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Vision Mission and Strategy
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

เป็นผูน
้ �ำ บริการด้านนวัตกรรมการพิมพ์และสือ
่ อิเล็กทรอนิกส์
แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างยัง
่ ยืน

พันธกิจ
ยึดมัน
่ หลักการบรรษัทภิบาล สร้างสินค้าและบริการทีเ่ ป็นเลิศ
เกิดผลกำ�ไร ผูถ
้ อ
ื หุน
้ พึงพอใจ ด้วยการบริหารความเสีย
่ ง
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

เป้าหมายองค์กร

แผนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว 5 ปี (2564-2568) บริษัทได้มีการตั้งเป้าหมายพร้อมก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่สำ�คัญ เพื่อการเป็นผู้นำ�ระดับสากลในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีคุณภาพและครบวงจร
แบบ one stop service โดยนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำ�เนินธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นธุรกิจใหม่ในการดำ�เนินธุรกิจ อีกทั้ง
มองหาช่องทางการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ และ partner ในการผลักดันยอดขายและผลกำ�ไร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร
และต้นทุน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าหลักขององค์กร มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีความเป็นเลิศในการ
ปฏิบัติงาน สู่การเป็นองค์กรที่มีความสุจริต มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังคงดูแลและห่วงใยชุมชนรอบข้าง ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน
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กลยุทธ์ Strategy
1. ด้านการตลาด

มุ่งขยายส่วนตลาดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เป็นเลิศ
ที่แตกต่างและเหนือคู่แข่ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

6. ด้านพนักงาน

ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนา
ความสามารถในการทำ�งาน ภายใต้
สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมที่ดี
ในบรรยากาศการทำ�งานที่เปิดเผย
โปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งความ
กระตือรือร้นในทุกๆส่วนก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในองค์กร

2. ด้านการผลิต

มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนา
เพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านสินค้า บริการ
และกระบวนการทำ�งาน

3. ด้านผู้ถือหุ้น

5. ด้านคู่ค้า

ดำ�เนินธุรกิจที่สามารถสร้างกำ�ไร
และผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนมีการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

เน้นการดำ�เนินการภายใต้การแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือในระยะยาว

4. ด้านลูกค้า

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อลดกระบวนการทำ�งานและสร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้า

วัฒนธรรมองค์กร “T.K.S. We Can”

Spirit : จิตอาสา

Trust : เชื่อใจกัน

อาสาร่วมมือ แบ่งปันช่วยเหลือกัน
และกัน เป็นผู้ให้แก่ส่วนรวม

มีทัศนคติที่ดี เปิดใจรับฟัง
เคารพและให้เกียรติกัน

T S
WE
K CAN
Knowledge : ใฝ่รู้

ศึกษา เรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

WE CAN : เราทำ�ได้

มุ่งมั่น ตั้งใจ ลงมือทำ�อย่างเต็มที่

เมื่อมีความเชื่อใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสา และลงมือทำ�อย่างเต็มที่ จะนำ�พาองค์กรสู่ความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน

รายงานประจำ�ปี 2563
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Financial Highlights

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินและการจ่ายเงินปันผล
อัตราส่วนทางการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)

กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)

2,149.02

2563
2562
2561
2560
2559

1,693.65

กำ�ไรขั้นต้น (ล้านบาท)

409.83
303.31
335.59
336.59

EBITDA (ล้านบาท)

424.08

2563
2562
2561
2560
2559

231.11

2563
2562
2561
2560
2559

2,854.97
2,534.18
1,645.96

462.99

2563
2562
2561
2560
2559

532.83
431.57
329.54
365.76

641.71
479.94
444.18
471.22

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี 2560-2562

2563

0.50

2563

0.26

2563

52.49
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อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (งบรวม)

2562

0.84

2561

0.79

2560

0.93

อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม (บาท/หุ้น)

2562

0.60

2561

0.65

2560

0.67

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (งบรวม) (%)

2562

71.84
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2561

71.59

2560

72.04
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Financial Ratio
อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม
2563
2561
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2561
2562

0.72
0.51
0.32
69
55
44
80

0.84
0.50
0.24
53
46
37
62

0.76
0.45
0.57
54
39
43
50

0.30
0.21
0.19
41
17
58
0

0.46
0.33
0.12
32
13
38
6

0.13
0.08
0.06
43
25
60
8

22.4%
10.7%
9.2%

21.3%
13.5%
15.6%

21.0%
12.0%
14.1%

9.9%
41.9%
8.7%

10.0%
49.6%
15.2%

7.3%
45.2%
14.1%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
6.5%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์***
29.8%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร***

11.8%
40.2%

10.7%
43.3%

7.6%
151.0%

13.0%
255.7%

12.5%
198.6%

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

0.71
14.46
2.34

0.58
12.74
1.62

0.25
14.16
1.84

0.25
22.34
2.55

0.22
20.63
1.75

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)**
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)**
ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)*
ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)*
ระยะเวลาในการชำ�ระหนี้ (วัน)*
Cash Cycle (วัน)*
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น**
อัตรากำ�ไรสุทธิ (ต่อรายได้รวม)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

0.65
7.59
1.86

หมายเหตุุ : * คำำ�นวณจาก 365 วัันต่่อปีี
** ในปีี 2562 บริิษััท ได้้มีีการจััดประเภทรายการบางรายการใหม่่ในงบการเงิินงวดก่่อน ที่่�นำำ�มาแสดงเป็็นข้้อมููลเปรีียบเทีียบเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการ
		จััดประเภทรายการในงบการเงิินงวดปััจจุุบัันซึ่่�งไม่่มีีผลต่่อกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีหรืือส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�ได้้รายงานไว้้แล้้ว
*** ในปีี 2562 บริิษััทได้้มีีการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดทางบััญชีีของงวดก่่อน (พ.ศ. 2561) เกี่่�ยวกัับการบัันทึึกค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ของบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทมีีสััดส่่วน
		ความเป็็นเจ้้าของอยู่่�ร้้อยละ 100 ทำำ�ให้้ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ของปีี 2561 ต่ำำ��ไป ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย และสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
		 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 สููงไปในงบการเงิินรวมของกลุ่่�มบริิษััท และส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสำำ�หรัับปีี 2561
		สููงไปในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
**** 	อััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� คำำ�นวณจากกำำ�ไรรวมส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม และการร่่วมค้้า ก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่ายภาษีี
		 และค่่าเสื่่�อมราคา

รายงานประจำ�ปี 2563
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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 และการลดอุปสรรคจากการดำ�เนินงานของรัฐ
ในปี 2563 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งมีลูกค้าหลักกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน
ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ธนาคารมีการปิดสาขาเพิ่มมากขึ้น และใช้ Application on Mobile แทนการ
ให้บริการทาง Counter Service, ใช้ระบบ E-pay แทนเช็คธนาคาร, ใช้ E-tax Invoice & E-Receipt แทน Paper form ฯลฯ ทำ�ให้
ยอดการใช้สงิ่ พิมพ์ลดลงประมาณร้อยละ 36% จากปีทผี่ า่ นมา แล้วแต่ชนิดของสิง่ พิมพ์ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจทีช่ ะลอและ
สถานการณ์ ไ วรั ส โควิ ด 19 (COVID-19) แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ได้ มี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดโดยขยายฐานลู ก ค้ า
สิ่งพิมพ์เดิมที่มีปริมาณการสั่งซื้อน้อยลงโดยเสริมสินค้าและบริการเพิ่มให้กับลูกค้าแบบหลากหลายและครบวงจรที่เรียกว่า
One Stop Service โดยการเสริมและสร้างเสริมศักยภาพ (Synergy) ในการทำ�ตลาดร่วมกับบริษัทในเครือที่มีทั้งธุรกิจเกี่ยวกับ
งานพิมพ์ที่บริษัทยังไม่มี เช่น บัตรพลาสติก ฯ และธุรกิจเกี่ยวกับดิจิตอลแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยลูกค้าคิดและพัฒนาบริการด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าได้พร้อมทั้งฉลากสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าสินค้าที่ซื้อนั้นเป็นของแท้
สำ�หรับแผนธุรกิจในปี 2564 หลังจากที่มีการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ธุรกิจ
สือ่ สิง่ พิมพ์บริษทั ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ให้แก่ บริษทั ทีบเี อสพี จำ�กัด (มหาชน)
และได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมขององค์กร ทั้งในเครือให้มีรูปแบบและทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการปรับ
เปลี่ยนกลุ่มของการพัฒนาสินค้าและบริการตลอดจนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายฐานลูกค้าใหม่
รวมถึงการมองหา partner ร่วมมือกับสถาบันวิจยั และพัฒนา (R&D) ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาวัตถุดบิ เทคนิค
การพิมพ์ รูปแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงมากขึ้น เช่น มีเทคโนโลยีกันปลอมแปลงชั้นสูง เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
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อัจฉริยะเป็นต้น อีกทั้งเร่งการพัฒนากลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และการสร้างวัฒนธรรมและเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กร โดยนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ รวมถึงปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน ด้านต้นทุน ประสิทธิภาพ
ในการผลิตและคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมุ่งมั่นผลักดันยอดขายและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตตามเป้า
หมายที่วางไว้
คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหาร
และพนักงานทุกท่านที่สนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำ�ธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
ในนามคณะกรรมการบริษัท

พลเอก
(มงคล อัมพรพิสิฏฐ์)
ประธานกรรมการ

(นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำ�ปี 2563
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Performance Highlights
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ด้้านการลงทุุน
ในไตรมาส 2 ของปีี 2563 บริิษััทได้้มีีการปรัับโครงสร้้างกิิจการของบริิษััทโดยการโอนกิิจการทั้้�งหมด ซึ่่�งได้้แก่่ ธุุรกิิจสื่่�อ
สิ่่�งพิิมพ์์บริิษััท ทีี.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด ผ่่านบริิษััท เซอร์์วิิส ฮอลล์์ จำำ�กััด (“เซอร์์วิิส ฮอลล์์”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ให้้แก่่ บริิษัทั ทีีบีเี อสพีี จำำ�กัดั (มหาชน) (“TBSP”) โดย TBSP ได้้ออกและจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของ TBSP จำำ�นวน
94,220,357 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 13.80 บาท ให้้แก่่เซอร์์วิสิ ฮอลล์์ เพื่่�อชำำ�ระเป็็นค่่าตอบแทนสำำ�หรัับ
การซื้้�อและการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจากเซอร์์วิิส ฮอลล์์ อย่่างไรก็็ตาม เซอร์์วิิสฮอลล์์ ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเลิิกบริิษััทกัับกรม
พััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ เมื่่�อวัันที่่� 10 มิิถุนุ ายน 2563 ผู้้�ชำำ�ระบััญชีีและผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�นของเซอร์์วิสิ ฮอลล์์ จึึงได้้มีหี นัังสืือ
แจ้้งให้้ TBSP ดำำ�เนิินการจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 94,220,357 หุ้้�น ดัังกล่่าวให้้แก่่บริิษััท การปรัับโครงสร้้างกิิจการของ
กลุ่่�มบริิษััทครั้้�งนี้้� เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินกิิจการและการบริิหารงานของกลุ่่�มบริิษััท ในการแข่่งขัันทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศในระยะยาว ซึ่่�งจะทำำ�ให้้บริิษััทก้้าวหน้้าอย่่างก้้าวกระโดดมีีส่่วนแบ่่งการตลาดมากที่่�สุุดในประเทศ
ทิิศทางธุุรกิิจ
ในปีี 2564 บริิษัทั ได้้มีกี ารปรัับเปลี่่�ยนวิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ และ ค่่านิิยมขององค์์กร ทั้้�งในเครืือให้้มีรูี ปู แบบและทิิศทางเดีียวกััน
รวมทั้้�งการปรัับเปลี่่�ยนกลุ่่�มของการพััฒนาสิินค้้าและบริิการตลอดจนกลยุุทธ์์ขององค์์กรเพื่่�อการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และขยายฐาน
ลููกค้้าใหม่่ ร่่วมถึึงการมองหา partner ร่่วมมืือกัับสถาบัันวิิจััยและพััฒนา (R&D) ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศในการพััฒนา
วััตถุุดิิบ เทคนิิคการพิิมพ์์ รููปแบบฉลากและบรรจุุภััณฑ์์ให้้แตกต่่างเหนืือคู่่�แข่่ง เช่่น มีีเทคโนโลยีีกัันปลอมแปลงชั้้�นสููง เทคโนโลยีี
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์อัจั ฉริิยะเป็็นต้้น อีีกทั้้�งเร่่งการพััฒนากลุ่่�มธุุรกิิจแพลตฟอร์์ม (Digital Platform) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวโน้้มเศรษฐกิิจ
ดิิจิิทััล (Digital Economy) และการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เน้้นการทำำ�ออนไลน์์มากขึ้้�นในปััจจุุบััน
ด้้านบริิหารจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน
บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญในการเติิบโตสู่่�อนาคตอย่่างยั่่�งยืืน โดยมุ่่�งสร้้างประโยชน์์สููงสุุดต่่อองค์์กร และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
รวมถึึงตระหนัักเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยคำำ�นึึงถึึงการบริิหารจััดการ 3 ด้้าน คืือ เศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ และเป้้าหมาย ภายใต้้จริิยธรรมและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี นอกจากนี้้�บริิษััทยัังได้้
สร้้างจิิตสำำ�นึึกในการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ (Anti-Corruption) ให้้กัับบุุคลากรทุุกระดัับไปพร้้อมกัับแผนการปฏิิบััติิ
การของทุุกหน่่วยงาน เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิการทั้้�งหมดของบริิษััทได้้รัับความเชื่่�อมั่่�นจากลููกค้้าและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง (Steak Holder) ของ
บริิษัทั ทำำ�ให้้บริิษัทั สามารถขัับเคลื่่�อนสู่่�การบรรลุุนโยบายและเป้้าหมายอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainability Development) อย่่างแท้้จริิง
บริิษััทฯ ได้้ปรัับเปลี่่�ยนวััฒนธรรมองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ และแผนการปฏิิบััติิงานและการดำำ�เนิินงานด้้านความ
ยั่่�งยืืนให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการปฏิิบััติิงานประจำำ�วััน โดยการปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กรให้้กัับพนัักงาน ภายใต้้ “T.K.S. We Can”
เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความเชื่่�อใจกััน ใฝ่่รู้้� มีีจิิตอาสาและลงมืือทำำ�อย่่างเต็็มที่่�จะนำำ�พาองค์์กรสู่่�ความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน
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Overall Business Operations
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) “บริิษััท” เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์อยู่่�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
บริิการ หมวดธุุรกิิจสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ โดยเข้้าซื้้�อขายวัันแรกเมื่่�อ 18 พฤศจิิกายน 2546 รวมระยะเวลาที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
16 ปีี และอยู่่�ในธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์ เป็็นระยะเวลา 65 ปีี นัับตั้้�งแต่่เริ่่�มก่่อตั้้�งเมื่่�อ พ.ศ. 2497 โดยคุุณเกรีียงและคุุณสุุชาดา มงคลสุุธีี
ในนาม “แต้้ เกีียง เซ้้ง” ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 100,000 บาท ดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับอุุปกรณ์์เครื่่�องเขีียน เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน และ
ผลิิตภััณฑ์์ประเภทกระดาษ ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2529 ภายใต้้การบริิหารงานของ คุุณสุุพันั ธุ์์� มงคลสุุธีี ได้้เปลี่่�ยนแปลงธุุรกิิจจากเครื่่�อง
เขีียนมาเป็็นผู้้�ผลิิตกระดาษต่่อเนื่่�องคอมพิิวเตอร์์ กระดาษถ่่ายเอกสาร กระดาษโรเนีียว ในปีี พ.ศ. 2547 บริิษััทลงทุุนในบริิษััท
สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์ เช่่นเดีียวกัับบริิษััท โดยถืือหุ้้�นใหญ่่ในสััดส่่วน 85% ของทุุนจดทะเบีียน
60 ล้้านบาท และเข้้าถืือหุ้้�น 100% ในต้้นปีี พ.ศ. 2548 เพื่่�อให้้ธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์ของบริิษััทครบวงจร โดยมีีระบบการพิิมพ์์ออฟเซ็็ท
ทั้้�งแบบต่่อเนื่่�อง และแบบแผ่่น ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิตอล แบบสีีและขาวดำำ� รวมถึึงการบริิหารแบบพิิมพ์์ให้้กัับลููกค้้าองค์์กรขนาด
ใหญ่่ โดยบริิษััท สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด ได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด “บริิษััทย่่อย”
มีีทุุนจดทะเบีียน 300 ล้้านบาท
นอกจากธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์ที่่�บริิษััท และ บริิษััทย่่อย ดำำ�เนิินการอยู่่� บริิษััทได้้มีีการขยายธุุรกิิจด้้านอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงคอมพิิวเตอร์์
ในปีี พ.ศ. 2531 ได้้จััดตั้้�งบริิษััทย่่อย บริิษััท คอมเพ็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กััด ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 1.0 ล้้านบาท เพื่่�อประกอบ
ธุุรกิิจนำำ�เข้้าและ จััดจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงคอมพิิวเตอร์์ ซอฟต์์แวร์์ และระบบสารสนเทศ และได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท ซิินเน็็ค
(ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 800 ล้้านบาท มีีผู้้�ถืือหุ้้�นหลััก บริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) ใน
สััดส่่วน 38.51% และ กลุ่่�มบริิษััท ซิินเน็็ค ประเทศไต้้หวััน (King’s Eye Investment Ltd.) ในสััดส่่วน 34.99% โดยบริิษััท ซิินเน็็ค
(ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) (“SYNNEX”) มีีสถานะเป็็นบริิษััทร่่วม รายได้้จากการลงทุุนในส่่วนนี้้� บริิษััทรัับรู้้�รายได้้ในลัักษณะ
ของส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ในปีี 2562 บริิษััทได้้เข้้าถืือหุ้้�นใน บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน)(“TBSP”) จากร้้อยละ 79.74 เป็็นร้้อยละ 97.17 ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิ่่�งพิิมพ์์ป้้องกัันการปลอมแปลง เช่่น เช็็ค สมุุดฝากธนาคาร บััตรพลาสติิก ฉลากป้้องกัันการปลอมแปลง และ
ระบบดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม ปััจจุุบััน TBSP มีีสถานะเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท
เพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนและเพิ่่�มขีีดความสามารถในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทมีีการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทใน
ส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจการพิิมพ์์ เพื่่�อรองรัับผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�ก้้าวสู่่�โลกดิิจิิตอล
มากขึ้้�น ที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่อธุุรกิิจสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์อัตั ราการใช้้กระดาษลดน้้อยลง มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ที่่�เรีียกว่่า Digital
Platform มาทดแทนการใช้้กระดาษ ดัังนั้้�น การปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจครั้้�งนี้้�จะเป็็นการรวมกิิจการธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์ (Security Print)
และการบริิการแบบครบวงจร (One Stop Service) ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกประเภทของกลุ่่�มบริิษััทรวมถึึงบริิษััทในเครืือเข้้าด้้วยกััน เพื่่�อ
เป็็นการรองรัับเทคโนโลยีี โดยกลุ่่�มบริิษััท มีีการให้้บริิการที่่�หลากหลายและครบวงจร ไม่่ว่่าจะเป็็นการให้้บริิการประเภทสิ่่�งพิิมพ์์
ที่่�ใช้้กระดาษ หรืือสิ่่�งพิิมพ์์แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เช่่น e-tax e-document e-statement รวมถึึง e-solution , End to End solution
นอกเหนืือจากการให้้บริิการแล้้ว การปรัับโครงสร้้างในครั้้�งนี้้�ส่่งผลให้้ต้้นทุุนในการดำำ�เนิินการลดลง และส่่งผลกำำ�ไรเพิ่่�มมากขึ้้�น
และเกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
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โครงสร้้างรายได้้

มููลค่่า : (ล้้านบาท)
กลุ่มผลิตภัณฑ์

2563

มูลค่า

2562

%

กลุ่มแบบสิ่งพิมพ์และบริการ
1. บริการแบบพิมพ์ธรุ กิจทีม่ มี ลู ค่าสูง (High-Valued Document)
428.26 19.93
2.  กลุ่มบริการพิมพ์งานระบบดิจิตอล
323.41 15.05
(Digital Print & E-Service Solution)
3.  กลุ่มแบบพิมพ์ธุรกิจ (Business Forms)
187.92
8.74
4.  กลุ่มแบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง & กระดาษสำ�นักงาน
322.24 14.99
(Stock forms & Office Paper & Trading)
5. กลุ่มบริหารคลังสินค้าและขนส่ง (Warehouse & Logistics
126.90
5.91
Management Service)
6.  กลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging & Label)
153.10
7.12
7.  กลุ่มบัตรพลาสติก (Card Solution)
246.74 11.48
8. กลุ่มธุรกิจสมาร์ทแพลตฟอร์ม (Platform Solution)
103.07
4.80
รายได้จากการขายและการให้บริการของ บมจ.ที.เค.เอส
รายได้จากการขายและการให้บริการของ บมจ.ทีบีเอสพี
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
1,891.63 88.02
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
241.40 11.23
รายได้อื่นๆ
15.99
0.74
รวม
2,149.02 100.00

010

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

2561

มูลค่า

%

669.75
353.51

2560

มูลค่า

%

มูลค่า

%

23.46
12.38

304.20
222.00

13.11
9.57

411.99
185.50

25.03
11.27

333.27
208.56

11.67
7.31

183.00
464.59

7.89
20.02

224.90
476.79

13.66
28.97

163.41

5.72

21.00

0.90

19.30

1.17

211.96
428.52
127.92

7.42
15.01
4.48

62.00

2.67

63.00

3.83

2,496.91 87.46
193.36
6.77
164.70
5.77
2,854.97 100.00

1,256.78 49.59 1,381.48 83.93
795.20 31.38
0 0.00
2,051.98 80.97 1,381.48 83.93
241.17
9.52
252.26 15.33
241.02
9.51
12.23 0.74
2,534.18 100.00 1,645.96 100.00

Annual Report 2020

Products and Competitions
ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริิษััทและบริิษััทย่่อยเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายแบบพิิมพ์์ธุุรกิิจทั่่�วไป และกระดาษสำำ�นัักงานรวมทั้้�งกระดาษพิิมพ์์ ต่่อเนื่่�อง
โดยสามารถแบ่่งประเภทของสิินค้้าได้้เป็็น 7 ประเภทหลััก คืือ
1) บริิการแบบพิิมพ์์ธุุรกิิจที่่�มีีมููลค่่าสููง (High-Valued Document) แบ่่งเป็็น 3 หมวดย่่อย
- งานพิิมพ์์ธุุรกิิจปลอดการปลอมแปลง (Security Document) เป็็นเอกสารที่่�สำำ�คััญของหน่่วยงานที่่�ถููกออกแบบเพื่่�อ
ให้้ยากต่่อการลอกเลีียนแบบ เช่่น ใบหุ้้�น ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน คููปอง เช็็ค สมุุดเงิินฝาก เป็็นต้้น จะใช้้วััตถุุดิิบที่่�ออกแบบ
มาเพื่่�อใช้้กัับงานพิิมพ์์ปลอดการทำำ�เทีียมโดยเฉพาะ เช่่น กระดาษพิิมพ์์ลายน้ำำ�� กระดาษที่่�ผลิิตเพื่่�อใช้้เฉพาะงาน หมึึก
พิิมพ์์แบบพิิเศษ การใช้้ Hologram ประกอบ เป็็นต้้น

- บริิการ Cheque On Demand เป็็นการให้้บริิการตั้้�งแต่่การออกแบบเช็็ค ทำำ� Art Work พิิมพ์์เช็็คเปล่่า พิิมพ์์ชื่่�อและ
เลขที่่�บััญชีีของลููกค้้า ชื่่�อสาขา และที่่�อยู่่�ของสาขา พร้้อมทั้้�ง Encode เลขที่่�เช็็ค เลขที่่�สาขา และเลขที่่�บััญชีี โดยจััด
พิิมพ์์ตามข้้อมููลที่่�สถาบัันการเงิินจััดส่่งให้้ ทั้้�งนี้้�บริิษัทั ให้้บริิการด้้วยระบบความปลอดภััยตามมาตรฐานสากล ซึ่่�งจะไม่่
ทำำ�การแก้้ไข ตััดต่่อเพิ่่�มเติิมใด ๆ ในข้้อมููล และพร้้อมทั้้�งจััดให้้ถึึงสาขาอย่่างรวดเร็็ว
- บริิการ Examination Management System (EMS) เป็็นระบบการให้้บริิการครบวงจรเรื่่�องการสอบแข่่งขัันเข้้าศึึกษา
ต่่อ การสอบแข่่งขัันเข้้ารัับราชการและการทำำ�งานของภาคเอกชน การสอบวััดสััมฤทธิ์์ผ� ล ของภาคการศึึกษา ที่่�มีีรูบู แบบ
การทำำ�งานที่่�ครบทุุกขั้้�นตอนของการสอบ และบริิษััทฯได้้มีีการแบ่่งแยกการทำำ�งานและพื้้�นที่่�ออกมาจากการพิิมพ์์
ระบบ Offset security และนำำ�ระบบเทคโนโลยีี ขอมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสิินค้้า คืือ ระบบ WEB เชรัับสมััคร การชำำ�ระเงิิน
ค่่าสมััคร การจััดการข้้อมููลผู้้�สมััครให้้ตรงตามวััตถุุประสงค์์ และยัังมีีการนำำ�ข้้อมููลมาบริิหารจััดการทำำ�ให้้การสอบมีี
ความปลอดภััยและป้้องกัันการทุุจริิต อีีกทั้้�งยัังมีีการพััฒนาระบบการพิิมพ์์ที่่�เป็็นการพิิมพ์์ผสมผสานระหว่่างงานพิิมพ์์
offset กัับ การพิิมพ์์ระบบ Digital ทำำ�ให้้ข้อ้ สอบมีีความถููกต้้องแม่่นยำำ�สำำ�หรัับผู้้�สอบ และป้้องกัันการทุุจริิตในการสอบ
ทำำ�ให้้ลูกู ค้้ามั่่�นใจว่่าได้้รับั ความถููกต้้องแม่่นยำำ� ไม่่มีีข้อ้ ผิิดพลาด ตาม slogans “zero defect” สำำ�หรัับลููกค้้ามีีทั้้�งกลุ่่�ม
ลููกค้้าภาครััฐและเอกชน
- งานพิิมพ์์ธุรุ กิิจแบบพิิเศษ (Advance Forms) เป็็นแบบพิิมพ์์ที่่�ถูกู ออกแบบให้้สามารถใช้้งานตามความต้้องการของ ลููกค้้า
เพื่่�อความสะดวกรวดเร็็วในการดำำ�เนิินการ รวมทั้้�งมีีมูลู ค่่าเพิ่่�ม (Value-added) ในด้้านการตลาดของกิิจการด้้วย เช่่น
ใบสมััครพร้้อมบััตรสมาชิิก เป็็นต้้น
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2) บริิการพิิมพ์์งานด้้วยระบบดิิจิิตอล (Digital Print & E-Service Solution) เป็็นบริิการที่่�จะช่่วยลููกค้้าในการสื่่�อสารกัับ
กลุ่่�มลููกค้้าให้้มีีความหลากหลายช่่องทางและพััฒนาระบบงานของลููกค้้าให้้มีีประสิิทธิิภาพ ครบวงจรแบ่่งเป็็น
- งานพิิมพ์์ดิจิิ ิตอล (Digital Print) เป็็นการให้้บริิการงานพิิมพ์์ข้้อมููลลููกค้้า สามารถพิิมพ์์ทั้้�งแบบกระดาษต่่อเนื่่�องเป็็น
ม้้วน ต่่อเนื่่�องแบบปรุุพัับใส่่กล่่องและแบบแผ่่น ด้้วยการพิิมพ์์ระบบดิิจิิตอลสี่่�สีีและขาวดำำ� พร้้อมการบรรจุุซองด้้วย
เป็็นระบบ Zero defect สามารถป้้องกัันความผิิดพลาดได้้ทั้้�งหมด
- งานบริิการ E-Service Solution ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาการจััดทำำ� Solution ต่่างๆ ทั้้�งแบบ Digital และ Non-Digital เพื่่�อ
ให้้บริิการตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็วตรงตามวััตถุุประสงค์์ เช่่น การให้้บริิการ E-Solution การ
พััฒนา Mobile Application การบริิหารจััดการ Uniform เป็็นต้้น นอกจากการให้้บริิการพิิมพ์์ข้อ้ มููลบนแบบฟอร์์มแล้้ว
ยัังมีีการให้้บริิการในรููปแบบของสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ผ่่านทาง E-mail เน้้นความปลอดภััยของข้้อมููลทุุกด้้าน ทั้้�ง Hardware
Software และ Network นอกจากนี้้�ยัังให้้บริิการจััดพิิมพ์์ด้้วยระบบ Files to Print เป็็นการพิิมพ์์ที่่�ใช้้ Data มาทำำ�การ
จััดข้้อมููลแล้้วส่่งพิิมพ์์จากเครื่่�องพิิมพ์์ในระบบดิิจิติ อลในแบบแปรเปลี่่�ยนตาม Data รายบุุคคล และหรืือ พร้้อมบริิการ
ใช้้ Data ในการสื่่�อสารกัับลููกค้้าด้้วยสื่่�ออื่่�นๆ เช่่น Fax, SMS, E-mail Line, Facebook, Web Service, Mobile App.,
E-Document, E-tax Invoice, E-policy, etc.
3) แบบพิิมพ์์ธุรุ กิิจ (Business Forms) เป็็นงานพิิมพ์์ที่่�มีกี ารออกแบบและพิิมพ์์ลวดลายลงบนผิิวกระดาษสำำ�หรัับการใช้้งาน
เฉพาะอย่่าง อาทิิเช่่น ใบเสร็็จรัับเงิิน ใบกำำ�กับั ภาษีี ใบแจ้้งหนี้้� ใบนำำ�ฝาก ใบถอนของธนาคาร ใบสลิิปเอทีีเอ็็ม ซองเงิินเดืือน
กระดาษหััวจดหมาย โปสเตอร์์ แผ่่นพัับ ปฏิิทินิ รายงานประจำำ�ปีี เป็็นต้้น โดยลููกค้้าจะเป็็นผู้้�ระบุุรูปู แบบความต้้องการเพื่่�อ
ให้้บริิษัทั จััดพิิมพ์์
4) กระดาษพิิมพ์์ต่อ่ เนื่่�อง (Stock Forms) ประกอบด้้วย กระดาษพิิมพ์์ต่อ่ เนื่่�องแบบไม่่มีลี วดลายที่่�ใช้้กับั เครื่่�องพิิมพ์์ต่อ่ เนื่่�อง
รวมทั้้�งกระดาษเพื่่�อการใช้้งานในสำำ�นัักงาน (Office Paper) โดยบริิษััทเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย เช่่น กระดาษถ่่ายเอกสาร
กระดาษความร้้อนสำำ�หรัับเครื่่�องโทรสาร กระดาษพิิเศษสำำ�หรัับเครื่่�องพิิมพ์์ระบบเลเซอร์์และอิิงค์์เจ็็ท เป็็นต้้น เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการด้้านงานพิิมพ์์ของลููกค้้า

012

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

Annual Report 2020

	สำำ�หรัับกระดาษพิิมพ์์ต่อ่ เนื่่�อง บริิษัทั ได้้รับั อนุุญาตให้้ใช้้เครื่่�องหมายรัับรองคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ จำำ�นวน 3 รายการดัังนี้้�
	ค่่าคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์
			
			
			

กระดาษต่่อเนื่่�อง 9”X11”
1 ชั้้�น ไม่่มีีเส้้น		 18.8 กิิโลกรััม
กระดาษต่่อเนื่่�อง 9.5”X11” 1 ชั้้�น ไม่่มีีเส้้น		 20.0 กิิโลกรััม
กระดาษต่่อเนื่่�อง 15”X11” 1 ชั้้�น ไม่่มีีเส้้น		 31.1 กิิโลกรััม

5) บรรจุุภััณฑ์์ชนิิดอ่่อนและฉลากสิินค้้า (Flexible Packaging & Label)
การผลิิตเป็็นบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ใช้้สำำ�หรัับบรรจุุสิินค้้าอุุปโภคและบริิโภค เป็็นงานที่่�ละเอีียดประณีีต ต้้องอาศััยความร่่วมมืือ
ประสาน สอดคล้้อง ของทีีมงานที่่�มากด้้วยประสบการณ์์ การทำำ�งานในแต่่ละขั้้�นตอน มีีการผลิิตที่่�ครบวงจรและ
ทัันสมััยตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการเตรีียมพิิมพ์์ (Prepress), การแยกสีีด้ว้ ยระบบดิิจิติ อล (Digital), การทำำ� แม่่พิมิ พ์์รูปู แบบต่่าง ๆ
ที่่�เหมาะสมกัับชนิิดงาน เราสามารถผลิิตถุุง ได้้ตามความต้้องการของลููกค้้า ทุุกขนาด ทุุกรููปแบบ ด้้วยเครื่่�องจัักรที่่�ทัันสมััย
ที่่�สามารถพิิมพ์์งานได้้สููงสุุดถึึง 10 สีี ในระบบออโต้้กราเวีียร์์รุ่่�นล่่าสุุด ควบคุุมด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย ลููกค้้าจึึงสามารถ
มั่่�นใจได้้ว่่า จะได้้งานพิิมพ์์ มีีคุุณภาพดีี สวยงาม มีีความแม่่นยำำ� อย่่างสม่ำำ��เสมอ ในทุุกขั้้�นตอนการผลิิตถุุงบรรจุุภััณฑ์์
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า ลููกค้้าจะได้้สิินค้้าที่่�ปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภค และสร้้างความยั่่�งยืืนทางการตลาด
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	สำำ�หรัับฉลากสิินค้้า (Label) เป็็นการผลิิตงานฉลากสิินค้้าชนิิดมีีแผ่่นรองหลัังและไม่่มีีแผ่่นรองหลััง (liner and lineless
Label) ผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวเหมาะติิดลงบนผลิิตภััณฑ์์ประเภท ขวด กล่่อง บรรจุุผลิิตภััณฑ์์ และถุุงทุุกชนิิด และ
ฉลากป้้องกัันการปลอมแปลงและบรรจุุภััณฑ์์ (Label & Packaging Solution) โดยใช้้เทคนิิคการพิิมพ์์ขั้้�นสููงผสม
ผสานกัับเทคโนโลยีีป้้องกัันการปลอมแปลงในรููปแบบต่่าง ๆ บวกกัับระบบการตรวจสอบและรัับรองสิินค้้า เพื่่�อให้้
ผู้้�ใช้้งานได้้ตรวจสอบสถานะของสิินค้้าว่่าเป็็นลิิขสิิทธิ์์ข� องแท้้ หรืือสิินค้้าลอกเลีียนแบบโดยการอ่่านข้้อมููลบนฉลากสิินค้้า
ควบคู่่�กัับระบบที่่�ทางบริิษััทออกแบบและพััฒนาขึ้้�นมาโดยเฉพาะ
6) บริิการบริิหารคลัังสิินค้้าและขนส่่ง (Warehouse & Logistics Management Service)
เป็็นการบริิหารจััดการคลัังสิินค้้าและการจััดส่่งแบบครบวงจร โดยให้้บริิการตั้้�งแต่่จััดหา การจััดเก็็บและการจััดส่่งด้้วย
ความถููกต้้อง แม่่นยำำ� มั่่�นคง ปลอดภััย ส่่งมอบตรงเวลาที่่�กำำ�หนดพร้้อมด้้วยการติิดตามแบบ Online และการตรวจสอบ
ย้้อนกลัับภายใต้้การจััดการด้้วย ระบบซอฟต์์แวร์์ที่่�ทัันสมััย

7)	บััตรพลาสติิก (Card Solution)
บริิษััทเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการผลิิตบััตรพลาสติิก และให้้บริิการบัันทึึกข้้อมููลส่่วนบุุคคลลงบนบััตรด้้วยเครื่่�องพิิมพ์์และอุุปกรณ์์
ที่่�ทัันสมััย พร้้อมทั้้�งสร้้างความเชื่่�อมั่่�นด้้วยระบบความปลอดภััยมาตรฐานระดัับสููงที่่�ได้้รับั การรัับรองจาก Visa MasterCard
CUP JCB TBCC และ AMERICAN EXPRESS(AMEX) ให้้เป็็นผู้้�ผลิิตบััตรได้้ตามมาตรฐานบััตรเดบิิต บััตรเครดิิต
บััตรเครดิิตติิดชิิป (EMV) รวมถึึงการผลิิตบััตร Smart Card ประเภทต่่าง ๆ นอกจากนี้้�การให้้บริิการลงข้้อมููลบนบััตร
ในหลายรููปแบบ เช่่น การพิิมพ์์ชื่่�อ พิิมพ์์รููป หมายเลขสมาชิิก Barcode ลงข้้อมููลแถบแม่่เหล็็ก ลงข้้อมููลในชิิป เป็็นต้้น
พร้้อมทั้้�งรัับจััดหาเอกสารประกอบ บรรจุุบัตั รลงในซองจดหมาย เพื่่�อเตรีียมพร้้อมในการส่่งไปตามช่่องทางต่่าง ๆ อย่่างครบวงจร
จากความทุ่่�มเทและการมุ่่�งมั่่�นพััฒนาผลิิตภััณฑ์์บััตรพลาสติิก ปััจจุุบัันบริิษััทได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้าเป็็นจำำ�นวน
มากทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยให้้บริิการรัับผลิิตบััตรพลาสติิกประเภทต่่าง ๆ ดัังนี้้�
• 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
ภาวะอุุตสาหกรรมสิ่่�งพิิมพ์์
ภาวะอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ แบ่่งตามคุุณภาพได้้ 2 ระดัับ คืือ
(1) การพิิมพ์์ระดัับทั่่�วไปที่่�ใช้้เทคโนโลยีีการพิิมพ์์ดั้้�งเดิิม ในประเทศไทยมีีโรงพิิมพ์์ขนาดเล็็กจนถึึงขนาดใหญ่่รวมหลาย
หมื่่�นแห่่ง การแข่่งขัันเน้้นที่่�การแข่่งขัันด้้านราคา ซึ่่�งโรงพิิมพ์์ขนาดเล็็กจะได้้เปรีียบเนื่่�องจากมีีต้้นทุุนการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ต่ำำ�� ในขณะที่่�โรงพิิมพ์์ขนาดใหญ่่มีีต้้นทุุนการดำำ�เนิินงานที่่�สููงกว่่า
(2) การพิิมพ์์ระดัับเป็็นโรงพิิมพ์์ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีชั้้�นสููง ใช้้เงิินลงทุุนมาก จะมีีคู่่�แข่่งน้้อยราย เช่่น โรงพิิมพ์์ที่่�พิิมพ์์เอกสาร
ประเภทต้้องป้้องกัันการปลอมแปลงได้้ (Security Printing) ในประเทศไทยมีีโรงพิิมพ์์เอกชนเพีียง 3 ราย และเช่่น
กัันโรงพิิมพ์์ประเภทพิิมพ์์แบบดิิจิิตอล (Digital Printing) มีีเพีียง 4-5 ราย สำำ�หรัับบริิษััท จััดอยู่่�ในประเภทโรงพิิมพ์์
ขนาดใหญ่่ที่่�เป็็นทั้้�ง Security and Digital Printing
	ดัังนั้้�นโรงพิิมพ์์ขนาดใหญ่่ที่่�ต้อ้ งใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููงจึึงยัังสามารถทำำ�กำำ�ไรได้้ดีี แต่่ต้อ้ งมีีมาตรฐานสามารถรัับประกัันคุุณภาพ
งานพิิมพ์์ ความถููกต้้องของงาน และต้้องส่่งมอบตรงตามเวลาที่่�จำำ�กััดได้้ และสิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือต้้องสามารถรัับประกัันว่่าข้้อมููล
และหรืือความลัับของลููกค้้าที่่�จะไม่่รั่่�วไหลออกจากโรงพิิมพ์์
แนวโน้้มงานพิิมพ์์บนกระดาษ มีีแนวโน้้มที่่�มีีปริิมาณการใช้้ลดลง เนื่่�องจากเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ที่่�เรีียกว่่า Digital Platform
มาทดแทนในการใช้้กระดาษ เช่่น E-Payment การชำำ�ระเงิินโดยการใช้้เช็็คจะถููกใช้้ระบบ E-payment การกดเงิินจากตู้้� ATM
เพื่่�อนำำ�มาชำำ�ระสิินค้้าจะถููกทดแทนด้้วยระบบ E-payment พร้้อมเพย์์ นอกจากนี้้� รััฐบาลได้้มีีการส่่งเสริิมให้้ธุุรกิิจภาคเอกชนใช้้
ระบบ Digital Platform ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐบาลด้้วย เช่่น การออกใบกำำ�กับั ภาษีี แต่่เดิิมออกเป็็นกระดาษหลัักฐาน รััฐบาลได้้จัดั ทำำ�
โครงการ E-tax Invoice เข้้ามาทดแทนใช้้กระดาษเป็็นหลัักฐานและยัังมีี E-Policy การออกกรมธรรม์์โดยใช้้ระบบ Digital
Signature เป็็นการยืืนยัันแทนเอกสาร ฉะนั้้�น อุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ จะต้้องพััฒนายกระดัับอุุตสาหกรรมให้้ทันั ต่่อยุุคสมััยที่่�เปลี่่�ยน
ไปโรงพิิมพ์์จะไม่่ทำำ�เพีียงแต่่รัับจ้้างพิิมพ์์ แต่่จะต้้องต่่อยอดการให้้บริิการที่่�กว้้างขึ้้�น ทั้้�งด้้านการพิิมพ์์ และการจััดการข้้อมููลลููกค้้า
(Data) เพื่่�อรัักษาฐานลููกค้้าไม่่ให้้ไปใช้้กับั ผู้้�บริิการรายอื่่�น เช่่น เดิิมลููกค้้าสั่่�งพิิมพ์์ฟอร์์มกัับบริิษัทั และนำำ�ไปพิิมพ์์ข้อ้ มููลด้้วยตนเอง
และจััดส่่งต่่อไปให้้กับั ลููกค้้า บริิษัทั ได้้คิดิ ค้้นการให้้บริิการที่่�ครอบคลุุมในสิ่่�งที่่�ลููกค้้าต้้องการ จึึงได้้ออกแบบการให้้บริิการที่่�เรีียกว่่า
Multi Channel คืือ การรัับงานแบบฟอร์์มของลููกค้้าหรืือพิิมพ์์แบบฟอร์์มให้้ลูกู ค้้า แล้้วจััดการพิิมพ์์ Data ลงในแบบฟอร์์มของลููกค้้า
และนำำ�ส่่งผ่่านระบบช่่องทาง E-mail, SMS, FAX, Social Media (Line, Messenger) และพิิมพ์์เป็็นจดหมายส่่งผ่่านไปรษณีีย์์ ซึ่่�ง
การให้้บริิการลัักษณะนี้้�ทำำ�ให้้บริิษััทรัักษาฐานลููกค้้า และเพิ่่�มรายได้้
รายงานประจำ�ปี 2563
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ตลาดบริิการแบบพิิมพ์์ธุุรกิิจที่่�มีีมููลค่่าสููง (High-Valued Document) :
- งานพิิมพ์์ธุุุ�รกิิจปลอดการปลอมแปลง (Security Document)/งานพิิมพ์์ธุุรกิิจแบบพิิเศษ (Advance Forms)
เป็็นตลาดที่่�มีีผู้้�แข่่งขัันน้้อยราย เนื่่�องจากเป็็นงานที่่�ต้้องใช้้เทคโนโลยีีการพิิมพ์์ขั้้�นสููง รวมถึึงต้้องมีีระบบการออกแบบเพื่่�อป้้องกััน
การปลอมแปลง และมีีการลงทุุนในการทำำ�ห้้องพิิมพ์์แยกบริิเวณเพื่่�อเป็็นเอกเทศในการรัักษาความปลอดภััยจากปััจจััยดัังกล่่าว
ข้้างต้้น ส่่งผลทำำ�ให้้ต้้องมีีการใช้้เงิินลงทุุนที่่�สููงทำำ�ให้้มีีผู้้�ประกอบการน้้อยราย ประกอบกัับลููกค้้าไม่่ต้้องการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�ผลิิต
บ่่อยด้้วยเหตุุผลในเรื่่�องของความปลอดภััย และป้้องกัันไม่่ให้้คู่่�แข่่งรู้้�ถึึงกลยุุทธ์์หรืือโปรโมชัันที่่�ออกมาเพื่่�อการตลาด จึึงทำำ�ให้้การ
แข่่งขัันในส่่วนนี้้�มีีไม่่มาก
- บริิการ Cheque On Demand
บริิษัทั เป็็นผู้้�ให้้บริิการรายแรกของประเทศไทย ทำำ�ให้้คู่่�แข่่งที่่�สามารถให้้บริิการในรููปแบบนี้้� จึึงมีีน้อ้ ยราย เนื่่�องจากการให้้
บริิการ Cheque On Demand ต้้องอาศััยระบบความปลอดภััยและความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้าที่่�มีีต่่อผู้้�ให้้บริิการ รวมถึึงต้้องมีีระบบ
การจััดส่่งที่่�รวดเร็็วที่่�สามารถสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้ บริิษััท จึึงให้้ความสำำ�คััญในการขยายตลาดในส่่วนนี้้�เพิ่่�มมาก
ขึ้้�น ทั้้�งนี้้�ลููกค้้าส่่วนใหญ่่คืือธนาคารซึ่่�งยัังคงทำำ�การ Encode เช็็คและจััดพิิมพ์์ชื่่�อลููกค้้าเอง ดัังนั้้�นจึึงต้้องทำำ�การเจาะตลาดลููกค้้า
ธนาคารรายอื่่�นๆ เพื่่�อให้้ธนาคารหัันมาใช้้บริิการของบริิษััท แทนการจััดพิิมพ์์เอง
ตลาดบริิการพิิมพ์์งานด้้วยระบบดิิจิิตอล (Digital Print and E-Service Solution)
ตลาดบริิการพิิมพ์์งานด้้วยระบบดิิจิติ อล เป็็นตลาดที่่�มีีคู่่�แข่่งน้้อยราย เนื่่�องจากเป็็นงานบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความปลอดภััย
ของข้้อมููลลููกค้้า และต้้องใช้้เงิินทุุนค่่อนข้้างสููงทั้้�งในเรื่่�องของเครื่่�องจัักร และระบบการรัักษาความปลอดภััย ประกอบกัับความ
ถููกต้้องและความรวดเร็็วในการให้้บริิการในเวลาอัันจำำ�กััด และบริิษััทมีีความพร้้อมและมีีความหลากหลายในการให้้บริิการ
มากกว่่าผู้้�ให้้บริิการรายเดิิม บริิษัทั สามารถให้้บริิการได้้ทั้้�งกระดาษแบบต่่อเนื่่�องเป็็นม้้วน ต่่อเนื่่�องแบบปรุุ และแบบแผ่่น รวมถึึง
การบรรจุุซองด้้วยระบบ Zero defect ซึ่่�งป้้องกัันความผิิดพลาด และที่่�สำำ�คััญบริิษััทยัังสามารถให้้บริิการงานพิิมพ์์ด้้วยระบบสี่่�สีี
โดยบริิษััทมีีมาตรฐาน ISO 27001 เป็็นโรงพิิมพ์์ที่่�มีีระบบการรัักษาความปลอดภััยในการทำำ�งาน ดููแลทั้้�งในด้้านข้้อมููลของ
ลููกค้้าและมาตรฐานระบบบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management System : ISO 22301: 2012)
เป็็นกระบวนการบริิหารในการประเมิินถึึงภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�นภายในองค์์กรของบริิษัทั ซึ่่�งจะสร้้างความมั่่�นใจให้้กับั ลููกค้้าว่่าข้้อมููล
ไม่่มีีข้้อผิิดพลาดและยัังสามารถทำำ�ธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งในตลาดคู่่�แข่่งของบริิษััทมีีเพีียง 1-2 รายเท่่านั้้�นที่่�มีีมาตรฐานนี้้�
ตลาดแบบพิิมพ์์ธุุรกิิจ (Business Forms)
	สำำ�หรัับการแข่่งขัันในตลาดแบบพิิมพ์์ธุรุ กิิจนั้้�นมีีการแข่่งขัันที่่�สููง เนื่่�องด้้วยเป็็นสิินค้้าสิ้้�นเปลืืองใช้้แล้้วหมดไป และมีีปริิมาณ
การสั่่�งซื้้�อในแต่่ละครั้้�งเป็็นจำำ�นวนมาก โดยขั้้�นตอนในการผลิิตไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้เทคโนโลยีีการพิิมพ์์ขั้้�นสููงในการผลิิตมากนััก
จึึงทำำ�ให้้มีีคู่่�แข่่งหลายราย ทั้้�งนี้้�ลููกค้้าส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ในกลุ่่�มสถาบัันการเงิิน กลุ่่�มธุุรกิิจด้้านการสื่่�อสาร และหน่่วยงานราชการ
และจากการที่่�กลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่นำำ�ระบบการประมููลผ่่านสื่่�อทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Auction) มาใช้้ จึึงทำำ�ให้้เกิิดการแข่่งขััน
ในตลาดสููงมากยิ่่�งขึ้้�น เนื่่�องจากเป็็นระบบการแข่่งขัันในด้้านราคาโดยราคาประมููลที่่�ได้้จะค่่อนข้้างต่ำำ�� ในขณะที่่�ต้้นทุุนวััตถุุดิิบ
เพิ่่�มสููงขึ้้�น ทำำ�ให้้บริิษััทไม่่สามารถเข้้าแข่่งขัันในระบบการประมููลผ่่านสื่่�อทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ทุุกครั้้�ง ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมีีการปรัับ
ใช้้กลยุุทธ์์การเพิ่่�มมููลค่่าให้้กับั ตััวสิินค้้า โดยการเสนอบริิการด้้านการบริิหารคลัังและจััดเก็็บสิินค้้า เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกและเพิ่่�ม
ทางเลืือกให้้กับั ลููกค้้า จึึงเป็็นการขายสิินค้้าพร้้อมการบริิการอย่่างเต็็มรููปแบบ ทำำ�ให้้เป็็นการเพิ่่�มโอกาสในการขยายตลาดมากยิ่่�งขึ้้�น
ตลาดกระดาษสำำ�นัักงาน (Office Paper)
ตลาดกระดาษสำำ�นัักงานเป็็นตลาดที่่�มีีการแข่่งขัันด้้านราคาสููง เนื่่�องจากเป็็นสิินค้้าที่่�ผลิิตพร้้อมใช้้งานได้้ทัันทีี และไม่่
ต้้องอาศััยเทคโนโลยีีในการผลิิตมากนััก กระบวนการในการผลิิตเป็็นการตััดเพื่่�อให้้ได้้ตามขนาดที่่�ใช้้งาน ทำำ�ให้้ตลาดนี้้�จึึงมีีคู่่�แข่่ง
จำำ�นวนมาก โดยลููกค้้าจะพิิจารณาเรื่่�องราคามากกว่่าคุุณภาพสิินค้้า ทั้้�งนี้้�คุุณภาพของกระดาษนั้้�นไม่่ค่อ่ ยมีีความแตกต่่างกัันมาก
ปััจจุุบััน บริิษััท ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นตััวแทนในการจััดจำำ�หน่่ายของบริิษััท ฟููจิิ ซีีร็็อกซ์์ ยี่่�ห้้อสิินค้้า “Fuji Xerox”
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ตลาดบรรจุุภััณฑ์์ชนิิดอ่่อน (Flexible Packaging)
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ผลิิตในประเทศส่่วนใหญ่่ เป็็นการผลิิตเพื่่�อสนัับสนุุนอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องในประเทศ เช่่น อุุตสาหกรรมอาหาร
อุุตสาหกรรมเคมีีภััณฑ์์ อุุตสาหกรรมไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อุุตสาหกรรมเครื่่�องสำำ�อาง ซึ่่�งสถานการณ์์การผลิิต การจำำ�หน่่าย
การส่่งออก และการนำำ�เข้้าบรรจุุภััณฑ์์ ประเภทต่่าง ๆ มีีอััตราการเติิบโตมากขึ้้�นทุุกปีีโดยเฉลี่่�ยเติิบโตปีีละมากกว่่าร้้อยละ 10
ซึ่่�งบรรจุุภััณฑ์์ทุุกชนิิดส่่วนใหญ่่ได้้ผลิิตเพื่่�ออุุตสาหกรรมอาหารมากถึึงร้้อยละ 38 ตามยุุทธศาสตร์์ครััวโลกของประเทศไทย โดย
พบว่่าบรรจุุภััณฑ์์ชนิิดที่่�ในประเทศไทยมีีการใช้้มากคืือผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 41 รองลงมาคืือบรรจุุภััณฑ์์
ชนิิดกระดาษ คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 36 บริิษััทจึึงเห็็นเป็็นโอกาสและได้้ลงทุุนเครื่่�องจัักรสำำ�หรัับการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ชนิิดอ่่อน
ตััวซึ่่�งใช้้ผลิิตได้้ทั้้�งบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นกระดาษบางและบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก โดยได้้มีีการติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรและพััฒนาระบบการ
ผลิิตให้้ได้้ตามมาตรฐานบรรจุุภััณฑ์์อาหาร (Food grade) เพื่่�อขยายตลาดผลิิตภััณฑ์์นี้้�ในปีี 2561 และจะพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้มีี
นวััตกรรมความแตกต่่างจากคู่่�แข่่งและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยการวิิจัยั และพััฒนาร่่วมกัับสถาบัันวิิจัยั และสถาบัันการศึึกษาของ
ภาครััฐต่่อไป ในปีี 2562 บริิษัทั ได้้รับั การรัับรองให้้ใช้้เครื่่�องหมายรัับรอง “ฮาลาล” จากคณะกรรมการกลางอิิสลามแห่่งประเทศไทย
เพื่่�อรัับรองผลิิตภััณฑ์์กระบวนการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ ตามกรรมวิิธีีอย่่างถููกต้้องตามหลัักการศาสนาอิิสลาม
ตลาดกลุ่่�มฉลากป้้องกัันการปลอมแปลง (Label & Packaging Solution)
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา การเติิบโตของธุุรกิิจ e-Commerce ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ผู้้�บริิโภคหัันมาใช้้บริิการการสั่่�งซื้้�อของ
ออนไลน์์เพิ่่�มมากขึ้้�นแน่่นอนว่่ายัังมีีช่่องโหว่่จากบรรจุุภััณฑ์์ในกลุ่่�มสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค อาหารและเครื่่�องดื่่�ม เครื่่�องสำำ�อางและ
ยา ที่่�อาจจะถููกปลอมแปลงสิินค้้าและไม่่สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ดัังนั้้�น ธุุรกิิจกลุ่่�มฉลากป้้องกัันการปลอมแปลง จาก
ทิิศทางและแนวโน้้มความสำำ�คัญ
ั ของการป้้องกัันการถููกละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� บริิษัทั จึึงได้้นำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ พััฒนากระบวนการผลิิตและให้้บริิการเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�ประกอบการในการแก้้ปััญหาการละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�
ลดปััญหาการลอกเลีียนแบบ ป้้องกัันการถููกละเมิิดหรืือการปลอมแปลงสิินค้้า ได้้อย่่างครบวงจร ซึ่่�งได้้รัับความสนใจอย่่างมาก
จากกลุ่่�มธุุรกิิจอาหารและเครื่่�องดื่่�ม เครื่่�องสำำ�อาง ยาและเวชภััณฑ์์
ตลาดบริิการบริิหารคลัังสิินค้้าและขนส่่ง (Warehouse and Logistic Management Service)
ตลาดบริิการบริิหารคลัังสิินค้้าแบบพิิมพ์์ เป็็นตลาดคู่่�แข่่งน้้อยราย สำำ�หรัับผู้้�ให้้บริิการงานพิิมพ์์ที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�ในปััจจุุบััน
ส่่วนใหญ่่นั้้�น มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจในรููปแบบรัับจ้้างพิิมพ์์แบบฟอร์์มพร้้อมการจััดส่่งให้้ลููกค้้าเท่่านั้้�น ไม่่มีีการให้้บริิการ การจััดเก็็บ
และบริิหารคลััง ซึ่่�งงานบริิการบริิหารคลัังแบบพิิมพ์์ของบริิษััท สามารถสร้้างโอกาสในการขยายตลาดไปยัังลููกค้้าที่่�ต้้องการแบบ
One Stop Service ซึ่่�งจะช่่วยประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการจััดเก็็บและลดความยุ่่�งยากในการบริิหารงาน บริิษััทได้้มีีการต่่อยอดการ
บริิหารคลัังสิินค้้าที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งพิิมพ์์ เช่่น บริิหารชุุดแบบฟอร์์มพนัักงาน บริิหารเครื่่�องเขีียน บริิหารของขวััญ ของชำำ�ร่่วย และบริิษััทยััง
มีีนโยบายที่่�จะขยายการบริิหารสิินค้้าให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้า E-commerce และกลุ่่�มสิินค้้า IT
ตลาดธุุรกิิจผลิิตบััตรพลาสติิก (Card Solution)
ภาพรวมตลาดบััตรกลุ่่�มธนาคารในปีี 2563 มีีอัตั ราเติิบโตที่่�ลดน้้อยลงเนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายของกลุ่่�มธนาคาร
ที่่�มุ่่�งเน้้นไปในเรื่่�องของ mobile payment มากขึ้้�น อีีกทั้้�งนโยบายด้้านการให้้สิินเชื่่�อบััตรเครดิิตของธนาคารแห่่งประเทศไทย
ที่่�รััดกุุมมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ภาพตลาดมีีการเติิบโตที่่�ชะลอลงรวมถึึงการลดลงของมาตรการส่่งเสริิมการตลาดของธนาคาร อัันเนื่่�องจากผล
กระทบทางเศรษฐกิิจ ทำำ�ให้้กลุ่่�มธนาคารมีีการชะลอการลงทุุนในกิิจกรรมส่่งเสริิมการตลาด แต่่อย่่างไรก็็ตาม ตลาดยัังคงมีีแนวโน้้ม
เติิบโตในกลุ่่�มขนส่่งมวลชน ขยายเส้้นทางเดิินรถไฟฟ้้า ดัังนั้้�น บริิษัทั จึึงจำำ�เป็็นต้้องเร่่งพััฒนาระบบโซลููชันั และติิดตามสถานการณ์์
กัับทางธนาคารเพื่่�อมองหาช่่องทางร่่วมกัันพััฒนาต่่อไปเพื่่�อตอบโจทย์์กลุ่่�มลููกค้้ามากที่่�สุุด
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Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง

ในการประเมินความเสี่ยงปี 2563 บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงโดยอ้างอิงหลักการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร (Enterprise Risk Management) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission:
COSO ซึง่ เป็นกรอบการบริหารจัดการความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากองค์กรทุกประเภทในระดับสากลว่าเป็นกรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าจากความตื่นตัวในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดใหม่ (Digital Disruption) มา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของภาคธุรกิจและรูปแบบการดำ�เนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคโดยให้ความสำ�คัญ
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital Platform มากขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย ส่งผลให้การใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์กระดาษลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ระบุความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงสำ�คัญและวางแผนปรับตัวให้
เท่าทันการเปลีย่ นแปลงมาอย่างต่อเนือ่ งแล้ว ความเสีย่ งนีก้ ย็ งั ถูกเร่งให้เกิดขึน้ เร็วยิง่ ขึน้ จากพลวัตของการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ซึ่งทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ต่างก็จ�ำ เป็นต้องร่วมกันดำ�เนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมาตรการลดการสัมผัส (Contactless) ด้วย
การนำ�เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการปรับรูปแบบธุรกิจและรูปแบบการดำ�เนินชีวิตอย่างแพร่หลายจนเกิดเป็นความปกติใหม่ (New
Normal) เช่น การทำ�งานจากที่บ้าน (Work From Home) และการประชุมทางไกล (Online Conference) เพื่อลดการเดินทางไปรวม
กลุ่มกัน การใช้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) และการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อ
ลดการสัมผัสเอกสาร เป็นต้น
บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการพัฒนานวัตกรรมด้าน
ระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับการใช้สอื่ ดิจทิ ลั ทดแทนสือ่ กระดาษมากขึน้ เช่น การส่งข้อมูลสิง่ พิมพ์ผา่ นช่องทาง e-mail และ SMS ทดแทน
การส่งสิ่งพิมพ์กระดาษทางไปรษณีย์ การให้บริการนำ�ส่งข้อมูลใบกำ�กับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) เป็นต้น และได้ปรับ
โครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทให้เกิดผลผนึก (Synergy) ทั้งด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิตเพื่อ
เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมสำ�หรับการรักษาฐานธุรกิจเดิม ควบคูไ่ ปกับการเข้าสูธ่ รุ กิจใหม่ทตี่ อบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างครบวงจร
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
บริิษััทฯ มีีการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลเข้้ามาในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องโดยได้้นำำ�เอาระบบสารสนเทศที่่�เชื่่�อมต่่อกัับ
อิินเตอร์์เน็็ตมาเป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�คััญขององค์์กรเพื่่�อสนัับสนุุนและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพทั้้�งด้้านการผลิิตและให้้บริิการให้้สามารถ
สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและความพึึงพอใจแก่่ลูกู ค้้า และด้้านการวางแผนบริิหารทรััพยากรองค์์กรให้้มีกี ระบวนการทางธุุรกิิจภายในที่่�เหมาะสม
ลดขั้้�นตอนและความซ้ำำ��ซ้้อนในการปฏิิบััติิงานได้้ ซึ่่�งบริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าข้้อมููลถืือเป็็นทรััพย์์สิินที่่�มีีค่่าสำำ�หรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากกัับความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููล
บริษัทฯ จึงได้นำ�ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management System: ISMS) ตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO 27001 มาใช้เป็นหลักการในการกำ�หนดนโยบายและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ ข้อมูล
ของบริษัทฯ จะได้รับการรักษาความลับ (Confidentiality) ปกป้องให้มีความสมบูรณ์ (Integrity) และดูแลให้มีความพร้อมใช้งาน
(Availability) ซึ่งสามารถสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ให้สามารถป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์
(Cyber Attack) จากภายนอกองค์กรได้อีกทางหนึ่ง
3. ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial and Reporting Risk)
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั อีกทัง้ ในปี 2563 ยังต้องดำ�เนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทีส่ ง่ ผลกระทบ
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อย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก ซึ่งผลตอบแทนและกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงานและการลงทุนใน
บริษัทย่อยอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และอาจเกิดการด้อยค่าของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ดำ�เนินงานต่าง ๆ ที่ลงทุนไว้
บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงสำ�คัญที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ จึงได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทให้เกิดผลผนึก (Synergy) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยรวม ทั้ง
ด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิต นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ปรับโครงสร้างการจัดการในบริษัท
ย่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้สัมฤทธิ์ผลอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
บริษัทฯ ต้องดำ�เนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งที่กำ�หนดขึ้นโดยกฎหมาย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น และที่กำ�หนดขึ้นโดยสภาพแวดล้อมหรือประเพณี
ทางธุรกิจ เช่น ข้อกำ�หนดตามระบบมาตรฐานสากล (ISO) ข้อกำ�หนดระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)
ข้อกำ�หนดตามสัญญาเงินกู้ เป็นต้น ซึ่งการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้นได้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียค่าปรับ
หยุดประกอบการเพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือเสียชื่อเสียงในการดำ�เนินธุรกิจได้
บริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดให้้มีีการควบคุุม ติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินความสอดคล้้องในการปฏิิบัติั ิตามกฎระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยมีีผู้้�รัับผิิดชอบเฉพาะสำำ�หรัับกฎระเบีียบที่่�มีีความสำำ�คััญทั้้�งในรููปหน่่วย
งานและคณะทำำ�งาน และจััดให้้พนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้เข้้ารัับการอบรมความรู้้�ความเข้้าใจในกฎระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�บริิษััทฯ ต้้องปฏิิบััติิ
ตามเพื่่�อเสริิมสร้้างให้้ผู้้�รัับผิิดชอบมีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญ สามารถดำำ�เนิินการให้้บริิษััทฯ มีีการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบทั้้�งที่่�มีีอยู่่�แล้้ว
และที่่�ออกใหม่่ได้้อย่่างทัันเหตุุการณ์์
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Major Changes and Developments
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ

2563
 บริษทั ได้รบั มอบโล่มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
ในงาน “Eco Innovation Forum 2020” โดยได้รบั รองตามมาตรฐานการ
บริหารจัดการโรงงานทีค่ �ำ นึงถึงสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมการขับเคลือ่ นระบบ
นิเวศให้เติบโตอย่างสมดุล
 บริษทั ได้รบั มอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร ในฐานะ
ที่ดำ�เนินงานและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในงาน
“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” (คาร์บอนฟุตพริน้ ต์) ประจำ�ปี 2563
 เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 บริษทั ฯได้รบั การรับรองให้เป็นสมาชิกแนว
ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน
 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ
การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท โดยการโอนกิจการทั้งหมด
ซึ่งได้แก่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์
จำ�กัด ผ่านบริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ให้แก่
บริษทั ทีบเี อสพี จำ�กัด (มหาชน) (“TBSP”) โดย TBSP ได้ออกและจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ TBSP จำ�นวน 94,220,357 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
1 บาท ในราคาเสนอขาย 13.80 บาท ให้แก่ เซอร์วิส ฮอลล์ เพื่อชำ�ระ
เป็นค่าตอบแทนสำ�หรับการซือ้ และการรับโอน กิจการทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม
เซอร์วสิ ฮอลล์ ได้ด�ำ เนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2563 ผูช้ �ำ ระบัญชีและผูถ้ อื หุน้ ราย
อืน่ ของเซอร์วสิ ฮอลล์ จึงได้มหี นังสือแจ้งให้ TBSP ดำ�เนินการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจำ�นวน 94,220,357 หุน้ เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2563
 เมื่ อ วั น ที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ครัง้ ที่ 4/2563 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายจุตพิ นั ธุ์ มงคลสุธี เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ
โดยมีผลตัง้ แต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึง่ เป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ
2562
 บริษทั ติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีท่ี 4 ของ ESG100 ปี 2562 ซึง่ เป็นการ
จัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษทั หลักทรัพย์
จดทะเบียน จำ�นวน 771 บริษัท ที่มีการดำ�เนินงานโดดเด่นด้าน
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บริษท
ั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and
Governance : ESG)
 บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
จำ�กัดได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาล จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพือ่ รับรองผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์ ตามกรรมวิธอี ย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อย คือ บริษทั เซอร์วสิ ฮอลล์ จำ�กัด ด้วยหุน้ ที่
บริษทั ถืออยูใ่ นบริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด (Share
Swap) เพื่อรองรับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการรับจ้างแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ตลอดจน
สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท โดยจะรวมบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจสื่อ
สิง่ พิมพ์เข้าด้วยกันหรือจัดไว้ภายในกลุม่ เดียวกัน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการดำ�เนินกิจการและการบริหารงานของกลุม่ บริษทั ทุนจดทะเบียน
300 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 30 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท โดยบริษทั
ถือหุน้ 99.99%
 บริิษัทั ย่่อยของบริิษัทั คืือ บริิษัทั โกไฟว์์ จำำ�กัดั ได้้รับั รางวััลจาก Thailand
ICT Awards 2019 (TICTA2019) ในงานประกวดซอฟต์์แวร์์ระดัับชาติิ
เป็็นบริิษััทผู้้�จััดทำำ�ระบบ Venio CRM ตอกย้ำำ��ความสำำ�เร็็จ ก้้าวสู่่�ผู้้�นำ�ำ
ระบบ CRM บนสมาร์์ทโฟนที่่�น่่าใช้้งานมากที่่�สุุด พร้้อมช่่วยเรื่่�องการส่่ง
มอบประสบการณ์์ที่่�ดีใี ห้้กับั ลููกค้้า และการจััดการบริิหารงานขายอย่่าง
มืืออาชีีพ โดย "Venio CRM" มุ่่�งพััฒนาระบบอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบโจทย์์
ไลฟ์์สไตล์์ธุรุ กิิจในยุุคดิิจิทัิ ลั เดิินหน้้าโชว์์คุณ
ุ ภาพ เน้้นใช้้งานง่่ายผ่่าน
มืือถืือ สะดวก รวดเร็็วอยู่่�บนพื้้�นฐานการบริิการซอฟต์์แวร์์ระดัับมาตรฐาน
สากลและมุ่่�งเน้้นการยกระดัับทางธุุรกิิจให้้กับั องค์์กรทุุกขนาด และทุุก
ระดัับอุุตสาหกรรม
 บริษทั ได้ท�ำ การขายหุน้ สามัญของบริษทั ย่อย คือ บริษทั โกไฟว์ จำ�กัด
จำ�นวน 399,997 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ ทีอ่ อกและจำ�หน่ายแล้ว
ทัง้ หมด ให้กบั นายจุตพิ นั ธุ์ มงคลสุธี ในราคาหุน้ ละ 6 บาท เป็นจำ�นวน
เงิน 2,399,821 บาท ทำ�ให้บริษทั ถือหุน้ 60%
 บริษทั ได้การทำ�คำ�เสนอซือ้ หลักทรัพย์ทง้ั หมดใน บริษทั ทีบเี อสพี จำ�กัด
(มหาชน) (“TBSP”) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender offer) โดยบริษทั
เข้าถือหุน้ ใน TBSP ในสัดส่วน 97.17%
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 บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท คื อ บริ ษั ท ไทยบริ ติ ช ซี เ คี ย วริ ต้ี พริ้ น ติ้ ง
จำ�กัด(มหาชน) ได้เปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็น บริษทั ทีบเี อสพี จำ�กัด (มหาชน)
“TBSP”
 บริ ษัท จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล สำ � หรั บ ผลการดำ � เนิ น งานงวด
6 เดือนแรกของปี 2562 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน
2562 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในอัตรา 0.20 บาท เป็นจำ�นวนหุน้ ทัง้ หมด
462,226,467 หุน้ รวมเป็นจำ�นวนเงินทัง้ สิน้ 92,445,293.40 บาท โดย
เงินปันผลจ่ายดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำ�ไรสุทธิ



 บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
จำ�กัด ได้เข้าไปซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย)
จำ�กัด ทำ�ให้กลุม่ บริษทั มีสดั ส่วนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 และได้
เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั มาร์เวลแพค จำ�กัด (MARVEL PACK Co., Ltd.)



 บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง กิ จ การร่ ว มค้ า ภายใต้ ช่ื อ บริ ษั ท ทิ ม ซี เ คี ย วด์
เทคโนโลยีส์ จำ�กัด ประกอบธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัลและการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อโครงการเทคโนโลยีการพิมพ์ช้ันสูง
โดยบริษทั มีสดั ส่วนในเงินลงทุน 33.33%
2561
 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มของบริษัทหลักทรัพย์ ESG
100 ประจำ�ปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 3 จากการประเมินความยัง่ ยืน
โดยสถาบั น ไทยพั ฒ น์ ซึ่ง เป็ น การคั ด เลื อ กจากบริ ษัท หลั ก ทรั พ ย์
จดทะเบียน จำ�นวน 683 บริษทั ในปี 2561 ทีม่ กี ารดำ�เนินงานโดดเด่น
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and
Governance : ESG) อย่างต่อเนือ่ ง
 บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System: ISO
22000 v4.1) จากสถาบัน INTERTEK ซึง่ เป็นระบบการจัดการความ
ปลอดภัยที่มีมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหาร การวิเคราะห์ถึง
เรือ่ งอันตราย และจุดวิกฤตทีจ่ �ำ เป็นต้องได้รบั การควบคุมในขัน้ ตอนการ
ผลิตอาหารทีเ่ รียกว่า HACCP (Hazard Analysis and Critical Point
System) ซึง่ เป็นระบบการจัดการทีช่ ว่ ยให้อาหารเกิดความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริโภค โดยการเข้าคุมจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมในการผลิต (CCP) โดยนำ�
ไปใช้ทกุ กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องในห่วงโซ่อาหาร เริม่ ตัง้ แต่ผผู้ ลิตเบือ้ งต้น
คือ Primary Producer ไปจนถึงผูบ้ ริโภค ช่วยสร้างความมัน่ ใจและความ



ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารได้มากขึน้ ลดการกีดกันทางการค้าจาก
ประเทศนำ�เข้า ทัง้ นีร้ ะบบ HACCP จะยึดมาตรฐานตามโครงการอาหาร
ระหว่างประเทศ “Codex” ช่วยป้องกันสารปนเปือ้ นทีเ่ ป็นอันตราย ทัง้ ทาง
เคมีและสารชีวภาพ รวมไปถึงกายภาพของอาหารให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ทีส่ ดุ มีการควบคุมพนักงาน ตรวจสอบขัน้ ตอน ติดตามอย่างต่อเนือ่ งใน
จุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมเป็นพิเศษ
เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทีป่ ระชุมวิสามัญครัง้ ที่ 1/2561 มีมติดงั นี้
- ให้เข้าซือ้ หุน้ เพิม่ เติมจาก บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้ จำ�กัด
(มหาชน) โดยการทำ�คำ�เสนอซือ้ หลักทรัพย์ทง้ั หมดโดยสมัครใจแบบ
มีเงือ่ นไข (Voluntary Tender Offer)
- ลดทุนจดทะเบียนจำ�นวน 212.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำ � นวน 360,206,980.00 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นจำ � นวน
360,206,768.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออก
จำ�หน่ายของบริษทั จำ�นวน 212 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจำ�นวน 60,000,000.00 จากทุนจดทะเบียน
เดิมจำ�นวน 360,206,768.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน
420,206,768.00 บาท โดยการออกหุ้น สามั ญ เพิ่ม ทุ น จำ � นวน
60,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำ�นวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Rights Offering)
บริษทั เข้าถือหุน้ ในบริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้ จำ�กัด (มหาชน)
“TBSP” เพิ่ม ขึ้น จากเดิ ม ถื อ ในสั ด ส่ ว น 19.89% เป็ น 77.74%
ทำ�ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงสถานะจากบริษทั ร่วม เป็นบริษทั ย่อย โดยบริษทั
นำ�งบการเงินของ TBSP มารวมในการจัดทำ� งบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่ 4
เมษายน 2561 ซึง่ เป็นวันทีบ่ ริษทั มีการควบคุม TBSP
เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ได้ยกเลิกกิจการ C.T.K.S Technologies
Co., Ltd. ในประเทศกัมพูชา ซึง่ เป็นกิจการร่วมค้าผ่านการถือหุน้ โดย
บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 บริษทั ได้ลงทุนในบริษทั โกไฟว์ จำ�กัด
โดยถือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
ทุนชำ�ระแล้ว 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ บริการให้ค�ำ ปรึกษา และให้
บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์

2560
 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2560 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางสาวศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ เป็นประธานบริษทั
และได้แต่งตัง้ นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560 ซึง่ เป็นบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจสิง่ พิมพ์ รวมระยะเวลา 23 ปี
 บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีท่ี 2 ของ ESG100 ซึ่งเป็นการจัด
อันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษทั หลักทรัพย์จด
ทะเบียน จำ�นวน 656 บริษัท ในปี 2560 ที่มีการดำ�เนินงานโดดเด่น
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(Environmental, Social and
Governance : ESG)
 บริษทั ได้รบั รางวัล Best of the Best ประเภท Best in More Than One
Production Process และรางวัล Gold Award ประเภท Multi-Piece
Production & Campaigns ในงานประกวดสิง่ พิมพ์แห่งชาติ ครัง้ ที่ 12
(Thailand Print Award 2017)
รายงานประจำ�ปี 2563
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 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry) ระดับ 4* จากกระทรวงอุตสาหกรรม *ระดับ 4 หมายถึง
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการทีท่ กุ คนในองค์กรให้ความ
ร่วมมือร่วมใจดำ�เนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในทุกด้านของการ
ประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร
 บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ยมี โ ครงการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งนายจ้ า งและ
ลูกจ้าง(Employee Joint Investment Program :EJIP ) โครงการที่ 3
โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี เริม่ โครงการตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560-10
ตุลาคม 2565 โดยบริษทั สมทบให้ ในอัตรา 42% ของเงินลงทุนของ
ลูกจ้าง
2559
 บริ ษัท ติ ด อั น ดั บ 1 ใน 100 ของ ESG100 ซึ่ง เป็ น การจั ด อั น ดั บ
โดยสถาบั น ไทยพั ฒ น์ เป็ น การคั ด เลื อ กจากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์
จดทะเบียน จำ�นวน 621 บริษทั ในปี 2559 ทีม่ กี ารดำ�เนินงานโดดเด่น
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and
Governance : ESG)
 บริษทั และบริษทั ย่อย ได้การรับรองเป็น โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Factory)* จากสถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2559
*โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมทีย่ ดึ
มัน่ ในการประกอบกิจการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ด้วยการมุง่ เน้นในเรือ่ งของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต และการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร ตลอดโซ่อปุ ทานอย่างต่อเนือ่ ง
และยัง่ ยืน
2558
 บริ ษั ท เปลี่ ย นแปลงสถานะลงทุ น ในบริ ษั ท ไทยบริ ติ ช ซี เ คี ย วริ ต้ี
พริน้ ติง้ จำ�กัด (มหาชน) “TBSP” เป็นบริษทั ร่วม เนือ่ งจากกลุม่ ตระกูล
มงคลสุธี ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ได้ถอื หุน้ ใน TBSP ในสัดส่วน
32.12%
 บริ ษั ท รั บ รางวั ล บริ ษั ท จดทะเบี ย นด้ า นผลการดำ � เนิ น งานยอด
เยี่ยม (Best Company Performance Awards) และรางวัลบริษัท
จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยีย่ ม(Best Investor Relation
Awards) กลุม่ Market Capitalization ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
 บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System :
ISO 22301: 2012) จากสถาบัน BUREAU VERITAS THAILAND
เป็นกระบวนการบริหารแบบองค์รวมซึ่งชี้บ่งภัยคุกคาม ที่อาจจะเกิด
ขึ้นต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำ�เนินธุรกิจ
และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุน่
(resilience) เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มี
ประสิทธิผล
 บริ ษัท ได้ รับ อนุ ญ าตจากองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ชเรื อ นกระจก
(องค์กรมหาชน) ในการใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ในผลิตภัณฑ์กระดาษต่อเนือ่ ง 3 รายการ เป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้ แต่ 15
กรกฎาคม 2558 – 15 กรกฎาคม 2560
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บริษท
ั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 360,206,980 บาท โดยหุ้นสามัญ
ที่ เ พิ่ ม จำ � นวน 32,746,089 บาท เพื่ อ รองรั บ การจ่ า ยหุ้ น ปั น ผล
ในอัตราส่วน 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว
คงเหลือจำ�นวนหุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรจำ�นวน 212 หุน้
2557
 บริษทั ได้รบั การแต่งตัง้ จาก บริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพือ่
เป็นตัวแทนจำ�หน่ายกระดาษถ่ายเอกสารในแบรนด์ ฟูจิ ซีรอ็ กซ์ แต่เพียง
รายเดียวในประเทศ
ั ฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible
 บริษทั ขยายฐานการผลิตไปสูต่ ลาดบรรจุภณ
Packaging) โดยมีการลงทุนเครือ่ งจักรกราเวียร์ (Gravure)
 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 327,460,970 บาท โดยหุน้ สามัญทีเ่ พิม่
จำ�นวน 29,769,179 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน
10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวคงเหลือจำ�นวน
หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรจำ�นวน 79 หุน้
 บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ยมี โ ครงการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งนายจ้ า งและ
ลูกจ้าง(Employee Joint Investment Program :EJIP ) โครงการที่ 2
โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี เริม่ โครงการตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2557 โดย
บริษทั สมทบให้ ในอัตรา 42% ของเงินลงทุนของลูกจ้าง
2556
 บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
จำ�กัด ได้รบั รางวัล จากการประกวดสิง่ พิมพ์ ในงาน Thai Print Awards
2013 ครัง้ ที่ 8 โดยได้รบั รางวัล “Best Of the Best” ประเภทงาน Best in
more than one production process และได้รบั รางวัล “Silver Award”
ประเภทงาน Innovative/Special Printing จากผลงานชิน้ เดียวกัน
 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิมจำ�นวน 248,076,525 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จำ�นวน 297,691,830 บาท โดยหุ้นสามัญ ที่เพิ่ม
จำ�นวน 49,615,305 บาท เพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปันผล ในอัตราส่วน
5 หุน้ เดิมต่อ 1หุน้ ใหม่ ในการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว คงเหลือจำ�นวน
หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรจำ�นวน 39 หุน้
 บริษทั และบริษทั ย่อยได้ผา่ นการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ข้อมูลสารสนเทศ (Information Security) ISO 27001 จากสถาบัน
BUREAU VERITAS THAILAND
2555
 บริษทั ย่อยได้มกี ารปรับปรุงอาคารโรงงาน เพือ่ ให้สายการผลิตของบริษทั
มีความกระชับและลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบพร้อมทั้ง
ปรับปรุงสถานทีข่ องฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มคี วามทันสมัย
เพื่อรองรับปริมาณงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม
มากขึน้ ประกอบการควบคุมการเข้าออกภายในโรงงานเพือ่ เป็นโรงงาน
ทีม่ คี วาม Security มากยิง่ ขึน้ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะ
แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสสองของปี 2556
 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำ�โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้าง
และลู ก จ้ า ง (Employee Joint Investment Program :EJIP)
โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี เริม่ โครงการตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2555
โดยบริษทั สมทบให้ในอัตรา 42% ของเงินลงทุนของลูกจ้าง โครงการดัง
กล่าวเพือ่ ให้พนักงานของบริษทั มีความเป็นเจ้าของบริษทั และเป็นการ
สร้างแรงจูงใจการปฏิบตั งิ าน และรักษาบุคลากรไว้กบั บริษทั ในระยะยาว
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2554
 บริษัทลดทุนจดทะเบียนที่เกิดจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิและการเสนอขายหุน้ แบบเฉพาะเจาะจงโดยการลดจำ�นวน
หุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิและจำ�หน่ายไม่หมด จำ�นวน 111,923,475 หุ้น
ทำ � ให้ ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ลดลง จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
360,000,000 หุ้น เหลือ 248,076,525 หุ้น ทั้งนี้บริษัทได้ดำ�เนินการ
ลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
 บริษทั ได้ท�ำ การขายทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี (โรงงานเดิม)
ในมูลค่า 120.0 ล้านบาท เงินทีไ่ ด้จากการขาย ทีจ่ �ำ นวน 90.0 ล้าน
บาท นำ�ไปชำ�ระเงินกูท้ ม่ี อี ยูก่ บั สถาบันการเงิน ส่วนทีเ่ หลือใช้หมุนเวียน
ภายในกิจการ
2553
 บริษัทได้ทำ�การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้น ละ 0.10 บาท เป็ น หุ้น ละ 1.0 บาท ตามมติ ท่ีป ระชุ ม สามั ญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2553 ลงวันที่ 28 เมษายน 2553
 หลักทรัพย์ของบริษัท ได้ทำ�การย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
(Technology) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information & Communication Technology) ไปยังกลุม่ อุตสาหกรรม
บริการ (Service) หมวดธุรกิจสิง่ พิมพ์ (Media & Publishing)
 TKS-W1 ได้ครบกำ�หนดการใช้สทิ ธิทซ่ี อ้ื หุน้ สามัญของบริษทั โดยมีใบ
สำ�คัญแสดงสิทธิทง้ั หมดจำ�นวน 61,999,540 หุน้ ได้ท�ำ การใช้สทิ ธิทซ่ี อ้ื
หุน้ สามัญของบริษทั จำ�นวน 3,325 หุน้
 บริษทั ได้ท�ำ การเพิม่ ทุนทีช่ �ำ ระแล้วจากจำ�นวน 248,073,200 หุน้ เป็น
248,076,525 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ 1.0 บาท จากการใช้สทิ ธิของ TKS-W1
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการบริษทั มีมติขายหุน้ สามัญ
ที่ซ้ือคืนจำ�นวน 16,941,360 หุ้น โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ระยะเวลาการขายหุน้ สามัญทีซ่ อ้ื คืน ตัง้ แต่วนั ที่ 29
พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2554
2552
 บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ได้รบั 2 รางวัลจากการประกวดสิง่ พิมพ์ในงาน Asian Print Awards
2009 ครัง้ ที่ 7 ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
1) Best of the Best ประเภทงาน Best in more than one production
process
2) Gold Award ประเภทงาน Special Printing
2551
 บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ได้รบั อนุญาตให้เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ท�ำ การ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในวันที่ 16 มิถนุ ายน 2551
2550
 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2550 เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2550 มี
มติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน จาก 318 ล้านบาท เป็น 360 ล้านบาท
การเพิม่ ทุนดังกล่าวเป็นการออกหุน้ สามัญใหม่จ�ำ นวน 42 ล้านบาท โดย
เสนอขายให้แก่บคุ คลภายในวงจำ�กัด (Private Placement) บริษทั ได้
ดำ�เนินการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวแล้วเมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
 บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

1) ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม(มอก.) สำ�หรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จากสำ�นักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
2) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น
บริ ษั ท ซิ น เน็ ค (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน) และเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 705 ล้านบาท
2549
 ได้รบั รางวัล “Best of the Best : Best in more than one production”
จากการประกวดสิง่ พิมพ์ในงาน 1st Thai Print Awards 2006 จัดโดยสมาคม
การพิมพ์ไทย บริษทั ได้รบั รางวัลชนะเลิศ “Best of the Best” ประเภท
Best Innovative Use of the Printing Process รางวัล Gold Award
ประเภท Innovation in Printing รางวัล Bronze Award ประเภท Annual
Financial Reports จากงานประกวด Asian Print Awards 2006 ครัง้ ที่ 4
ทีน่ ครเซีย่ งไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ในนาม บริษทั ที.เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด)
 บริษทั ได้จดั งาน Grand Opening โรงงานใหม่ทน่ี คิ มอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ สินสาคร ซึง่ มี ฯพณฯ พลเอกพิจติ ร กุลละวณิชย์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
2548
 บริษทั ได้ท�ำ การซือ้ ขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
จำ�นวน 61,999,540 หน่วย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดอยูใ่ นหมวด
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิและใช้ชอ่ื ย่อในการซือ้ ขายหลักทรัพย์วา่ “TKS-W1”
2547
 บริษทั ได้ลงทุนในบริษทั สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด โดยถือหุน้
ใหญ่ ใ นสั ด ส่ ว น 85% ของทุ น จดทะเบี ย น 60 ล้ า นบาท และ
เข้าถือหุน้ 100% ในต้นปี 2548
2546
 บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั การรับรองคุณภาพ (ISO 9001 : 2000) เพิม่ เติม
 บริษทั ได้ท�ำ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ หุน้ ละ
5 บาท เป็นหุน้ ละ 1 บาท ทำ�ให้จ�ำ นวนหุน้ สามัญจดทะเบียนเปลีย่ นจาก
จำ�นวน 50 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท เป็น 250 ล้านหุน้ มูลค่า
หุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
 บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเปิดทำ�การซือ้ ขายหลักทรัพย์
2545
 บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้มกี าร
เปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็น บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ได้
ย้ายทีท่ �ำ การพร้อมทัง้ สร้างศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้าแห่งใหม่ขน้ึ ที่
ถนนสุคนธสวัสดิ์ ใกล้กบั ทางด่วนเอกมัยรามอินทรา โดยใช้เทคโนโลยี
การกระจายสินค้าทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดจากกลุม่ บริษทั Synnex ประเทศ
ไต้หวัน
 บริษทั ได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจ โดยในส่วนของสินค้า
หมวดอุปกรณ์ส�ำ นักงาน อาทิเช่น หมึกสำ�หรับเครือ่ งพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท
และเลเซอร์ สื่อบันทึกข้อมูล เป็นต้น ได้ถูกโอนให้กับ บริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่าย โดยมีชอ่ งทางการจัดจำ�หน่าย
ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ กือบทัว่ ประเทศ
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 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริษัท ที.เค.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
(มหาชน)” เป็น “บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)”
 บริ ษัท ได้ ทำ� การเปลี่ย นแปลงมู ล ค่ า หุ้น จากเดิ ม มู ล ค่ า หุ้น ที่ต ราไว้
หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
200 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท นอกจากนั้นได้จ่ายหุ้นปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
เป็นจำ�นวน 14 ล้านหุน้
2544
 บริษทั ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสิง่ พิมพ์เพิม่ เติม จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2543
 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพ (ISO 14001)
ซึ่ง เป็ น เครื่อ งยื น ยั น เกี่ย วกั บ มาตรฐานการควบคุ ม ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม
 บริษทั ได้รบั เครือ่ งหมายการค้า Thailand Brand จากกรมส่งเสริมการ
ส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2542
 กลุม่ บริษทั Synnex จากประเทศไต้หวัน ซึง่ เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายอุปกรณ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศรายใหญ่ ข องโลก
เข้าร่วมลงทุน 49% ในบริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท คอมเพ็ค
(ประเทศไทย) จำ�กัด
2541
 ย้ า ยฐานการผลิ ต ไปยั ง โรงงานแห่ ง ใหม่ ท่ีจัง หวั ด เพชรบุ รี เนื้ อ ที่
30 ไร่ เพือ่ เพิม่ กำ�ลังการผลิตแบบพิมพ์ธรุ กิจ
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บริษท
ั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2540
 บริษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภาพจาก “บริษทั จำ�กัด” เป็น “บริษทั มหาชน
จำ�กัด” และเปลีย่ นชือ่ จากเดิมคือ “บริษทั ที.เค.เอส. อินเตอร์พริน้ ติง้
จำ�กัด” เป็น “บริษทั ที.เค.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน)”
 บริษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนใน บริษทั คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด จาก
เดิม 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ 99.99%
 บริ ษัทได้ รับ การส่ ง เสริ มการลงทุ นในธุ รกิ จ สิ่ง พิ มพ์ ระบบออฟเซ็ ท
จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2539
 บริษทั เป็นผูด้ �ำ เนินธุรกิจการพิมพ์รายแรกของประเทศไทย ทีไ่ ด้รบั การ
รับรองคุณภาพ (ISO 9002)
2535
 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เพือ่ ก่อสร้างโรงงานผลิตกระดาษ
ต่อเนือ่ ง ทีอ่ �ำ เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2531
 จัดตัง้ บริษทั ย่อย “บริษทั คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด” เพือ่ ประกอบ
ธุรกิจนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และ
ระบบสารสนเทศ
2529
 จั ด ตั้ ง เป็ น บริ ษั ท จำ � กั ด ในนาม “บริ ษั ท ที . เค.เอส. อิ น เตอร์
พริ้นติ้ง จำ�กัด” เพื่อดำ�เนินธุรกิจค้าส่ง อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ
สำ � นั ก งาน รวมทั้ง วั ส ดุ อุป กรณ์ แ ละของใช้ ส้ิน เปลื อ ง และได้ เ ริ่ม
ก่อตัง้ โรงงานเพือ่ ผลิตกระดาษพิมพ์ตอ่ เนือ่ ง (Stock Forms)
2497
 เริม่ ดำ�เนินกิจการภายใต้ชอ่ื “แต้ เกียง เซ้ง”
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Information of Company Group
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทในเครือ

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

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
T.K.S. Technologies Public Company Limited
TKS
0107540000014
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ผลิตและจำ�หน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ต่อเนื่อง และกระดาษสำ�นักงาน
0-2784-5888
0-2784-5858
www.tks.co.th
หุ้นสามัญจำ�นวน 462.227 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 462.227 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 462.226 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 462.226 ล้านบาท

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

บริษัท ทีบีเอสพี จำ�กัด (มหาชน)
TBSP Public Company Limited
TBSP
0107537002311
41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำ�บลสำ�โรงใต้ อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประกอบธุรกิจประเภทการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลง และบัตรพลาสติกเพื่อใช้ในวงการธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงิน และสำ�หรับลูกค้าทั่วไป
0-2754-2650
0-2183-2763
www.tbsp.co.th
204.22 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 204.22 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 204.22 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 204.22 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 204.22 ล้านบาท
98.47%
บริษัทย่อย
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ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด
Gofive Company Limited
0745561010054
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
บริการให้คำ�ปรึกษา และให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์
0-2784-5888
0-2784-5858
หุ้นสามัญจำ�นวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.0 บาท รวม 10.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.0 บาท รวม 5.00 ล้านบาท
60.00%
บริษัทย่อย

ข้อมูลทัว่ ไปของบริษทั ร่วม
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์
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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
Synnex (Thailand) Public Company Limited (SYNEX)
0107550000203
เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
ประกอบธุรกิจจัดจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ
0-2553-8888
0-2578-8181
www.synnex.co.th
หุ้นสามัญจำ�นวน 880.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 880.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 847.36 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 847.36 ล้านบาท
38.51%
บริษัทร่วม

บริษท
ั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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Investments in Subsidiaries
and Associated Companies
การลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

บริษทั ย่อยทางตรง
กิจการร่วมค้า
และบริษทั ร่วม

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )

สัดส่วน
เงินลงทุน
(%)

สิทธิการ
ออกเสียง
(%)

204.22

1

98.47

-

บริษัท ทีบีเอสพี จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชือ่ บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้
พริ้นติ้ง จำ�กัด (มหาชน))

สิ่งพิมพ์
เอกสารปลอดการทำ�เทียม

บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด

ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์

5.00

10

60.00

-

จำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่อพ่วงซอฟต์แวร์ และระบบ
สารสนเทศ

847.36

1

38.51

38.51

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

รายงานประจำ�ปี 2563
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Group Investment Structure

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (31 ธันวาคม 2563)

บริษทั มงคลสุธี โฮลดิง้ จำ�กัด
33.30%

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

บริษทั ทีบเี อสพี จำ�กัด (มหาชน)
98.48%

บริษทั ที.เค.เอส.สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
100%

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
38.51%

บริษทั พีที ออโตเมชัน่
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
50%

บริษทั พริซม่ึ โซลูชน่ั ส์ จำ�กัด
99.99%
บริษทั มาร์เวลแพค จำ�กัด
100%
บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จำ�กัด
26.67%

บริษทั ไทยบริตชิ ดีโพสต์ จำ�กัด
100%

บริษทั ไทยบริตชิ
ซีเคียวริตพ
้ี ริน้ ติง้ โอเวอร์ซสี ์ จำ�กัด
100%

Myanmar Deco-TBSP
Special Products
40%
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บริษทั โกไฟว์ จำ�กัด
60.00%
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Shareholders Structure
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563
ลำ�ดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มตระกูลมงคลสุธี
บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำ�กัด
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
น.ส.สุธิดา มงคลสุธี
นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี
นางสุพรรณษา อารยะสกุล
น.ส.ศรุตา มงคลสุธี
นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์
OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED
นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์
นายชูชาติ เพ็ชรอำ�ไพ
นายไพศาล ชาติพิทักษ์
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
นางพัชนา ชวโภคิน
นายวรการ วิไลชนม์

จำ�นวนหุ้น
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

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
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

บริษทั มงคลสุธโี ฮลดิง้ จำ�กัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ ๆ (holding company) มีทนุ จดทะเบียน 50.0 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามตารางดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5

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

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

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
84.00
4.00
4.00
4.00
4.00
100.00

บริษัท ทีบีเอสพี จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงและบัตรพลาสติกเพื่อใช้ในวงการ
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และสำ�หรับลูกค้าทัว่ ไป มีทนุ จดทะเบียน 204.22 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 204.22 ล้านบาท โดยมี
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ดังนี้
ลำ�ดับที่
1

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

จำ�นวนหุน้
201,109,677
204,220,357

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
98.48
100.00

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษทั โกไฟว์ จำ�กัด ประกอบธุรกิจ บริการให้ค�ำ ปรึกษา และให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ มีทนุ จดทะเบียน
10.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 5.0 ล้านบาท โดยมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ ดังนี้
ลำ�ดับที่
1

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

จำ�นวนหุน้
600,000
1,000,000

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
60.00
100.00

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) *1 ประกอบธุรกิจค้าอุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์ มีทนุ จดทะเบียน 880.0 ล้านบาท
ทุนชำ�ระแล้ว 847.3 ล้านบาท โดยมีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
1
2

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
King’s Eye Investment Ltd.*2
จำ�นวนหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้วทั้งหมด

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

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
38.51
34.99
100.00

หมายเหตุ : *1บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน ได้เข้าเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2551
		*2
Synnex Technology International Corp. ถือหุน้ ทัง้ หมดใน King’s Eye Investment Ltd. โดยผ่านทาง Pacific City Holding Ltd.

Dividend Payment Policy
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริิษัทั มีีนโยบายที่่�จะจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นในอััตราไม่่น้อ้ ยกว่่า 40% ของกำำ�ไรสุุทธิิในแต่่ละปีี ที่่�มีีผลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
แต่่ทั้้�งนี้้�จะต้้องไม่่มีขี าดทุุนสะสมในส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�น
บริิษัทั ย่่อยในการจ่่ายเงิินปัันผลจะขึ้้�นอยู่่�กับั ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�พิิจารณา เพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถือื หุ้้�นเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมัติั ิ
บริิษัทั ร่่วมมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราไม่่ต่ำ��ำ กว่่า 40% ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีี สำำ�รองตามกฎหมาย และสำำ�รองต่่างๆ ทั้้�งหมด
ในแต่่ละปีี ที่่�มีีผลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินการ แต่่ทั้้�งนี้้�จะต้้องไม่่มีขี าดทุุนสะสมในส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�น อย่่างไรก็็ตาม การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าว
อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กับั แผนการลงทุุน ความจำำ�เป็็น และความเหมาะสมอื่่�นๆ ในอนาคตตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั
เห็็นสมควร
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2557-2563
ปี

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

2557

2558

2559

2560

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

0.66
0.79
0.50
0.50
ไม่มี
75.70%

0.65
0.93
0.65
0.65
ไม่มี
100.30%

0.93
0.93
0.67
0.67
ไม่มี
72.04%

75.60%

63.30%

69.90%

72.04%

2561

2562

2563*1

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

0.84
0.84
0.60
0.60
ไม่มี
71.87%

0.50
0.50
0.26
0.26
ไม่มี
52.49%

71.59%

71.84%

52.49%

หมายเหตุ : *1 ปี 2563 คณะกรรมการบริษทั มีมติจา่ ยเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2563 และจากกำ�ไรสุทธิและกำ�ไรสะสม อัตราเงินปันผลต่อหุน้ รวม 0.26 บาท ทัง้ นีบ้ ริษทั
		 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.06 บาท/หุน้ สำ�หรับงวด 6 เดือนหลัง สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้จา่ ยปันผลอีกในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท ทัง้ นีส้ ทิ ธิ์
		 ในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
*2
อัตรากำ�ไรต่อหุน้ เป็นอัตรากำ�ไรทีป่ รากฏตามงบการเงินของปีนน้ั ๆ
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Management Structure
โครงสร้างการจัดการ
ณ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน
สำ�นักงานเลขานุการ

ฝ่ายวิจยั
และพัฒนา

ฝ่ายขาย
และการตลาด

ฝ่ายงานพัฒนา
ธุรกิจ
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายจัดซือ้
และส่งออก

ฝ่าย Logistic
and Warehouse

ฝ่ายผลิต

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2563
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Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

1. พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการ
2. นายปฏิญญา เทวอักษร
 กรรมการ
3. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
 กรรมการ
4. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
5. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
 กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
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6. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน   
7. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี
 กรรมการ
 กรรมการผู้จัดการ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
8. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
 กรรมการ  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
 ประธานกรรมการบริหาร
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ประวัตคิ ณะกรรมการ
ณ 2 มกราคม 2563

พลเอก มงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา
• โรงเรีียนสวนกุุหลาบวิิทยาลััย
• โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า จปร. รุ่่�นที่่� 9
• ปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (กิิตติิมศัักดิ์์�) สาขารััฐศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
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
• หลัักสููตรผู้้�บัังคัับหมวดทหารราบ
• หลัักสููตรจู่่�โจม รุ่่�นที่่� 5
• หลัักสููตรศิิษย์์การบิิน รุ่่�นที่่� 4
• หลัักสููตรโดดร่่มนายทหาร รุ่่�นที่่� 2
• หลัักสููตรหลัักประจำำ� ชุุดที่่� 48 โรงเรีียนเสนาธิิการทหารบก
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน รุ่่�นที่่� 4 วิิทยาลััย
	ป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรสิิทธิิของเจ้้าหนี้้�/ลููกหนี้้� ปััญหาอุุปสรรคและกลยุุทธ์์ในการ
บริิหาร แผนฟื้้�นฟููกิิจการศาลล้้มละลายกลาง
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน วตท.4
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ มหาวิิทยาลััย
หอการค้้าไทย TEPCOT รุ่่�นที่่� 2
• หลัักสููตรนายทหารปรนนิิบััติิบำำ�รุุงประจำำ�หน่่วยโรงเรีียนยานเกราะ
สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตรนายทหารราบชั้้�นนายพััน โรงเรีียนทหารราบสหรััฐฯ
ประสบการณ์ทำ�งาน
2549 - 2552 ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์์พีีซีี
2546 - 2549 ประธานคณะผู้้�บริิหารแผนฟื้้�นฟููกิิจการ
บมจ.อุุตสาหกรรมปิิโตร เคมีีกััลไทย
2545 - 2548 ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุุงไทย
2543 - 2545 ประธานกรรมการ บจก.ท่่าอากาศยานกรุุงเทพแห่่งใหม่่
(บ.ท.ม.)
2543 - 2545 กรรมการ การท่่าอากาศยานแห่่งประเทศไทย (ท.อ.ท.)
2542 - 2544 นายกสภา สถาบัันราชภััฏลำำ�ปาง

80 ปีี
ไทย
กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการ
12 พฤษภาคม 2552 (11 ปีี 5 เดืือน)
ไม่่มีี

2542 - 2544 กรรมการ บมจ.การบิินไทย
2542 - 2543 รองประธานกรรมการ การปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย
(ป.ต.ท.)
2539 - 2543 กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย
2539 - 2543 นายกสมาคม สมาคมศิิษย์์เก่่าสวนกุุหลาบวิิทยาลััย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
2539 - 2542 ประธานกรรมการ องค์์การสื่่�อสารมวลชนแห่่งประเทศไทย
(อ.ส.ม.ท.)
2538
ประธานกรรมการองค์์การขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ (ข.ส.ม.ก.)
2530 - 2539 สมาชิิกวุุฒิิสภา
2539
ผู้้�บััญชาการทหารสููงสุุด
2538
เสนาธิิการทหาร
2536
รองเสนาธิิการทหาร
2534
เจ้้ากรมยุุทธการทหาร
2533
เจ้้ากรมยุุทธศึึกษาทหารบก
2532
แม่่ทััพน้้อยที่่� 1
2531
ผู้้�บััญชาการกองพลที่่� 1 รัักษาพระองค์์
2529
ผู้้�บััญชาการกองพลทหารราบที่่� 9
2527
นายทหารคนสนิิทของนายกรััฐมนตรีี (พล.อ.เปรม ติิณสููลานนท์์)
2524
ผู้้�บัังคัับการกรมทหารราบที่่� 9
2522 – 2524 ปฏิิบััติิราชการสนามชายแดนด้้านตะวัันออกในพื้้�นที่่�
	จัังหวััดปราจีีนบุุรีี
2522
ฝ่่ายเสนาธิิการ ประจำำ�ผู้้�บััญชาการทหารบก
(พล.อ.เปรม ติิณสููลานนท์์)
2516
เสนาธิิการกรมทหารราบที่่� 1 มหาดเล็็กรัักษาพระองค์์ฯ
2515 – 2520 ปฏิิบััติิราชการปราบปรามผู้้�ก่่อการร้้ายคอมมิิวนิิสต์์
2514
รัักษาราชการ หน.ฝ่่ายยุุทธการกองพลที่่� 9
2513
ปฏิิบััติิราชการสงคราม ณ สาธารณรััฐเวีียดนาม
2508
ผู้้�บัังคัับหมวดปืืนเล็็ก กองพัันที่่� 1 กรมทหารราบที่่� 1
มหาดเล็็กรัักษาพระองค์์ฯ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - ไม่มี
กิจการอื่น
(ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
2558 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำ�กัด
2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย

รายงานประจำ�ปี 2563

033

T.K.S. Technologies Public Company Limited

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี รััฐศาสตรบััณฑิิต (บริิหารรััฐกิิจ) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาโท รััฐศาสตรมหาบััณฑิิต (บริิหารรััฐกิิจ) มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์
การอบรมหลัักสููตรที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (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) รุ่่�น 9
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่่�น 15
การอบรมหลัักสููตรอื่่�นๆ
•	วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.2548)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.) รุ่่�นที่่� 7
• Senior Executive Program (Kellog-ศศิินทร์์)
• The Management Development Program (Wharton School)
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
2560-2563	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านบััญชีีการเงิิน ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจ
		
ขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย
2559-2563 กรรมการอิิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
		
สรรหาและค่่าตอบแทน บมจ.โกลว์์ พลัังงาน
2560-2562 กรรมการอิิสระ, ประธานกรรมการบริิษััท บมจ.แปซิิฟิิค ไพพ์์
2557-2562	ที่่�ปรึึกษาประธาน คณะกรรมาธิิการการเศรษฐกิิจ การเงิิน
		
และการคลััง สภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ
2557-2561 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในกรรมการสภา สถาบัันรััชต์์ภาคย์์
2556-2560 กรรมการอิิสระ,กรรมการตรวจสอบ บมจ.อิินเตอร์์ลิิงค์์
		
คอมมิิวนิิเคชั่่�น

034

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

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

2557-2560 กรรมการธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
		
แห่่งประเทศไทย
2555-2556 ประธานกรรมการบริิหาร กลุ่่�มธุุรกิิจค้้าปลีีก
		
บจ. ไทยยานยนตร์์
2552-2556 ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2552-2556 กรรมการ บมจ.ทางยกระดัับดอนเมืือง
2552-2555 รองปลััดกระทรวงการคลัังหััวหน้้ากลุ่่�มภารกิิจด้้านรายได้้
		
(กรมสรรพากร กรมศุุลกากรและกรมสรรพสามิิต)
2552-2555 กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ การประปา ภููมิิภาค
2551-2552	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวง (ผู้้�ตรวจราชการ 10) สำำ�นักั งานปลััด
		
กระทรวงการคลััง
2547-2551 กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกิิจการ
		สััมพัันธ์์ สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่ง
		
ประเทศไทย
2548-2551 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บจ.เคทีีบีี ลิิสซิ่่�ง
2547-2550 รองอธิิบดีี กรมสรรพากร กระทรวงการคลััง

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์  
2563-ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.
		
โกลบอล เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่�
2559-ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริิหาร
		
ความเสี่่�ยง, ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
		
บมจ. เอฟ เอ็็น แฟคตอรี่่� เอ๊๊าท์์เลท
2557-ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
		
สรรหาและค่่าตอบแทน บมจ. คาราบาว กรุ๊๊�ป
กิิจการอื่่�น
(ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนและไม่่ ได้้ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท)
2561-ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สภาวิิทยาลััยเซาธ์์อีีสท์์บางกอก
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นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา
• ปริิญญาวิิศวกรรมศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สถาบัันบััณฑิิต
	พััฒนบริิหารศาสตร์์ (NDA)
• ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาการจััดการทั่่�วไป
มหาวิิทยาลััยราชภััฏเพชรบุุรีี
• ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาบริิหารธุุรกิิจ
มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
•	ศิิลปศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาการจััดการนวััตกรรม
	สัังคม คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
สวนสุุนัันทา
• ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจ (M.B.A.) Utah State University,
สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมโยธา จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) 28/2004
• The Role of Chairman Program (RCP) 28/2012
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลัักสููตร “นิิติิธรรมเพื่่�อประชาธิิปไตย (นธป 7) รุ่่�นที่่� 7 โดยสำำ�นัักงาน
ศาลรััฐธรรมนููญ
• หลัักสููตร “การปฏิิรููปธุุรกิิจและสร้้างเครืือข่่ายนวััตกรรม” รุ่่�นที่่� 1
โดย สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศ ไทย (BRAIN 1)
• หลัักสููตร “Cryptoasset Revolution” รุ่่�นที่่� 1 โดยสมาคมฟิินเทคแห่่ง
ประเทศไทย ร่่วมกัับบริิษััท ไอโครา จำำ�กััด (CAR 1)
• ประกาศนีียบััตรชั้้�นสููง หลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิิปไตย สำำ�หรัับนัักบริิหารชั้้�นสููง (ปปร.) รุ่่�นที่่� 6
สถาบัันพระปกเกล้้า
• ปริิญญาบััตร หลัักสููตรป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน รุ่่�นที่่� 10
	วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปรอ.4010)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 3 (วพน. 3)
สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.) รุ่่�นที่่� 3 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน

68 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
25 เมษายน 2562 (1 ปี 8 เดือน)
ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งาน
2562-2563 ประธานกรรมการ, บจ. หลัักทรััพย์์หยวนต้้า (ประเทศไทย)
2561-2563 กรรมการอิิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. สายการบิินนกแอร์์
2561-2563 กรรมการอิิสระและประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บมจ. พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล
2557-2562 สมาชิิกสภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ
2556-2563 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสภามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี
2556-2560 กรรมการอิิสระ บมจ. ปตท.
2555-2563 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสภา จุุฬาลงกรณ์์ มหาวิิทยาลััย
2554-2561 ประธานกรรมการ, บมจ พีีทีีทีี โกลบอล
2554-2558 กรรมการอิิสระและประธานคณะกรรมการบริิหาร
บมจ. ธนาคารกรุุงไทย
2549-2556 ประธานกรรมการ/กรรมการ/ประธานกรรมการบริิหาร
บมจ. ไออาร์์พีีซีี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
2563-ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ, บมจ. เมเจอร์์ ซีีนีีเพล็็กซ์์กรุ๊๊�ป
2563-ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ/กรรมการอิิสระ บมจ. ไอร่่า แคปปิิตอล
2560-ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการ บมจ. เอสวีีไอ
2558-ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการ บมจ. ไทยคม
2555-ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริิหาร
บมจ. โทรีีเซนไทย เอเยนต์์ซีีส์์
2554-ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�กัับดููแล
	กิิจการ / กรรมการพััฒนา ความเป็็นผู้้�นำำ�
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน / กรรมการทบทวนกลยุุทธ์์
และโครงสร้้างองค์์กร บมจ. อิินทััช โฮลดิ้้�งส์์
กิจการอื่น
(ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
2562-ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ บมจ. ไอร่่า พร็็อพเพอร์์ตี้้�
2555-ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริิหาร
บมจ. เมอร์์เมด มาริิไทม์์
2554-ปััจจุุบััน ประธานกรรมการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
(TBCSD)
ปััจจุุบััน
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สภาสถาบัันพระปกเกล้้า
นายกสภามหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์

รายงานประจำ�ปี 2563
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นายอารีพงศ์ ภูช่ อุม่
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาเอก สาขาด้้านการเงิิน, University of Mississippi,
สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท สาขาด้้านการเงิิน, Marshall University, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี สาขาด้้านการจััดการระหว่่างประเทศ, Boston University,
สหรััฐอเมริิกา
การอบรมหลัักสููตรที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
• Director Certification Program (DCP) 3/2000
การอบรมหลัักสููตรอื่่�นๆ
• หลัักสููตร “Government Debt Monitoring System” ธนาคารโลก
(World Bank)
• หลัักสููตร “Global Trend and Public Enterprise Reform”
Harvard University สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตร “Awareness, Vision, Imagination, Responsibility,
Action (AVIRA)” สถาบััน INSEAD ฝรั่่�งเศส
• หลัักสููตร “ผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน รุ่่�นที่่� 4” (วตท.)
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตร “ผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติธิ รรมระดัับสููง รุ่่�นที่่� 14” (บยส.)
	สำำ�นักั งานศาลยุุติธิ รรม
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บริษท
ั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

63 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
2 มกราคม 2562 (2 ปี)
ไม่มี

• หลัักสููตร “การป้้องกัันราชอาณาจัักร รุ่่�นที่่� 46” (วปอ.) วิิทยาลััยป้้องกััน
ราชอาณาจัักร
• หลัักสููตร “ผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 1” (วพน.)
สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน กระทรวงพลัังงาน

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
2559-2560 ประธานกรรมการ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
2558-2560 ประธานกรรมการบริิษััท การบิินไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2557-2558 กรรมการบริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
2557-2558 ประธานกรรมการธนาคาร กรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2557-2558 รองประธานกรรมการบริิษััท การบิินไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2557-2557 กรรมการ ธนาคารแห่่งประเทศไทย
2556-2557 กรรมการ บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์  
2562-ปััจจุุบััน รองประธาน บริิษััท เครืือไทยโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
2561-ปััจจุุบััน รองประธานกรรมการ บริิษััทหลัักทรััพย์์ เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง
		
(ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
กิิจการอื่่�น
(ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนและไม่่ ได้้ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท)
2558-ปััจจุุบััน กรรมการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา

Annual Report 2020

นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุุฒิิการศึึกษา
•	วิิทยาการจััดการบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
•	รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• MBA, City University of Seattle, USA
• ปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� (เศรษฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง
การอบรมหลัักสููตรที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
• Director Certification Program (DCP) 52/2004
• Director Accreditation Program (DAP) 12/2004
การอบรมหลัักสููตรอื่่�นๆ
• หลัักสููตรหลัักนิิติธิ รรมเพื่่�อประชาธิิปไตย รุ่่�นที่่� 3/2558
	วิิทยาลััยศาลรััฐธรรมนููญ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 5/2557
สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการบริิหารงานพััฒนาเมืือง (มหานคร)
	รุ่่�นที่่� 1/2555 มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติธิ รรมระดัับสููง รุ่่�นที่่� 14/2553
	วิิทยาลััยการยุุติธิ รรม สำำ�นักั งานศาลยุุติธิ รรม
• หลัักสููตรการกำำ�กับั ดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
	รััฐวิิสาหกิิจและองค์์กรมหาชน ปีี 2552 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน รุ่่�นที่่� 3/2549
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
• หลัักสููตร Executive Leadership Program ปีี 2548 NIDA-Wharton
School of the University of Pennsylvania
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (ปีี 2546) วิิทยาลััยป้้องกััน
ราชอาณาจัักร
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
2557-2562 สมาชิิกสภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ
2559-2561 กรรมการ/ประธานคณะบริิหารการลงทุุน บริิษััท กฟผ.
		อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
2559-2560 ประธานกิิตติิมศัักดิ์์� สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
2557-2560 กรรมการ คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
2557-2560 กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและความ
		รัับผิิดชอบต่่อสัังคม ธนาคาร กรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)

62 ปี
ไทย
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร
14 มีนาคม 2562 (1 ปี 9 เดือน )
8,291,448 หุ้น (1.79%)

2557-2560 กรรมการ คณะกรรมการกองทุุนส่่งเสริิมงานวััฒนธรรม
		
กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม
2557-2560 กรรมการ/สาราณีียกร สมาคมนิิสิิตเก่่า
		จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2557-2560 	ที่่�ปรึึกษานายกสมาคมฯ สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
2557-2560 	ที่่�ปรึึกษา สมาคมการพิิมพ์์ไทย
2557-2559 ประธาน สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
2557-2559 กรรมการ สภาวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์  
2563-ปััจจุุบััน ประธานคณะความเสี่่�ยงปฏิิบััติิการ บมจ. ซิินเน็็ค
		
(ประเทศไทย)
2562-ปััจจุุบััน กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิิจารณาผลตอบแทน
		
บมจ. ทีีบีีเอสพีี
2531-ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ บมจ. ซิินเน็็ค (ประเทศไทย)
กิิจการอื่่�น
(ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนและไม่่ ได้้ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท)
2562-ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้า
		
แห่่งประเทศไทย
2561-ปััจจุุบััน ประธาน สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
2561-ปััจจุุบััน ประธานร่่วมภาคเอกชน สำำ�นัักงานคณะกรรมการร่่วม
		
ภาคเอกชน 3 สถาบััน (กกร.)
2561-ปััจจุุบััน กรรมการ สถาบัันพััฒนาเศรษฐกิิจอนาคตและ
		
ธรรมาภิิบาลอิินเตอร์์เน็็ต
2559-ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ สถาบัันชุุณหะวัันเพื่่�อการพััฒนาธุุรกิิจ
		
เอสเอ็็มอีีอย่่างยั่่�งยืืน
2558-ปััจจุุบััน กรรมการ มหาวิิทยาลััยรััตนบััณฑิิต
2558-ปััจจุุบััน กรรมการและที่่�ปรึึกษาพิิเศษ ศููนย์์ส่่งเสริิมศิิลปาชีีพ
		
ระหว่่างประเทศ
2557-ปััจจุุบััน กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสภา
		
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลอีีสาน
2551-ปััจจุุบััน ประธานกรรมการส่่งเสริิมกิิจการ/กรรมการสภา โรงเรีียน
		
นายร้้อยตำำ�รวจสามพราน

รายงานประจำ�ปี 2563
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นางสาวสุธดิ า มงคลสุธี
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี บริิหารบััณฑิิต (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2) สาขาการเงิิน
และการธนาคาร จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ สาขาธุุรกิิจระหว่่างประเทศ ณ ควีีน แมรี่่�
มหาวิิทยาลััยแห่่งลอนดอน ประเทศอัังกฤษ
การอบรมหลัักสููตรที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
• Director Certification Program (DCP) 233/2016
การอบรมหลัักสููตรอื่่�นๆ
• หลัักสููตรผู้้�ปฏิิบัติั งิ านเลขานุุการบริิษัทั (FPCS) สมาคมบริิษัทั
จดทะเบีียนไทย ปีี 2552
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรสำำ�หรัับเลขานุุการบริิษัทั สถาบัันส่่งเสริิม
กรรมการบริิษัทั จดทะเบีียนไทย ปีี 2552
• หลัักสููตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่่�นที่่� 7 ปีี
2554 สมาคมบริิษัทั จดทะเบีียนไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรผู้้�นำำ�ยุคุ ใหม่่ในระบอบประชาธิิปไตย
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Academy of Business Creativity สถาบัันพััฒนาความคิิด
สร้้างสรรค์์เชิิงธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
• หลัักสููตรนัักอุุตสาหกรรมรุ่่�นใหม่่ (Young F.T.I.) รุ่่�น 1 สภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย

038

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

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

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
2556-2563 กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร บมจ.ทีีบีีเอสพีี
2556-2558 กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน บมจ. ซิินเน็็ค
		
(ประเทศไทย)
2556-2557	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน และเลขานุุการบริิษััท
		
บมจ. ซิินเน็็ค (ประเทศไทย)
2555-2556	ผู้้�จััดการฝ่่ายการเงิิน และเลขานุุการบริิษััท บมจ. ซิินเน็็ค
		
(ประเทศไทย)
2552-2554 เลขานุุการบริิษััท บมจ. ซิินเน็็ค (ประเทศไทย)
2547-2549 Management Trainee / Institutional Dealer /
		นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ บริิษััท หลัักทรััพย์์ยููโอบีี เคย์์เฮีียน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์  
2563-ปััจจุุบััน กรรมการ บมจ. เน็็คซ์์ แคปปิิตอล
2562-ปััจจุุบััน กรรมการและกรรมการสรรหาและพิิจารณาผลตอบแทน
		
บมจ.ทีีบีีเอสพีี
2558-ปััจจุุบััน กรรมการธรรมาภิิบาล กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน
		
ปฏิิบััติิการ และกรรมการบริิหาร ความเสี่่�ยงด้้านกฎหมาย
		
บมจ. ซิินเน็็ค (ประเทศไทย)
2557-ปััจจุุบััน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บมจ. ซิินเน็็ค (ประเทศไทย)
กิิจการอื่่�น
(ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนและไม่่ ได้้ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท)
ไม่่มีี

Annual Report 2020

นายปฏิญญา เทวอักษร
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุุฒิิการศึึกษา
• Bachelor of Commerce-Honors in Economics, University of
Melbourne, Australia
• Master of Business Administration-Specialization, Finance and
Strategy, New York University, USA
การอบรมหลัักสููตรที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น 107/2014
การอบรมหลัักสููตรอื่่�นๆ
• ไม่่มีี

39
ไทย
กรรมการ
1 มีนาคม 2563 (10 เดือน)
ไม่มี

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
2554-2563 กรรมการ บจ. คอมฟอร์์ม
2560-2561 กรรมการ บจ. บััฟ (ประเทศไทย)
2551-2553 Management Consultant บจ. แคลริิส
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์  
2561-ปััจจุุบััน กรรมการ บมจ. วิิลล่่า คุุณาลััย
2557-ปััจจุุบััน กรรมการ บมจ. อัักษร เอ็็ดดููเคชั่่�น
กิิจการอื่่�น
(ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนและไม่่ ได้้ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท)
2561-ปััจจุุบััน Managing Partner บจ. แคปปิิตอล เอ เวนเจอร์์

รายงานประจำ�ปี 2563
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นายจุตพ
ิ นั ธุ์ มงคลสุธี
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์คอมพิิวเตอร์์ Purdue University, U.S.A.
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• MBA Exchange Program at University of North Carolina, U.S.A.
การอบรมหลัักสููตรที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
• Director Certification Program (DCP) 247/2017
การอบรมหลัักสููตรอื่่�นๆ
• Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing)
• หลัักสููตรนัักอุุตสาหกรรมรุ่่�นใหม่่ (Young F.T.I.) รุ่่�นที่่� 2 สภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย
• หลัักสููตร Academy of Business Creativity สถาบัันสร้้างสรรค์์เชิิงธุุรกิิจ
มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

040

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

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

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
2561-2563 กรรมการ และรองกรรมการผู้้�จััดการสายงานกลยุุทธ์์และ
		
เทคโนโลยีี บมจ.ทีี.เค.เอส เทคโนโลยีี
2559-2561 กรรมการ สถาบัันเทคโนโลยีีและการสื่่�อสารเพื่่�อ
		อุุตสาหกรรม
2559-2561 กรรมการผู้้�จััดการ บจ. พริิซึ่่�ม โซลููชั่่�นส์์
2555-2559	ผู้้�จััดการฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ บมจ. ทีี.เค.เอส.
		
เทคโนโลยีี
2551-2554	หััวหน้้าส่่วนพััฒนาระบบ บมจ. ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์  
2563-ปััจจุุบััน กรรมการและประธานกรรมการบริิหาร บมจ.ทีีบีีเอสพีี
กิิจการอื่่�น
(ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนและไม่่ ได้้ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท)
2563-ปััจจุุบััน กรรมการ สอท. สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
2561-ปััจจุุบััน กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ บจ. โกไฟว์์
2559-ปััจจุุบััน กรรมการ บจ. พริิซึ่่�ม โซลููชั่่�นส์์
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Management Team
คณะผู้บริหาร

1. นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์
 ผู้อำ�นวยการฝ่ายงานระบบ
2. นางสาวรุจี จรพิภพ
 ผู้อำ�นวยการขายและการตลาด
3. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี
 กรรมการผู้จัดการ

4. นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล
 ผู้อำ�นวยการจัดซื้อและส่งออก
5. นายเชิดสกุล อ้นมงคล
 รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2563
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ประวัตผ
ิ บู้ ริหาร

ณ 2 มกราคม 2563
นายจุตพ
ิ นั ธุ์ มงคลสุธี
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา
 ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์คอมพิิวเตอร์์ Purdue University, U.S.A.
 ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
 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)
 หลัักสููตรนัักอุุตสาหกรรมรุ่่�นใหม่่ (Young F.T.I.) รุ่่�นที่่� 2
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
 หลัักสููตร Academy of Business Creativity สถาบัันสร้้างสรรค์์
เชิิงธุุรกิิจมหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

042

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

34 ปีี
ไทย
กรรมการผู้้�จััดการ
25 สิิงหาคม 2559 (4 ปีี 5 เดืือน)
3,157,718 หุ้้�น (0.68 %)

ประสบการณ์ทำ�งาน
2559-2563 กรรมการ และรองกรรมการผู้้�จััดการสายงานกลยุุทธ์์และ
เทคโนโลยีี บมจ.ทีี.เค.เอส เทคโนโลยีี
2559-2561 กรรมการ สถาบัันเทคโนโลยีีและการสื่่�อสาร
เพื่่�ออุุตสาหกรรม
2559-2561 กรรมการผู้้�จััดการ บจ. พริิซึ่่�ม โซลููชั่่�นส์์
2555-2559 	ผู้้�จััดการฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ บมจ. ทีี.เค.เอส.
เทคโนโลยีี
2551-2554 	หััวหน้้าส่่วนพััฒนาระบบ บมจ. ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
2563-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทีบีเอสพี

กิจการอื่น
(ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)   
2563-ปััจจุุบััน กรรมการ สอท. สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
2561-ปััจจุุบััน กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ บจ. โกไฟว์์
2559-ปััจจุุบััน กรรมการ บจ. พริิซึ่่�ม โซลููชั่่�นส์์
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นางสาวรุจี จรพิภพ
51 ปีี
ไทย
ผู้้�อำำ�นวยการขายและการตลาด
70,342 หุ้้�น (0.015%)

อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา
 อนุุปริิญญา สาขาการตลาด โรงเรีียนพาณิิชยการสีีลม
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
 หลัักสููตร “ เสริิมสร้้างผู้้�ประกอบการไอทีียุุคใหม่่
(Modern IT CEO Program)” คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประสบการณ์ทำ�งาน
2562-2563 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขายในประเทศ
2555-2561	ผู้้�จััดการฝ่่ายขาย บจ. ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
- ไม่มี

กิจการอื่น
(ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)   
- ไม่่มีี

นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา
 ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
 หลัักสููตร Mini MBA ‘Advance IT CEO’ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
 หลัักสููตร Category Management ดีีมาร์์ประเทศไทย
 หลัักสููตร Scot work Negotiating Skills
 หลัักสููตร Executive Development Program (EDP)
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
2551-2563 	ผู้้�อำำ�นวยการจััดซื้้�อ, บมจ.ทีี.เค.เอส.เทคโนโลยีี
2549-2550 	ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาด บจก. ลีีเรคโก (ประเทศไทย)

58 ปีี
ไทย
ผู้้�อำำ�นวยการจััดซื้้�อและส่่งออก
79,652 หุ้้�น (0.017%)

2547-2548 	ผู้้�จััดการฝ่่ายจััดซื้้�ออาวุุโส บมจ. สยามแม็็คโคร
2539-2546 	ผู้้�จััดการฝ่่ายจััดซื้้�ออาวุุโส บจก. แม็็คโครออฟฟิิศเซ็็นเตอร์์
2534-2538 	ผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิตภััณฑ์์ บจก. วููลเวิิร์์ทโอเวอร์์ซีี
คอร์์ปอเรชั่่�น (ประเทศไทย)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
- ไม่มี

กิจการอื่น
(ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)   
- ไม่่มีี

รายงานประจำ�ปี 2563
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นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์
44 ปีี
ไทย
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายงานระบบ
58,850 หุ้้�น (0.012%)

อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา
 ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมเครื่่�องกล จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
 ปริิญญาโท วิิศวกรรมเครื่่�องกล จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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

 IT Hardware & Network training at Continuing Education Center
Chulalongkorn CY2000
ประสบการณ์ทำ�งาน
2561-2563 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายซ่่อมบำำ�รุุงและพััฒนาระบบงานผลิิต
2558-2560 	ผู้้�จััดการโรงงาน บมจ.วโรปกรณ์์
2558-2558 Senior Manager Global Sourcing บจ.ซััมมิิท โอโตซีีท
	อิินดััสตรีี
2546-2558 Automation Manager บจ. ยููแทคไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
- ไม่มี

กิจการอื่น
(ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)   
- ไม่่มีี

นายเชิดสกุล อ้นมงคล
42 ปีี
ไทย
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
ไม่่มีี

อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา
 ปริิญญาโท บช.ม. (บััญชีีบริิหาร) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
 ปริิญญาตรีี บธ.บ. การบััญชีี-การสอบบััญชีี สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล
	วิิทยาเขตเทคนิิคกรุุงเทพฯ
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
 ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 7195
 ผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบให้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีีในตลาดทุุน
 ผู้้�บัังคัับหลัักประกััน ใบอนุุญาตเลขที่่� 22
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
 หลัักสููตร CFO’s Orientation for New IPOs รุ่่�นที่่� 5
 โครงการวุุฒิิบััตรวิิชาชีีพด้้านการบััญชีีนิิติิวิิทยา
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
2563
ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ทีี.เค.เอส.เทคโนโลยีี

044

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

2563

อนุุกรรมการ คณะอนุุกรรมการการเงิินและภาษีี
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
2558-2563 	หุ้้�นส่่วนสอบบััญชีี บจก. ซีี ดัับเบิ้้�ลยูู ดัับเบิ้้�ลยูู พีี
2555-2558 	ผู้้�จััดการอาวุุโสสอบบััญชีี บจก. เอส.เค. แอคเคาน์์แต้้นท์์
เซอร์์วิิสเซส
2548-2555 	ผู้้�จััดการตรวจสอบภายในและผู้้�ชำำ�นาญการ บจก. ปรมา
คอนซััลแต้้นท์์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
- ไม่มี

กิจการอื่น
(ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)   
2563-ปััจจุุบััน	หุ้้�นส่่วนสอบบััญชีี (บางเวลา) บจก. สำำ�นัักงาน เอ เอ็็ม ซีี
2563-ปััจจุุบััน กรรมการ คณะกรรมการสถาบัันวิิสาหกิิจขนาดกลางและ
		
ขนาดย่่อมอุุตสาหกรรมการผลิิต (SMI) สภาอุุตสาหกรรม
		
แห่่งประเทศไทย
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Corporate Governance
การกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริิษัทั และฝ่่ายจััดการของบริิษัทั มีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการที่่�จะสร้้างความยั่่�งยืืน
ให้้กับั องค์์กร จึึงได้้มีคี วามมุ่่�งมั่่�นในการบริิหารงาน ยึึดถืือและปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีในการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั จึึงได้้
กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้กับั กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานถืือปฏิิบัติั ิ
ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ ได้้รับั การประเมิินในเรื่่�องการกำำ�กับั ดููแลกิิจการจากองค์์กรต่่างๆ ดัังนี้้�
1. บริิษัทั ได้้รับั การประเมิินผล จากโครงการสำำ�รวจการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั จดทะเบีียน (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies – CGR) ประจำำ�ปีี 2563 ได้้คะแนน 87 คะแนน อยู่่�ในระดัับดีีมาก (Very Good) (คะแนนอยู่่�ในช่่วง
80-89) โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
2. บริิษัทั ได้้คะแนนประเมิิน 99 คะแนน จากผลประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 (AGM Checklist)
โดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
3. บริิษัทั ติิดอัันดัับ 1 ใน 100 เป็็นปีีที่่� 5 ของ ESG100 ปีี 2563 ซึ่่�งเป็็นการจััดอัันดัับโดยสถาบัันไทยพััฒน์์ เป็็นการคััดเลืือกจาก
บริิษัทั หลัักทรััพย์์จดทะเบีียน ที่่�มีีการดำำ�เนิินงานโดดเด่่นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (Environmental, Social and
Governance : ESG)
บริิษัทั ได้้ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ โดยมีีหลัักปฏิิบัติั ิ 8 หลััก ดัังนี้้�

หลัักปฏิิบัติั ิ 1

ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่บริิษัทั อย่่างยั่่�งยืืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ เข้้าใจถึึงบทบาทและหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการจััดการบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ตลอดจน
มติิที่่�ประชุุมของผู้้�ถือื หุ้้�น ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุจุ ริิต และระมััดระวััง รัักษาผลประโยชน์์ของบริิษัทั และได้้ร่ว่ มกัับฝ่่ายบริิหารในการกำำ�หนดแผน
ธุุรกิิจและงบประมาณประจำำ�ปีี 2563 ของบริิษัทั เพื่่�อนำำ�มาเป็็นกรอบในการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงทบทวนนโยบายการดำำ�เนิินงานในการบริิหาร
จััดการด้้านต่่างๆ เพื่่�อให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์และเป้้าหมาย พร้้อมทั้้�งมีีการติิดตาม ประเมิินผล และดููแลการรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็น
ไปตามเป้้าหมาย โดยมีีการกำำ�หนดนโยบายด้้านต่่างๆ ซึ่่�งได้้จัดั ทำำ�เป็็นคู่่�มืือบรรษััทภิิบาล โดยเปิิดเผยบน website ของบริิษัทั www.tks.
co.th เพื่่�อเป็็นกรอบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
หลัักปฏิิบัติั ิ 2

กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการดููแลและคำำ�นึงึ ถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย จึึงส่่งเสริิมให้้เกิิดการร่่วมมืือระหว่่างบริิษัทั และ
ผู้้�ที่่�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียตลอดจนผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องที่่�สำำ�คัญ
ั อาทิิ ผู้้�ถือื หุ้้�น ผู้้�ขายสิินค้้าและบริิการให้้กับั บริิษัทั ผู้้�ซื้้�อสิินค้้าจากบริิษัทั และพนัักงาน
โดยมีีแนวทางการปฏิิบัติั งิ านอยู่่�บนพื้้�นฐานของความซื่่�อสััตย์์และเป็็นธรรมด้้วยความโปร่่งใส และไม่่แสวงหาประโยชน์์ส่ว่ นตััวที่่�ขัดั แย้้งกัับ
ประโยชน์์ของบริิษัทั และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย ซึ่่�งเป็็นเป้้าหมายหลัักของการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนี้้�
ผู้้�ถืือหุ้้�น : บริิษัทั ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียมด้้วยสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐาน ยึึดมั่่�นในข้้อปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี มุ่่�งมั่่�นเป็็นตััวแทนของผู้้�ถือื หุ้้�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส มีีระบบบััญชีีและการเงิินที่่�มีีความเชื่่�อถืือได้้ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ถือื หุ้้�น
ทุุกคนได้้รับั การปฏิิบัติั อิ ย่่างเสมอภาคในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษัทั ทั้้�งสิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมและการออกเสีียงลงมติิในที่่�ประชุุม
ผู้้�ถือื หุ้้�น การมอบฉัันทะ การให้้ข้อ้ มููลล่่วงหน้้าในเวลาที่่�เหมาะสมเพื่่�อใช้้ในการตััดสิินใจ สถานที่่�ประชุุม การจััดสรรเวลาให้้ควรแก่่วาระ การ
เปิิดเผยข้้อมููลส่่วนได้้เสีียและสิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็นอย่่างอิิสระในที่่�ประชุุม เป็็นต้้น นอกจากนี้้�คณะกรรมการบริิษัทั จะไม่่ดำ�ำ เนิินการ
ใด ๆ ในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั ไม่่แสวงหาประโยชน์์ให้้ตนเองและไม่่เปิิดเผยข้้อมููลลัับต่่อบุุคคล
ภายนอก
	ลููกค้้า : บริิษัทั มุ่่�งมั่่�นที่่�จะจััดหาสิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุณ
ุ ภาพและได้้มาตรฐาน ให้้ลูกู ค้้าของบริิษัทั ได้้รับั ประโยชน์์สูงู สุุด ทั้้�งในด้้าน
ราคา คุุณภาพ และความมั่่�นใจที่่�บริิษัทั จะรัักษาข้้อมููลของลููกค้้าซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�ง ทั้้�งนี้้�จะมีีการตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้า การจััด
ส่่งที่่�ถููกต้้องและทัันเวลา ปฏิิบัติั ติ ามสััญญา ข้้อตกลง หรืือเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ที่่�มีีต่อ่ ลููกค้้าอย่่างโปร่่งใสและเท่่าเทีียมกััน พร้้อมกัับการเอาใจใส่่
กัับความต้้องการในรููปแบบต่่าง ๆ ของลููกค้้าทั้้�งรายใหญ่่และรายย่่อย โดยมีีหน่่วยงานที่่�ติิดต่่อกัับลููกค้้า พร้้อมให้้คำ�ำ แนะนำำ� และรัับฟัังข้้อ
เสนอแนะหรืือข้้อคิิดเห็็นของลููกค้้า รวมถึึงในเรื่่�องการรัักษาความลัับของลููกค้้า
รายงานประจำ�ปี 2563
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ระเบีียบและแนวปฏิิบัติั ิ มีีดังั นี้้�
 จััดให้้มีรี ะบบการดููแล เก็็บรัักษา ปกป้้อง และคุ้้�มครองข้้อมููลหรืือทรััพย์์สินิ ใดๆ ที่่�ลููกค้้ามอบหมายให้้อยู่่�ในความดููแลของบริิษัทั
อย่่างรััดกุุมและเหมาะสม บริิษัทั ได้้ติดิ ตั้้�งระบบกล้้องวงจรปิิด (CCTV) เพื่่�อบัันทึึกเวลาการทำำ�งานตลอดเวลา โดยพร้้อมให้้ลูกู ค้้า
เข้้ามาตรวจสอบระบบการทำำ�งาน และมีีระบบใบหน้้า (Face Scan System) บัันทึึกการทำำ�งาน สะดวก รวดเร็็ว และปลอดภััย
 ริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์นวััตกรรมเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจแก่่ลูกู ค้้า และดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมภายใต้้มาตรฐาน ISO 9001
และ ISO 14001 ตลอดจนทุ่่�มเทกำำ�ลังั ความสามารถในการปฏิิบัติั งิ าน
ุ ภาพแก่่ลูกู ค้้าเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
 ใช้้ความรู้้� ความสามารถ ความเชี่่�ยวชาญ ความระมััดระวััง และเอาใจใส่่ ในผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีคุี ณ
 ทำำ�การสำำ�รวจความพึึงพอใจ เพื่่�อให้้ลูกู ค้้าได้้แสดงความคิิดเห็็นในด้้านคุุณภาพ การบริิการ และความคิิดเห็็นอื่่�นๆ ที่่�มีีต่อ่ บริิษัทั
เพื่่�อที่่�บริิษัทั ได้้นำ�ำ ไปปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงให้้เกิิดความพึึงพอใจสููงสุุดต่่อลููกค้้าบริิษัทั
 จััดเก็็บรัักษา และดููแลข้้อมููลอัันเป็็นความลัับของลููกค้้าอย่่างรััดกุุมเหมาะสม และจะไม่่เปิิดเผยข้้อมููลอัันเป็็นความลัับนั้้�นแก่่บุคุ คล
อื่่�น เว้้นแต่่จะได้้รับั ความยิินยอมจากลููกค้้าหรืือเป็็นการดำำ�เนิินการตามกฎหมาย
 จััดตั้้�งทีีมงานเพื่่�อเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบในการรัับข้้อร้้องเรีียน ข้้อเสนอแนะต่่างๆ จากลููกค้้า ในการนำำ�มาปรัับปรุุงให้้เกิิดประสิิทธิิผล
ในการทำำ�งานดีียิ่่�งขึ้้�น
 จััดให้้มีนี โยบายการต่่อต้้านการทุุจริติ คอร์์รัปั ชััน เพื่่อ� ใช้้เป็็นแนวปฏิิบัติั ใิ ห้้กับั พนัักงานทุุกระดัับของกลุ่่�มบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ได้้รับั ความไว้้วางใจจาก
ลููกค้้าผู้ข้� าย ผู้ถื้� อื หุ้้�น ผู้มี้� ส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย
 ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั อัันเป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป
 ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยถููกต้้องตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของทางการ และจะไม่่ให้้ความช่่วยเหลืือ ส่่งเสริิม หรืือสนัับสนุุนกิิจกรรมและ
ธุุรกรรมใดๆ ที่่�มิิชอบด้้วยกฎหมาย
 สื่่�อสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการของบริิษัทั ให้้ลูกู ค้้าเกิิดความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง
พนัักงาน : บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับทรััพยากรบุุคคลทั้้�งในด้้านสวััสดิิการ ความปลอดภััย และการปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งาน โดยบริิษัทั ดำำ�เนิินการและดููแลภายใต้้นโยบายความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน บริิษัทั มีีการจ่่าย
ผลตอบแทนให้้ประจำำ�ปีีแก่่พนัักงานอย่่างเหมาะสมและสอดคล้้องกัับการจ่่ายผลตอบแทนของอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ตลอดจนจััดให้้มีี
สวััสดิิการต่่าง ๆ เช่่น กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ โครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างกัับลููกจ้้าง (EJIP) มีีนโยบายตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีใี ห้้แก่่
พนัักงานทุุกท่่าน ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการใช้้อุปุ กรณ์์ป้อ้ งกัันอัันตรายจากการปฏิิบัติั งิ าน เช่่น การใช้้ผ้า้ ปิิดจมููกในพื้้�นที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
เกิิดฝุ่่�น การใช้้เครื่่�องป้้องกัันเสีียงในพื้้�นที่่�เสีียงดััง ในแต่่ละปีีบริิษัทั จะจััดให้้มีกี ารตรวจสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เช่่น การตรวจแสงสว่่าง
ในที่่�ทำำ�งานการตรวจสภาพอากาศเกี่่�ยวกัับสารเคมีี การตรวจปริิมาณฝุ่่�นและความดัังของเสีียงภายในอาคารโรงงาน การตรวจคุุณภาพน้ำำ��
ดื่่�ม เป็็นต้้น
การส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน บริิษััทได้้มุ่่�งเน้้นให้้พนัักงานทุุกคนมีีความภููมิิใจและเชื่่�อมั่่�นในองค์์กร โดยการปลููกฝััง
วััฒนธรรมองค์์กร “T.K.S. We Can” ดัังนี้้�
T : Trust : เชื่่�อใจกััน		มีีทัศั นคติิที่่�ดีี เปิิดใจรัับฟััง เคารพและให้้เกีียรติิกันั
K : Knowledge : ใฝ่่รู้้�	
ศึึกษา เรีียนรู้้�และพััฒนาศัักยภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง
S : Spirit : จิิตอาสา		
อาสาร่่วมมืือ แบ่่งปัันช่่วยเหลืือกัันและกััน เป็็นผู้้�ให้้แก่่ส่ว่ นรวม
WE CAN : เราทำำ�ได้้		มุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจ ลงมืือทำำ�อย่่างเต็็มที่่�
เมื่่�อพนัักงานทุุกคนมีีความเชื่่�อใจกััน ใฝ่่รู้้� มีีจิติ อาสา และลงมืือทำำ�อย่่างเต็็มที่่� จะนำำ�พาองค์์กรสู่่�ความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากนี้้�บริิษัทั ดำำ�เนิินการพััฒนาพนัักงานทุุกระดัับเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถสำำ�หรัับรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจในอนาคต โดยจััด
ให้้มีกี ารฝึึกอบรมเพื่่�อส่่งเสริิมเพิ่่�มพููนความรู้้�ความสามารถในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานแต่่ละแผนกจััดให้้อยู่่�ในระดัับที่่�สมเหตุุสมผลและ
ให้้เหมาะสมกัับผลการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานแต่่ละคนในแต่่ละระดัับ พร้้อมกัับมีีการถ่่ายทอดความรู้้�ให้้กับั พนัักงานในแผนกนั้้�น ๆ
ในการเปิิดรัับความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของพนัักงาน บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีกี ารประชุุมสามััญอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี เพื่่�อให้้พนัักงานได้้รับั
ฟัังนโยบายและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ซักั ถามและเสนอแนะข้้อคิิดเห็็นต่่าง ๆ ต่่อผู้้�บริิหาร นอกจากนั้้�นบริิษัทั ยัังจััด
เตรีียมกล่่องรัับความคิิดเห็็นและข้้อร้้องเรีียนต่่าง ๆ ไว้้ โดยกรรมการผู้้�จัดั การจะเข้้ามาเปิิดกล่่องรัับความคิิดเห็็นแต่่เพีียงผู้้�เดีียว
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	สำำ�หรัับพนัักงานใหม่่ บริิษัทั ได้้จัดั ปฐมนิิเทศในวัันแรกที่่�เริ่่�มทำำ�งาน เพื่่�อให้้พนัักงานใหม่่ได้้รับั ทราบนโยบาย ข้้อบัังคัับ กฎ ระเบีียบ
โครงสร้้างธุุรกิิจของบริิษัทั วััฒนธรรมขององค์์กรในเบื้้�องต้้น สวััสดิิการและผลประโยชน์์ต่า่ ง ๆ ของบริิษัทั และภายในระยะเวลา 1 ปีี บริิษัทั
จะมีีการจััดกิิจกรรมปฐมนิิเทศให้้กับั พนัักงานใหม่่ เพื่่�อให้้ได้้ทำ�ำ ความรู้้�จักั กัับเพื่่�อนร่่วมงาน รุ่่�นพี่่�พนัักงาน และผู้้�บริิหาร อัันเป็็นการเสริิมสร้้าง
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีรี ะหว่่างคนในบริิษัทั ความผููกพัันกัับองค์์กร รวมถึึงการเรีียนรู้้�การทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีม
	ทั้้�งนี้้�บริิษัทั ได้้คำ�นึ
ำ งึ ถึึงความปลอดภััยและคำำ�นึงึ ถึึงสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิมให้้ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียของบริิษัทั มีีส่ว่ นร่่วมในการพััฒนาชุุมชนและ
สัังคม และยัังคงยึึดถืือและพััฒนาการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้เปิิดเผยสถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุ อััตราการหยุุดงาน
และอััตราการเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน และเปิิดเผยตััวเลขจำำ�นวนชั่่�วโมงเฉลี่่�ยของการฝึึกอบรมของพนัักงานต่่อปีี
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมาจัังหวััดสมุุทรสาครเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 อย่่างรุุนแรงและเป็็นพื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุด
มีีการเฝ้้าระวัังและมีีการล็็อกดาวน์์จังั หวััดซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการมาปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของพนัักงาน บริิษัทั จึึงมีีการปรัับเปลี่่�ยนเวลาการทำำ�งาน
ของพนัักงานกะดึึกให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของจัังหวััดเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้
สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม : บริิษัทั ได้้การรัับรองเป็็นโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory) ได้้การรัับรองมาตรฐานระบบ
การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001) เพื่่�อควบคุุมดููแลสิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่า่ ชุุมชนที่่�อยู่่�ในบริิเวณใกล้้บริิษัทั จะได้้รับั ความปลอดภััย
ในเรื่่�องของมลภาวะที่่�เป็็นพิิษ พร้้อมทั้้�งได้้จัดั กิิจกรรมร่่วมกัับชุุมชนบริิเวณใกล้้เคีียงเพื่่�อให้้อยู่่�ร่ว่ มกัันอย่่างมีีความสุุข เช่่น ให้้ทุนุ การศึึกษา
กัับนัักเรีียนในโรงเรีียนใกล้้เคีียง เป็็นต้้น
เจ้้าหนี้้� : บริิษัทั ได้้ปฏิิบัติั ติ ามเงื่่�อนไขข้้อกำำ�หนดของสััญญาอย่่างเคร่่งครััด ในการกู้้�ยืมื เงิินตามข้้อตกลง ทั้้�งในการชำำ�ระคืืนหนี้้� เงิินกู้้�
ยืืม ดอกเบี้้�ย พร้้อมทั้้�งจะปฏิิบัติั ติ ามเงื่่�อนไขในการกู้้�ยืมื เงิินตามข้้อตกลง และมีีหน้้าที่่�ที่่�พึงึ มีีต่อ่ เจ้้าหนี้้�ทางการค้้า ไม่่เคยมีีการปฏิิบัติั ใิ ดที่่�
ฝ่่าฝืืนเงื่่�อนไขที่่�ตกลง ปกปิิดข้้อมููล หรืือข้้อเท็็จจริิงอัันจะก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่เจ้้าหนี้้� ซึ่่�งเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่เจ้้าหนี้้�มา
โดยตลอด นอกจากนี้้�บริิษัทั ยัังได้้มีกิี จิ กรรมร่่วมกัันกัับเจ้้าหนี้้�การค้้าในการแลกเปลี่่�ยนความรู้้� การจััดงานสััมมนาร่่วมกัันตามโอกาส
คู่่�ค้้า : บริิษัทั คำำ�นึงึ ถึึงความสำำ�คัญ
ั กัับคู่่�ค้้า มีีการซื้้�อสิินค้้าและบริิการจากคู่่�ค้า้ เป็็นไปตามเงื่่�อนไขทางการค้้า รวมถึึงปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
กติิกาและสััญญาต่่อคู่่�ค้้าอย่่างยุุติธิ รรม โปร่่งใส และให้้ความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่�องของการชำำ�ระค่่าสิินค้้าตามกำำ�หนดเวลา ทั้้�งนี้้�บริิษัทั มีีระบบการ
คััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าลููกค้้าจะได้้รัับสิินค้้าและบริิการที่่�มีี
คุุณภาพมาตรฐานตามที่่�กำำ�หนด
แนวทางปฏิิบัติั มีิ ดัี งั นี้้�
 ไม่่เรีียกร้้อง ไม่่รับั ไม่่จ่า่ ยผลประโยชน์์ใดๆ ทางการค้้ากัับคู่่�ค้้าโดยไม่่สุจุ ริิต และปฏิิบัติั ติ ามสััญญา ข้้อตกลงและเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�มีี
ต่่อคู่่�ค้้าอย่่างเคร่่งครััด ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบัติั ติ ามเงื่่�อนไขได้้ จะรีีบแจ้้งให้้คู่่�ค้า้ ทราบล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทาง
แก้้ไขปััญหาด้้วยหลัักแห่่งความสมเหตุุสมผล
 ควบคุุมดููแลหรืือป้้องกัันในกรณีีที่่�เกิิดหรืืออาจเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั อย่่าง
เหมาะสม และจะไม่่แสวงหาประโยชน์์ใดๆ ที่่�มิิชอบด้้วยกฎหมาย หรืือขััดต่่อข้้อกำำ�หนดของทางราชการ
 ไม่่ดำ�ำ เนิินการใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดทรััพย์์สินิ ทางปััญญา รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหาร พนัักงานใช้้ทรััพยากรและทรััพย์์สินิ
ของบริิษัทั อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ใช้้สินิ ค้้าและบริิการที่่�มีีลิขิ สิิทธิ์์ถู� กู ต้้อง และไม่่สนัับสนุุนการใช้้สินิ ค้้าหรืือบริิการที่่�เป็็นการละเมิิด
ทรััพย์์สินิ ทางปััญญา
 ปฏิิบัติั ติ ามเงื่่�อนไขข้้อตกลงทางการค้้าอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อส่่งผลให้้เกิิดการค้้าที่่�มีีมาตรฐานทั้้�งกัับคู่่�ค้้าในประเทศและต่่างประเทศ
เกณฑ์์การคััดเลืือกและประเมิินคู่่�ค้้าของบริิษัทั มีีดังั นี้้�
 คุุณภาพของสิินค้้าและการให้้บริิการ
 คุุณสมบััติขิ องสิินค้้าที่่�ต้้องตรงตามความต้้องการ และสามารถให้้นำ�ำ มาทดลองตรวจสอบก่่อนได้้
 ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์
 สถานภาพทางการเงิิน
 ความมีีชื่่�อเสีียงทางธุุรกิิจ
	ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมและมีีหลัักกำำ�กับั กิิจการที่่�ดีี
 ความเสี่่�ยงจากการให้้บริิการลููกค้้าหลายราย
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คู่่�แข่่ง : บริิษัทั ยึึดถืือการปฏิิบัติั ิ ตามจริิยธรรมและจรรยาบรรณว่่าด้้วยความสััมพัันธ์์กับั คู่่�แข่่งทางการค้้าของบริิษัทั โดยปฏิิบัติั ต่ิ อ่
คู่่�แข่่งทางการค้้า ให้้สอดคล้้องกัับหลัักสากลภายใต้้กรอบแห่่งกฎหมายเกี่่�ยวกัับหลัักปฏิิบัติั กิ ารแข่่งขัันทางการค้้า และยึึดถืือกติิกาของการ
แข่่งขัันที่่�ดีีอย่่างเสมอภาคกััน ไม่่บิดิ เบืือนข้้อมููล หลอกลวง หรืือใช้้วิธีิ อื่่�ี นใดที่่�ไม่่ถูกู ต้้องตามครรลองของการแข่่งขัันที่่�ดีี ไม่่พยายามทำำ�ลาย
ชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยการกล่่าวหา ให้้ร้้ายป้้ายสีี กล่่าวหาโดยปราศจากความจริิง หรืือมีีการกระทำำ�การใดๆ ที่่�ไม่่เป็็นธรรม
ต่่อการแข่่งขััน ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยวิิธีกี ารที่่�ไม่่สุจุ ริิต หรืือไม่่เหมาะสม ไม่่กีดี กัันผู้้�อื่่�นในการเข้้าร่่วม
การแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
รััฐบาล : บริิษัทั ได้้ให้้ความร่่วมมืือในฐานะพลเมืืองที่่�ดีี โดยการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ระเบีียบ และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของ
บริิษัทั อย่่างเคร่่งครััด
ทรััพย์์สินิ ทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์� : บริิษัทั มีีนโยบายที่่�จะปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สินิ ทางปััญญาหรืือ
ลิิขสิิทธิ์์� รวมถึึงไม่่สนัับสนุุนให้้พนัักงานกระทำำ�การอัันเป็็นการละเมิิดทรััพย์์สินิ ทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์ข� องผู้้�อื่่�นโดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต ซึ่่�ง
เป็็นการปฏิิบัติั ติ ามจริิยธรรมและจรรยาบรรณว่่าด้้วยทรััพย์์สินิ ทางปััญญา และการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารของบริิษัทั
การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน : ในปีี 2563 บริิษัทั ได้้ส่ง่ เสริิมบุุคลากรภายในองค์์กรโดยจััดอบรมสร้้างความตระหนัักและให้้ความรู้้�
เรื่่�องการคอร์์รัปั ชัันอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งมีีการสื่่�อสารและแจ้้งนโยบายงดรัับ/งดให้้ของขวััญกัับคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจโดยมีีการสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง
E-mail และจดหมาย เพื่่�อรัับทราบและเข้้าใจ เพื่่�อเป็็นการปลููกฝัังค่่านิิยมให้้กับั พนัักงานและคู่่�ค้้าต่่อไป
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เสริิมสร้้างคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ที่่�มีีประสิิทธิิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการบริิษัทั ตระหนัักดีีว่า่ กรรมการบริิษัทั มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการรัับผิิดชอบในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการเพื่่�อประโยชน์์สูงู สุุดของ
บริิษัทั ซึ่่�งจะต้้องเข้้าใจบทบาทหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ โดยแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�ระหว่่างคณะกรรมการบริิษัทั กัับฝ่่ายจััดการ จึึงได้้กำ�ำ หนด
โครงสร้้างคณะกรรมการที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษัทั มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยมีีแนวทางในการ
ปฏิิบัติั ิ ดัังนี้้�
โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษัทั
ในการเลืือกตั้้�งกรรมการของบริิษัทั เป็็นไปตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น ตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีกี ารตามกฎหมาย และข้้อบัังคัับของบริิษัทั โดย
ณ วัันที่่� 2 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริิษัทั มีีจำ�ำ นวนทั้้�งสิ้้�น 8 ท่่าน มีีกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 1 ท่่าน และกรรมการที่่�ไม่่เป็็น
ผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 7 ท่่าน (โดยมีีกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ จำำ�นวน 4 ท่่าน)
กรรมการอิิสระมีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหารและผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษัทั เป็็นผู้้�ซึ่่�งไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั ใน
ลัักษณะที่่�จะทำำ�ให้้มีข้ี อ้ จำำ�กัดั ในการแสดงความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระและมีีคุณ
ุ สมบััติิ ตามคำำ�นิยิ ามของกรรมการอิิสระ ดัังที่่�ได้้กล่่าวในหััวข้้อ
กรรมการอิิสระ
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษัทั
กรรมการบริิษัทั ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี และเมื่่�อครบกำำ�หนดออกตามวาระ อาจได้้รับั พิิจารณาเลืือกตั้้�งให้้เป็็นกรรมการบริิษัทั ต่่อ
ไปได้้
ในการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นสามััญประจำำ�ปีทุี กุ ครั้้�ง ให้้กรรมการบริิษัทั ออกจากตำำ�แหน่่งจำำ�นวน 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการในขณะนั้้�น ถ้้าจำำ�นวน
กรรมการจะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุดุ กัับส่่วน 1 ใน 3
กรณีีกรรมการบริิษัทั พ้้นจากตำำ�แหน่่งเพราะเหตุุอื่่�น นอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนพิิจารณา
คััดเลืือกบุุคคลเพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�พิิจารณา โดยบุุคคลดัังกล่่าวจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เท่่าวาระที่่�ยัังคงเหลืืออยู่่�
ของกรรมการที่่�ตนแทน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั อื่่�นและบริิษัทั จดทะเบีียน
เพื่่�อประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ในฐานะกรรมการบริิษัทั คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดนโยบายในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ในบริิษัทั อื่่�นและบริิษัทั จดทะเบีียน โดยให้้กรรมการของบริิษัทั แต่่ละท่่านดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่�นอีีกได้้ไม่่เกิิน 5
บริิษัทั ในขณะเดีียวกััน
กรณีีกรรมการบริิษัทั ท่่านใดมีีการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษัทั อื่่�น กรรมการท่่านนั้้�นจะต้้องรายงานข้้อมููลการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งให้้บริิษัทั ทราบ โดยเป็็นเรื่่�องหนึ่่�งของการมีีส่ว่ นได้้เสีียซึ่่�งต้้องรายงานตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในเรื่่�องของการเปิิดเผยข้้อมููลและ
ความโปร่่งใส
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหารในบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่�น
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดนโยบายในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั อื่่�นของผู้้�บริิหารระดัับสููง ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�จัดั การฝ่่าย
ขึ้้�นไป โดยกำำ�หนดให้้ก่อ่ นที่่�ผู้้�บริิหารท่่านใดจะไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่�น นอกเหนืือจากที่่�ได้้รับั มอบหมายจากบริิษัทั
จะต้้องรายงานข้้อมููลการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อบริิษัทั ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ทั้้�งนี้้�ต้้องไม่่เป็็นกรรมการในบริิษัทั ที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจสภาพอย่่าง
เดีียวกัันกัับบริิษัทั หรืือเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัทั
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดโครงสร้้างของคณะกรรมการให้้ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิหลากหลาย ทั้้�งในด้้านทัักษะ
ประสบการณ์์ความเชี่่�ยวชาญที่่�หลากหลาย ความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์กับั บริิษัทั มีีความเข้้าใจในธุุรกิิจของกลุ่่�มธุุรกิิจของ
บริิษัทั เพศ และควรมีีกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นกรรมการบริิหารอย่่างน้้อย 1 คนที่่�มีีประสบการณ์์ในธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมหลัักที่่�บริิษัทั ดำำ�เนิิน
กิิจการอยู่่�
คุุณสมบััติขิ องคณะกรรมการบริิษัทั
1. อย่่างเพีียงพอที่่�จะอุุทิศิ ความรู้้� ความสามารถ และปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ให้้แก่่บริิษัทั ได้้
2. มีีคุณ
ุ สมบััติแิ ละไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั กฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งต้้องไม่่มีลัี กั ษณะที่่�
แสดงถึึงการขาดความเหมาะสมที่่�จะได้้รับั ความไว้้วางใจให้้บริิหารจััดการกิิจการที่่�มีีมหาชนเป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นตามที่่�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำำ�หนด
3. กรรมการบริิษัทั สามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั อื่่�นได้้ แต่่ทั้้�งนี้้�ในการเป็็นกรรมการดัังกล่่าวต้้องไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการ
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�กรรมการของบริิษัทั และต้้องเป็็นไปตามแนวทางของสำำ�นักั งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
4. กรรมการบริิษัทั ต้้องไม่่ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกััน และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัทั หรืือเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนใน
ห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ หรืือเป็็นหุ้้�นส่่วนไม่่จำ�กั
ำ ดั ความรัับผิิดในห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กัดั หรืือเป็็นกรรมการบริิษัทั อื่่�นที่่�ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่าง
เดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัทั ไม่่ว่า่ จะทำำ�เพื่่�อประโยชน์์ตน หรืือประโยชน์์ผู้้�อื่่�น เว้้นแต่่จะแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นทราบ
ก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
5. กรรมการอิิสระต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติเิ กี่่�ยวกัับความเป็็นอิิสระตามที่่�บริิษัทั กำำ�หนด และเป็็นไปตามแนวทางเดีียวกัันกัับคุุณสมบััติขิ อง
กรรมการอิิสระ ตามประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และต้้องสามารถดููแลผลประโยชน์์ของ
ผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกรายได้้เท่่าเทีียมกััน และไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ นอกจากนั้้�นยัังต้้องสามารถเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
โดยให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระได้้
นิิยามของ “กรรมการอิิสระ” หมายถึึง กรรมการที่่�ไม่่มีธุี รุ กิิจ หรืืองานใดอัันเกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อการตััดสิินใจโดยอิิสระ
ของตน โดยคุุณสมบััติขิ องกรรมการอิิสระตามกฎระเบีียบของคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำ�ำ หนด มีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�:	ถืือหุ้้�นไม่่เกิินหนึ่่�งเปอร์์เซ็็นต์์ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิทิ ธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั ทั้้�งนี้้� ให้้นับั รวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
 ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของ
บริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม บริิษัทั ย่่อยลำำ�ดับั เดีียวกััน ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั เว้้นแต่่
จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นวัันที่่�มีีมติิแต่่งตั้้�ง
 ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง
และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รับั การเสนอ
ให้้เป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย
 ไม่่มีหี รืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของ
บริิษัทั ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิจิ ารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มีีนัยั หรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
ของบริิษัทั เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นวัันที่่�มีีมติิแต่่งตั้้�ง
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			 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ การเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืมื ค้ำำ�� ประกััน การให้้สินิ ทรััพย์์เป็็น
หลัักประกัันหนี้้สิ� นิ รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่ง่� เป็็นผลให้้บริิษัทั หรืือคู่่�สัญ
ั ญามีีภาระหนี้้ที่่�ต้
� อ้ งชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้ง� แต่่สาม
เปอร์์เซ็็นต์์ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตัวั ตนสุุทธิิของบริิษัทั หรืือตั้้ง� แต่่ยี่่�สิบิ ล้้านบาทขึ้้น� ไป แล้้วแต่่จำ�ำ นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้ง� นี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�
ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีกี ารคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ในการ
ทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันโดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้ดั� งั กล่่าว ให้้นับั รวมภาระหนี้้ที่่�� เกิิดขึ้้น� ในระหว่่างหนึ่่�งปีีก่อ่ นวัันที่่�มีีความ
สััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
 ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั
และไม่่เป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มีีนัยั ผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นักั งานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั
ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นวัันที่่�มีีมติิแต่่งตั้้�ง
 ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับ
ค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั
และไม่่เป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มีีนัยั ผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะ
ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นวัันที่่�มีีมติิแต่่งตั้้�ง
 ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษัทั ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถือื หุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่
 ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนัยั กัับกิิจการของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนัยั
ในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงานที่่�ปรึึกษาที่่�รับั เงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิินหนึ่่�งเปอร์์เซ็็นต์์
ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิทิ ธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทั อื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนัยั กัับกิิจการ
ของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย
 ไม่่มีลัี กั ษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ภายหลัังได้้รับั การแต่่งตั้้�งให้้
เป็็นกรรมการอิิสระที่่�มีีลักั ษณะเป็็นไปตามคุุณสมบััติดัิ งั กล่่าวข้้างต้้นแล้้ว กรรมการอิิสระอาจได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้้ตัดั สิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม บริิษัทั ย่่อยลำำ�ดับั เดีียวกััน ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�
มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั โดยมีีการตััดสิินใจในรููปแบบขององค์์คณะ (collective decision) ได้้
ความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการของคณะกรรมการบริิษัทั
 การแยกตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิษัทั และกรรมการผู้้�จัดั การ
คณะกรรมการบริิษัทั มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการเพื่่�อประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั และผู้้�ถือื หุ้้�นโดยรวม ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้เกิิดความ
สมดุุลในอำำ�นาจการดำำ�เนิินงาน บริิษัทั ได้้แยกตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิษัทั และกรรมการผู้้�จัดั การ มิิให้้เป็็นบุุคคลคนเดีียวกััน โดย
ประธานกรรมการบริิษัทั เป็็นกรรมการอิิสระซึ่่�งมีีคุณ
ุ สมบััติติ ามที่่�กฎหมายและบริิษัทั กำำ�หนด และไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์ใด ๆ กัับฝ่่ายบริิหาร
 การถ่่วงดุุลของกรรมการบริิษัทั
บริิษัทั มีีกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด ซึ่่�งในจำำ�นวนดัังกล่่าวมีีกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ใน 3
ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด และไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 คน ที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติติ ามที่่�กฎหมายและบริิษัทั กำำ�หนด โดยมีีส่ว่ นร่่วมในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ด้้วยความเป็็นอิิสระและเป็็นกลาง เพื่่�อประโยชน์์สูงู สุุดของผู้้�ถือื หุ้้�นและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียของบริิษัทั
อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั
1. ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับบริิษัทั ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น ด้้วยความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต และระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษัทั เว้้นแต่่ในเรื่่�องที่่�ต้้องได้้รับั อนุุมัติั จิ ากที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นก่่อนการดำำ�เนิินการ เช่่น เรื่่�องที่่�
กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้อ้ งได้้รับั มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ตามหลัักเกณฑ์์
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ หรืือตามที่่�หน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแลกำำ�หนด
2. 	พิิจารณาอนุุมัติั นิ โยบายทางธุุรกิิจ วิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมายแผนการดำำ�เนิินงาน กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ และงบประมาณประจำำ�ปีี
ของบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี ซึ่่�งรวมถึึงการทบทวนนโยบายอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง รวมทั้้�งการประเมิินผลการปฏิิบัติั ิ
และติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อนำำ�มาพิิจารณาปรัับปรุุงให้้เหมาะสม
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3. พิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามที่่�กำำ�หนดในกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด และ
กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึงประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ในกรณีี
ที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ
4. พิิจารณาเสนอชื่่�อกรรมการอิิสระ โดยพิิจารณาจากคุุณสมบััติแิ ละลัักษณะต้้องห้้ามของกรรมการอิิสระตามกฎหมายว่่าด้้วยหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน รวมถึึงประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลััก
ทรััพย์์ฯ เพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นให้้พิจิ ารณาแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระของบริิษัทั ต่่อไป
5. 	พิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน รวมถึึงประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
6.	พิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�องเพื่่�อช่่วยปฏิิบัติั งิ านตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย
7. พิิจารณากำำ�หนดและแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขและชื่่�อกรรมการผู้้�มีีอำ�ำ นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั ได้้
8. แต่่งตั้้�งบุุคคลอื่่�นใดให้้ดำ�ำ เนิินกิิจการของบริิษัทั ภายใต้้การควบคุุมของคณะกรรมการบริิษัทั หรืืออาจมอบอำำ�นาจเพื่่�อให้้บุคุ คล
ดัังกล่่าวมีีอำ�ำ นาจ และ/หรืือภายในเวลาตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั เห็็นสมควร ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษัทั อาจยกเลิิก เพิิกถอน เปลี่่�ยนแปลง
หรืือแก้้ไขอำำ�นาจนั้้�น ๆ ได้้
9. 	พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารทำำ�รายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ เว้้นแต่่รายการดัังกล่่าวจะต้้องได้้รับั อนุุมัติั จิ ากที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น
ทั้้�งนี้้�ในการพิิจารณาอนุุมัติั ดัิ งั กล่่าวจะเป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน
และ/หรืือประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
10. 	พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน เว้้นแต่่รายการดัังกล่่าวจะต้้องได้้รับั อนุุมัติั จิ ากที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น ทั้้�งนี้้�ในการพิิจารณา
อนุุมัติั ดัิ งั กล่่าวจะเป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน และ/หรืือประกาศ
ข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
11. 	พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�น เมื่่�อเห็็นว่่าบริิษัทั มีีกำ�ำ ไรพอสมควรที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�น และรายงานการ
จ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นทราบในการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นคราวต่่อไป
• การประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
บริิษัทั ได้้แจ้้งกำำ�หนดการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ให้้คณะกรรมการได้้รับั ทราบล่่วงหน้้าทุุกปีี โดยมีีกำ�ำ หนดการประชุุมประจำำ�ไตรมาส
และอาจมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็น โดยต้้องมีีการประชุุมอย่่างน้้อย 6 ครั้้�งต่่อปีี ในปีี 2563 มีีประชุุมทั้้�งหมด 7 ครั้้�ง โดย
เลขานุุการบริิษัทั ได้้แจ้้งให้้กรรมการแต่่ละท่่านทราบกำำ�หนดการดัังกล่่าว เพื่่�อให้้กรรมการสามารถจััดสรรเวลาเข้้าร่่วมประชุุมได้้ ซึ่่�งในหนัังสืือ
เชิิญประชุุมมีีการกำำ�หนดวาระที่่�ชััดเจน และมีีวาระพิิจารณาติิดตามผลการดำำ�เนิินงานเป็็นประจำำ� ทั้้�งนี้้�เลขานุุการบริิษัทั ได้้จัดั ส่่งหนัังสืือเชิิญ
ประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระการประชุุมและเอกสารการประชุุม ให้้กรรมการเป็็นการล่่วงหน้้าไม่่น้อ้ ยกว่่า 7 วััน เว้้นแต่่ในกรณีีจำ�ำ เป็็นรีีบด่่วน
เพื่่�อรัักษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์ของบริิษัทั นอกจากนั้้�นหากกรรมการท่่านใดประสงค์์ที่่�จะเสนอเรื่่�องเข้้าสู่่�วาระการประชุุมก็็สามารถกระทำำ�ได้้
โดยการแจ้้งล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมเพื่่�อพิิจารณาบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม หรืือเสนอเพิ่่�มเติิมในที่่�ประชุุมในวาระอื่่�น ๆ ทั้้�งนี้้�จะมีีการเปิิด
เผยจำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าประชุุมในหััวข้้อโครงสร้้างการจััดการ
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้�งที่่� 4/2563 เมื่่�อวัันที่่� 13
พฤษภาคม 2563 ได้้มีมี ติิอนุุมัติั ปิ รัับโครงสร้้างคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี ดัังนี้้�
• คณะกรรมการชุุดย่่อย
		 - คณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งหมด เพื่่�อ
ช่่วยในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีีกำ�ำ หนดการประชุุมเป็็นประจำำ�ทุกุ 3 เดืือน ซึ่่�งในการประชุุมคณะกรรมการตรวจ
สอบยัังได้้มีกี ารประชุุมร่่วมกัันกัับผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั เป็็นประจำำ� และรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบต้้องมีี
จำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 คน
บริิษัทั มีีกรรมการตรวจสอบซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชือ่
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2563
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คุุณสมบััติขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการตรวจสอบต้้องได้้รับั การแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษัทั
• กรรมการตรวจสอบทุุกคนต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ โดยมีีคุณ
ุ สมบััติคิ รบถ้้วนตามประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และมีีคุณ
ุ สมบััติติ ามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการตรวจสอบจะต้้องมีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คน มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานให้้บริิษัทั มีีรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
• สอบทานให้้บริิษัทั มีีระบบการควบคุุมภายใน (internal control) ระบบบริิหารความเสี่่�ยง และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และอาจเสนอแนะให้้มีกี ารสอบทานหรืือตรวจสอบรายการใดที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็นและเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั พร้้อม
ทั้้�งให้้ข้อ้ เสนอแนะเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงแก้้ไขระบบการควบคุุมภายใน ระบบบริิหารความเสี่่�ยง และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�งโยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�น
ใดที่่�รับั ผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
• สอบทานกระบวนการภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับแจ้้งเบาะแสและการรัับข้้อร้้องเรีียน
• สอบทานความถููกต้้องและประสิิทธิิผลของเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรายงานทางการเงิิน และการควบคุุมภายใน
• สอบทานให้้บริิษัทั ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั
• พิิจารณา คััดเลืือก และเสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและพิิจารณาเสนอ
ค่่าตอบแทนของบุุคคลดัังกล่่าว โดยคำำ�นึงึ ถึึงความน่่าเชื่่�อถืือ ความเพีียงพอของทรััพยากร และปริิมาณงานตรวจสอบของสำำ�นักั งานสอบ
บััญชีีนั้้�น รวมถึึงประสบการณ์์ของบุุคลากรที่่�ได้้รับั มอบหมายให้้ทำ�ำ การสอบบััญชีีของบริิษัทั และร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีี โดยไม่่มีฝ่ี า่ ย
จััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
• พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผล และเป็็นประโยชน์์สูงู สุุดต่่อบริิษัทั
• จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีขี องบริิษัทั ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อย ดัังต่่อไปนี้้�
(1) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษัทั
(2) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษัทั
(3) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
		 หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั
(4) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
(5) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(6)	จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
(7) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รับั จากการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามกฎบััตร (charter)
(8) รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
		 คณะกรรมการบริิษัทั
• สอบทานให้้บริิษัทั มีีกระบวนการกำำ�กับั ดููแลให้้มีรี ะบบที่่�สนัับสนุุนการต่่อต้้านการคอร์์รัปั ชัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยติิดตามและประเมิิน
ผลมาตรการป้้องกัันคอร์์รัปั ชััน รวมทั้้�งสอบทานแบบประเมิินตนเองเกี่่�ยวกัับมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รัปั ชััน
• ปฏิิบัติั กิ ารอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษัทั มอบหมายด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละไม่่เกิิน 3 ปีี กรรมการที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระมีีสิทิ ธิิได้้รับั เลืือกกลัับเข้้ามา
ใหม่่ได้้ ทั้้�งนี้้�สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ได้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งมาแล้้วเป็็นระยะเวลา 9 ปีี หรืือ 3 วาระติิดต่่อกััน คณะกรรมการบริิษัทั จะทบทวนความเป็็นอิิสระ
ที่่�แท้้จริิงของกรรมการผู้้�นั้้�นเป็็นการประจำำ�ทุกุ ๆ ปีี
• กรรมการตรวจสอบท่่านใดประสงค์์จะลาออกก่่อนครบวาระต้้องยื่่�นหนัังสืือลาออกต่่อประธานกรรมการบริิษัทั โดยการลาออกมีี
ผลตั้้�งแต่่วันั ที่่�ใบลาออกมาถึึงที่่�บริิษัทั เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการอื่่�นที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติคิ รบถ้้วนทดแทนกรรมการที่่�
ลาออก โดยให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการซึ่่�งตนแทน คณะกรรมการบริิษัทั จะต้้องแต่่งตั้้�งกรรมการตรวจสอบให้้ครบ
ถ้้วนภายใน 90 วัันนัับแต่่วันั ที่่�กรรมการตรวจสอบคนนั้้�นลาออก
• ในกรณีีที่่�กรรมการตรวจสอบพ้้นจากตำำ�แหน่่งทั้้�งคณะเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากขาดคุุณสมบััติหิ รืือมีีลักั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย
ให้้คณะกรรมการตรวจสอบที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งยัังคงต้้องอยู่่�รักั ษาการในตำำ�แหน่่งเพีียงเท่่าที่่�จำ�ำ เป็็นจนกว่่าคณะกรรมการตรวจสอบชุุดใหม่่
จะเข้้ารัับหน้้าที่่�
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee)
บริิษัทั มีีกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชือ่
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
นายอารีพงศ์ ภูช่ อุ่ม
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
• ด้้านการสรรหา
1)	พิิจารณาเสนอแนะโครงสร้้าง ขนาด และองค์์ประกอบ และคุุณสมบััติขิ องคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่่อยให้้มีี
ความเหมาะสมกัับขนาด ประเภท และความซัับซ้้อนของธุุรกิิจของบริิษัทั ทั้้�งในด้้านการศึึกษา ความรู้้� ความชำำ�นาญ ทัักษะ ประสบการณ์์
ความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั ความเป็็นอิิสระตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด
2)	พิิจารณาทบทวนความเป็็นอิิสระของกรรมการบริิษัทั รวมถึึงการมีีผลประโยชน์์ขัดั แย้้งที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
3) 	พิิจารณาคุุณลัักษณะของบุุคคลที่่�จะมาเป็็นกรรมการบริิษัทั ให้้มีคี วามเหมาะสม โดยมีีแนวทางในการพิิจารณาจาก
		 3.1)	คุุณลัักษณะทั่่�วไป (General Characteristics) ได้้แก่่ ความมีีคุณ
ุ ธรรมและความรัับผิิดชอบ การตััดสิินใจด้้วยข้้อมููลและ
เหตุุผล กล้้าแสดงความคิิดเห็็นที่่�แตกต่่างและเป็็นอิิสระ ยึึดมั่่�นในการทำำ�งานอย่่างมีีหลัักการและมาตรฐานเยี่่�ยงมืืออาชีีพ มีีความหลาก
หลายในด้้านต่่าง ๆ ได้้แก่่ ด้้านความรู้้� ประสบการณ์์ อายุุ เพศ เป็็นต้้น
		 3.2)	คุุณลัักษณะความรู้้�ความชำำ�นาญเฉพาะด้้าน (Skill Characteristics) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับธุุรกิิจ และความต้้องการของบริิษัทั
		 3.3)	พิิจารณากรรมการที่่�สามารถอุุทิศิ เวลาในการทำำ�หน้้าที่่�กรรมการได้้อย่่างเต็็มที่่� โดยกรรมการต้้องไม่่ควรดำำ�รงตำำ�แหน่่งใน
			 บริิษัทั จดทะเบีียนเกิิน 5 แห่่ง
4)	พิิจารณากำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และกระบวนการในการสรรหากรรมการที่่�จะมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งเพื่่�อเสนอชื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษัทั
		พิิจารณา
5) สนัับสนุุนให้้บริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นรายย่่อยเสนอรายชื่่�อบุุคคลเข้้ารัับการสรรหาเป็็นกรรมการบริิษัทั
6)	กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิษัทั คณะกรรมการชุุดย่่อย และประเมิินตนเองเป็็นรายบุุคคล
7)	กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของกรรมการผู้้�จัดั การ
8)	จััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จัดั การ เพื่่�อนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณา รวมทั้้�งกำำ�กับั ดููแลให้้บริิษัทั มีีแผน
		สืืบทอดตำำ�แหน่่งสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษัทั ด้้วย
9)	พิิจารณาทบทวนกฎบััตรอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง และหากมีีการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงตามที่่�เห็็นสมควร ให้้นำ�ำ เสนอคณะกรรมการบริิษัทั
		 เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ
10) ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย
รายงานประจำ�ปี 2563
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• ด้้านการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
1)	พิิจารณากำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และรููปแบบการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุุดย่่อย ประกอบด้้วย ค่่าตอบแทนประจำำ�
(Retainer Fees) เบี้้�ยประชุุม (Meeting Fees) ค่่าตอบแทนรููปแบบอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตัวั เงิิน เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่� ความ
รัับผิิดชอบ และเป็็นธรรม เพื่่�อเป็็นการสร้้างแรงจููงใจและรัักษากรรมการที่่�มีีคุณ
ุ ภาพไว้้ได้้ และสอดคล้้องกัับผลประโยชน์์ของผู้้�ถือื หุ้้�น รวม
ทั้้�งให้้สอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบัติั ที่่�ิ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้กำ�ำ หนดไว้้ ควรจััดให้้อยู่่�ในลัักษณะที่่�เปรีียบเทีียบในอุุตสาหกรรม
ที่่�มีีความคล้้ายคลึึงกััน โดยค่่าตอบแทนกรรมการบริิษัทั และกรรมการชุุดย่่อยต้้องนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณาและนำำ�เสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ
2)	กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และรููปแบบการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหาร ประกอบด้้วย เงิินเดืือน โบนััสประจำำ�ปีี
สิิทธิิประโยชน์์ขั้้�นพื้้�นฐานต่่าง ๆ โดยให้้สอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั และผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารเป็็นรายบุุคคลอย่่าง
เหมาะสมตามดุุลยพิินิจิ ที่่�เห็็นสมควร เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้แก่่ผู้้�บริิหารเพื่่�อให้้เกิิดการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มอย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่บริิษัทั
3)	พิิจารณาแนวทางในการประเมิินผลงานของกรรมการผู้้�จัดั การ เพื่่�อพิิจารณาผลตอบแทนประจำำ�ปีี
4)	พิิจารณาทบทวน ศึึกษา ติิดตามความเปลี่่�ยนแปลงในเรื่่�องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัทั อนุุมัติั ิ
5) ในกรณีีจำ�ำ เป็็น อาจพิิจารณาว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาภายนอกเพื่่�อให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ผู้้�จัดั การให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม โดยค่่าใช้้จ่า่ ยดัังกล่่าวถืือเป็็นความรัับผิิดชอบของบริิษัทั
6) เปิิดเผยข้้อมููลบทบาท หน้้าที่่� และหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทน รายชื่่�อคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน จำำ�นวน
ครั้้�งของการประชุุมในรอบปีีที่่�ผ่า่ นมา ตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจำำ�ปีขี องบริิษัทั
7)	พิิจารณาทบทวนกฎบััตรอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง และหากมีีการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงตามที่่�เห็็นสมควร ให้้นำ�ำ เสนอคณะกรรมการบริิษัทั
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ
8) ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
• กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยครบรอบออกตามวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของ
กรรมการบริิษัทั และอาจได้้รับั การแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษัทั อีีกก็็ได้้
• นอกจากการพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระดัังกล่่าวข้้างต้้น กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
		 -	พ้้นจากการเป็็นกรรมการของบริิษัทั
		 - ลาออก
		 - เสีียชีีวิติ
		 - ขาดคุุณสมบััติแิ ละมีีลักั ษณะต้้องห้้ามตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
		 -	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั มีีมติิให้้พ้น้ จากตำำ�แหน่่ง
• กรณีีที่่�ตำ�ำ แหน่่งกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระตามให้้คณะกรรมการ
บริิษัทั แต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติคิ รบถ้้วนเข้้าเป็็นกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และให้้อยู่่�ในตำำ�แหน่่งเพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืือ
อยู่่�ของกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนซึ่่�งตนเข้้ามาแทน
• กรณีีกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำำ�แหน่่งก่่อนครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ให้้ยื่่�นใบลาออกต่่อ
ประธานกรรมการบริิษัทั ล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษัทั ได้้พิจิ ารณาแต่่งตั้้�งกรรมการอื่่�นมาทดแทนบุุคคลที่่�ลาออกเพื่่�อให้้ครบจำำ�นวน
ตามที่่�คณเกรรมการกำำ�หนด
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษัทั มีีกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจำำ�นวน 5 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
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รายชือ่
นายอารีพงศ์
นางเสาวนีย์
นายสุพันธุ์
นายจุติพันธุ์
นายเชิดสกุล

ภู่ชอุ่ม
กมลบุตร
มงคลสุธี
มงคลสุธี
อ้นมงคล

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

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ

Annual Report 2020

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ		
•	พิิจารณาแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากปััจจััยภายในบริิษัทั และ/หรืือเกิิดจากปััจจััยภายนอกอัันส่่งผลกระทบต่่อบริิษัทั ฯ
ในด้้านต่่าง ๆ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ ความเสี่่�ยงทางด้้านการตลาด ความเสี่่�ยงทางด้้านการเงิิน และความเสี่่�ยงทางด้้านบุุคลากร เป็็นต้้น
• กำำ�หนดมาตรฐานของการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบัติั ใิ นส่่วนงานต่่าง ๆ ตามความรัับผิิดชอบ
• กำำ�กับั ดููแลให้้มั่่�นใจว่่ามาตรการดัังกล่่าวได้้มีกี ารสื่่�อสารอย่่างทั่่�วถึึง และพนัักงานได้้ปฏิิบัติั ติ ามมาตรการเหล่่านั้้�น
• จััดให้้มีกี ารประเมิินและวิิเคราะห์์ความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการสำำ�รวจความเสี่่�ยงได้้
ครอบคลุุมทุุกขั้้�นตอนของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
• คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 1 ปีี โดยครบรอบออกตามวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งและอาจได้้รับั
การแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษัทั กลัับมาอีีกได้้
• กรณีีกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งหรืือมีีเหตุุใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถอยู่่�จนครบวาระคณะกรรมการบริิษัทั
ย่่อมเห็็นเป็็นการสมควรที่่�จะพิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงท่่านใหม่่ให้้ครบถ้้วนในทัันทีี หรืืออย่่างช้้าภายใน 6 เดืือน เพื่่�อ
ให้้เกิิดความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินงานนี้้� บุุคคลที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งแทนอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยังั เหลืืออยู่่�ของ
กรรมการที่่�ตนแทน
คณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
บริิษัทั มีีกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการจำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชือ่
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี
นายภาคภูมิ ภูอุดม

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
• กำำ�หนดขอบเขตและนโยบายด้้านบรรษััทภิิบาลของเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั อย่่างสม่ำำ��เสมอ
• เสนอแนะแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นบรรษััทภิิบาลของบริิษัทั ต่่อคณะกรรมการบริิษัทั พร้้อมทั้้�งให้้คำ�ำ แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการบริิษัทั ในเรื่่�อง
		 เกี่่�ยวกัับบรรษััทภิิบาล
• ติิดตามดููแลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิษัทั และฝ่่ายจััดการให้้เป็็นไปตามนโยบายด้้านบรรษััทภิิบาลของบริิษัทั
• พิิจารณาทบทวนแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นบรรษััทภิิบาลของบริิษัทั ให้้เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและสอดคล้้องกัับแนวปฏิิบัติั ใิ นระดัับ
		 สากล และเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อให้้มีกี ารพิิจารณาปรัับปรุุงให้้ทันั สมััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ดููแลให้้บริิษัทั มีีการบริิหารความเสี่่�ยงอัันเกิิดจากการปฏิิบัติั ที่่�ิ ไม่่เป็็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์
• ทบทวนนโยบายและประเมิินประสิิทธิิภาพของการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
		 งานด้้านการกำำ�กับั การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ของบริิษัทั ฯ มีีความเหมาะสม
• สอบทานและ/หรืือรายงานการติิดตามการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และอาจมีีการเสนอแนะให้้สอบทานหรืือติิดตามธุุรกรรมใดที่่�
		 เห็็นว่่าอาจมีีการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์และเห็็นว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อบริิษัทั
• ให้้ความเห็็นชอบต่่อรายงานการกำำ�กับั การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ประจำำ�ปีี (Annual Compliance Report)
• รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อรัับทราบผลการสอบทานและ/หรืือรายงานการติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ ตลอดจนการ
		ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขในกรณีีที่่�มีกี ารปฏิิบัติั ไิ ม่่เป็็นตามกฎเกณฑ์์
• กำำ�กับั ดููแลให้้มีนี โยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันที่่�เหมาะสมเพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
• พิิจารณา กำำ�หนด ทบทวน และปรัับปรุุงนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชัันและติิดสิินบน เสนอต่่อ
		 คณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั อิ ย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
• ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
		กำำ�กับั ดููแลกิิจการโดยรวมทั้้�งคณะ และประเมิินตนเองเป็็นรายบุุคคล
รายงานประจำ�ปี 2563
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วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
• ให้้กรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 2 ปีี โดยครบกำำ�หนดออกตามวาระในวัันประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น
ประจำำ�ปีี ทั้้�งนี้้�เมื่่�อครบกำำ�หนดออกตามวาระก็็อาจได้้รับั แต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งต่่อไปอีีกได้้
• นอกจากการพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระดัังกล่่าวข้้างต้้น กรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
		 1) ลาออก
		 2) ขาดคุุณสมบััติกิ ารเป็็นกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการตามกฎบััตรนี้้�
		 3) คณะกรรมการบริิษัทั มีีมติิให้้พ้น้ จากตำำ�แหน่่ง
• ในกรณีีที่่�กรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการพ้้นจากตำำ�แหน่่งทั้้�งคณะ ให้้คณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งต้้องรัักษาการ
ในตำำ�แหน่่งเพื่่�อดำำ�เนิินงานต่่อไปพลางก่่อนจนกว่่าคณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการชุุดใหม่่จะเข้้ารัับหน้้าที่่�
• ในกรณีีที่่�ตำ�ำ แหน่่งกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษัทั แต่่งตั้้�ง
บุุคคลที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติคิ รบถ้้วนขึ้้�นเป็็นกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการแทน เพื่่�อให้้กรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการมีีจำ�ำ นวนครบตามที่่�คณะกรรมการ
บริิษัทั กำำ�หนด โดยบุุคคลที่่�เข้้าเป็็นกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการแทนอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยังั เหลืืออยู่่�ของกรรมการกำำ�กับั ดููแล
กิิจการซึ่่�งตนแทน
คณะกรรมการบริิหาร
บริิษัทั มีีกรรมการบริิหารจำำ�นวน 2 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำ�ดับ

รายชือ่

1
2

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
• พิิจารณากลั่่�นกรองแผนธุุรกิิจ กลยุุทธ์์ และงบประมาณประจำำ�ปีขี องบริิษัทั เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ต่ิ อ่ ไป
• กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงาน ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย แผนธุุรกิิจ งบประมาณประจำำ�ปีี และแนวทางการขยายธุุรกิิจของบริิษััทฯ
สอดคล้้องกัับวิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์ และมติิคณะกรรมการบริิษัทั โดยไม่่ขัดั ต่่อกฎหมาย เงื่่�อนไข กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับของบริิษัทั
และหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• เสนอแผนการลงทุุนและ/หรืือการระดมทุุนของบริิษัทั เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นอนุุมัติั ิ แล้้วแต่่กรณีี
• กำำ�กับั ดููแลให้้บริิษัทั มีีระบบปฏิิบัติั กิ ารควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมรััดกุุม และเป็็นไปตามข้้อเสนอแนะและท้้วงติิงของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• มีีอำ�ำ นาจอนุุมัติั เิ กี่่�ยวกัับการลงทุุน การเงิิน และทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในตารางอำำ�นาจอนุุมัติั ิ และเป็็นไปตามกรอบนโยบาย
การลงทุุน และตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มอบหมาย
• กำำ�กับั ดููแลศึึกษาความเป็็นไปได้้สำ�ำ หรัับโครงการลงทุุนในธุุรกิิจ และติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน ความก้้าวหน้้าของโครงการลงทุุน
รวมทั้้�งรายงานปััญหาหรืืออุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�น พร้้อมแนวทางการปรัับปรุุงให้้คณะกรรมการบริิษัทั ทราบ
• พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบต่่อเรื่่�องที่่�ต้้องผ่่านการอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั ยกเว้้นกิิจกรรมใด ๆ ที่่�คณะกรรมการบริิษัทั
ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นเป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินการแล้้ว
• มอบหมายหรืือแนะนำำ�ให้้กรรมการผู้้�จัดั การพิิจารณาหรืือปฏิิบัติั ใิ นเรื่่�องหนึ่่�งเรื่่�องใดที่่�คณะกรรมการบริิหารเห็็นสมควร
• มีีอำ�ำ นาจแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องหนึ่่�งเรื่่�องใดที่่�คณะกรรมการบริิหารเห็็นสมควร
• มีีอำ�ำ นาจแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาด้้านต่่าง ๆ ที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยอยู่่�ภายใต้้กรอบงบประมาณที่่�ผ่่านการอนุุมัติั จิ าก
คณะกรรมการบริิษัทั ในแต่่ละปีี
• พิิจารณาทบทวนกฎบััตรอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง และหากมีีการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงตามที่่�เห็็นสมควร ให้้นำ�ำ เสนอคณะกรรมการบริิษัทั
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ
• ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ในเรื่่�องอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย
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• การกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อย การร่่วมค้้า และบริิษัทั ร่่วม
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีควบคู่่�กับั การดำำ�เนิินธุุรกิิจมาโดยตลอด และได้้จัดั ทำำ�นโยบายบรรษััทภิิบาล
และคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจขึ้้�นเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อใช้้ในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั บริิษัทั ย่่อย การร่่วมค้้า และ
บริิษัทั ร่่วม โดยคณะกรรมการบริิษัทั ได้้เผยแพร่่นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีและจริิยธรรมทางธุุรกิิจให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ทุุกระดัับเข้้าใจและถืือปฏิิบัติั ติ าม โดยบริิษัทั เชื่่�อว่่าการกำำ�กับั กิิจการที่่�ดีีจะทำำ�ให้้บริิษัทั สามารถบรรลุุพันั ธกิิจของบริิษัทั ได้้และหลัักการกำำ�กับั
กิิจการที่่�ดีีเป็็นการควบคุุมดููแลการประกอบกิิจการขององค์์กรให้้มีคี วามรัับผิิดชอบตามหน้้าที่่�ด้้วยความโปร่่งใสสามารถตรวจสอบได้้และ
สร้้างความสามารถในการแข่่งขัันอย่่างมีีจริิยธรรม นอกจากนี้้�การปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั กิิจการที่่�ดีียังั เป็็นการลดความเสี่่�ยงและสร้้าง
ความสามารถในการแข่่งขัันระยะยาวให้้กับั องค์์กรโดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างประโยชน์์สูงู สุุดให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�น
	ทั้้�งนี้้� ในการเสนอชื่่�อและการใช้้สิทิ ธิิออกเสีียงแต่่งตั้้�งบุุคคลเป็็นกรรมการในบริิษัทั ย่่อย การร่่วมค้้า หรืือ บริิษัทั ร่่วม ให้้ฝ่า่ ยจััดการดำำ�เนิิน
การเสนอรายชื่่�อเข้้าสู่่�การพิิจารณาของคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นของบริิษัทั ย่่อย การร่่วมค้้า หรืือบริิษัทั ร่่วม โดยบุุคคล
ที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการในบริิษัทั ย่่อย การร่่วมค้้า หรืือบริิษัทั ร่่วม มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีที่่�สุ
ี ดุ ของบริิษัทั บริิษัทั ย่่อย
การร่่วมค้้า และบริิษัทั ร่่วม
ในการลงมติิหรืือใช้้สิิทธิิออกเสีียงในบริิษััทย่่อย การร่่วมค้้า หรืือบริิษััทร่่วม ในเรื่่�องสำำ�คััญที่่�มีีหรืือจะมีีผลกระทบต่่อบริิษััทอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั จะต้้องแจ้้งให้้คณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจของบริิษัทั ได้้รับั ทราบหรืือให้้ความเห็็นชอบก่่อน ทั้้�งนี้้�การส่่งกรรมการเพื่่�อ
เป็็นตััวแทนในบริิษัทั ย่่อย การร่่วมค้้า หรืือบริิษัทั ร่่วมดัังกล่่าวเป็็นไปตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษัทั
นอกจากนี้้�ในกรณีีเป็็นบริิษัทั ย่่อย การร่่วมค้้า และบริิษัทั ร่่วม บริิษัทั กำำ�หนดระเบีียบให้้บุคุ คลที่่�ได้้รับั แต่่งตั้้�งจากบริิษัทั นั้้�นต้้องดููแลให้้
บริิษัทั ย่่อย การร่่วมค้้า และบริิษัทั ร่่วม มีีข้อ้ บัังคัับในเรื่่�องการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ หรืือการทำำ�
รายการสำำ�คัญ
ั อื่่�นใดของบริิษัทั ให้้ครบถ้้วนถููกต้้อง และใช้้หลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปิิดเผยข้้อมููลและการทำำ�รายการข้้างต้้นในลัักษณะ
เดีียวกัับหลัักเกณฑ์์ของบริิษัทั รวมถึึงต้้องกำำ�กับั ดููแลให้้มีกี ารจััดเก็็บข้้อมููล และการบัันทึึกบััญชีีของบริิษัทั ย่่อยให้้บริิษัทั สามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจััดทำำ�งบการเงิินรวมได้้ทันั กำำ�หนดด้้วย
• การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่่อย
บริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่่อย โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์ในการนำำ�
ผลการประเมิินไปใช้้ประโยชน์์ในการปรัับปรุุงการปฏิิบััติหิ น้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่่อยในด้้านต่่าง ๆ โดย
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการให้้มีกี ารประเมิิน และมีีการจััด
ระดัับคะแนนดัังนี้้�
1. คะแนนที่่�ได้้รับั ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 หมายถึึง ต้้องปรัับปรุุงมาก
2. คะแนนที่่�ได้้รับั มากกว่่าร้้อยละ 51-60 หมายถึึง ปรัับปรุุง
3. คะแนนที่่�ได้้รับั มากกว่่าร้้อยละ 61-70 หมายถึึง พอใช้้
4. คะแนนที่่�ได้้รับั มากกว่่าร้้อยละ 71-80 หมายถึึง ดีีมาก
5. คะแนนที่่�ได้้รับั มากกว่่าร้้อยละ 81-100 หมายถึึง ดีีเยี่่�ยม
ในปีี 2563 สรุุปผลการประเมิินคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่่อย ดัังนี้้�
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• การติิดต่่อสื่่�อสารกัับฝ่่ายบริิหาร
กรรมการสามารถเข้้าถึึงและติิดต่่อสื่่�อสารกัับฝ่่ายบริิหารและเลขานุุการบริิษัทั ได้้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่่การเข้้าถึึงและติิดต่่อสื่่�อสาร
นั้้�นต้้องไม่่เป็็นการก้้าวก่่ายหรืือแทรกแซงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษัทั
หลัักปฏิิบัติั ิ 4 สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
คณะกรรมการบริิษัทั ตระหนัักดีีว่า่ บุุคลากรที่่�จะเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงในทุุกระดัับเป็็นบุุคลากรที่่�สำำ�คัญ
ั และเป็็นส่่วน
หนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อนบริิษัทั ไปสู่่�เป้้าหมาย ดัังนั้้�น ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษัทั จึึงได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ขึ้้�นมาทำำ�หน้้าที่่�เพื่่�อช่่วยคณะกรรมการบริิษัทั มั่่�นใจว่่า บริิษัทั มีีการดำำ�เนิินการเรื่่�องกระบวนการสรรหาอย่่างเหมาะสม และโปร่่งใส โดย
พิิจารณาจากความรู้้� ประสบการณ์์ รวมถึึงการกำำ�กับั ดููแลให้้การบริิหารและพััฒนาบุุคลากรสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ของบริิษัทั
ในด้้านการบริิหารบุุคลากร บริิษัทั ได้้ส่ง่ เสริิมให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรตามข้้อเสนอแนะของสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) เพื่่�อพััฒนาความรู้้�ของ
กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง และเลขานุุการบริิษัทั ให้้ได้้รับั ทราบกฎระเบีียบ และข้้อปฏิิบัติั สำิ �ำ หรัับการเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษัทั
อย่่างเพีียงพอ เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ได้้ซื่่�อสััตย์์สุจุ ริิต ระมััดระวััง และเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั และผู้้�ถือื หุ้้�นโดยรวม
หลัักสููตรการอบรมกรรมการ ดัังนี้้�
ลำ�ดับ

รายชือ่

1

พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์

2

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

3

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

4

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

5

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

6

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

7

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

8

นายปฏิญญา เทวอักษร
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การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
ในกรณีีมีกี รรมการเข้้าใหม่่ คณะกรรมการบริิษัทั ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของกรรมการใหม่่ โดยกำำ�หนดให้้มีกี าร
ปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่ทุกุ คน เพื่่�อให้้กรรมการใหม่่รับั ทราบ ความคาดหวัังของบริิษัทั ต่่อบทบาท หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบของกรรมการ
แนวทางการดำำ�เนิินงานในภาพรวมของบริิษัทั โครงสร้้างบริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม และแนวปฏิิบัติั ใิ นการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษัทั ตลอด
จนสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ ของบริิษััทเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ
นำำ�ส่ง่ ข้้อมููลที่่�สำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับบริิษัทั รวมทั้้�งมอบคู่่�มืือกรรมการ และจริิยธรรมทางธุุรกิิจของกรรมการและพนัักงานบริิษัทั บริิษัทั มีีนโยบายที่่�
จะส่่งเสริิมให้้กรรมการเข้้ารัับการอบรมเพื่่�อเพิ่่�มพููนความเข้้าใจในบทบาทและภารกิิจ ภายใต้้แผนงานการรณรงค์์การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี
โดยกรรมการสามารถเข้้ารัับการอบรมที่่�สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทยหรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยบริิษัทั เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบ
ค่่าใช้้จ่า่ ยทั้้�งหมด
หลัักปฏิิบัติั ิ 5 	ส่่งเสริิมนวััตกรรม และการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
			
(Nurture Innovation and Responsible Business)
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่อ่ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้การ
บริิหารจััดการตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามแนวทางที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ซึ่่�งได้้ถือื ปฏิิบัติั สืิ บื เนื่่�องกัันมาภายใต้้หลัักจริิยธรรมและจรรยาบรรณ โดยมีีระบบบริิหารจััดการที่่�
ดีี โปร่่งใส และเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้วางใจ และมั่่�นใจในการลงทุุนกัับธุุรกิิจของบริิษััท จึึงได้้จััดให้้มีี
คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลและติิดตามฝ่่ายจััดการให้้มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้มีกี ารปฏิิบัติั เิ ป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายหลัักได้้อย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาบุุคลากร ซึ่่�งเป็็นทรััพยากรที่่�สำำ�คััญ โดยการส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ปลููกฝััง
วััฒนธรรมองค์์กร “TKS Wecan” เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนมีีความเชื่่�อใจกััน ใฝ่่รู้้� มีีจิติ อาสา และลงมืือทำำ�อย่่างเต็็มที่่� นำำ�พาองค์์กรสู่่�ความ
สำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน
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ในด้้านการพััฒนานวััตกรรม (Innovation) ผลิิตภััณฑ์์ บริิษัทั ได้้ให้้การสนัับสนุุนการศึึกษาวิิจัยั พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ เพื่่�อให้้สอดรัับ
กัับความต้้องการที่่�มากขึ้้�นในอนาคต เป็็นการเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจ สำำ�หรัับด้้านการปฏิิบัติั งิ าน บริิษัทั ได้้มีกี ารพััฒนาปรัับปรุุงระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศเข้้ามาเป็็นเครื่่�องมืือรองรัับกัับกระบวนการทำำ�งานให้้ได้้ประสิิทธิิภาพ เช่่น การลดเวลา การลดต้้นทุุน เป็็นต้้น
(ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ปรากฏอยู่่�ในรายงานการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563 โดย
คััดเลืือกเฉพาะการดำำ�เนิินงานที่่�มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ)
หลัักปฏิิบัติั ิ 6 	ดููแลให้้มีรี ะบบการบริิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
			
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อกำำ�กัับดููแลระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยง และระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้มีกี ารปฏิิบัติั เิ ป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีฝ่า่ ยตรวจสอบ
ภายในที่่�มีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบ ซึ่่�งได้้รายงานไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี และได้้มีกี ารกำำ�หนดนโยบายและเรื่่�อง
ต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั ิ ดัังนี้้�
นโยบายการบริิหารและจััดการความเสี่่�ยง
1. 	กำำ�หนดให้้การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั ผู้้�บริิหาร และพนัักงานในทุุกระดัับชั้้�นที่่�ต้้องตระหนััก
ถึึงความเสี่่�ยงที่่�มีีในการปฏิิบัติั งิ านในหน่่วยงานของตนและองค์์กร และต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ ให้้อยู่่�ใน
ระดัับที่่�เพีียงพอและเหมาะสม
2. 	กำำ�หนดให้้ทุกุ หน่่วยธุุรกิิจของบริิษัทั ต้้องมีีกระบวนการบริิหารและการจััดการความเสี่่�ยง กำำ�หนดตััวชี้้�วัดั ความเสี่่�ยง แนวทางการ
ป้้องกัันและบรรเทาความเสี่่�ยง รวมถึึงการประเมิินผลและการติิดตามอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง โดยต้้องมีีการปรัับปรุุงกระบวนการให้้
เหมาะสมกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจอย่่างสม่ำำ��เสมออย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�รายงานที่่�เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงตามกรอบการดำำ�เนิิน
งานและขั้้�นตอนการบริิหารความเสี่่�ยง
3. 	กำำ�หนดให้้การประเมิินความเสี่่�ยงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนงานประจำำ�ปีขี องทุุกฝ่่าย โดยพิิจารณาความเสี่่�ยงทั้้�งหมดครอบคลุุมทั่่�วทั้้�ง
องค์์กร โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยเสี่่�ยงทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีีการจััดการความเสี่่�ยงและสร้้างสััญญาณเตืือนภััยที่่�
เหมาะสม
4. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีหน้้าที่่�ติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงและเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
5. สร้้างวััฒนธรรมองค์์กรให้้เกิิดความเข้้าใจร่่วมกัันและมีีจิติ สํํานึึกในเรื่่�องความเสี่่�ยง เพื่่�อเป็็นการปลููกฝัังสร้้างนิิสัยั ให้้บุคุ ลากรทุุก
ระดัับได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั และความมีีส่ว่ นร่่วมรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการด้้านบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร
ระบบการควบคุุมภายใน
บริิษัทั จััดให้้มีหี น่่วยงานตรวจสอบภายในทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบระบบการปฏิิบัติั งิ านของทุุกหน่่วยงาน เพื่่�อให้้ฝ่า่ ยบริิหารและผู้้�มีีส่ว่ นได้้
เสีียเกิิดความมั่่�นใจว่่าระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีอยู่่�นั้้�นมีีการปฏิิบัติั จิ ริิงอย่่างสม่ำำ��เสมอและเป็็นไปอย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งค้้นหาข้้อบกพร่่อง
จุุดอ่่อน และพััฒนาระบบดำำ�เนิินงานที่่�มีีอยู่่�ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น โดยฝ่่ายตรวจสอบภายในมีีความเป็็นอิิสระ สามารถทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบ
และถ่่วงดุุลได้้อย่่างเต็็มที่่� และรายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้อ้ มููลภายใน
บริิษัทั มีีนโยบายและวิิธีกี ารดููแลผู้้�บริิหารในการนำำ�ข้อ้ มููลภายในของบริิษัทั ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่ว่ นตน รวมทั้้�งเพื่่�อการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ ดัังนี้้�
•	มีีนโยบายและยึึดมั่่�นในจริิยธรรม ความซื่่�อสััตย์์ และความสุุจริิตใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อลููกค้้า บริิษัทั คู่่�ค้้าและผู้้�ถือื หุ้้�น มีีข้อ้ กำำ�หนด
และจรรยาบรรณที่่�ชััดเจน ในกรณีีที่่�พนัักงานหรืือผู้้�บริิหารนำำ�ข้อ้ มููลบริิษัทั ไปเปิิดเผยหรืือนำำ�ไปใช้้ส่ว่ นตนหรืือกระทำำ�รายการที่่�อาจขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ถือื เป็็นความผิิดอย่่างร้้ายแรงและอาจถููกลงโทษทางวิินัยั
• บริิษัทั ได้้ทำ�ำ การแจ้้งให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษัทั เกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�การรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของตน คู่่�สมรส และบุุตร
ที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะซึ่่�งถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั และรัับทราบการจััดทำำ�รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ ทุุกครั้้�งที่่�มีีการซื้้�อ ขาย
โอน หรืือ รัับโอนหลัักทรััพย์์ ภายใน 3 วัันทำำ�การหลัังจากวัันที่่�ซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ ตามที่่�สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำ�ำ หนด ทั้้�งนี้้�กรรมการและผู้้�บริิหารจะต้้องจััดส่่งสำำ�เนารายงานข้้างต้้นต่่อเลขานุุการบริิษัทั ในวัันเดีียวกัับที่่�
รายงานต่่อสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. เพื่่�อรวบรวมเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ทุุกครั้้�ง ซึ่่�งกำำ�หนดไว้้เป็็นวาระการประชุุมเพื่่�อรัับทราบ
รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์
รายงานประจำ�ปี 2563
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• บริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารจะต้้องนำำ�ส่ง่ รายงานการมีีส่ว่ นได้้เสีียของตนหรืือของบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกััน ซึ่่�งเป็็น
ส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการกิิจการของบริิษัทั บริิษัทั ย่่อย หรืือบริิษัทั ร่่วม โดยจะต้้องนำำ�ส่ง่ รายงานครั้้�งแรกภายใน 30 วัันหลััง
จากได้้รับั การแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารตามแบบรายงานที่่�กำำ�หนด และรายงานทุุกครั้้�งเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงภายใน 30 วัันหลััง
จากที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงตามแบบรายงานที่่�กำำ�หนด โดยจะจััดเก็็บที่่�เลขานุุการบริิษัทั เลขานุุการบริิษัทั จะเป็็นผู้้�จัดั ส่่งสำำ�เนาให้้ประธาน
กรรมการบริิษััทและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์
	ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ยัังมีีนโยบายการป้้องกัันการใช้้ข้อ้ มููลบริิษัทั ในทางมิิชอบ โดยกำำ�หนดมาตรการข้้อห้้ามไม่่ให้้มีกี ารใช้้โอกาสหรืือข้้อมููลที่่�ได้้
จากการเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือพนัักงาน ในการหาประโยชน์์ส่ว่ นตน หรืือทำำ�ธุรุ กิิจที่่�แข่่งขัันกัับบริิษัทั หรืือธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง รวม
ทั้้�งไม่่ใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตนในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท หรืือให้้ข้้อมููลภายในแก่่บุุคคลอื่่�นเพื่่�อประโยชน์์การ
ซื้้�อขายหุ้้�นของบริิษัทั และหลีีกเลี่่�ยงหรืืองดซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ในช่่วง 1 เดืือน ก่่อนการเผยแพร่่งบการเงิินหรืือข้้อมููลที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�มีี
ผลต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั (ยกเว้้นการซื้้�อหุ้้�นตามโครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้าง Employee Joint Investment
Program “EJIP“) ทั้้�งนี้้�กรรมการและผู้้�บริิหาร จะต้้องทำำ�การรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการรัับทราบ ตามมาตรา 59
ในพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 พร้้อมกัับรายงานภายใน 3 วัันทำำ�การให้้สำ�นั
ำ กั งานคณะกรรมการกำำ�กับั
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ทราบ เพื่่�อเผยแพร่่ต่อ่ สาธารณชนต่่อไป รวมถึึงกรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงจะต้้องรายงานการมีีส่ว่ นได้้
ส่่วนเสีียให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั รัับทราบ
นโยบายเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิษัทั มีีนโยบายเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั และผู้้�ถือื หุ้้�น โดยกรรมการ ผู้้�บริิหาร
พนัักงานทุุกคน รวมถึึงพนัักงานของบริิษัทั ย่่อย และบริิษัทั ร่่วม ต้้องหลีีกเลี่่�ยงการแสวงหาผลประโยชน์์ส่ว่ นตััวใด ๆ ที่่�จะมีีผลเสีียต่่อการ
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�เพื่่�อผลประโยชน์์ของบริิษัทั หรืือทำำ�ให้้ยากต่่อการปฏิิบัติั งิ านอย่่างถููกต้้องและมีีประสิิทธิิภาพ บริิษัทั ไม่่สนัับสนุุนให้้กรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานบริิษััททำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�นำำ�ไปสู่่�ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ได้้ แต่่หากเกิิดกรณีีที่่�เข้้าข่่ายรายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกัันต้้องได้้รับั การพิิจารณาอย่่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริิษัทั จะดููแลให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์ วิิธีกี าร และการเปิิดเผย
ข้้อมููลรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษัทั จดทะเบีียนอย่่างเคร่่งครััด และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ ที่่�สำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั รวมทั้้�งปฏิิบัติั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีโดยเคร่่งครััด ให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และภายใต้้สำ�นั
ำ กั งาน ก.ล.ต.
หลัักปฏิิบัติั ิ 7 รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููล
			
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั เป็็นอย่่างมากต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและสารสนเทศอื่่�นที่่�
ไม่่ใช่่ข้อ้ มููลทางการเงิินต่่อสาธารณะ โดยสารสนเทศที่่�สำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั ประกอบด้้วยข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่�ไม่่ใช่่ทางการเงิิน ในปีี
2563 การเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินโดยเฉพาะในส่่วนของงบการเงิินนั้้�นได้้ผ่า่ นการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีว่า่ ถููกต้้องตามที่่�ควร
ในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริิษััทก่่อน
เปิิดเผยแก่่ผู้้�ถือื หุ้้�น โดยคณะกรรมการบริิษัทั รายงานความรัับผิิดชอบต่่อรายงานทางการเงิินในรายงานประจำำ�ปีด้ี ว้ ย และเปิิดเผยรายละเอีียด
ค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษัทั ไว้้ในหััวข้้อ “โครงสร้้างการจััดการ”
	สำำ�หรัับการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ไม่่ใช่่ทางการเงิินนั้้�น บริิษัทั ได้้เปิิดเผยข้้อมููลตามเกณฑ์์ที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. กำำ�หนด
ซึ่่�งรวมถึึ ง รายการระหว่่ า งกัั น และบทวิิ เ คราะห์์ ข องฝ่่ า ยจัั ด การด้้ ว ย ผ่่ า นทางเว็็ บ ไซต์์ ข องตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยที่่�
www.set.or.th และเว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ที่่� www.sec.or.th ตามเกณฑ์์ที่่�
ตลาดหลัักทรััพย์์และสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์กำ�ำ หนดไว้้ และเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ที่่� www.tks.co.th โดยมีีการปรัับปรุุงข้้อมููล
อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้สามารถรัับข้้อมููลข่่าวสารได้้ทัันต่่อเหตุุการณ์์ เข้้าถึึงได้้สะดวก และได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด รวมถึึงหาก
มีีข้้อสงสััยเพื่่�อซัักถาม สามารถติิดต่่อได้้ที่่�แผนกนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กร หมายเลขโทรศััพท์์ 02-784-5888 ต่่อ 5200
อีีเมล anuthep@tks.co.th เพื่่�อให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นและผู้้�ที่่�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียได้้รับั ข้้อมููลสารสนเทศอย่่างเท่่าเทีียมกััน
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นอกจากนี้้�บริิษัทั ยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั ในด้้านความสััมพัันธ์์กับั ผู้้�ถือื หุ้้�น ผู้้�ลงทุุนทั่่�วไป และนัักวิิเคราะห์์ บริิษัทั จึึงกำำ�หนดให้้มีกี ารเผยแพร่่
ข้้อมููลของบริิษัทั แก่่นักั ลงทุุน ทั้้�งที่่�เป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นและผู้้�ที่่�สนใจจะถืือหุ้้�นในอนาคต ทั้้�งนี้้� ปีี 2563 ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษัทั รวมถึึงส่่วนงาน
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้ให้้ข้อ้ มููลและแจ้้งสารสนเทศของบริิษัทั ต่่อสื่่�อมวลชน ผู้้�ถือื หุ้้�น นัักลงทุุน และนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ สรุุปได้้ดังั นี้้�
1. การนำำ�เสนอข้้อมููลในงานบริิษัทั จดทะเบีียนพบผู้้�ลงทุุน (Opportunity Day) จำำ�นวน 2 ครั้้�ง
2. การเผยแพร่่ข่า่ ว (Press Releases) ในกรณีีที่่�บริิษัทั มีีกิจิ กรรมการลงทุุนหรืือกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่�สำำ�คัญ
ั
3. การเผยแพร่่ข่า่ วบทวิิเคราะห์์ของบริิษัทั ไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ที่่� www.tks.co.th
หลัักปฏิิบัติั ิ 8 สนัับสนุุนการมีีส่ว่ นร่่วม และการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
			
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมการตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของผู้้�ถือื หุ้้�น และมีีนโยบายปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม ซึ่่�งได้้กำ�ำ หนด
ไว้้ในนโยบายกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั สิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถือื หุ้้�น ได้้แก่่ สิิทธิิในการซื้้�อ ขาย หรืือโอนหุ้้�น สิิทธิิในการรัับข่่าวสารของ
กิิจการที่่�เพีียงพอ ถููกต้้อง ทัันเวลาและสม่ำำ��เสมอ สิิทธิิในเงิินปัันผล สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อใช้้สิทิ ธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุม เพื่่�อแต่่งตั้้�ง
หรืือถอดถอนกรรมการ แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี รวมทั้้�งให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้รับั ทราบกฎเกณฑ์์และวิิธีปี ฏิิบัติั ใิ นการเข้้าร่่วมประชุุมและข้้อมููลที่่�เพีียงพอ
ต่่อการพิิจารณา รวมทั้้�งการมีีส่ว่ นร่่วมในการเสนอวาระการเสนอชื่่�อกรรมการ การให้้โอกาสซัักถามในที่่�ประชุุมและมีีสิทิ ธิิมอบฉัันทะให้้
ผู้้�อื่่�นเข้้าร่่วมประชุุมแทน
บริิษัทั กำำ�หนดให้้มีกี ารประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีีภายใน 120 วััน นัับแต่่วันั สิ้้�นรอบปีีบัญ
ั ชีีของบริิษัทั และหากมีีความ
จำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่�จะต้้องพิิจารณาวาระพิิเศษที่่�อาจเป็็นเรื่่�องที่่�กระทบหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับผลประโยชน์์ของผู้้�ถือื หุ้้�นซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องได้้รับั การอนุุมัติั ิ
จากผู้้�ถือื หุ้้�น คณะกรรมการบริิษัทั สามารถเรีียกประชุุมวิิสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นได้้เป็็นกรณีีไป ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีกี ารประชุุม
สามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 29 พฤษภาคม 2563 โดยจััดที่่�ห้้องมงคลสุุธีี บริิษัทั ซิินเน็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กัดั (มหาชน) โดยใน
การประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น บริิษัทั จะคำำ�นึงึ ถึึงสิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้้สิทิ ธิิและไม่่ละเมิิด หรืือลิิดรอนสิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�น ดัังนี้้�
• ก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น
บริิษัทั มีีนโยบายส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นในการเข้้าประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น รวมถึึงในกรณีีดำ�ำ เนิินการส่่งเสริิมและอำำ�นวย
ความสะดวกให้้นักั ลงทุุนสถาบัันที่่�มีีความสนใจลงทุุนกัับบริิษัทั ในอนาคต
โดยบริิษัทั จััดทำำ�และจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีใี ห้้กับั ผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกประเภท รวมถึึงผู้้�ถือื หุ้้�นสถาบััน พร้้อมทั้้�งราย
ละเอีียดระเบีียบวาระการประชุุมข้้อมููลสำำ�คัญ
ั และจำำ�เป็็นประกอบการพิิจารณาของผู้้�ถือื หุ้้�น พร้้อมความเห็็นของคณะกรรมการรายงานการ
ประชุุมครั้้�งที่่�ผ่่านมา รายงานประจำำ�ปีี หนัังสืือมอบฉัันทะทุุกแบบประกอบด้้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่่�กระทรวงพาณิิชย์์กำ�ำ หนด
และระบุุวิธีิ กี ารมอบฉัันทะให้้ชัดั เจน พร้้อมทั้้�งระบุุสถานที่่� วััน เวลา และแผนที่่�แสดงสถานที่่�ประชุุม ซึ่่�งในหนัังสืือเชิิญประชุุมจะแจ้้งราย
ละเอีียดของเอกสารที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นจะต้้องนำำ�มาแสดงในวัันประชุุมเพื่่�อรัักษาสิิทธิิในการเข้้าประชุุม โดยจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 14 วัันก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้รับั ข้้อมููลข่่าวสารเพื่่�อการตััดสิินใจในการลงมติิอย่่างเพีียงพอ ถููกต้้อง
ครบถ้้วน โปร่่งใส พร้้อมทั้้�งประกาศลงในหนัังสืือพิิมพ์์ฉบัับภาษาไทยเป็็นเวลา 3 วัันติิดต่่อกััน ก่่อนวัันประชุุมอย่่างน้้อย 3 วััน นอกจากนี้้�
ผู้้�ถือื หุ้้�นยัังสามารถเข้้าดููข้อ้ มููลต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับระเบีียบวาระการประชุุมของแต่่ละครั้้�งได้้ทางเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ที่่�มีีการเผยแพร่่ล่ว่ งหน้้าก่่อน
วัันประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างน้้อย 30 วััน เพื่่�อเป็็นการบอกกล่่าวการเรีียกประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นเป็็นการล่่วงหน้้าสำำ�หรัับให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นเตรีียมตััวมา
ร่่วมประชุุมก่่อนได้้รับั เอกสารการประชุุมด้้วย
	สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี บริิษัทั ได้้เปิิดโอกาสให้้สิทิ ธิิผู้้�ถือื หุ้้�นเสนอเรื่่�องเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมรวมทั้้�งเสนอชื่่�อ
บุุคคลเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษัทั ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 9 ตุุลาคม 2563 จนถึึงวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 และในกรณีีที่่�มีกี ารเพิ่่�ม
วาระการประชุุมจะมีีการแจ้้งให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นทราบ ในกรณีีจำ�ำ เป็็นรีีบด่่วนเพื่่�อรัักษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์ของบริิษัทั จะส่่งหนัังสืือนััดประชุุมไม่่น้อ้ ย
กว่่า 14 วัันก่่อนวัันประชุุม รวมทั้้�งจะเผยแพร่่ข้้อมููลประกอบวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าไว้้ในเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย และเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ก่่อนจััดส่่งเอกสาร
• วัันประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น
บริิษััทได้้อำ�ำ นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เดิินทางมาประชุุม โดยจััดบริิการรถตู้้�รัับ-ส่่งให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย ในเวลา 12.00 น. และภายหลัังจากการประชุุมเสร็็จสิ้้�น และจััดเจ้้าหน้้าที่่�ต้้อนรัับและให้้ข้้อมููลในการตรวจเอกสารและ
รายงานประจำ�ปี 2563
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ลงทะเบีียนเพื่่�อเข้้าร่่วมประชุุมอย่่างเพีียงพอ นอกจากนี้้�ได้้จัดั ให้้มีสี ถานที่่�จัดั การประชุุมที่่�มีีขนาดเพีียงพอรองรัับจำำ�นวนผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�อยู่่�ใน
กรุุงเทพมหานครหรืือจัังหวััดใกล้้เคีียง ก่่อนเริ่่�มประชุุมทุุกครั้้�ง ได้้มีกี ารชี้้�แจงหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุมทั้้�งหมด อาทิิ การเปิิดประชุุม
วิิธีกี ารลงคะแนน และวิิธีกี ารนัับคะแนนเสีียงของผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�จะต้้องลงมติิในแต่่ละวาระตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั เป็็นต้้น ในการนัับคะแนน
เสีียง บริิษัทั จะดำำ�เนิินการนัับคะแนนเสีียงของ ผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกระเบีียบวาระในห้้องประชุุม และแสดงผลสรุุปของคะแนนเสีียงทุุกระเบีียบวาระ
อย่่างชััดเจนในห้้องประชุุม ซึ่่�งบริิษัทั ได้้จัดั แยกการลงคะแนนเสีียงสำำ�หรัับแต่่ละเรื่่�องอย่่างชััดเจน เพื่่�อรัักษาสิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�น
ในการนัับคะแนนเสีียง บริิษัทั แจ้้งต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเพื่่�อขออาสาสมััครในการตรวจสอบคะแนนเสีียงในการประชุุมสามััญและวิิสามััญ
ผู้้�ถือื หุ้้�น พร้้อมเปิิดเผยให้้ที่่�ประชุุมทราบและบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุมและในระหว่่างการประชุุมเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมสามารถ
ใช้้สิทิ ธิิในการดููแลรัักษาผลประโยชน์์ของตน โดยการซัักถาม แสดงความเห็็น ให้้ข้อ้ เสนอแนะและออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นใช้้สิทิ ธิิร่ว่ ม
ตััดสิินใจในเรื่่�องที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่างๆ ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อบริิษัทั เช่่น การแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเป็็นกรรมการอิิสระ
การอนุุมัติั ผู้้�ิ สอบบััญชีี การจััดสรรเงิินปัันผล การลดทุุนหรืือเพิ่่�มทุุน การกำำ�หนดหรืือการแก้้ไขข้้อบัังคัับ บริิคณห์์สนธิิ และการอนุุมัติั ริ ายการ
พิิเศษ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�บริิษัทั ให้้สิทิ ธิิผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มาร่่วมประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นภายหลัังเริ่่�มการประชุุมแล้้วมีีสิทิ ธิิออกเสีียงหรืือลงคะแนนในระเบีียบวาระ
ที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาและยัังไม่่ได้้ลงมติิ
บริิษััทได้้ระบุุการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หากกรรมการท่่านใดมีี
ส่่วนได้้เสีียหรืือมีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องในการพิิจารณาวาระใด ประธานที่่�ประชุุมจะแจ้้งให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทราบก่่อนการพิิจารณาวาระ โดยกรรมการ
ท่่านที่่�มีีส่ว่ นได้้เสีียนั้้�นจะไม่่ร่ว่ มประชุุมและงดออกเสีียงในวาระนั้้�น ๆ นอกจากนี้้� ในการประชุุม ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้้�บริิหาร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีความรัับผิิดชอบในการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเพื่่�อ ตอบคำำ�ถามแก่่ผู้้�ถือื หุ้้�น และในระหว่่างการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น ประธานที่่�ประชุุม
ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นแสดงความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ หรืือซัักถามในวาระต่่าง ๆ อย่่างอิิสระก่่อนการลงมติิในวาระใด ๆ เพื่่�อให้้ผู้้�ถือื หุ้้�น
ได้้รับั ทราบข้้อมููลและรายละเอีียดในเรื่่�องดัังกล่่าวอย่่างเพีียงพอ ทั้้�งนี้้�ในวาระที่่�ผู้้�ถือื หุ้้�นมีีข้อ้ สงสััยหรืือข้้อซัักถาม บริิษัทั ได้้จัดั เตรีียมบุุคลากร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นผู้้�ให้้คำ�ำ ตอบภายใต้้ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั ตลอดจนในการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น ประธานที่่�ประชุุมได้้ขอให้้ที่่�
ประชุุมพิิจารณาตามลำำ�ดับั ในระเบีียบวาระที่่�ได้้กำ�ำ หนดไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุมที่่�ได้้ส่ง่ ให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นล่่วงหน้้า โดยไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงลำำ�ดับั
วาระดัังกล่่าว และไม่่มีกี ารขอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาเรื่่�องอื่่�นที่่�นอกเหนืือไปจากที่่�กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นแต่่อย่่างใด
• ภายหลัังการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น
บริิษััททำำ�การเปิิดเผยผลการลงคะแนนเสีียงของแต่่ละวาระในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันทำำ�การถััดไป ผ่่านระบบ Set Portal ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท และจััดทำำ�รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแจ้้งผ่่านระบบ Set Portal ต่่อ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยภายใน 14 วัันหลัังวัันประชุุม ตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเผยแพร่่บันั ทึึก
รายละเอีียดการประชุุมอย่่างครบถ้้วนเหมาะสม ประกอบด้้วยการบัันทึึกรายงานการประชุุม การออกเสีียงและข้้อซัักถามของผู้้�ถือื หุ้้�นใน
แต่่ละวาระอย่่างละเอีียดบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั
บริิษัทั มีีนโยบายเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบันั ผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษัทั เพื่่�อให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้รับั ทราบข้้อมููลข่่าวสารสำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั ที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลง รวมถึึงสารสนเทศที่่�บริิษัทั เปิิดเผยตามข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ โดยภายหลัังจากการเปิิดเผยต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แล้้ว และนำำ�ข้อ้ มููล
เผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี
ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (audit fee)
	สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีค่า่ ตอบแทนจากการสอบบััญชีีที่่�บริิษัทั จ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีให้้
แก่่บริิษัทั ผู้้�สอบบััญชีี บริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กัดั ดัังนี้้�

ค่าสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบบัญชี(ประจำ�ปี)
ค่าสอบทาน(ไตรมาส)
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บริษท
ั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2563
1,190,000
480,000
1,670,000
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นอกจากนี้้� บริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กัดั ยัังเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ย่่อย จำำ�นวน 1 บริิษัทั ได้้แก่่ บริิษัทั โกไฟว์์ จำำ�กัดั
โดยมีีค่า่ สอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่�น รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 125,000 บาท ซึ่่�งบริิษัทั ย่่อยเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบค่่าใช้้จ่า่ ย
ค่่าบริิการอื่่�นๆ (Non-audit fee)
บริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กัดั มีีการให้้บริิการในการตรวจสอบการปฏิิบัติั ติ ามเงื่่�อนไขของบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI)
ซึ่่�งเป็็นการให้้บริิการกัับบริิษัทั ย่่อย 1 บริิษัทั ในจำำ�นวนเงิิน 45,000 บาท ซึ่่�งบริิษัทั ย่่อยเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบค่่าใช้้จ่า่ ย
การปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่่�องอื่่�นๆ
บริิษัทั ได้้ปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี แต่่ยังั มีีบางเรื่่�องที่่�บริิษัทั ยัังไม่่ได้้ปฏิิบัติั คิ รบทุุกข้้อ บริิษัทั จะนำำ�ไปเป็็นแนวทางใน
การปรัับใช้้ให้้เหมาะสมต่่อไป ได้้แก่่
ข้อทีย่ งั ไม่พงึ ปฏิบตั ิ

เหตุผล (มาตรการทดแทน)

การกำ�หนดนโยบายให้กรรมการอิสระ
ดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทยังคงมี
คุณสมบัติครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
ถึงแม้จะดำ�รงตำ�แหน่งมานานกว่า 9 ปี

รายงานประจำ�ปี 2563
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Awards

รางวัลแห่งความสำ�เร็จ

THAI PRINT AWARDS

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำ�เนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)

บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีที่ 5 ของ ESG100 เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนควบคู่กับข้อมูล ผลประกอบการทางการเงิน จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory

บริ ษั ท ได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น โรงงานอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ (Eco Factory) *จากสถาบั น
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรก ในจังหวัด
สมุทรสาครเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 * และได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยล่าสุดได้
รับโล่มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ในงานสัมมนาวิชาการประจำ�
ปี 2563 “Eco Innovation Forum 2020” ซึ่งหมายถึงบริษัทได้มีการบริหารจัดการโรงงานที่
คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบนิเวศให้เติบโตอย่างสมดุล
รางวัล คาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร (Carbon Footprint for
Organization : CFO)

บริษัทได้สมัครเข้าร่วมเป็นโครงการนำ�ร่องการจัดทำ�คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาค
อุตสาหกรรม และได้รับรางวัลเป็นปีแรก โดยเข้ารับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร จากคุณจตุพร บุรุษพัฒน์ (ขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ใน
ฐานะที่ดำ�เนินงานและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจ
ลดโลกร้อน” (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ประจำ�ปี 2563 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) โดยบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม จึงมุง่ หวังเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการบริหารจัดการและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รางวัล คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product : CFP)

บริษทั ได้รบั มอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ผลิตภัณฑ์ จำ�นวน 3 ผลิตภัณฑ์ ต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 2 โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยบริษทั ได้ตระหนัก
ถึงปัญหาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึง่ ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจึงมุง่ หวังเป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทได้ รับ การรับ รองอุตสาหกรรมสีเขีย ว (Green Industry) ระดั บ 4

มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยรางวัลดังกล่าวได้รับจากกระทรวง
อุตสาหกรรม *ระดับ 4 หมายถึง วัฒนธรรม สีเขียว (Green Culture) คือการทีท่ กุ คนในองค์กร
ให้ความร่วมมือ ร่วมใจดำ�เนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบ
กิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
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บริษท
ั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

Annual Report 2020

Sustainable Development Report
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2563

แผนงานมุ่่�งสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ตลอดระยะเวลา 66 ปีีของบริิษัทั ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน) (TKS) ได้้ดำ�ำ เนิินธุุรกิิจอยู่่�บนพื้้�นฐานหลัักจริิยธรรมและ
หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีความเป็็นองค์์กรที่่�รับั ผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
	ด้้านการบริิหารจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน บริิษัทั ได้้ยึดึ หลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแผนงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง ภายใต้้หลัักจริิยธรรมและการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี ยึึดมั่่�นในความ
เป็็นองค์์กรที่่�รับั ผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมตามแนวทางของคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เพื่่�อให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์หลััก และนำำ�พาบริิษัทั ไปสู่่�การพััฒนาการอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainability Development) โดยบริิษัทั ได้้รับั เลืือกให้้เป็็น
โรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory)* จากสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมอุุตสาหกรรม
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย เป็็นแห่่งแรกในจัังหวััดสมุุทรสาคร เมื่่�อวัันที่่� 21 กัันยายน 2559 *โรงงานเชิิงนิิเวศ (Eco Factory)
หมายถึึง โรงงานอุุตสาหกรรมที่่�ยึึดมั่่�นในการประกอบกิิจการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้วยการมุ่่�งเน้้นในเรื่่�องของ
การพััฒนาและปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต และการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นฐานของความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์กร ตลอดโซ่่อุปุ ทานอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
ในการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ TKS ได้้ดำ�ำ เนิินงานครอบคลุุม 3 เป้้าหมายได้้แก่่ ด้้านเศรษฐกิิจ ด้้านสัังคม และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้�

ด้านเศรษฐกิจ
• การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
• การประกอบกิจการด้วยความยั่งยืน

ด้านสังคม
• การจัดการทรัพยากรบุคคล
• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านสิง่ แวดล้อม
• การผลิตสินค้าภายใต้ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
• สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
• กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุ
เหลือใช้
• การจัดการสภาวะอากาศ

การดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
1) การบริิหารจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ในปีี 2563 บริิษััทได้้มีีการทบทวนนโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และนโยบายการดำำ�เนิินการในด้้านต่่าง ๆ โดยจััดทำำ�เป็็นคู่่�มืือ
บรรษััทภิิบาล รวมถึึงนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน เพื่่�อนำำ�มาเป็็นกรอบการบริิหารกิิจการอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อยกระดัับแนวทางการ
กำำ�กับั ดููแลกิิจการให้้เป็็นไปตามหลัักสากล
รายงานประจำ�ปี 2563
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การมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ในปีี 2563 บริิษัทั ยัังคงสร้้างความผููกพัันกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย โดยจััดให้้มีกี ารสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�มหลากหลายช่่องทาง
เพื่่�อให้้ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียเข้้าใจถึึงประเด็็นสำำ�คัญ
ั ต่่างๆ รวมถึึงรัับข้้อคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ผู้ถือหุ้น

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

 กิจการมีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมี

 การสำ�รวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ
 การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม

 รักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ
 ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ
 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว
 ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม
 ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างดี

งบการเงินรายไตรมาส/จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ

ลูกค้า

การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์

 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

พนักงาน

 การประชุม สัมมนา อบรม การปฐมนิเทศ

การจัดกิจกรรมต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น
 สื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ๊เม้าท์
การส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผ่านอีเมลประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ผู้จัดการโดยตรง
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี “TKS WE CAN”
สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

คู่แข่ง

 การได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม
 โอกาสในการเลื่อนตำ�แหน่งที่สูงขึ้นหรือตำ�แหน่งที่

เหมาะสม

 สุขอนามัยที่ดี มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกในสถานที่ทำ�งาน
 ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน

 การอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ
 การจัดสรรเวลาที่ดีในชีวิตการทำ�งานและชีวิตครอบครัว
 สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำ�งาน

 การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ

 การดำ�เนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานการเงิน

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา
 ความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือ

ข่าวสารเผยแพร่
 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานการเงิน

ข่าวสารเผยแพร่
 การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม
 ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ
ร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า
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และรวดเร็ว

 เป็นบริษัท ที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชน

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

แผนงานธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน

 ผลการดำ�เนินงานด้านการเงินเติบโตขึ้น

 จัดกิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำ�คัญต่างๆ
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำ�ปี

ข่าวสารเผยแพร่ จดหมายข่าว
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์
 สื่อวีดิทัศน์

คู่ค้า

ความต้องการ /ความคาดหวัง
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และสิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ตามมาตรฐานสากล
 การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับชุมชน
และสังคม
 การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนาความรู้
ความสามารถ
 การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน

โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ดี
 มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
 ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นที่ยอมรับตกลงกันได้

ข้อเท็จจริงที่อาจสร้างผลกระทบ

 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
 ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อระบบอุตสาหกรรม
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2) การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
		 บริิษัทั ยัังคงยึึดถืือปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบ กฎหมาย และข้้อกำำ�หนดต่่างๆ เพื่่�อให้้การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม ดัังนี้้�

1

การรัับรองด้้าน
อาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย

2

การรัับรองหรืือการจด
ทะเบีียนเพื่่�อขออนุุญาต
ดำำ�เนิินการ

พระราชบััญญััติกิ ารนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

GMP/HACCP CODEX

พระราชบััญญััติโิ รงงาน พ.ศ. 2535
พระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองแรงงาน
แก้้ไขเพิ่่�มเติิม พ.ศ. 2552
พระราชบััญญััติบิ ริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั

FSSC22000

ประกาศการนิิคมอุุตสาหกรรมจำำ�กัดั
ประเทศไทย
ใบอนุุญาตต่่างๆ

การต่่อต้้านคอร์์รัปั ชััน ในปีี 2563
กลุ่่�มบริิษัทั ทีี.เค.เอส.
ได้้ผ่า่ นการรัับรองแนวร่่วมปฏิิบัติั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่่อต้้านการทุุจริิต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption
: CAC) เมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2563 และใน
ระหว่่างปีีบริิษัทั มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมดัังนี้้�
• อบรม ให้้ความรู้้� ความเข้้าใจพนัักงานใน
ระดัับหััวหน้้างาน และทั้้�งนี้้�ยัังมีีการมอบหมายให้้
หััวหน้้างานแต่่ละหน่่วยงานสื่่�อสารนโยบายการ
ต่่อต้้านคอร์์รัปั ชัันให้้การพนัักงานภายในหน่่วยงาน
รัับทราบและยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั ิ
• บริิษัทั มีีการสื่่�อสารนโยบายการต่่อต้้าน
คอร์์รัปั ชััน และมีีการสื่่�อสารเรื่่�อง No Gift Policy
ให้้กับั คู่่�ค้้าของบริิษัทั ทั้้�งนี้้�ยัังได้้มีกี ารเผยแพร่่บน
website : www.tks.co.th ให้้ทราบถึึงเจตนารมณ์์
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั อย่่างชััดเจน

3

การรัับรองมาตรฐาน
อุุตสาหกรรม

ISO 14001
(Environment Management)
ISO 9001
(Quality Management)
ISO 27001
(Information Security
Management)
ISO 22301
(Business Continuity
Management System)
FSSC22000
(Food Safety
Management System)

4

การรัับรองด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมการเงิิน

พระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์
พระราชบััญญััติสิ าธารณสุุข
พ.ศ. 2535
พระราชบััญญััติสิ่่�ิ งแวดล้้อม
พ.ศ. 2535
CFO
(คาร์์บอนฟุุตพริ้้น� ท์์องค์์กร)
CFP
(คาร์์บอนฟุุตพริ้้น� ท์์ผลิิตภััณฑ์์)
ECO Factory
(โรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศน์์)
Green Industry 4 (อุุตสาหกรรมสีีเขีียว
ระดัับ 4 วััฒนธรรมสีีเขีียว)

การจััดซื้อ�้ จััดจ้้าง
บริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดนโยบายการจััดซื้้�อ จััดหาใช้้เป็็นแนวปฏิิบัติั ใิ นการทำำ�งาน
โดยกำำ�หนดให้้มีกี ระบวนการเปรีียบเทีียบราคากัับผู้้�ขายมากกว่่า 2 ราย ก่่อนมีีการ
จััดซื้้�อจััดจ้้างมีีการประเมิินการให้้บริิการและคุุณภาพเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี ซึ่่�งในการ
จััดซื้้�อจััดจ้้างกัับคู่่�ค้้าจะพิิจารณาตามหลัักเกณฑ์์
การไม่่ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษัทั มีีนโยบายไม่่รับั พนัักงานที่่�อายุุต่ำ��ำ กว่่า 16 ปีี เข้้าทำำ�งานอย่่างเด็็ดขาด
และยัังครอบคลุุมไปถึึงผู้้�รับั เหมา ผู้้�ให้้บริิการที่่�ทำำ�ธุรุ กรรมกัับบริิษัทั ด้้วย
ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานระบบบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
(Business Continuity Management System : ISO 22301: 2012)
เป็็นกระบวนการบริิหารในการประเมิินถึึงภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�น ภายใน
องค์์กรของบริิษัทั และผลกระทบที่่�มีีต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจ อัันที่่�จะเป็็นแนวทางใน
การสร้้างขีีดความสามารถในบริิษัทั ให้้มีคี วามยืืดหยุ่่�น เพื่่�อการตอบสนองและ
ปกป้้องผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียในการดำำ�เนิินการบริิหารดัังกล่่าวเพื่่�อที่่�ให้้
กิิจกรรมการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ดำำ�เนิินต่่อไปได้้โดยไม่่เกิิดภาวะหยุุดชะงััก
รายงานประจำ�ปี 2563
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การดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
3) การจััดการทรััพยากรบุุคคล
		 3.1) สร้้างวััฒนธรรมองค์์กร บริิษััทได้้มีีการปรัับการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร เพื่่�อเป็็นหลัักปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินบริิหาร
			จััดการเพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืน

			 T : Trust : เชื่่�อใจกััน	ซื่่�อสััตย์์ จริิงใจ รัักษาคำำ�พูดู มีีความรัับผิิดชอบ เคารพและให้้เกีียรติิผู้้�อื่่�น
			 K : Knowledge : ใฝ่่รู้้�	ศึกึ ษา เรีียนรู้้�และพััฒนาศัักยภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง
			 S : Spirit : จิิตอาสา
สามััคคีี แบ่่งปััน ช่่วยเหลืือกัันและกััน มีีความเป็็นน้ำำ�� หนึ่่�งใจเดีียวกััน ร่่วมมืือ ร่่วมใจ
				
สร้้างสรรค์์สิ่่�งดีีๆ
			 WE CAN: เราทำำ�ได้้	มุ่่�งมั่่�นตั้้ง� ใจ เชื่่�อมั่่�นว่่าเราทำำ�ได้้ และลงมืือทำำ�อย่่างเต็็มที่่�
			

เมื่่�อพนัักงานทุุกคนมีีความเชื่่�อใจกััน ใฝ่่รู้้� มีีจิติ อาสา และลงมืือทำำ�อย่่างเต็็มที่่� จะนำำ�พาองค์์กรสู่่�ความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน

		 3.2)	ดููแลพนัักงานอย่่างเหมาะสม บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับด้้านสวััสดิิการ อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และสุุขภาพ
			 ของพนัักงาน
•	ด้้านสวััสดิิการ บริิษัทั มีีคณะกรรมการธรรมาภิิบาล รวมถึึงคณะทำำ�งานด้้านสวััสดิิการพนัักงานที่่�มาจากการเลืือกตั้้�ง
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือร่่วมใจของพนัักงานในการดููแลสวััสดิิการที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ พนัักงานในทุุกๆ ด้้าน
ทั้้�งด้้านผลตอบแทน และการกำำ�หนดความก้้าวหน้้าในสายงานให้้กับั พนัักงาน สวััสดิิการที่่�จััดให้้กับั พนัักงานได้้แก่่
การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี สวััสดิิการประกัันสุุขภาพและประกัันชีีวิติ สวััสดิิการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ โครงการ EJIP
สวััสดิิการผลประโยชน์์พนัักงานเกษีียณอายุุ สวััสดิิการด้้านการศึึกษา สวััสดิิการอาหารกลางวัันให้้กัับพนัักงาน
ที่่�เงิินเดืือนไม่่ถึึง 11,000 บาท ได้้รัับประทานอาหารฟรีี ให้้ชุุดฟอร์์มพนัักงาน การจััดกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมความ
สามััคคีี เช่่น งานปีีใหม่่ กิิจกรรม CSR ให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วม
บริิษััทยัังได้้ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการสร้้างเสริิมสุุขภาพทั้้�งกายและสุุขภาพใจที่่�ดีีให้้พนัักงาน เพื่่�อส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนด้้านการออกกำำ�ลังั กาย และได้้จัดั สถานที่่�และอุุปกรณ์์กีฬี าสำำ�หรัับพนัักงานในช่่วงพััก และช่่วงหลััง
เลิิกงาน ได้้แก่่ กีีฬาปิิงปอง ชมรมฟุุตบอล ชมรมแบตมิินตััน ในปีี 2563 บริิษััทได้้มีีกิิจกรรมช่่วงเย็็น “Evening
Dance” หลัังเลิิกทำำ�งาน ให้้กัับพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััท ได้้ออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสุุขภาพที่่�แข็็งแรงและป้้องกััน
โรคออฟฟิิศซิินโดรม (Office syndrome)
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•	ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย บริิษััทได้้ประกาศ และจััดทำำ�เป็็นข้้อปฏิิบัติั ิ เป็็นคู่่�มืือความปลอดภััยเผยแพร่่ให้้
กัับพนัักงานทุุกระดัับรัับทราบ รวมถึึงมีีหน่่วยงานด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน โดยมีี จป.วิิชาชีีพประจำำ�บริิษัทั
ทำำ�หน้้าที่่�วิิเคราะห์์ หรืือค้้นหาความเสี่่�ยงเบื้้�องต้้นที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และมีีการจััดทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงของบริิษััท
ทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
บริิษััทได้้จััดทำำ�มาตรฐานความปลอดภััยในการทำำ�งาน เพื่่�อลดการเกิิดอัันตรายต่่อสุุขภาพและส่่งเสริิมความปลอดภััยในการ
ทำำ�งาน ได้้ถืือปฏิิบััติิมาโดยตลอด ดัังนี้้�
- การอบรมพนัักงานใหม่่ก่่อนเริ่่�มงานโดยจััดปฐมนิิเทศเบื้้�องต้้น
- การอบรมซ้้อมดัับเพลิิงและอพยพหนีีไฟ มีีการอบรมซ้้อมดัับเพลิิง ในสััดส่่วน 40% ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด และให้้
		 พนัักงานทุุกคนซ้้อมอพยพหนีีไฟปีีละครั้้�งเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ยกเว้้นปีี 2563 ได้้จััดทำำ�หนัังสืือแจ้้งสำำ�นัักสวััสดิิการและคุ้้�มครอง
		 แรงงานจัังหวััดสมุุทรสาคร ขอยกเว้้นไม่่ได้้ดำำ�เนิินฝึึกซ้้อมอพยพหนีีไฟประจำำ�ปีี 2563 เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดโรค
		 COVID-19
- การให้้ความรู้้�ในการทำำ�งานอย่่างไรให้้ปลอดภััย เช่่น การสอนขัับรถและการสอบเพื่่�อให้้ได้้รัับใบอนุุญาต ขัับรถโฟล์์คลิิฟท์์
- การอบรมซ้้อมสารเคมีีรั่่�วไหล โดยพนัักงานที่่�ปฏิิบัติั ิงานเกี่่�ยวกัับสารเคมีี จะมีีการอบรมปีีละ 1 ครั้้�ง
- ตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยจะมีีการตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานกายภาพปีีละ 1 ครั้้�ง และการตรวจ
		วััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานทางเคมีี ปีีละ 2 ครั้้�ง
จากการประเมิินอััตราความถี่่�การบาดเจ็็บ (Injure Frequency Rate = I.F.R) และอััตราความรุุนแรงของการบาดเจ็็บ(Injury
Severity Rate = I.S.R) ในการทำำ�งานของบริิษัทั ในรอบ 3 ปีีที่่�ผ่า่ นมา ตั้้�งแต่่ปีี 2561 เป็็นต้้นมา พบว่่า อััตราความถี่่�การบาดเจ็็บ (I.F.R.)
มีีแนวโน้้มลดลงต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2562 จนถึึงปััจจุุบััน ส่่วนอััตราความรุุนแรงของการบาดเจ็็บ(I.S.R) ไม่่พบ
3.3) การพััฒนาบุุคลากร
บริิ ษัั ท ฯได้้ พิิ จ ารณาคัั ด เลืื อ กบุุ ค ลากรที่่�มีี
ความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญในงานรัับผิิดชอบ มีีความมุ่่�ง
มั่่�นตั้้�งใจ และมีีทััศนคติิเชิิงบวก โดยยึึดหลัักเกณฑ์์
ความเท่่าเทีียมทางเพศ ศาสนา เชื้้�อชาติิ ชนชั้้�น และ
ผู้้�ด้้อยโอกาส โดยบริิษััท คััดเลืือกด้้วยความเป็็นธรรม
และทััดเทีียมกััน ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ ไม่่แบ่่งแยก ตลอดจน
ผู้้�พิิการ เพื่่�อเปิิดโอกาส และสร้้างความภาคภููมิิใจให้้
กัับผู้้�ด้้อยโอกาส

Summary IFR หรืือ ISR ย้้อนหลััง 3 ปีี
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		 บริิ ษัั ท ฯได้้ ส่่ ง เสริิ ม การฝึึ ก อบรมและ
พััฒนาศัักยภาพให้้กัับพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทและ
บริิษััทย่่อย ซึ่่�งในปีี 2563 เน้้นเรื่่�อง การฝึึกอบรม
เน้้นระบบทบทวนมาตรฐานระบบบริิหารงาน ให้้กัับ
พนัักงาน และเป็็นช่่วงของการควบรวมกิิจการ จึึงได้้
จััดอบรม Sharing knowledge ระหว่่างกัันกัับกลุ่่�ม
บริิษััทและบริิษััทย่่อย
รายงานประจำ�ปี 2563
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4. การร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
		 บริิษัทั ได้้ปฏิิบัติั มิ าอย่่างต่่อเนื่่�องในการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร เพื่่�อ
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้พนัักงานทุุกระดัับมีีจิิตสำำ�นึึกในความรัับผิิดชอบและ
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม มีีส่่วนร่่วมในการทำำ�กิิจกรรม และการแสดงความคิิด
เห็็นเพื่่�อช่่วยพััฒนาและการช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลร่่วมกัับชุุมชน เพื่่�อส่่งเสริิมสัังคมให้้
น่่าอยู่่� และสนัับสนุุนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีีของชุุมชนโดยรอบโรงงาน ผ่่าน
โครงการและกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และเพื่่�อประโยชน์์
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ดัังนี้้�
		 1) การให้้ความช่่วยเหลืือการจ้้างคนในพื้้�นที่่� บริิษััทได้้ปฏิิบััติิ
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยโครงการนี้้�ได้้ริิเริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 2556 จนถึึงปีี 2562 มีีการจ้้างคน
งานในท้้องถิ่่�น จำำ�นวน 116 คน เพื่่�อกระจายรายได้้ให้้สุุดชุุมชน
		 2) การสนัับสนุุนสิินค้้าและบริิการจากชุุมชน เพื่่�อสร้้างรายได้้
ให้้ชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน และเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างโรงงานและ
ชุุมชนโดยรอบ เช่่น การซื้้�ออาหารจากชุุมชน
ตารางแสดงการจ้้างงานในพื้้�นที่่�

ข้้อมููล
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พนัักงานในจัังหวััดสมุุทรสาคร
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การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
5) การผลิิตสิินค้้า ภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทั ตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่อ่ ผู้้�บริิโภค พนัักงาน ตลอดจนผู้้�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมแสดงความรัับผิิดชอบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้การจััดการโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ ซึ่่�งครอบคลุุมเรื่่�องสำำ�คััญ ตั้้�งแต่่การเลืือกใช้้วััตถุุดิิบพลัังงาน การขนส่่ง
และโลจิิสติิกส์์ ห่่วงโซ่่อุปุ ทาน การจััดการวััสดุุเหลืือใช้้จากกระบวนการผลิิต และบริิษัทั ได้้เปิิดเผยนโยบายระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO
14001) ให้้กับั ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง โดยยึึดมั่่�นในหลัักการและแนวทางปฏิิบัติั งิ านตามประกาศ เรื่่�อง นโยบายระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001)
		 5.1) โรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory)
		 บริิษััทดำำ�เนิินกิิจการภายใต้้ความมุ่่�งมั่่�นของการเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนตามหลัักเกณฑ์์ของ
โรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory) ในปีี 2559 บริิษััท ได้้รัับการรัับรองจากสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ให้้เป็็นโรงงาน
อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ เป็็นแห่่งแรกในจัังหวััดสมุุทรสาคร
		 5.2) การใช้้วััตถุุดิิบและทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
		 บริิษััทได้้จััดทำำ�บััญชีีรายการใช้้วััตถุุดิิบและทรััพยากร เพื่่�อเป็็นแนวทางในการลดการสููญเสีียที่่�ควบคุุมได้้ ซึ่่�งเป็็นแผนลด
การใช้้วัตั ถุุดิบิ หลััก โดยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการวััตถุุดิบิ ในกระบวนการผลิิต และจััดให้้มีโี ครงการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพเครื่่�องจัักร
ส่่งเสริิมเครื่่�องจัักรที่่�ให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อลดการสููญเสีียของโครงการในแต่่ละปีี ดัังนี้้�
ผลดำำ�เนิินการที่่�ผ่่านมาเป้้าหมายคืือการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการวััตถุุดิบ
ิ

2561
โครงการ เปลี่่�ยนบอร์์ด
ชุุดควบคุุม TENTION T2
เพิ่่�มของดีี (%Yield) จากการ
ปฏิิบัติ
ั ง
ิ านให้้ได้้ที่่� 97.5%
ในปีี 2563 สามารถเพิ่่�มกระดาษ
ในการผลิิตได้้ 3.44 ตััน/ปีี

คิิดเป็็นเงิิน 105,264 บาท/ปีี

2562

2563

โครงการ วางแผนงานลดการ
ปรัับตั้้�งเครื่่�องใหม่่ให้้น้อ
้ ยที่่�สุุด

โครงการ ปรัับปรุุงเครื่่�องจัักร
เครื่่�อง MM1, MM2 กระดาษปอนด์์

เพิ่่�มของดีี (%Yield) จากการ
ปฏิิบัติ
ั ง
ิ านให้้ได้้ที่่� 98.25%
(สามารถลดสููญเสีียเฉลี่่�ยปีี
2017 - 2019) ลดสููญเสีีย
ได้้เฉลี่่�ย 16.88 ตััน / ปีี

เพิ่่�มของดีีจากการปรัับปรุุง
การ Set up ให้้ได้้ 98%
ในปีี 2563 สามารถเพิ่่�มกระดาษ
ในการผลิิตได้้ 3.44 ตััน/ปีี

คิิดเป็็นเงิิน 105,264 บาท/ปีี

สามารถลด Waste ในการผลิิต
ปีี 2563 ได้้ที่่� 23.34 ตััน เป็็นเงิิน
714,204 บาท / ปีี คิิดเฉลี่่�ย
30.60 บาท / Kg

		 5.3) การใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ได้้จััดทำำ�ฐานข้้อมููลการใช้้พลัังงานและมีีแผนทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี บริิษััทได้้
จััดทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน ย้้อนหลััง 3 ปีี ดัังนี้้�
		ปีี 2561 ได้้มีีการใช้้พลัังงานจริิงจากโครงการ solar Rooftop มีีการใช้้พลัังงานต่่อตัันกระดาษที่่�ใช้้ ลดลงเฉลี่่�ยร้้อยละ 1.16
จากปีี 2560 เนื่่�องจากมีีการใช้้พลัังงานเพิ่่�มมากขึ้้�น จากการผลิิตภััณฑ์์ Flexible packaging ในปีี 2560 ประกอบกัับมีีการผัันแปร
อััตราค่่าไฟ
		ปีี 2562 จััดทำำ�โครงการเปลี่่�ยนหลอดไฟแสงสว่่างภายในบริิษัทั เพื่่�อลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าแสงสว่่างภายในบริิษัทั ผลลััพธ์์ที่่�
ได้้จากการดำำ�เนิินการ สามารถลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าลงคิิดเป็็น 73,839.89 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ปีี หรืือ 8.83 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ตัันกระดาษ
ที่่�ใช้้ คิิดเป็็นเงิินที่่�ประหยััดได้้จำำ�นวน 280,591.57 บาท/ปีี แต่่เนื่่�องจากในปีี 2562 มีีปริิมาณการใช้้พลัังงานต่่อตัันการผลิิตอยู่่�ที่่� 670.82
กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ตัันกระดาษที่่�ใช้้ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2561 ร้้อยละ 6.84 มาจากการผลิิตงานพิิมพ์์ ดิิจิิตอล และ Flexible Packaging
รายงานประจำ�ปี 2563
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		ปีี 2563 บริิษััทได้้เข้้าร่่วม “โครงการนํําร่่องมาตรการส่่งเสริิมการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานสํําหรัับ ผู้้�ผลิิตและ
ผู้้�จํําหน่่ายพลัังงาน (EERS)” และได้้ดำำ�เนิินการมาตรการปรัับตั้้�งความถี่่� VSD ของมอเตอร์์เครื่่�องสููบน้ำำ��เย็็นด้้าน Secondary Chiller
Pump (SCHP) ที่่�ความถี่่� 35Hz ซึ่่�งผลลััพธ์์ สามารถลดปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าลงคิิดเป็็น 91,495.50 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ปีี หรืือ
12.04 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ตัันกระดาษที่่�ใช้้ คิิดเป็็นเงิินที่่�ประหยััดได้้จำำ�นวน 341,278.37 บาท/ปีี แต่่เนื่่�องจากในปีี 2563 มีีปริิมาณการใช้้
พลัังงานต่่อตัันการผลิิตอยู่่�ที่่� 750.93 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ตัันกระดาษที่่�ใช้้ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ร้้อยละ 17.73 ซึ่่�งมาจากผลิิตงานพิิมพ์์ดิจิิ ติ อล
ตารางแสดงค่่าพลัังงานไฟฟ้้า (kWh)

ตารางแสดง SEC ผลิิตภััณฑ์์
(kWh/ตัันกระดาษที่่�ใช้้)

(kWh)

7,000,000
6,250,000
5,500,000

kWh / ตัันกระดาษที่่�ใช้้
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1500.00
1000.00
500.00
0.00

5,605,613.39 5,704,656.00

5,496,816.00
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เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562

= 17.73%

627.87

670.82

750.93

2561

2562
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6)	สิินค้้าและบริิการเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
ธุุรกิิจด้้านเทคโนโลยีีการพิิมพ์์ เป็็นธุุรกิิจที่่�ต้้องใช้้ทรััพยากรและการผลิิตสิินค้้าที่่�สามารถสร้้างผลกระทบกัับสิ่่�งแวดล้้อมได้้
ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการสั่่�งซื้้�อสิินค้้า และการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม 2 แนวทางสำำ�คััญ
แนวทางที่่� 1 บริิษััทมีีการจััดซื้้�อสิินค้้าที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มีียอดการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ในแต่่ละปีี
	ย้้อนหลััง 3 ปีี ดัังนี้้�
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2560
การจััดซื้้�อจััดจ้้างทั้้�งหมด

2561
การจััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้าเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

2562
% การจััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้าเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

แนวทางที่่� 2 บริิษััทได้้ส่่งเสริิมซััพพลายเออร์์ ผู้้�ผลิิตสิินค้้าและบริิการ หรืือ Supplier 1st Tier Suppliers ที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็น
Green Supplier ผลิิตหรืือซื้้�อสิินค้้าบริิการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�นวน 2 ราย จาก Supplier ที่่�เป็็น 1st Tier ทั้้�งหมดจำำ�นวน
11 รายหรืือคิิดเป็็น 18.18% ของ Supplier ที่่�เป็็น 1st Tier ทั้้�งหมด
ผู้้�ขายที่่�มีีผลิิตภััณฑ์์สำ�ำ หรัับสิ่่�งแวดล้้อม

การเลืือกซััพพลายเออร์์
ซััพพลายเออร์์ ชั้้�น 1 ทั้้�งหมด จำำ�นวน 65 ราย

ISO 14001
จำำ�นวน 2 ราย
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สิินค้้าฉลากเขีียว
จำำ�นวน 2 ราย
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7) การจััดการขนส่่งและโลจิิสติิกส์์
การขนส่่งและการจััดส่่งผลิิตภััณฑ์์ของโรงงานให้้กับั ลููกค้้า ถืือเป็็นหนึ่่�งในบริิการการจััดเก็็บบริิหารคลัังสิินค้้าพร้้อมกัับจััดส่่งไป
ยัังปลายทางแบบครบวงจร เป็็นการบริิการให้้กับั ลููกค้้าได้้รับั ความสะดวกแล้้วยัังประหยััดพลัังงานโดยรวมด้้วย ซึ่่�งในการจััดส่่งสิินค้้า
ให้้กัับลููกค้้านั้้�น บริิษััทได้้ว่่าจ้้างผู้้�ประกอบการ ซึ่่�งเชี่่�ยวชาญด้้านขนส่่งมารัับผิิดชอบการจััดส่่งด้้วยระบบ outsource
บริิษัทั จะใช้้บริิษัทั ขนส่่งภายนอกมารัับผิิดชอบในเรื่่�องการจััดส่่ง แต่่บริิษัทั ได้้นำำ�ระบบการบริิหารจััดการคลัังสิินค้้า Warehouse
management มาควบคุุมดููแลควบคุุมบริิษััทขนส่่งที่่�ให้้บริิการด้้วย โดยนำำ�มาตรการความปลอดภััยดููแลการขนส่่ง มาถืือปฏิิบััติิอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่
1. ระบบควบคุุมความปลอดภััย เช่่น ติิด GPS หรืือระบบควบคุุมความเร็็วและบอกตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง
2. การอบรมความปลอดภััยและตรวจสอบสภาพรถปีีละ 1 ครั้้�ง
3. ดัับเครื่่�องยนต์์ในขณะจอดรถส่่งสิินค้้า
4. ตรวจเช็็คเครื่่�องยนต์์เป็็นประจำำ�
5. มีีการวางแผนการจััดส่่งโดยดููปริิมาณงานแต่่ละเส้้นทาง
จากมาตรการดัังกล่่าว ทำำ�ให้้รถขนส่่งไม่่เคยเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากการขนส่่ง ตั้้�งแต่่ปีี 2556 จนถึึงปััจจุุบันั บริิษัทั ยัังได้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ขนส่่ง ด้้วยการบริิหารเส้้นทางการจััดส่่ง เพื่่�อลดระยะทางและลดจำำ�นวนเที่่�ยวเปล่่า โดยการกำำ�หนดเส้้นทางการจััดส่่งและลดเที่่�ยวเปล่่า
พร้้อมกัับรณรงค์์ให้้รถขนส่่งเปลี่่�ยนมาใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิ และผลจากบริิหารจััดการดัังกล่่าว สามารถลดปริิมาณ GHG ที่่�ส่่งผลกระทบ
ก่่อให้้เกิิดก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ต่่อเนื่่�อง
บริิษััทได้้จััดทำำ�โครงการลด GHG มาโดยตลอด โดยมีีแผนต่่อเนื่่�องในแต่่ละปีี ดัังนี้้�
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมาและแผนการลดพลัังงาน
2018

2019

• ตรวจสอบสภาพรถทุุกคััน โดยให้้เปลี่่�ยนถ่่ายน้ำำ��มัันเครื่่�อง
ในระยะทางไม่่เกิิน 10,000 กิิโลเมตร
• ตรวจเช็็ค GPS รถทุุกคัันให้้ดัับเครื่่�องยนต์์ในขณะจอดรถ
	ส่่งสิินค้้า
• ควบคุุม 2018
• GPS รถทุุกคัันในอััตราความเร็็วไม่่เกิิน 90 กม./ ชั่่�วโมง
• รณรงค์์ให้้รถทุุกคััน มาใช้้ก๊๊าซ
• อบรมพนัักงานขัับรถให้้รู้้�เส้้นทางขัับรถที่่�สามารถลดระยะ
ทางในการสิ้้�นเปลืืองเชื้้�อเพลิิง
• ลดการวิ่่�งรถกลัับเที่่�ยวเปล่่า

• ตรวจสอบสภาพรถทุุกคััน โดยให้้เปลี่่�ยนถ่่ายน้ำำ��มัันเครื่่�อง
ในระยะทางไม่่เกิิน 10,000 กิิโลเมตร
• ตรวจเช็็ค GPS รถทุุกคัันให้้ดับ
ั เครื่่�องยนต์์ในขณะจอดรถส่่ง
	สิินค้้า
• ควบคุุม 2019
• GPS รถทุุกคัันในอััตราความเร็็วไม่่เกิิน 90 กม./ ชั่่�วโมง
• รณรงค์์ให้้รถทุุกคััน มาใช้้ก๊๊าซ
• อบรมพนัักงานขัับรถให้้รู้้�เส้้นทางขัับรถที่่�สามารถลดระยะ
ทางในการสิ้้�นเปลืืองเชื้้�อเพลิิง
• ลดการวิ่่�งรถกลัับเที่่�ยวเปล่่า

2020
• ตรวจสอบสภาพรถทุุกคััน โดยให้้เปลี่่�ยนถ่่ายน้ำำ��มัันเครื่่�อง
ในระยะทางไม่่เกิิน 10,000 กิิโลเมตร
• ตรวจเช็็ค GPS รถทุุกคัันให้้ดัับเครื่่�องยนต์์ในขณะจอดรถส่่ง
	สิินค้้า
• ควบคุุม GPS รถทุุกคัันในอััตราความเร็็วไม่่เกิิน 90 กม./
	ชั่่�วโมง
• รณรงค์์ให้้รถทุุกคััน มาใช้้ก๊๊าซ
• อบรมพนัั ก งานขัั บ รถให้้ รู้้� เส้้ น ทางขัั บ รถที่่�สามารถลด
ระยะทางในการสิ้้�นเปลืืองเชื้้�อเพลิิง
• ลดการวิ่่�งรถกลัับเที่่�ยวเปล่่า
•	จัั ด เรีี ย งสิิ น ค้้ า ตามลำำ�ดัั บ เส้้ น ทางการส่่ ง สิิ น ค้้ า ส่่ ง ตามที่่�
วางแผนเส้้นทางไว้้ เพื่่�อลดในการสิ้้�นเปลืืองเชื้้�อเพลิิง
•	มีีการวางแผนการจััดส่่ง ดููปริิมาณงานแต่่ละเส้้นทางเพื่่�อ
สามารถวางแผนการเดิินรถในเส้้นทางที่่�งานน้้อยสามารถ
รวมไปกัับเส้้นทางที่่�ใกล้้เคีียงเพื่่�อลดการใช้้รถ

รายงานประจำ�ปี 2563
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8) กระบวนการจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้
การบริิหารจััดการของเสีียเป็็นอีีกหนึ่่�งในมาตรการที่่�บริิษััทให้้ความสำำ�คััญ และมีีการบริิหารจััดการ และพััฒนากระบวนการ
ดำำ�เนิินงานมาต่่อเนื่่�อง โดยครอบคลุุมในทุุกๆ ด้้าน ทั้้�งเรื่่�อง การจััดการสารเคมีีและวััตถุุอัันตราย การจััดการน้ำำ��และน้ำำ��เสีีย และการลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
		 8.1) การจััดการสารเคมีีและวััตถุุอัันตราย
		 บริิษััทมีีการคััดแยกสารเคมีีอัันตรายและวััตถุุอัันตราย โดยเริ่่�มจากการจััดทำำ�ข้้อมููลรายการสารเคมีีและวััตถุุอัันตราย
ซึ่่�งได้้รับั การปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี และมีีการเตรีียมความพร้้อมในการป้้องกัันการรั่่�วไหลของสารเคมีีอันั ตรายและวััตถุุ
อัันตรายหรืืออุุบััติิเหตุุ โดยได้้วางระบบการจััดการสารเคมีีและวััตถุุอัันตรายเพื่่�อป้้องกัันการรั่่�วไหลหรืืออุุบััติิเหตุุ เช่่น กำำ�หนดระเบีียบ
ปฏิิบััติิเมื่่�อเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน ระเบีียบปฏิิบััติิการควบคุุมและจััดการสารเคมีี แผนและรายงานการฝึึกซ้้อมแผนฉุุกเฉิินสารเคมีีหกหรืือ
รั่่�วไหล ซึ่่�งจะมีีการซ้้อมเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี และแผนเตรีียมความพร้้อมและตอบโต้้ภาวะฉุุกเฉิินกรณีีเกิิดเหตุุไฟไหม้้ ซึ่่�งมีีการระบุุถึงึ วิิธีกี าร
ปฏิิบััติิเพื่่�อความปลอดภััยในการทำำ�งาน การระงัับเหตุุ การแจ้้งเหตุุฉุุกเฉิิน รายชื่่�อ และเบอร์์โทรศััพท์์สำ�ำ หรัับการติิดต่่อสื่่�อสาร ตั้้�งแต่่ปีี
2556 เป็็นต้้นมาจนถึึงปััจจุุบันั ทำำ�ให้้บริิษัทั ไม่่เคยเกิิดเหตุุการณ์์สารเคมีีหรืือวััตถุุอันั ตรายรั่่�วไหลที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อพนัักงานของ
บริิษััทตลอดจน ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมภายนอก
นอกจากมีีมาตรการป้้องกัันแล้้ว บริิษััทยัังได้้เปลี่่�ยนแปลงการใช้้วััตถุุดิิบที่่�เป็็นอัันตราย คืือ จััดทำำ�โครงการเปลี่่�ยนสารละลาย
กาวจาก Ethyl Acetate เป็็น water base ซึ่่�งเริ่่�มนำำ�มาตั้้�งแต่่ปีี 2556 เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากอัันตรายที่่�จะเกิิดจากสารเคมีี Ethyl Acetate
โดยในปีี 2563 มีีสััดส่่วนการใช้้ water base ทดแทน Ethyl Acetate ร้้อยละ 65.68 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 63.75 ซึ่่�งได้้ทำ�ำ
มากกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้คืือร้้อยละ 50
การใช้้ฐานน้ำำ��เพื่่�อทดแทนโครงการ Ethyl Acetate

%
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20.00

5,360.00

6,480.00

2562

2563
Water Base
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%

บริิษััทยัังได้้เปลี่่�ยนสารเคมีีหมึึกพิิมพ์์ที่่�มีีองค์์ประกอบของตะกั่่�ว เป็็นหมึึกถั่่�วเหลืือง เพื่่�อลดการใช้้สารเคมีีอัันตราย ซึ่่�งได้้มีี
การดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2556 โดยในปีี 2563 มีีสััดส่่วนการใช้้ Soy-Ink ร้้อยละ 18.51 เมื่่�อเทีียบกัับ ปีี 2562 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 22.75 ซึ่่�ง
ไม่่เป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ที่่�ร้้อยละ 20 เนื่่�องจากคุุณสมบััติิของ Soy-Ink แห้้งตััวช้้า ควบคุุมสีีได้้ยากกว่่าหมึึกพิิมพ์์ฐานน้ำำ��มััน
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ปริิมาณการใช้้หมึึกพิิมพ์์ออฟเซ็็ตฐานน้ำำ��มัน
ั กัับหมึึกพิิมพ์์ Soy-Ink

%
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3,624

3,151

2,487

12,302.50

13,873.50

15,266.00

22.75%

18.51%

2561

14.01%

2562

หมึึกพิิมพ์์ออฟเซ็็ตฐานน้ำำ�มั
� ัน

2563

Soy-Ink (kg)

คิิดเป็็นเปอร์์เซ็็นต์์ (%)

		 8.2) การจััดการน้ำำ��และน้ำำ��เสีีย
		สำำ�หรัับการจััดการน้ำำ��และน้ำำ��เสีียนั้้�น บริิษััทได้้มีีการวางระบบด้้วยการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลและมีีการทบทวนโดยผู้้�บริิหารเป็็น
ประจำำ�ทุุกเดืือน และมีีการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียเบื้้�องต้้นและตรวจวััดค่่าน้ำำ�� ทุุกเดืือนก่่อนปล่่อยออก เพื่่�อให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้
ดัังนี้้�

ค่า
pH (ค่าความกรด - ด่าง)
TDS. (ค่าสารหนัก) : mg/l
BOD (ค่าออกซิเจน) : mg/l

ค่ามาตรฐาน
5.5-9.0
3,000
500

2561
7.7
977.5
151.6

2562
7.7
915.0
275.0

2563
7.5
625.0
154.0

9) การจััดการสภาวะอากาศ
		 9.1) การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
จากนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยการมีีส่ว่ นร่่วมในการรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการบริิหารจััดการ ทั้้�งพลัังงาน
การกำำ�จััดของเสีีย การเลืือกใช้้วััตถุุดิิบ และผลิิตสิินค้้าที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สำำ�หรัับปีี 2563 มีีปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ต่่อตัันกระดาษที่่�ใช้้ เพิ่่�มขึ้้�น เฉลี่่�ย 18.46 % เนื่่�องจากมีีการใช้้พลัังงานเพิ่่�มมากขึ้้�น จากการผลิิตภััณฑ์์งานพิิมพ์์ดิิจิิตอล บริิษััทได้้มีี
การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามแนวทางขององค์์การบริิหารก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) มีีแนวทางในการ
ตรวจวััดทุุกปีี สถิิติิในการวััดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ตั้้�งแต่่ปีี 2561-ปััจจุุบััน
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ข้้อมููลปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเทีียบผลิิตภััณฑ์์
(TonCO2eq / ตัันกระดาษที่่�ใช้้)
ลดลงจาก
ปีี 2561 =
5.79%

0.80
TonCO2eq / ตัันกระดาษที่่�ใช้้

.46%
= 18
2
6
ปีี 25
�นจาก
ขึ้้
ม
เพิ่่�

0.77

0.75
0.70

0.69
0.65

0.65
0.60
0.55

2561

2562
2561

2563
2562

2563

		 9.2) การจััดการมลภาวะอากาศ
บริิษััทมีีการติิดตามตรวจสอบและควบคุุมดููแลสารเจืือปนในอากาศที่่�ระบายออกจากปล่่อง จำำ�นวน 7 ปล่่อง จำำ�นวน 3
พารามิิเตอร์์ โดยมีีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม พรบ.2549 เรื่่�องกำำ�หนดค่่าปริิมาณของสารเจืือปนในอากาศที่่�ระบาย
ออกจากโรงงาน และกำำ�หนดตรวจวััดคุุณภาพอากาศปีีละ 2 ครั้้�ง สำำ�หรัับปีี 2563 ค่่า TSP ดีีกว่่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุุตสาหกรรม 97.3% ค่่า SO2 ดีีกว่่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม 99.7 ค่่า Xylene ดีีกว่่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุุตสาหกรรม 99.5% มีีการประเมิินผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมไม่่พบค่่าเกิินมาตรฐานที่่�กฎหมายกำำ�หนด
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ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม
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Our Process

บริิษัท
ั ยัังคงดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคม โดยเริ่่�มจากภายในองค์์กรและภายในชุุมชนโดยรอบ
แล้้ว และยัังขยายความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ภายนอกด้้วย (From Corporate Environmental & Social
Responsibility to Community Environmental & Social
Responsibility) โดยได้้จัด
ั กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างต่่อเนื่่�อง

01

Big Cleaning Day

ผู้้�บริิ ห ารและพนัั ก งานร่่ ว มทำำ� ความ
สะอาดรอบโรงงาน และเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการลดฝุ่�่นละออง PM 2.5 ให้้กัับ
ชุุมชน ในวัันที่่� 18 มกราคม 2563

02

คุุณจุุติิพัันธุ์์� มงคลสุุธีี รองกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
มอบของบริิ จ าคให้้ กัั บ โรงเรีี ย น บ้้ า นสัั น ดาป
ต.โคกขาม จ.สมุุ ทรสาคร ได้้ แก่่ อุุ ปกรณ์์ กีีฬา
กระดาษถ่่ายเอกสาร เก้้าอี้้�เลคเชอร์์ ตู้้�วางเอกสาร
และทุุนการศึึกษา รวมมููลค่่า 40,522 บาท เมื่่�อ
วัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563

078

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

Annual Report 2020

03

คุุณจุุติพั
ิ น
ั ธุ์์� มงคลสุุธีี รัักษาการกรรมการ
ผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหาร TKS มอบหน้้ากากผ้้า
จำำ� นวน 2 ผืื น พร้้ อ มเจลแอลกอฮอล์์
1 หลอด ให้้กัับพนัักงาน TKS Group
วัันที่่� 30 มีี.ค. 63

04

โครงการ T.K.S. ปัันสุุข คุุณจุุติิพัันธุ์์� มงคลสุุธีี
กรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหาร TKS มอบอาหาร
กล่่องและหน้้ากากอนามััยให้้กับ
ั ชุุมชนวััดโคกขาม
ในวัันที่่� 1 มิิ.ย. 63

รายงานประจำ�ปี 2563
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โครงการบริิ จ าคโลหิิ ต ประจำำ�ปีี 2563
วัันที่่� 11 สิิงหาคม 2563 ณ สำำ�นัก
ั งานนิิคม
อุุตสาหกรรม ร่่วมกัับ ภาควิิชาเวชศาสตร์์

05

การธนาคารเลืื อ ด คณะแพทยศาสตร์์
ศิิ ริิ ร าชพยาบาล มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล
จััดกิิจกรรมบริิจาคเลืือด

ร่่วมทำำ�บุุญทอดกฐิินประจำำ�ปีี ณ วััดโคกขาม
เมื่่�อวัันที่่� 8 ต.ค. 63 ยอดบริิจาค 14,476 บาท

โครงการ “ขยัับวัันละนิิดจิิตเจ่่มใส” กิิจกรรมเต้้น
ซุุมบ้้า บริิเวณหน้้าโดมหลัังเวลาเลิิกงาน เพื่่�อให้้
พนัักงานผ่่อนคลายความเครีียด และ มีีสุุขภาพ
ที่่�แข็็งแรง
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Our Process
08

เมื่่�อวัั น ที่่� 27 กัั น ยายน 2563 บริิ ษัั ท ทีี . เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้้ นท์์ จำำ�กััด ร่่ วมกัั บ วิิ ทยาลัั ย
เทคนิิคสมุุทรสาคร เข้้าร่่วมโครงการอบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั ิ
การพััฒนาครููผู้้�นิิเทศก์์และครููฝึึกในสถานประกอบ
การอีีกทั้้�งยัังร่่วมลงนาม ข้้อบัันทึึกตกลงระหว่่างกััน
MOU ได้้ร่่วมวางแผนในการจััดการอาชีีวศึึกษาและ
ฝึึกอบรมทัักษะวิิชาชีีพ เพื่่�อผลิิตบุุคลากรที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ
และตอบโจทย์์ความต้้องการในตลาดแรงงาน

09

ตััวแทนกลุ่่�มบริิษัท
ั ทีี.เค.เอส. ได้้เดิินทางไปมอบป้้าย
ไวนิิลโฆษณาและสติ๊๊�กเกอร์์โลโก้้ ที่่�ทางกลุ่่�มบริิษััท
ทีี.เค.เอส. ได้้ออกแบบให้้กัับร้้าน "ขนมตะโก้้ แม่่แตง
อ่่ อ น" อร่่ อ ยหอมหวาน สีี สัั น สวยงาม ตามต้้ น
ตำำ�หรัับไทย ณ ตลาดริิมคลองพ่่อพัันท้้ายนรสิิงห์์
เพื่่�อสนัับสนุุนกัับร้้านค้้าชุุมชน ช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้า
ชุุมชน ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักมากยิ่่�งขึ้้�น ช่่วยกระจายรายได้้
สู่่�ชุุมชน ร่่วมด้้วยช่่วยกัันสร้้างชุุมชนวิิถีีแห่่งความ
สุุขแบบยั่่�งยืืน
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พลเอก มงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายอารีพงศ์ ภูช่ อุม่
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายปฏิญญา เทวอักษร
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายจุตพ
ิ นั ธุ์ มงคลสุธี
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นางสาวสุธดิ า มงคลสุธี
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ผูบ้ ริหาร
นายเชิดสกุล อ้นมงคล
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นางสาวรุจี จรพิภพ
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
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ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย และการตลาด

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายงานระบบ

ผูอ้ �ำ นวยการจัดซือ้ และส่งออก

รักษาการผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการ

กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการ

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ

ตำ�แหน่ง

54,507
33,723
45,216
-

25,145
25,127
25,126
-

37,690
-

การเปลีย่ นแปลง
เพิม่ /ลด
ธ.ค. 2562

-

10,000

-

10,000

ธ.ค. 2563

-

-

การเปลีย่ นแปลง
เพิม่ /ลด

-

399,999
-

ธ.ค. 2562

-

399,999
-

ธ.ค. 2563

-

-

การเปลีย่ นแปลง
เพิม่ /ลด

จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

บจ.โกไฟว์

หมายเหตุุ : 1. TKS มีีทุุนจดทะเบีียน 462,227,767 บาท ทุุนชำำ�ระแล้้ว 462,226,467 บาท มีีหุ้้�นสามััญจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 462,226,467 หุ้้�น
		 2. ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ที่่� ทจ.23/2551 คำำ�ว่่า "ผู้้�บริิหาร" หมายถึึงผู้้�จััดการ หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารสี่่�รายแรกนัับต่่อจากผู้้�จััดการลงมา ผู้้�ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่ากัับผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารรายที่่�สี่่�ทุุกราย และให้้หมายความรวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับ
			 บริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า

79,652
58,850
70,342
-

8,291,448 8,291,448
3,120,028 3,157,718
20,632,037 20,632,037
-

ธ.ค. 2563

จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
ธ.ค. 2562

บมจ. ทีบเี อสพี

บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

* ตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 จ่่ายปัันผลเป็็นหุ้้�น (10หุ้้�นเดิิม : 1 หุ้้�นใหม่่) และหุ้้�นจากโครงการ EJIP			
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รายชือ่ กรรมการ

ลำ�ดับ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

Directors and Management’s Shareholding in TKS and Subsidiaries
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Internal Control and Risk Management
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุุมภายในเป็็นส่่วนสำำ�คััญของการบริิหารงานให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่าง ๆ ของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้ธุุรกิิจ
บรรลุุเป้้าหมายและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทโดยมีีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้้าร่่วมประชุุมด้้วย ซึ่่�งในวาระการประชุุมดัังกล่่าว คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
โดยใช้้แบบประเมิินของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ซึ่่�งจััดทำำ�ตามกรอบแนวคิิดของ
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรืือ COSO โดยแบบประเมิินแบ่่งออกเป็็น 5 ส่่วน
คืือ ด้้านการควบคุุมภายในองค์์กร ด้้านการประเมิินความเสี่่�ยง ด้้านการควบคุุมการปฏิิบัติั ิงาน ด้้านระบบสารสนเทศและการสื่่�อสาร
ข้้อมููล และด้้านระบบการติิดตาม ซึ่่�งสรุุปผลการประเมิินในภาพรวมได้้ว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ มีีความเหมาะสมและ
เพีียงพอในการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์อย่่างมีีประสิิทธิิผล สามารถป้้องกัันความเสีียหาย
จากการทุุจริิตได้้ รวมทั้้�งมีีการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินที่่�ถููกต้้องเชื่่�อถืือได้้ นอกจากนั้้�น ฝ่่ายตรวจสอบภายในยัังได้้รายงานผลการ
ตรวจสอบภายในระหว่่างปีี 2563 อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยไม่่พบข้้อบกพร่่องของการควบคุุมภายในที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงในภาพรวมทั้้�งองค์์กร ซึ่่�งอ้้างอิิงตามมาตรฐานสากลที่่�องค์์กรทั่่�วโลกนิิยม
ใช้้อย่่างแพร่่หลายและเป็็นที่่�ยอมรัับของ COSO เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�สามารถยอมรัับได้้และติิดตามการบริิหาร
ความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดทำำ�การประเมิินการควบคุุมด้้วยตนเองทั้้�งในระดัับผู้้�บริิหารและระดัับผู้้�ปฏิิบััติิการของ
บริิษัทั ฯ เพื่่�อร่่วมกัันประเมิินความเสี่่�ยง ปััญหา อุุปสรรค ความไม่่แน่่นอนที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์
ของบริิษััทฯ และเหตุุการณ์์ที่่�อาจทำำ�ให้้องค์์กรเสีียโอกาสในเชิิงธุุรกิิจทั้้�งที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากปััจจััยภายในและภายนอกองค์์กร โดยมีี
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงซึ่่�งจะมีีการประชุุมอย่่างน้้อยปีีละ 4 ครั้้�ง ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการประเมิินและการบริิหารจััดการความ
เสี่่�ยง รวมถึึงติิดตามผลการบริิหารความเสี่่�ยงตามแผนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดไว้้ของฝ่่ายจััดการของบริิษัทั ฯ และรายงาน
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
การตรวจสอบภายใน
บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานตรวจสอบภายในขึ้้�นโดยมีีสายการบัังคัับบััญชาและสายการรายงานขึ้้�นตรงต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยงานตรวจสอบภายในเป็็นลัักษณะงานสนัับสนุุน ผู้้�รัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�งานตรวจสอบจึึงไม่่ควรมีีอำำ�นาจสั่่�ง
การหรืือมีีอำำ�นาจบริิหารงานในสายงานที่่�ตรวจสอบ และต้้องมีีความเป็็นอิิสระในกิิจกรรมที่่�ตนตรวจสอบ เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไป
อย่่างอิิสระทั้้�งในการปฏิิบััติิงานและทััศนคติิของผู้้�ตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� การพิิจารณาและอนุุมััติิ แต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ผู้้�จััดการตรวจสอบภายในของบริิษััท จะต้้องผ่่านการอนุุมััติิ หรืือได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้มอบหมายให้้นางสาวณััฐิิมา โพธิ์์�แดง ตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ เป็็น
ผู้้�รับั ผิิดชอบหลัักในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษัทั ฯ ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจิ ารณาคุุณสมบััติขิ องผู้้�ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
ผู้้�ตรวจสอบภายในแล้้วเห็็นว่่า มีีความเหมาะสมเพีียงพอกัับการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ดัังกล่่าว เนื่่�องจากมีีความอิิสระและมีีประสบการณ์์ในการ
ปฏิิบััติิงานด้้านตรวจสอบภายในมาเป็็นระยะเวลา 20 ปีี
คณะกรรมการตรวจสอบได้้กำำ�กัับดููแลหน่่วยงานตรวจสอบภายในให้้ทำำ�หน้้าที่่�ในการตรวจสอบระบบการควบคุุมภายใน
ของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าบริิษััทฯ มีีการออกแบบระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม และ
เป็็นระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิผลด้้วยการปฏิิบััติิตามระบบการควบคุุมภายในที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ ควบคู่่�กัับการ
บริิหารความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้และบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์การดำำ�เนิินงานขององค์์กร โดยมีีกฎบััตรฝ่่ายตรวจสอบภายในและ
จรรยาบรรณผู้้�ตรวจสอบภายในเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานอย่่างชััดเจน

รายงานประจำ�ปี 2563
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ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููลโดยส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการนำำ�
เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ทัันสมััยและมีีประสิิทธิิภาพมาประยุุกต์์ใช้้ในการพััฒนาระบบอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ข้้อมููลต่่าง ๆ มีีความถููก
ต้้องและเป็็นปััจจุุบััน รวมทั้้�งมีีความปลอดภััยของข้้อมููล ตั้้�งแต่่การรวบรวมข้้อมููล การประมวลผลข้้อมููล การรายงานผลและจััดเก็็บ
ข้้อมููล เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านและการนำำ�ข้อ้ มููลที่่�สำำ�คัญ
ั ไปใช้้ในการบริิหารจััดการของผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียต่่าง ๆ มีีความครบถ้้วน
ถููกต้้องอย่่างเพีียงพอ ภายในเวลาที่่�เหมาะสม สามารถใช้้ในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจได้้ รวมทั้้�งมีีการกำำ�หนดนโยบายความปลอดภััย
ทางเทคโนโลยีีสารสนเทศและการใช้้ข้้อมููล ซึ่่�งหน่่วยงานตรวจสอบภายในได้้มีีการตรวจสอบการควบคุุมทั่่�วไปของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
นอกจากนั้้�น หน่่วยงานตรวจสอบภายในยัังได้้กำำ�หนดให้้มีกี ารประเมิินความพึึงพอใจของหน่่วยผู้้�รับั ตรวจเพื่่�อให้้การวััดผลการ
ปฏิิบััติิงานมีีความชััดเจนและมีีประสิิทธิิภาพ สอดคล้้องกัับนโยบายและแผนงานของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำำ�หนดดััชนีี
ชี้้�วััดความพึึงพอใจไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 85 ในการตรวจสอบแต่่ละงาน ซึ่่�งในปีี 2563 หน่่วยงานตรวจสอบภายในได้้ผลการประเมิินความ
พึึงพอใจสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
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Related Transactions
รายการระหว่างกัน

ในปี 2563 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันตามทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับ
ปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำ หน้าทีส่ อบทานแล้วและมีความเห็นว่าการทำ�รายการระหว่างกัน
ดังกล่าวเป็นการทำ�รายการอย่างสมเหตุสมผล เป็นไปในทางการค้าปกติ และมีการกำ�หนดราคาโดยเทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด
ในธุรกิจนั้น ๆ แล้ว โดยสรุปได้ดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ์

ชือ่ กิจการ

บริษัทย่อย

บจก. โกไฟว์
บมจ. ทีบีเอสพี
บจก. ไทยบริติช ดีโพสต์
บจก. ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท์
บจก. มาร์เวลแพค

บริษัทร่วม

บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)

ลักษณะรายการ
ขายสินค้า
รายได้ค่าบริหารจัดการ
รายได้ค่าเช่า
ซื้อสินค้า
ค่าเช่าและบริการ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขายสินค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น

มูลค่า (ล้านบาท)
2563
2562
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

นโยบายการกำ�หนดราคาสำ�หรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการ
ขายสินค้า
รายได้ค่าบริหารจัดการ
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
ซื้อสินค้า
ค่าเช่าและบริการ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

นโยบายการกำ�หนด
ราคาต้นทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้อนุมัติการดำ�เนินธุรกิจกับกิจการในกลุ่ม ภายใต้
เงื่อนไขปฏิบัติในการดำ�เนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจำ�หน่ายซึง่ สินทรัพย์ทสี่ �ำ คัญของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การดำ�เนินการใด ๆ มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการผูจ้ ดั การจะไม่มอี �ำ นาจอนุมตั กิ ารดำ�เนินการดังกล่าว โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
จะต้องนำ�เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
รายงานประจำ�ปี 2563
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นอกจากนี้ ในกรณีการทำ�รายการใด ๆ ที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม แล้วแต่กรณี การทำ�รายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำ�เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
และ/หรือการปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดไว้สำ�หรับเรื่องนั้น ๆ ด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ ยังคงมีการซือ้ ขายสินค้าและให้บริการระหว่างกันกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันต่อไปในอนาคต เนือ่ งจากการทำ�รายการ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของการดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษทั ฯ และเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย โดยทีก่ ารกำ�หนด
ราคาจะเป็นไปในราคาต้นทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่มที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นสำ�คัญ สำ�หรับการทำ�รายการใด ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียกับกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทฯ จะดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการอนุมัติการทำ�
รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด
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Reference Persons Information
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

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

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY Co., Ltd.
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9000
0-2009-9991
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222
www.kpmg.com/th

Investor Information
ข้อมูลสำ�หรับนักลงทุน

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

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

T.K.S. Technologies Public Company Limited (TKS)
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่  
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

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

TKS ลงทะเบียนการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
ข้อจำ�กัดในการโอนหุ้นต่างด้าว
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ

49%
31 ธันวาคม
KPMG Phoomchai Audit Ltd.

รายงานประจำ�ปี 2563
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Report from the Audit Committee

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำ�นวน 3 ท่าน โดยมีนางเสาวนีย์ กมลบุตร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้านเช่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้าน
บัญชีและการเงิน ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตรวจสอบ และเป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าทีส่ อบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการ
ทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี ในปี 2563 คณะ
กรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทการสอบทานการปฏิบตั แิ ละติดตามผล เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีก่ �ำ หนดและดำ�เนินธุรกิจได้อย่าง
ยั่งยืน การจะดำ�เนินการดังกล่าวได้นั้น ฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรมจรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อำ�นาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตนเอง
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง โดย
ในการประชุมครัง้ ที่ 6 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี บู้ ริหารของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ทัง้ นีใ้ น
ทุกสิน้ ปีมกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมินตนเอง ซึง่ ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์
ดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ประเมินได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการ
ตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม ซึ่งสรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 ได้
ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยได้เชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมในวาระพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีสำ�คัญซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน
ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี รวมถึงการกำ�หนดเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
(Key Audit Matter : KAM) ในรายงานของผู้สอบบัญชีจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำ�ขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการให้
ข้อมูลที่ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความ
เห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินประจำ�ปี 2563 ของบริษัทฯ
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พจิ ารณาแผนงานตรวจสอบภายใน
และรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั ซิ งึ่ สอดคล้องกับผลการประเมินของผูส้ อบบัญชี
ทีไ่ ด้รายงานไว้วา่ ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญและไม่มขี อ้ สังเกตเป็นพิเศษเกีย่ วกับการรายงานทางการเงินและการควบคุม
ภายใน รวมทัง้ พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการตามกรอบแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการควบคุมภายใน
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยใช้ “แบบประเมินความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษทั ฯ สำ�หรับรอบปี 2563 และเปิดเผยผลการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี
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จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอกับการดำ�เนินธุรกิจภายในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ
3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ ข้าข่ายรายการ
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน จากการ
สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล
และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและประกาศ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
4. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำ กับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำ�กับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้
นโยบายและข้อเสนอแนะในการดำ�เนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับ
อนุมตั ซิ งึ่ จัดทำ�ขึน้ จากฐานความเสีย่ งของบริษทั ฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร สอบทานความเหมาะสมของ
ผังโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบ และอัตรากำ�ลัง เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ก่อให้เกิดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
5. การกำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้กำำ�กับั ดููแลระบบบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษัทั ฯ ให้้มีกี ารบริิหารความเสี่่�ยงสำำ�คัญ
ั อย่่าง
ต่่อเนี่่�องและสอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ของบริิษััทฯ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว โดยมีีการประเมิินความเสี่่�ยงและกำำ�หนดแผน
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงสำำ�คัญ
ั ที่่�ระบุุได้้รวมถึึงทบทวนและติิดตามอย่่างสม่ำำ��เสมอ ส่่งผลให้้เกิิดประสิิทธิิผลของการบริิหารความ
เสี่่�ยง สามารถควบคุุมความเสี่่�ยงสำำ�คััญของบริิษััทฯ ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ตามแผนงานและเป้้าหมายที่่�วางไว้้
6. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ
ทักษะความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ และงบการเงินของบริษทั ฯ ในปีทผี่ า่ นมา ตลอดจนค่าตอบแทน
การสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ให้
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2564 ต่อไป

(นางเสาวนีีย์์ กมลบุุตร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2563
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Responsibilities for Financial Statements
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และงบการเงิินรวม
ของบริิษัทั ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน) และบริิษัทั ย่่อย รวมถึึงข้้อมููลสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี
งบการเงิินดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ และใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวัังและประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดในการจััดทำำ� รวมทั้้�งให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญอย่่าง
เพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน เพื่่�อให้้เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไปอย่่างโปร่่งใส
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีรี ะบบบริิหารความเสี่่�ยง และให้้มีกี ารดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและ
มีีประสิิทธิิผลเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้อย่่างมีีเหตุุผลว่่าข้้อมููลทางบััญชีีมีคี วามถููกต้้องครบถ้้วน และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สินิ
ตลอดจนเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
ในการนี้้�คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สอบทานนโยบายการบััญชีีและคุุณภาพของ
รายงานทางการเงิิน สอบทานระบบการควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายในระบบการบริิหารความเสี่่�ยงตลอดจนพิิจารณาการ
เปิิดเผยข้้อมููลรายการระหว่่างกััน โดยความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
งบการเงิินของบริิษััท และงบการเงิินรวมของบริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้รัับการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท โดย
นางสาวอรวรรณ ศิิริิรััตนวงศ์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 3757 สัังกััด บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ในการ
ตรวจสอบนั้้�นทางคณะกรรมการบริิษัทั ได้้สนัับสนุุนข้้อมููลและเอกสารต่่างๆ เพื่่�อให้้ผู้้�สอบบััญชีีสามารถตรวจสอบและแสดงความ
เห็็นได้้ ตามมาตรฐานการสอบบััญชีี โดยความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีได้้ปรากฏในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงาน
ประจำำ�ปีีแล้้ว
คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั โดยรวมมีีประสิิทธิิภาพอย่่างเพีียงพอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้อย่่าง
มีีเหตุุผลได้้ว่่า งบการเงิินของบริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และงบการเงิินรวมของบริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี
จำำ�กัดั (มหาชน) และบริิษัทั ย่่อย สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีความเชื่่�อถืือได้้ โดยถืือปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน และปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

พลเอก
(มงคล อััมพรพิิสิิฏฐ์์)

ประธานกรรมการบริิษััท
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(นายสุุพัันธุ์์� มงคลสุุธีี)

กรรมการ/ประธานกรรมการบริิหาร
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Management Discussion and Analysis
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำ�เนินงาน สำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2563
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
กำ�ไรขัน้ ต้น
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

ปี 2562

การเปลีย่ นแปลง

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,891.6
1,467.5
424.1
409.4
241.4
231.1
0.50

100.0
77.5
22.4
21.6
12.8
12.2

2,496.9
1,964.1
532.8
146.9
401.9
193.4
409.8
0.81

100.0
78.7
21.3
5.9
16.1
7.7
16.4

(606.3)
(496.5)
(108.8)
(146.9)
7.4
48.0
(178.7)

(24.2)
(25.3)
(20.4)
(100.0)
1.9
24.8
(43.6)

สรุปผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2563 แม้ว่ากำ�ไรสำ�หรับปีของกลุ่มบริษัทลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญจากปีก่อน เนื่องจาก
ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นผลให้ยอดขายสินค้าในกลุม่ ธนาคาร
และการส่งออกชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม จากผลของการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่ไตรมาส
2/2563 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขอบเขต (Economy of scope) ซึ่งช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ทำ�ให้
ภาพรวมอัตรากำ�ไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มบริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,891.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 605.3 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24.2
สาเหตุหลักมาจากรายได้ในกลุ่ม Security Document Solution และ Card Solution ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญ มีกำ�ไรขั้นต้นอยู่
ที่ 424.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 108.8 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20.4 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 409.4 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.9 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการปรับโครงสร้าง
กิจการ หากไม่นับค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อน 27.0
ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 48.0 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24.8 ทำ�ให้มีกำ�ไร
สุทธิ 231.1 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 178.7 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 43.6 โดยปัจจัยหลักที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2563
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การลดลงของกำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ ของบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปีก่อน และการลดลงของกำ�ไรขั้นต้นซึ่งเป็นผล
จากการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2563

091

T.K.S. Technologies Public Company Limited

งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2563

ณ 31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

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

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

(82.3)
62.3
(115.9)
(89.9)
99.3
(21.5)
(113.0)
57.6
(67.0)
(140.5)
78.6

(1.9)
62.0
(25.2)
(33.9)
8.0
(1.4)
(6.5)
13.8
(20.1)
(17.3)
397.9

78.5
2,524.4

121.5
2,493.7

(43.0)
30.7

(35.4)
1.2

รวมสินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
สินทรัพย์ถาวร
รวมหนีส้ นิ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสำ�หรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

การเปลีย่ นแปลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยังคงแสดงฐานะการเงินรวมที่แข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์รวม จำ�นวน 4,157.5 ล้านบาท
ลดลง ร้อยละ 1.9 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2562 ทั้งนี้หากไม่นับรวมค่าความนิยม จำ�นวน 490.1 ล้านบาท สินทรัพย์รวมของ
บริษัทแสดงไว้จำ�นวน 3,667.5 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวมบันทึกไว้จำ�นวน 1,633.2 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมแสดง
จำ�นวน 2,524.4 ล้านบาท
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