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ภาพรวมธุุรกิิจ
4 สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหาร
6 ข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ทางการเงิินและการจ่่ายเงิินปันผ
ั ล
7 อััตราส่่วนทางการเงิิน
8 ผลการดำำ�เนิินงานที่่สำ
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ำ ญ
ั
10 คณะกรรมการบริิษััทและผู้บ
้� ริิหาร
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ส่่ วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
� บริิษััท
22 โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่ม
48 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
� นธุุรกิิจเพื่่� อความยั่่�งยืืน
51 การขัับเคลื่่อ
65 การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ (MD&A)
ั อื่่น
�
70 ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คัญ

ส่่ วนที่่� 2 การกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
ั ดููแลกิิจการ
73 นโยบายการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำำ�คัญ
ั เกี่่ย
� วกัับ
95 โครงสร้้างการกำำ�กับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร พนัักงานและอื่่น
� ๆ
ั ด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
115 รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คัญ
129 การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
131 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
133 รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน

135

ส่่ วนที่่� 3 งบการเงิิน

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

วิิสััยทััศน์์
“Leading and providing a trust
one stop services solution
for sustainable growth”
"เป็็นผู้้�นำ�
ำ และให้บ
้ ริิการโซลููชั่่�น
แบบครบวงจรที่่ไ� ด้้รัับการไว้้วางใจ
และดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่ยั่่
� ง
� ยืืน"

วััฒนธรรมองค์์กร :

T trust - เชื่่�อใจกััน
ซื่่อสััตย์์ จริิงใจ ไว้้ใจมีีทััศนคติิ
ที่่�ดีี มีีความรัับผิิดชอบในหน้้าที่่�
เคารพและให้้เกีียรติิกััน

K knowledge - ใฝ่่รู้้�

หมั่่�นศึึกษา เรีียนรู้้� และพััฒนาศัักยภาพ
ในการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่อง

S synergy - รวมพลัังกััน
มีีส่่วนร่่วม สามััคคีี แบ่่งปััน
ช่่วยเหลืือกัันและกััน เพื่่อ
ไปสู่่�เป้้าหมายเดีียวกััน

We - เชื่่�อมั่่�น
can

มุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจลงมืือทำำ�
อย่่างเต็็มที่่�
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พัั นธกิิจ
1. ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้เ้ ติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน สร้้างผลกำำ�ไรและผลตอบแทนที่่ดีี
�
		พร้้อมยึึดมั่่น
ิ าล
� หลัักการบรรษัั ทภิบ
2.	สร้้างสรรค์์นวััตกรรม การพัั ฒนาธุุรกิิจ สิิ นค้้าและบริิการที่่เ� ป็็นเลิิศพร้้อมทั้้�ง
		

ได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้าและคู่่�ค้้า พัั นธมิิตร

3. เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญในการให้้บริิการโซลููชั่่�นทางธุุรกิิจและเป็็นผู้้�นำ�ด้้
ำ านเทคโนโลยีี
		และรัับข้อ
้ มููลเชิิงลึึกจากการผนึึกกำำ�ลัง
ั ทางธุุรกิิจ
4. ส่่ งเสริิมและสนัับสนุุนการบริิหาร การปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต รัักษาคุุณภาพ
		

งานพัั ฒนาบุุคลากร และการจััดการบริิหารความเสี่่� ยงอย่่างมีีประสิิ ทธิภ
ิ าพ

		ทำำ�ให้้ผู้้�มีีส่่ วนได้้ส่่ วนเสีียทั้้�งหมดเกิิดความพึึ งพอใจ รวมถึึงดููแลรัับผิิดชอบ
		ต่่อสัั งคม ชุุมชนและสิ่่� งแวดล้้อม
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ด้้านการผลิิต

1

กลยุุทธ์์

ด้้านการตลาด

มุ่่�งขยายส่่ วนตลาดด้้วยผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการ
ที่่เ� ป็็นเลิิศ ที่่แ
� ตกต่่างและเหนืือคู่่�แข่่ง เพื่่� อตอบ
สนองต่่อความ ต้้องการของลููกค้้าทั้้�งภายใน
ประเทศและต่่างประเทศ

6
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ด้้านพนัักงาน

มุ่่�งมั่่�นเพิ่่� มศัักยภาพในการวิิจัย
ั และ

ส่่ งเสริิมให้้พนัักงานได้้พัั ฒนาความสามารถใน

พัั ฒนา เพื่่� อสร้้างคุุณค่่าทั้้�งด้้านสิิ นค้้า

การทำำ�งาน ภายใต้้สวััสดิก
ิ าร และสภาพแวดล้้อม

บริิการ และกระบวนการทำำ�งาน

ที่่ดีี
� ในบรรยากาศการทำำ�งานที่่เ� ปิิดเผย โปร่่งใส
เปี่่� ยมด้้วยพลัังแห่่งความกระตืือรืือร้้นในทุุกๆ ส่่ วน
ก่่อให้้เกิิดความภาคภููมิใิ จ และเชื่่�อมั่่�นในองค์์กร

ด้้านผู้้�ถือ
ื หุ้้�น

ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สามารถสร้้างกำำ�ไร
และผลตอบแทนที่่ดีี
� ตลอดจนมีีการ
เจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
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ด้้านลููกค้้า

ด้้านคู่่�ค้้า

เน้้นการดำำ�เนิินการภายใต้้การแข่่งขััน
อย่่างเป็็นธรรม มุ่่�งสร้้างความสัั มพัั นธ์์
และความร่่วมมืือในระยะยาว

ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
ด้้วยนวััตกรรม และเทคโนโลยีีสมััยใหม่่
เพื่่� อลดกระบวนการทำำ�งานและสร้้าง
ความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้า

เป้้าหมายองค์์กร
แผนกลยุุทธ์์และเป้้าหมายขององค์์กรในระยะยาว 3 ปีี (2565-2567) บริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัด
ั ได้้มุ่่ง
� สู่่�การให้้บริิการแบบ
Service-Oriented เป็็นผู้้�นำำ�และให้้บริิการโซลููชั่่น
ั การไว้้วางใจและดำำ�เนิินธุร
ุ กิิจที่ยั่่
่� ง
� น
ั สมััยเข้้ามาเป็็น
� แบบครบวงจรที่่ไ� ด้้รับ
� ยืืน โดยนำำ�เทคโนโลยีีที่่ทั
ส่่วนหนึ่่�งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มุ่่ง
� สู่่�การเป็็นธุร
ุ กิิจใหม่่ในการดำำ�เนิินธุร
ุ กิิจ อีีกทั้้�งมองหาช่่องทางการขยายกลุ่่ม
� ลููกค้้าใหม่่และ partner ในการผลัักดััน
ยอดขายและผลกำำ�ไร เพิ่่� มประสิิ ทธิิภาพในการบริิหารจััดการทรััพยากรและต้้นทุุน ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณค่่าหลัักขององค์์กร มุ่่�งพัั ฒนา
บุุคลากรให้้มีีทัักษะด้้านนวััตกรรมและเทคโนโลยีี และมีีความเป็็นเลิิศในการปฏิิบััติิงาน สู่่� การเป็็นองค์์กรที่่�มีีความสุุจริิต มีีความเป็็นมืืออาชีีพ
และมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด อีีกทั้้�งยัังคงดููแลและห่่วงใยชุุมชนรอบข้้าง ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน เพื่่� อพัั ฒนาสัังคมร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Message from Chairman & CEO
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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหาร
ในปีี 2564 หลัังจากที่่ป
� ระเทศไทยได้้รับ
ั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ตลอดระยะเวลาเกืือบ 2 ปีี โดยที่่�
ผ่่านมาได้้ส่่งผลกระทบต่่อกลุ่่ม
� อุุตสาหกรรม และกระทบต่่อโอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ แต่่ผลการดำำ�เนิินงานในช่่วง
ครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2564 มีีการเติิบโตที่่ดีี
� ประกอบกัับบริิษััทฯ มีีการวางแผนขยายฐานลููกค้้าและผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ เพิ่่� มมากขึ้้�น
บริิษััทฯ เดิินหน้้าปรัับโครงสร้้างธุร
ุ กิิจมาอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง เพื่่� อก้้าวสู่่�การเป็็นผู้้�ให้้บริิการเทคโนโลยีีโซลููชั่่น
� แบบครบวงจร
และสอดคล้้องกัับการเดิินหน้้าของบริิษััทฯ เพื่่� อเข้้าสู่่�โลกดิิจิทั
ิ ล
ั โดยในปีีที่ผ่่
่� านมาบริิษััทฯ ได้้มุ่ง
่� เน้้นการปรัับแผนธุุรกิิจของบริิษััทฯ
เพื่่� อปรัับตััวให้้เท่่าทัันการเปลี่่ย
� นแปลงอย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ล
ั โดยการพัั ฒนานวััตกรรมด้้านระบบสารสนเทศ และได้้
ปรัับโครงสร้้างองค์์กรในกลุ่่ม
� บริิษััทฯ เพื่่� อให้้เกิิดการผนึึกกำำ�ลัง
ั (Synergy) ทั้้�งด้้านการตลาดและพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์ ด้้านการ
ลดต้้นทุุนการผลิิตเพื่่� อเพิ่่� มความสามารถในการแข่่งขััน และรัักษาฐานธุุรกิิจเดิิมควบคู่่�ไปกัับการหาพัั นธมิต
ิ รทางธุุรกิิจรายใหม่่
ในช่่วงกลางปีีที่ผ่่
่� านมา บริิษััทฯ จัับมืือเป็็นพัันธมิต
ิ รกัับกลุ่่ม
� บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กัด
ั (มหาชน) (“SABUY”) เป็็นการ
แสดงให้้เห็็นถึึงการปรัับทิิศทางธุร
ุ กิิจของกลุ่่ม
� บริิษััทฯ โดยมุ่่ง
� เน้้นการลงทุุนในธุุรกิิจที่เ่� กี่่ย
� วข้้องกัับเทคโนโลยีี (Technology-based
businesses) ซึ่่�งจะเป็็นการต่่อยอดธุร
ุ กิิจเดิิมที่่ท
� างกลุ่่ม
� ได้้ดำ�
ำ เนิินการอยู่่�แล้้ว การเข้้าเป็็นพัันธมิต
ิ รทางธุุรกิิจในครั้้�งนี้้�เป็็นการ
ขยายช่่องทางและรููปแบบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และเพิ่่� มความหลากหลายด้้านกลยุุทธ์์ของธุร
ุ กิิจการให้้บริิการสิ่่�งพิิ มพ์์ และธุร
ุ กิิจ
บััตรพลาสติิกของกลุ่่ม
� บริิษััทฯ ให้้มากขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจที่กำ
่� �ลั
ำ ง
ั เติิบโตพร้้อมไปกัับแนวโน้้มเศรษฐกิิจดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั (Digital Economy) และ
ทั้้�งหมดนี้้�สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ใหม่่ของกลุ่่ม
� บริิษััทฯ ในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ Tech Ecosystem Builder
รวมไปถึึงบริิษััทฯ ได้้ขยายการลงทุุนมุ่่�งสู่่� Tech Company มากขึ้้� น โดยมีีวิิสััยทััศน์์การลงทุุนในกองทุุนที่่�มีีศัักยภาพ
ผลตอบแทนที่่ดีี
� ต่่อยอดเทคโนโลยีี ปรัับตััวเข้้าสู่่� Digital Transformation เพื่่� อเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการเติิบโตและเป็็นโอกาสธุุรกิิจ
ในอนาคต โดยเฉพาะจากสถานการณ์์ COVID-19 ที่่เ� กิิดขึ้้�นทำ�
ำ ให้้โลก มีีการเปลี่่ย
� นแปลงอย่่างรวดเร็็วจากเทคโนโลยีี และก่่อให้้
เกิิดการปรัับตััว New Normal ขึ้้�นในสัังคมไทยและทั่่�วโลก ดัังนั้้�นทางรอดของธุุรกิิจคืือ การพลิิกวิิกฤติิให้้เป็็นโอกาส ปรัับตััวและ
เตรีียมความพร้้อมที่่จ
� ะนำำ�พาองค์์กรเข้้าสู่่�เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ล
ั
ผลประกอบการของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยในงวด ปีี 2564 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากการขาย 1,717.4 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ
9.2 จากปีีก่่อน โดยมีีปััจจััยจากการชะลอตััวของความต้้องการของลููกค้้ากลุ่่ม
� ธนาคารและภาคการส่่งออก จากผลกระทบของ
สถานการณ์์แพร่่ระบาดของโควิิด-19 และการลดลงของยอดขายกลุ่่ม
� ธุุรกิิจบัต
ั รพลาสติิกจากการที่่บ
� ริิษััทฯ ได้้ขายกลุ่่ม
� ธุร
ุ กิิจ
ดัังกล่่าวออกไปในระหว่่างปีี 2564
บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 1,198.7 ล้้านบาท เพิ่่� มขึ้้�น 967.6 ล้้านบาท หรืือเพิ่่� มขึ้้�นร้อ
้ ยละ 418.7 เทีียบกัับปีีก่่อนที่่มีีกำ
� �
ำ ไร
สุุทธิิ 231.1 ล้้านบาท เนื่่อ
ำ เนิินการปรัับโครงสร้้างธุร
ุ กิิจกลุ่่ม
� สิ่่�งพิิ มพ์์ และรัับรู้้�รายการ
� งจากในช่่วงไตรมาส 3/2564 บริิษััทฯ ได้้ดำ�
กำำ�ไรจากการขายหุ้้�นสามััญของบริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กัด
ั (มหาชน) และได้้ปรัับประเภทการลงทุุนจากบริิษััทย่่อยเป็็นบริิษััทร่่วม และ
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากการลงทุุนจากบริิษััท ซิินเน็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั (มหาชน)
แผนการดำำ�เนิินงานในปีี 2565 ภาพธุร
ุ กิิจของ TKS จะเปลี่่ย
� นไปเป็็น Tech Ecosystem Builder มากขึ้้�น และยัังคงเดิินหน้้า
ในการลงทุุนเทคโนโลยีีอย่่างต่่อเนื่่อ
ิ ฉลากและบรรจุุภััณฑ์์ป้อ
้ งกัันการปลอมแปลง (Security
� ง รวมถึึงการทำำ�ตลาดของธุุรกิิจผลิต
Label & Packaging Solutions) ให้้มากขึ้้�น
คณะกรรมการบริิษััท ขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น คู่่�ค้า
้ คู่่�ธุร
ุ กิิจ ลููกค้้า สถาบัันการเงิิน รวมถึึงผู้้�เกี่่ย
� วข้้องทุุกฝ่่าย ผู้บ
้� ริิหาร
และพนัักงานทุุกท่่านที่่�สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษััทด้้วยดีีตลอดมา และขอให้้เชื่่�อมั่่�นว่่าบริิษััทดำำ�เนิินธุร
ุ กิิจโดยยึึดหลััก
ธรรมาภิิบาล ตระหนัักถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย รวมถึึงมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัั งคมและสิ่่� งแวดล้้อม ตลอดจนมุ่่�งเสริิมสร้้าง
ความเจริิญก้้าวหน้้าอย่่างมั่่�นคงเพื่่� อก้้าวสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

ในนามคณะกรรมการบริิษััท

(นายสุุ พัันธุ์์� มงคลสุุ ธี)ี
ประธานกรรมการ

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

(นายจุุ ติพั
ิ ั นธุ์์� มงคลสุุ ธี)ี
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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ข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ทางการเงิินและการจ่่ายเงิินปัันผล
รายได้้รวม

กำำ�ไรขั้้น
� ต้้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2,854.97

2,060.32

2564*1

2,149.02

2563

กำำ�ไรสุุ ทธิิ

424.08

2562

2564*1

2563

EBITDA

(ล้านบาท)
409.83

414.16

532.83

490.23

2562

(ล้านบาท)

641.71

634.89
462.99

231.11

2564*1

2563

2562

2564*1

2563

2562

2564*1

2563

2562

10.0%
14.9%

6.5%
9.2%

11.8%
15.6%

อััตราผลตอบแทนจากสิิ นทรััพย์์
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถือ
ื หุ้้�น

การจ่่ายเงิินปัันผลตั้้�งแต่่ปีี 2562-2564

4.43

จากปี 2563

2564*1 2563 2562

*1

0.26
0.60

2564*1 2563 2562

0.50
0.84

56.92
52.49

จากปี 2563

2564*1 2563 2562

หมายเหตุุ :
6

0.24
0.50

จากปี 2563

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล
ต่่อกำำ�ไรสุุ ทธิิ (งบรวม) (%)

0.88

0.38

อััตราเงิินปัันผลต่่อหุ้้�นรวม
(บาท/หุ้้�น)

71.84

อััตรากำำ�ไรสุุ ทธิต่
ิ อ
่ หุ้้�น
(งบรวม)

ข้้อมููลทางการเงิิน สำำ�หรัับปีี 2564 คำำ�นวณจากกำำ�ไรสุุทธิิสำ�ำ หรัับปีีก่่อนรวมรายการพิิเศษ (กำำ�ไรจากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจ)
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อััตราส่่ วนทางการเงิิน
อััตราส่่ วนทางการเงิิน

อััตราส่่ วนสภาพคล่่อง
อััตราส่่ วนสภาพคล่่อง (เท่่า)**
อััตราส่่ วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว (เท่่า)
อััตราส่่ วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด (เท่่า)**
ระยะเวลาในการเก็็บหนี้้�เฉลี่่ย
� (วััน)*
ระยะเวลาในการขายสิิ นค้้าเฉลี่่ย
� (วััน)*
ระยะเวลาในการชำำ�ระหนี้้� (วััน)*
Cash Cycle (วััน)*
อััตราส่่ วนแสดงความสามารถในการทำำ�กำ�
ำ ไร
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น**
อััตรากำำ�ไรสุุ ทธิิ (ต่่อรายได้้รวม)
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถือ
ื หุ้้�น
อััตราส่่ วนแสดงประสิิ ทธิภ
ิ าพในการดำำ�เนิินงาน
อััตราผลตอบแทนจากสิิ นทรััพย์์***
อััตราผลตอบแทนจากสิิ นทรััพย์์ถาวร***
อััตราส่่ วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
อััตราส่่ วนหนี้้�สิินต่่อส่่ วนของผู้้�ถือ
ื หุ้้�น (เท่่า)
อััตราส่่ วนความสามารถในการชำำ�ระดอกเบี้้�ย***
อััตราส่่ วนความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�***, ****

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564*1

2563

2562

2564

2563

2562

0.71

0.72

0.84

0.39

0.30

0.46

0.54

0.51

0.50

0.27

0.21

0.33

0.17

0.32

0.24

(0.07)

0.19

0.12

65

69

53

39

41

32

43

55

46

16

17

13

75

74

59

75

73

51

33

50

40

(20)

(15)

(6)

28.5%

22.4%

21.3%

10.5%

9.9%

10.0%

19.7%

10.7%

13.5%

51.2%

41.9%

49.6%

14.9%

9.2%

15.6%

13.0%

8.7%

15.2%

9.1%

6.5%

11.8%

9.2%

7.6%

13.0%

46.4%

29.8%

40.2%

226.5%

151.0%

255.7%

0.38

0.65

0.71

0.19

0.25

0.25

15.17

7.59

14.46

22.93

14.16

22.34

3.07

1.86

2.34

2.94

1.84

2.55

หมายเหตุุ : *1	อััตราส่่วนทางการเงิิน สำำ�หรัับปีี 2564 คำำ�นวณจากฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานก่่อนรวมรายการพิิเศษ (กำำ�ไรจากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจและกำำ�ไรจากการ
		วััดมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนของสิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น)
* คำำ�นวณจาก 365 วัันต่่อปีี
** ในปีี 2562 บริิษััท ได้้มีีการจััดประเภทรายการบางรายการใหม่่ในงบการเงิินงวดก่่อน ที่่�นำำ�มาแสดงเป็็นข้้อมููลเปรีียบเทีียบเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการจััดประเภทรายการ
		 ในงบการเงิินงวดปััจจุุบัันซึ่่�งไม่่มีีผลต่่อกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีหรืือส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�ได้้รายงานไว้้แล้้ว
*** ในปีี 2562 บริิษััทได้้มีีการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดทางบััญชีีของงวดก่่อน (พ.ศ. 2561) เกี่่�ยวกัับการบัันทึึกค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ของบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทมีีสััดส่่วนความเป็็นเจ้้าของ
		 อยู่่�ร้อ้ ยละ 100 ทำำ�ให้้ค่า่ ใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้ของปีี 2561 ต่ำำ�� ไป ภาษีีเงิินได้้ถูกู หััก ณ ที่่จ่� า่ ย และสิินทรััพย์ภ์ าษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 สููงไปในงบการเงิิน
		 รวมของกลุ่่�มบริิษััท และส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยสำำ�หรัับปีี 2561 สููงไปในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
**** 	อััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� คำำ�นวณจากกำำ�ไรรวมส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม และการร่่วมค้้า ก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่ายภาษีี และค่่าเสื่่�อมราคา

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ด้้านการลงทุุน

ในช่่วงไตรมาสที่่� 3 ปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจกลุ่่�มสิ่่�งพิิมพ์์และรัับรู้้�รายการกำำ�ไรจากการขายหุ้้�นสามััญ
ของบริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) (“TBSP”) เป็็นรายการพิิเศษในงบการเงิินรวม 784.5 ล้้านบาท และได้้มีีการเปลี่่�ยนการจััดประเภท
เงิินลงทุุนใน TBSP จากบริิษัทั ย่่อยเป็็นบริิษัทั ร่่วม จากสััดส่ว่ นการถือื หุ้้�นคงเหลืือเพีียงร้้อยละ 25 ของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ ยัังได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนที่่�ออกใหม่่ของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน) (“SABUY”) ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการให้้บริิการ
ธุุรกรรมทางการเงิินผ่่านอิิเล็็กทรอนิิกส์์หลายรููปแบบ (Fintech Ecosystem) คิิดเป็็นมููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้�น 984.5 ล้้านบาท โดยบริิษััทฯ และ
SABUY จะผนึึกกำำ�ลััง (Synergy) เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนและต่่อยอดรููปแบบธุุรกิิจบััตรพลาสติิกของ TBSP ให้้มีีโอกาสเข้้าถึึงฐานลููกค้้ารายใหม่่
ในตลาดการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์และการบริิหารจััดการศููนย์์อาหารซึ่่�งเป็็นคู่่�ค้้าเดิิมของ SABUY ในขณะเดีียวกัันบริิษััทฯ และ TBSP ก็็จะได้้มีี
โอกาสร่่วมลงทุุนในธุุรกิิจการจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติซึ่ิ ง่� เป็็นธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องกัับแนวโน้้มเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั (Digital Economy)
และการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เน้้นการทำำ�ธุรุ กรรมผ่่านอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้้น� ในปััจจุุบันั บริิษัทั ฯ เชื่่อ� ว่่าการร่่วมลงทุุนกััน
ระหว่่าง บริิษััทฯ TBSP และ SABUY จะสามารถสร้้างการเติิบโตของรายได้้ของทุุกฝ่่ายร่่วมกัันในอนาคต
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ทิิศทางธุุรกิิจ

บริิษัทั ฯ ได้้มุ่่�งเน้้นการปรัับแผนธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ มาอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ปรัับตััวให้้เท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีี
ดิิจิทัิ ลั โดยการพััฒนานวััตกรรมด้้านระบบสารสนเทศ และได้้ปรับั โครงสร้้างองค์์กรในกลุ่่�มบริิษัทั ให้้เกิิดผลผนึึก (Synergy) ทั้้�งด้้านการพััฒนา
ตลาดและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ และด้้านการลดต้้นทุุนการผลิิตเพื่่อ� เพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันโดยรวมสำำ�หรัับรัักษาฐานธุุรกิิจเดิิมควบคู่่�ไปกัับการ
หาพัันธมิิตรทางธุุรกิิจรายใหม่่ โดยปััจจุุบัันบริิษััทฯ ลงทุุนใน 4 กลุ่่�มธุุรกิิจหลัักได้้แก่่
1.	ธุุรกิิจผู้้�ให้้บริิการสิ่่ง� พิิมพ์์ที่่ใ� ช้้เทคโนโลยีีขั้้น� สููงและบริิหารคลัังสิินค้้า (Security & Fulfillment Solution) ผ่่านการลงทุุนในบริิษัทั
	ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (“SPM”)
2.	ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ประเภทสิินค้้าเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์ ซอฟต์์แวร์์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ผ่่านการ
ลงทุุนในบริิษััท ซิินเน็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) (“Synnex”)
3.	ธุุรกิิจผู้้�ให้้บริิการธุุรกรรมทางการเงิินผ่่านวิิธีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์หลายรููปแบบ (Fintech Ecosystem) ผ่่านการลงทุุนใน SABUY
และ TBSP
4.	ธุุรกิิจผู้้�ให้้บริิการดิิจิทัิ ัลแพลตฟอร์์ม (Tech Platform) ผ่่านการลงทุุนในบริิษััท โกไฟว์์ จำำ�กัดั (“Gofive”)
ด้้านบริิหารจััดการเพื่่� อความยั่่�งยืืน

บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการเติิบโตสู่่�อนาคตอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยมุ่่�งสร้้างประโยชน์์สูงู สุุดต่อ่ องค์์กร และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย รวมถึึงตระหนััก
เรื่่อ� งความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม โดยคำำ�นึึงถึึงการบริิหารจััดการ 3 ด้้าน คืือ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่อ� ให้้สอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์ และเป้้าหมาย ภายใต้้จริิยธรรมและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้สร้้างจิิตสำำ�นึึกในการต่่อต้้านทุุจริิต
คอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ (Anti-Corruption) ให้้กัับบุุคลากรทุุกระดัับไปพร้้อมกัับแผนการปฏิิบััติิการของทุุกหน่่วยงาน เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั ิการ
ทั้้�งหมดของบริิษัทั ฯ ได้้รับั ความเชื่่อ� มั่่น� จากลููกค้้าและผู้้�เกี่่ย� วข้้อง (Stakeholders) ของบริิษัทั ฯ ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ สามารถขัับเคลื่่อ� นสู่่�การบรรลุุ
นโยบายและเป้้าหมายอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainability Development) อย่่างแท้้จริิง
บริิษััทฯ ได้้ปรัับเปลี่่�ยนวััฒนธรรมองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ และแผนการปฏิิบััติิงานและการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนให้้เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของการปฏิิบััติิงานประจำำ�วััน โดยการปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กรให้้กัับพนัักงาน ภายใต้้ “T.K.S. We Can” เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความ
เชื่่�อใจกััน ใฝ่่รู้้� มีีจิิตอาสา และลงมืือทำำ�อย่่างเต็็มที่่�จะนำำ�พาองค์์กรสู่่�ความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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นายสุุ พัันธุ์์� มงคลสุุ ธีี

อายุุ
สััญชาติิ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััท
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

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 รรมเพื่่อ� ประชาธิิปไตย รุ่่�นที่่� 3/2558
	วิิทยาลััยศาลรััฐธรรมนููญ
• หลัักสููตรผู้บ้� ริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 5/2557
สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรผู้บ้� ริิหารระดัับสููงด้้านการบริิหารงานพััฒนาเมืือง (มหานคร)
	รุ่่�นที่่� 1/2555 มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช
• หลัักสููตรผู้บ้� ริิหารกระบวนการยุุติธิ รรมระดัับสููง รุ่่�นที่่� 14/2553
	วิิทยาลััยการยุุติธิ รรม สำำ�นักั งานศาลยุุติธิ รรม
• หลัักสููตรการกำำ�กับั ดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้บ้� ริิหารระดัับสููงของ
	รััฐวิิสาหกิิจและองค์์กรมหาชน ปีี 2552 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรผู้บ้� ริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน รุ่่�นที่่� 3/2549
ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย
• หลัักสููตร Executive Leadership Program ปีี 2548 NIDA-Wharton
School of the University of Pennsylvania
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (ปีี 2546) วิิทยาลััยป้้องกััน
ราชอาณาจัักร
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
2562-2564 ประธานกรรมการธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้า
		
แห่่งประเทศไทย
2557-2562 สมาชิิกสภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ
2559-2561 กรรมการ/ประธานคณะบริิหารการลงทุุน บริิษััท กฟผ.
		อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
2559-2560 ประธานกิิตติิมศัักดิ์์� สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
2557-2560 กรรมการ คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
2557-2560 กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล และ
		
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ธนาคาร กรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2557-2560 กรรมการ คณะกรรมการกองทุุนส่่งเสริิมงานวััฒนธรรม
		
กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม
2557-2560 กรรมการ/สาราณีียกร สมาคมนิิสิิตเก่่า
		จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

63 ปี
ไทย
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
14 มีนาคม 2562
12,000,448 หุ้น (2.596%)

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 บมจ. ทีีบีีเอสพีี
2531-ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ บมจ. ซิินเน็็ค (ประเทศไทย)
กิิจการอื่่�น
(ที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนและไม่่ ได้้ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท)
2562-2564 ประธานกรรมการธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้า
		
แห่่งประเทศไทย
2561-ปััจจุุบััน ประธาน สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
2561-ปััจจุุบััน ประธานร่่วมภาคเอกชน สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
		ร่่วมภาคเอกชน 3 สถาบััน (กกร.)
2562-ปััจจุบัุ ัน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิคณะกรรมการพััฒนาวิิทยาศาสตร์์
		
และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
2561-ปััจจุุบััน กรรมการคณะกรรมการยุุทธศาสตร์์ชาติิ
2559-ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ สถาบัันชุุณหะวัันเพื่่�อการพััฒนา
		ธุุรกิิจเอสเอ็็มอีีอย่่างยั่่�งยืืน
2558-ปััจจุุบััน กรรมการ มหาวิิทยาลััยรััตนบััณฑิิต
2562-ปััจจุุบััน กรรมการบริิหารสถาบัันคลัังสมองของชาติิ
2563-ปััจจุุบััน กรรมการ คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
2557-ปััจจุุบััน กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
		
สภามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลอีีสาน
2551-ปััจจุุบััน ประธานกรรมการส่่งเสริิมกิิจการ/
		
กรรมการสภา โรงเรีียนนายร้้อยตำำ�รวจสามพราน
การถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ
(รวมคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ)
• 12,000,448 หุ้้�น (2.596%)
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
• ใช่่
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
• เป็็นบิิดาของนางสาวสุุธิิดา มงคลสุุธีีและนายจุุติพัิ ันธุ์์� มงคลสุุธีี
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นางเสาวนีีย์์ กมลบุุตร

อายุุ
สััญชาติิ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััท
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

วุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาโท รััฐศาสตร์์มหาบััณทิิต สาขาบริิหารรััฐกิิจ
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี รััฐศาสตร์์บััณฑิิต สาขาบริิหารรััฐกิิจ
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
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) 9/2019
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020
การอบรมหลัักสููตรอื่่�นๆ
•	วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.2548)
• หลัักสููตรผู้บ้� ริิหารระดัับสููงสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.) รุ่่�นที่่� 7
• Senior Executive Program (Kellogg-ศศิินทร์์)
• The Management Development Program (Wharton School)
• Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.)
Class No.4
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
2557-2560 กรรมการธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
		
แห่่งประเทศไทย
2555-2556 ประธานกรรมการบริิหาร กลุ่่�มธุุรกิิจค้้าปลีีก
		
บจ. ไทยยานยนตร์์
2552-2556 ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2552-2556 กรรมการ บมจ.ทางยกระดัับดอนเมืือง
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69 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
14 พฤศจิกายน 2555
ไม่มี

2552-2555 รองปลััดกระทรวงการคลัังหััวหน้้ากลุ่่�มภารกิิจด้้านรายได้้
		
(กรมสรรพากร กรมศุุลกากรและกรมสรรพสามิิต)
2552-2555 กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ การประปา ภููมิิภาค
2551-2552 ผู้้�ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ต้� รวจราชการ 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
2564-ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฐิิติิกร
2563-ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่�
2559-ปััจจุบัุ ัน กรรมการอิิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริิหาร
		
ความเสี่่�ยง, ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
		
บมจ. เอฟ เอ็็น แฟคตอรี่่� เอ๊๊าท์์เลท
2557-ปััจจุบัุ ัน กรรมการอิิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
		
สรรหาและค่่าตอบแทน บมจ. คาราบาว กรุ๊๊�ป
กิิจการอื่่�น
(ที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนและไม่่ ได้้ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท)
2564-ปััจจุุบััน ประธานกรรมการบริิษััท บลจ.ไอร่่า
2561-ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สภาวิิทยาลััยเซาธ์์อีีสท์์บางกอก
การถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ
(รวมคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ)
• ไม่่มีี
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
• ใช่่
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
• ไม่่มีี
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69 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท 25 เมษายน 2562
ไม่มี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

อายุุ
สััญชาติิ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััท

วุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาวิิศวกรรมศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (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
การอบรมหลัักสููตรที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) 28/2004
• The Role of Chairman Program (RCP) 28/2012
การอบรมหลัักสููตรอื่่�นๆ
• 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
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
2558-2564 กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการ บมจ. ไทยคม
2554-2564 กรรมการอิิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ บมจ. อิินทััช โฮลดิ้้�งส์์
2562-2563 ประธานกรรมการ, บจ. หลัักทรััพย์์หยวนต้้า (ประเทศไทย)
2561-2563 กรรมการอิิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. สายการบิินนกแอร์์
2561-2563 กรรมการอิิสระและประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บมจ. พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2557-2562
2556-2563
2556-2560
2555-2563
2554-2561
2554-2558

สมาชิิกสภานิิติบัิ ัญญััติิแห่่งชาติิ
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสภามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี
กรรมการอิิสระ บมจ. ปตท.
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสภา จุุฬาลงกรณ์์ มหาวิิทยาลััย
ประธานกรรมการ, บมจ พีีทีีทีี โกลบอล
กรรมการอิิสระและประธานคณะกรรมการบริิหาร
บมจ. ธนาคารกรุุงไทย
2549-2556 ประธานกรรมการ/กรรมการ/ประธานกรรมการบริิหาร
บมจ. ไออาร์์พีีซีี

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
2563-ปััจจุบัุ ัน กรรมการอิิสระ บมจ. เมเจอร์์ ซีีนีีเพล็็กซ์์กรุ๊๊�ป
2563-ปััจจุบัุ ัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิิสระ บมจ. ไอร่่า แคปปิิตอล
2563-ปััจจุบัุ ัน กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการ บมจ. โคลเวอร์์ เพาเวอร์์
2560-ปััจจุบัุ ัน กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการ บมจ. เอสวีีไอ
2558-ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการ บมจ. ไทยคม
2555-ปััจจุบัุ ัน ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริิหาร
บมจ. โทรีีเซนไทย เอเยนต์์ซีีส์์
กิิจการอื่่�น
(ที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนและไม่่ ได้้ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท)
2562-ปััจจุบัุ ัน ประธานกรรมการ บมจ. ไอร่่า พร็็อพเพอร์์ตี้้�
2555-ปััจจุบัุ ัน ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริิหาร
บมจ. เมอร์์เมด มาริิไทม์์
2554-ปััจจุบัุ ัน ประธานกรรมการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
(TBCSD)
ปััจจุบัุ ัน
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สภาสถาบัันพระปกเกล้้า
ปััจจุบัุ ัน
นายกสภามหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์
ปััจจุบัุ ัน
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์
การถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ
(รวมคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ)
• ไม่่มีี
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
• ใช่่
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
• ไม่่มีี
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นายอารีีพงศ์์ ภู่่�ชอุ่่�ม

อายุุ
สััญชาติิ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััท
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

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 “ผู้บ้� ริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน รุ่่�นที่่� 4” (วตท.)
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตร “ผู้บ้� ริิหารกระบวนการยุุติธิ รรมระดัับสููง รุ่่�นที่่� 14” (บยส.)
	สำำ�นักั งานศาลยุุติธิ รรม
• หลัักสููตร “การป้้องกัันราชอาณาจัักร รุ่่�นที่่� 46” (วปอ.)
	วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตร “ผู้บ้� ริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน 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)
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2557-2558
2557-2558
2557-2557
2556-2557

64 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
2 มกราคม 2562
ไม่มี

ประธานกรรมการธนาคาร กรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริิษััท การบิินไทย จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารแห่่งประเทศไทย
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)
กิิจการอื่่�น
(ที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนและไม่่ ได้้ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท)
2558-ปััจจุุบััน กรรมการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา
การถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ
(รวมคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ)
• ไม่่มีี
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
• ใช่่
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
• ไม่่มีี
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นางชนัั
นายประเสริ
ญญารัั
ฐกบุษ์์ญเพ็็
สัมชร์
พั รั
น
์ ตน์
ั ธ์ ์

อายุุ
สััญชาติิ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััท
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

วุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาโท สาขา Management Information System (MIS)
มหาวิิทยาลััยเวสท์์เวอร์์จิิเนีีย สหรััฐอเมริิกา
• ประกาศนีียบััตร Berkeley Executive Coaching Leadership
• ประกาศนีียบััตร ด้้านการจััดการ (Special Management Program)
มหาวิิทยาลััยมาร์์แชล สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี สาขาบริิหารธุุรกิิจ เอกการบััญชีี มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
การอบรมหลัักสููตรที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
• Director Certification Program (DCP) 49/2004
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 14/2010
• Director Accreditation Program (DAP) 162/2019
•		Advance Audit Committee Program (AACP) 41/2021
การอบรมหลัักสููตรอื่่�นๆ
• หลัักสููตร EDP6 Executive Development Program, Chairman of
Alumni 6 sponsored by TLCA
• หลัักสููตร CMA14 (Capital Market Academy) from SET
• หลัักสููตร LSP1 – Leadership Successor Program for State 		
Enterprises powered by Ministry of Finance
• หลัักสููตร Certified Berkeley Executive Coaching Institute
(BECI) 2014
• หลัักสููตร IMD Leadership Development Program by Thailand
Listed Company Assoc. 2015
• หลัักสููตร Enhancing the Competitiveness of Thai Companies by
IMD Switzerland powered by TLCA Thailand Listed Company
Association (LDP1)
• หลัักสููตร BRAIN1 Business Revolution and Innovation Network by
FTI Federal Trade Industries
ประสบการณ์์ทำำ�งาน
2562-2564 กรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บมจ. แม็็คกรุ๊๊�ป
2551-2562 กรรมการผู้จั้� ัดการ บจ. ดีีเอชแอล เอ้้กซ์์เพรส
	อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล (ประเทศไทย)
2536–2554 General Manager, Oracle Cooperation (Thailand)
2547–2551 กรรมการผู้จั้� ัดการ กลุ่่�มอุุปกรณ์์โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
บจ. โมโตโรล่่า (ประเทศไทย)
2544-2547 กรรมการผู้จั้� ัดการ, SAS Inc.

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

58 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
13 พฤษภาคม 2564
ไม่มี

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
2563-ปััจจุบัุ ัน กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำำ�กัับ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำำ�กััด
(มหาชน)
2558-ปััจจุบัุ ัน กรรมการ และกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บมจ. แม็็คกรุ๊๊�ป
2556-ปััจจุบัุ ัน กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการกํํากัับดููแลกิิจการ
กรรมการสรรหาและประธานกรรมการกํําหนดค่่าตอบแทน
บมจ.โทเทิ่่�ล แอ็็คเซ็็ส คอมมููนิิเคชั่่�น
กิิจการอื่่�น
(ที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนและไม่่ ได้้ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท)
2564-ปััจจุบัุ ัน กรรมการ และอนุุกรรมการของรััฐวิิสาหกิิจ
(บริิษััท ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด)
ประธานอนุุกรรมการนวััตกรรมและพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
อนุุกรรมการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์และกลั่่�นกรองการลงทุุน
อนุุกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการ และ
อนุุกรรมการเฉพาะกิิจพิิจารณางบประมาณประจำำ�ปีี 2566
2557-ปััจจุบัุ ัน กรรมการ บริิษััท ดีีแทค ไตรเน็็ต จำำ�กััด
การถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ
(รวมคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ)
• ไม่่มีี
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
• ใช่่
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
• ไม่่มีี
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T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

นางสาวสุุ ธิด
ิ า มงคลสุุ ธีี

อายุุ
สััญชาติิ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััท
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

วุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี บริิหารบััณฑิิต (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2) สาขาการเงิิน
และการธนาคาร จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ สาขาธุุรกิิจระหว่่างประเทศ ณ ควีีน แมรี่่�
มหาวิิทยาลััยแห่่งลอนดอน ประเทศอัังกฤษ
การอบรมหลัักสููตรที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
• Company Secretary Program (CSP) 32/2009
• Director Certification Program (DCP) 233/2016
การอบรมหลัักสููตรอื่่�นๆ
• หลัักสููตรผู้ป้� ฏิิบัติั 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�นำ�ยุ
ำ คุ ใหม่่ในระบอบประชาธิิปไตย
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Academy of Business Creativity สถาบัันพััฒนาความคิิด
สร้้างสรรค์์เชิิงธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
• หลัักสููตรนัักอุุตสาหกรรมรุ่่�นใหม่่ (Young F.T.I.) รุ่่�น 1 สภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย
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)
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41 ปี
ไทย
กรรมการ
2 มกราคม 2563
20,632,037 หุ้น (4.464 %)

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 กรรมการ บมจ.ทีีบีีเอสพีี
2558-ปััจจุบัุ ัน กรรมการธรรมาภิิบาล กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน
		
ปฏิิบััติิการ และกรรมการบริิหาร ความเสี่่�ยงด้้านกฎหมาย
		
บมจ. ซิินเน็็ค (ประเทศไทย)
2557-ปััจจุุบััน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บมจ. ซิินเน็็ค (ประเทศไทย)
กิิจการอื่่�น
(ที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนและไม่่ ได้้ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท)
ไม่่มีี
การถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ
(รวมคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ)
• 20,632,037 หุ้้�น (4.464%)
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
• ใช่่
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
• เป็็นบุุตรสาวของนายสุุพันั ธุ์์� มงคลสุุธีแี ละพี่่�สาวของนายจุุติพัิ นั ธุ์์� มงคลสุุธีี
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นายจุุ ติพั
ิ ั นธุ์์� มงคลสุุ ธีี

อายุุ
สััญชาติิ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััท
วัันที่�่ได้้รับั การแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษัทั
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

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
• หลัักสููตร IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders
(IMET MAX) รุ่่�นที่่� 3 โดย มููลนิิธิเิ พื่่อ� สถาบัันการศึึกษาวิิชาการจััดการ
แห่่งประเทศไทย
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

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

35 ปี
ไทย
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
25 สิงหาคม 2559
3,388,096 หุ้น (0.733%)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
2563-ปััจจุุบััน กรรมการ บมจ.ทีีบีีเอสพีี
กิิจการอื่่�น
(ที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนและไม่่ ได้้ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท)
2563-ปััจจุุบััน กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บจ. โกไฟว์์
2555-ปััจจุุบััน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บจ. ทีี.เค.เอส. สยามเพรส
		
แมเนจเม้้นท์์
การถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ
(รวมคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ)
• 3,388,096 หุ้้�น (0.733%)
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
• ใช่่
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
• เป็็นบุุตรชายของนายสุุพัันธุ์์� มงคลสุุธีี
และน้้องชายของนางสาวสุุธิิดา มงคลสุุธีี
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คณะผู้้�บริิหาร
ณ 31 ธันวาคม 2564

นายจุตพ
ิ นธ
ั ์ุ 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
• หลัักสููตร IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders
(IMET MAX) รุ่่�นที่่� 3 โดย มููลนิิธิเิ พื่่อ� สถาบัันการศึึกษาวิิชาการจััดการ
แห่่งประเทศไทย
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
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35 ปีี
ไทย
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
25 สิิงหาคม 2559 (4 ปีี 5 เดืือน)
3,388,096 หุ้้�น (0.733%)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
2563-ปััจจุุบััน กรรมการ บมจ.ทีีบีีเอสพีี
กิิจการอื่่�น
(ที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนและไม่่ ได้้ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท)
2563-ปััจจุุบััน กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บจ. โกไฟว์์
2555-ปััจจุบัุ ัน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บจ. ทีี.เค.เอส. สยามเพรส
		
แมเนจเม้้นท์์
การถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ
(รวมคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ)
• 3,388,096 หุ้้�น (0.733%)
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
• ใช่่
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
• เป็็นบุุตรชายของนายสุุพัันธุ์์� มงคลสุุธีี
และน้้องชายของนางสาวสุุธิิดา มงคลสุุธีี

56-1 ONE REPORT 2021

นางสาวรุจี จรพิภพ
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 ผู้จั้� ัดการฝ่่ายขาย บจ. ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี

53 ปีี
ไทย
ผู้้�อำำ�นวยการขายและการตลาด
195,528 หุ้้�น (0.0423%)
กิจการอื่น
(ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
- ไม่่มีี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• 195,528 หุ้้�น (0.0423%)
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
• ใช่่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
• 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
2563-2564 ผู้้�อำำ�นวยการจััดซื้้�อและส่่งออก บมจ.ทีี.เค.เอส.เทคโนโลยีี
2551-2562 ผู้้�อำำ�นวยการจััดซื้้�อ, บมจ.ทีี.เค.เอส.เทคโนโลยีี
2549-2550 ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาด บจก. ลีีเรคโก (ประเทศไทย)
2547-2548 ผู้้�จััดการฝ่่ายจััดซื้้�ออาวุุโส บมจ. สยามแม็็คโคร
2539-2546 ผู้้�จััดการฝ่่ายจััดซื้้�ออาวุุโส บจก. แม็็คโครออฟฟิิศเซ็็นเตอร์์
2534-2538 ผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิตภััณฑ์์ บจก. วููลเวิิร์์ทโอเวอร์์ซีี
คอร์์ปอเรชั่่�น (ประเทศไทย)

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

59 ปีี
ไทย
ผู้้�อำำ�นวยการจััดซื้้�อและส่่งออก
79,652 หุ้้�น (0.017%)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี

กิจการอื่น
(ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
- ไม่่มีี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• 79,652 หุ้้�น (0.017%)
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
• ใช่่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
• ไม่่มีี
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นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

45 ปีี
ไทย
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายงานระบบ
174,036 หุ้้�น (0.037%)

วุฒิการศึกษา
 ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมเครื่่�องกล จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
 ปริิญญาโท วิิศวกรรมเครื่่�องกล จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
 Personal Data Protection Act (PDPA) training CY2021
 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

กิจการอื่น
(ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
- ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งาน
2561-2564 ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายงานระบบ
2558-2560 ผู้้�จััดการโรงงาน บมจ.วโรปกรณ์์
2558-2558 Senior Manager Global Sourcing บจ.ซััมมิิท โอโตซีีท
	อิินดััสตรีี
2546-2558 Automation Manager บจ. ยููแทคไทย
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การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• 174,036 หุ้้�น (0.037%)
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
• ใช่่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
• ไม่่มีี
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คุณภาคภูมิ กังสนานนท์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
วุฒิการศึกษา
 ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
 ปริิญญาโท สาขาการวิิเคราะห์์การเงิิน (Master of Financial Analysis)
มหาวิิทยาลััย New South Wales ประเทศออสเตรเลีีย
คุณวุฒิอื่น ๆ
 ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 10973
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
 e-learning CFO’s Orientation Course (Thai Version)
ประสบการณ์ทำ�งาน
2563 – 2564 ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน บริิษััท รีีเลชั่่�นชิิพ
	รีีพัับบลิิค จำำ�กััด
2562 - 2563 ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายการเงิิน บริิษััท เอ็็ทน่่า ประกัันสุุขภาพ
(ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
2557 – 2561 Tax Manager, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos
Advisory Co., Ltd.
2556 – 2557 ผู้จั้� ัดการฝ่่ายบััญชีี บริิษััท เอสพีีซีีจีี จำำ�กััด (มหาชน)
2554 – 2556 Deputy Tax Manager, PricewaterhouseCoopers
Legal & Tax Consultants Ltd.
2551 – 2554 Senior Auditor, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

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

36 ปีี
ไทย
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
ไม่่มีี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี

กิจการอื่น
(ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
- ไม่่มีี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• ไม่่มีี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
• ใช่่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
• ไม่่มีี
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โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

บริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) “บริิษััทฯ” เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์อยู่่�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมบริิการ
หมวดธุุรกิิจสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ โดยเข้้าซื้้�อขายวัันแรกเมื่่�อ 18 พฤศจิิกายน 2546 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 คุุณสุุพัันธุ์์� มงคลสุุธีี ได้้เปลี่่�ยนแปลงธุุรกิิจจากเครื่่�องเขีียน
มาเป็็นผู้้�ผลิิตกระดาษต่่อเนื่่�องคอมพิิวเตอร์์ กระดาษถ่่ายเอกสาร กระดาษโรเนีียว ในปีี พ.ศ. 2547 บริิษััทฯ ลงทุุนในบริิษััท สยามเพรส
แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัดั ซึ่่ง� ดำำ�เนิินธุุรกิิจสิ่่ง� พิิมพ์์ เช่่นเดีียวกัับบริิษัทั ฯ โดยบริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นใหญ่่ในสััดส่ว่ นร้้อยละ 85 ของทุุนจดทะเบีียน 60 ล้้านบาท
และเข้้าถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ในต้้นปีี พ.ศ. 2548 เพื่่�อให้้ธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์ของบริิษััทฯ ครบวงจร โดยมีีระบบการพิิมพ์์ออฟเซ็็ท ทั้้�งแบบต่่อเนื่่�อง
และแบบแผ่่น ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล แบบสีีและขาวดำำ� รวมถึึงการบริิหารแบบพิิมพ์์ให้้กัับลููกค้้าองค์์กรขนาดใหญ่่ โดยบริิษััท สยามเพรส
แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด ได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด “บริิษััทย่่อย” มีีทุุนจดทะเบีียน 300 ล้้านบาท
นอกจากธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์ที่่�บริิษััทฯ และ บริิษััทย่่อย ดำำ�เนิินการอยู่่� บริิษััทฯ ได้้มีีการขยายธุุรกิิจด้้านอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงคอมพิิวเตอร์์ ในปีี
พ.ศ. 2531 ได้้จััดตั้้�งบริิษััทย่่อย บริิษััท คอมเพ็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กัดั ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 1.0 ล้้านบาท เพื่่�อประกอบธุุรกิิจนำำ�เข้้าและ
จััดจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ต่อ่ พ่่วงคอมพิิวเตอร์์ ซอฟต์์แวร์์ และระบบสารสนเทศ และได้้เปลี่่�ยนชื่่อ� เป็็น บริิษัทั ซิินเน็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กัดั (มหาชน)
โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 800 ล้้านบาท บริิษััทฯ ถือื หุ้้�นหลัักในสััดส่่วนร้้อยละ 38.51 และ กลุ่่�มบริิษััท ซิินเน็็ค ประเทศไต้้หวััน (King’s Eye
Investment Ltd.) ในสััดส่่วนร้้อยละ 34.99 โดยบริิษััท ซิินเน็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) (“SYNNEX”) มีีสถานะเป็็นบริิษััทร่่วม
รายได้้จากการลงทุุนในส่่วนนี้้� บริิษััทฯ รัับรู้้�รายได้้ในลัักษณะของส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ต่่อมาในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้เข้้าถือื หุ้้�นใน บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) (“TBSP”) จากร้้อยละ 79.74 เป็็นร้้อยละ 97.17 ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิ่่�งพิิมพ์์ป้้องกัันการปลอมแปลง เช่่น บััตรพลาสติิก เช็็ค ฉลากป้้องกัันการปลอมแปลง RFID และ Smart Card Reader
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้ซื้้อ� หุ้้�นสามััญเพิ่่ม� ทุุนที่่อ� อกใหม่่ของบริิษัทั สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน) (“SABUY”) จำำ�นวน 110,000,000 หุ้้�น
มููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้�น 984,500,000.00 บาท บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของ SABUY ในสััดส่่วนร้้อยละ 9.68 ของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของ
SABUY
และในปีี 2564 ได้้มีี ในการจััดโครงสร้้างธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ และ TBSP นั้้�น TBSP จะดำำ�เนิินการโอนทรััพย์สิ์ นิ อัันได้้แก่่ ที่่�ดินิ หนี้้�สินิ รวม
ถึึง ภาระผููกพัันทั้้�งหลาย รวมทั้้�งหุ้้�นสามััญในบริิษัทั ย่่อย ให้้กับั บริิษัทั ทีี. เค. เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัดั (“SPM”) ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั ย่่อย
ที่่� TBSP ถือื หุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 99.99 ของหุ้้�นที่่�จำ�ำ หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของ SPM และ/หรืือ บริิษััท มาร์์เวลแพค จำำ�กััด (“MVP”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ย่่อยที่่� TBSP ถืือหุ้้�นทางอ้้อมผ่่าน SPM อยู่่�ร้้อยละ 99.99 ของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของ MVP
บริิษััทฯ ขายหุ้้�นสามััญของ TBSP จำำ�นวน 150,061,118 หุ้้�น คิิดเป็็นสััดส่่วนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 73.48 ของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้ว
ทั้้�งหมดของ TBSP คิิดเป็็นมููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้น� 2,005,022,000.00 บาท ให้้แก่่ SABUY ซึ่่ง� ภายหลัังการขายหุ้้�น TBSP ส่่งผลให้้บริิษัทั ฯ มีีสัดส่
ั ว่ น
การถืือหุ้้�นใน TBSP ร้้อยละ 25 ของหุ้้�นที่่�จำ�ำ หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของ TBSP
การจััดโครงสร้้างธุุรกิิจของบริิษััทฯ และ TBSP เป็็นการดำำ�เนิินการเพื่่�อปรัับแผนธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์กระดาษและธุุรกิิจบััตรพลาสติิก
ของบริิษัทั ฯ โดยบริิษัทั ฯ ได้้มุ่่�งเน้้นการปรัับตััวให้้เท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั โดยการพััฒนานวััตกรรมด้้านระบบ
สารสนเทศ และได้้ปรัับโครงสร้้างองค์์กรในกลุ่่�มบริิษััทให้้เกิิดผลผนึึก (Synergy) ทั้้�งด้้านการพััฒนาตลาดและผลิิตภััณฑ์์ และด้้านการลด
ต้้นทุุนการผลิิตเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันโดยรวมสำำ�หรัับรัักษาฐานธุุรกิิจเดิิมควบคู่่�ไปกัับการหาพัันธมิิตรทางธุุรกิิจรายใหม่่
จััดโครงสร้้างธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� ตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั (Digital Disruption) และการ
เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค โดยบริิษััทฯ และ SABUY จะผนึึกกำำ�ลััง (Synergy) เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบธุุรกิิจ (Business Model)
ของ TBSP ให้้มีคี วามสอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของภาคธุุรกิิจและรููปแบบการดํําเนิินชีีวิติ (Lifestyle) ของผู้้�บริิโภคโดยให้้ความสํําคััญใน
การเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่� Digital Platform มากขึ้้�นและประกอบกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อสภาพเศรษฐกิิจและสัังคมทั่่�วโลก ซึ่่ง� ทุุกฝ่่ายทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน ต่่างก็็จำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินมาตรการเว้้นระยะห่่างทาง
สัังคม (Social Distancing) และมาตรการลดการสััมผััส (Contactless) ด้้วยการนํําเทคโนโลยีีต่่าง ๆ มาใช้้ในการปรัับรููปแบบธุุรกิิจและ
รููปแบบการดํําเนิินชีีวิิตอย่่างแพร่่หลายจนเกิิดเป็็นความปกติิใหม่่ (New Normal) เช่่น การทํํางานจากที่่�บ้้าน (Work From Home) และ
การประชุุมทางไกล (Online Conference) เพื่่�อลดการเดิินทางไปรวมกลุ่่�มกััน การใช้้โปรแกรมประยุุกต์์บนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� (Mobile
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Application) และการใช้้เอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Document) เพื่่�อลดการสััมผััสเอกสาร ซึ่่�งปััจจััยดัังกล่่าวผลัักดัันให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลง
รููปแบบและวิิธีีการใช้้บััตรพลาสติิก จากการเป็็นเพีียงเครื่่�องมืือในการยืืนยัันตััวตนเพื่่�อการทำำ�ธุุรกรรม แต่่ยกระดัับเป็็นตััวกลางในการเก็็บ
ข้้อมููล เพื่่�อเชื่่�อมโยงและแลกเปลี่่�ยนทั้้�งทางด้้านการเงิินและบริิการสำำ�หรัับกลุ่่�มธุุรกิิจและบริิการต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน บริิษััทฯ และ TSBP จึึง
จำำ�เป็็นต้้องมีีการทบทวนรููปแบบธุุรกิิจและร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพเพื่่�อให้้ก้้าวทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของผู้้�บริิโภค
วิิสััยทััศน์์ พัั นธกิิจ และกลยุุทธ์ใ์ นการดำำ�เนิินงาน
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้มีีการพลิิกโฉมปรัับรููปแบบธุุรกิิจใหม่่ โดยการทรานส์์ฟอร์์มธุุรกิิจจาก Security Printing ไปเป็็น
Tech Ecosystem Builder เพื่่�อเดิินหน้้าสู่่�โลกดิิจิิทััล มุ่่�งสู่่�การขัับเคลื่่�อนองค์์กรด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีี มาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการผลัักดัันสร้้าง
ธุุรกิิจใหม่่ โดยแบ่่งเป็็น 4 ธุุรกิิจหลััก ซึ่่�งแต่่ละบริิษััทฯ จะช่่วยสนัับสนุุนเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า การเปลี่่�ยนแปลงของบริิษััทจะประสบความสำำ�เร็็จ
และมีีการบริิการแบบครบวงจรมากขึ้้�นตามความต้้องการของลููกค้้า
วิิสััยทััศน์์ (Vision) :
เป็็นผู้้�นำำ�และให้้บริิการโซลููชั่่�นแบบครบวงจรที่่�ได้้รัับการไว้้วางใจและดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน
พัันธกิิจ (Mission) :
1. ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน สร้้างผลกำำ�ไรและผลตอบแทนที่่�ดีี พร้้อมยึึดมั่่�นหลัักการบรรษััทภิิบาล
2.	สร้้างสรรค์์นวััตกรรม การพััฒนาธุุรกิิจ สิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นเลิิศพร้้อมทั้้�งได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้าและคู่่�ค้้า พัันธมิิตร
3. เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญในการให้้บริิการโซลููชั่่�นทางธุุรกิิจและเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีีและรัับข้้อมููลเชิิงลึึกจากการผนึึกกำำ�ลัังทางธุุรกิิจ
4.	ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการบริิหาร การปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต รัักษาคุุณภาพงาน พััฒนาบุุคลากร และการจััดการบริิหารความ
เสี่่�ยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทั้้ง� หมดเกิิดความพึึงพอใจ รวมถึึงดููแลรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่ง� แวดล้้อม
กลยุุทธ์์ (Strategy) :
1. ด้้านการตลาด	 : 	มุ่่�งขยายส่่วนตลาดด้้วยผลิิตภััณฑ์์และบริิการ ที่่�เป็็นเลิิศที่่�แตกต่่างและเหนืือคู่่�แข่่ง เพื่่�อตอบสนองต่่อความ
			ต้้องการของลููกค้้าทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ
2. ด้้านการผลิิต	 :	มุ่่�งมั่่�นเพิ่่�มศัักยภาพในการวิิจััย และพััฒนา เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าทั้้�งด้้านสิินค้้า บริิการและกระบวนการทำำ�งาน
3. ด้้านผู้้�ถืือหุ้้�น : ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สามารถสร้้างกำำ�ไร และผลตอบแทนที่่�ดีี ตลอดจนมีีการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
4. ด้้านลููกค้้า : 	ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าด้้วยนวััตกรรม และเทคโนโลยีีสมัยั ใหม่่ เพื่่อ� ลดกระบวนการทำำ�งานและสร้้าง
			ความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้า
5. ด้้านคู่่�ค้้า
: เน้้นการดำำ�เนิินการภายใต้้การแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม มุ่่�งสร้้างความสััมพัันธ์์ และความร่่วมมืือในระยะยาว
6. 	ด้้านพนัักงาน : 	ส่่งเสริิมให้้พนักั งานได้้พัฒ
ั นาความสามารถในการทำำ�งาน ภายใต้้สวัสดิ
ั กิ าร และสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี ในบรรยากาศ
			 การทำำ�งานที่่�เปิิดเผยโปร่่งใส เปี่่�ยมด้้วยพลัังแห่่งความกระตืือรืือล้้นในทุุกๆ ส่่วนก่่อให้้เกิิดความภาคภููมิใิ จ และ
			 เชื่่�อมั่่�นในองค์์กร
วััฒนธรรมองค์์กร “T.K.S. We Can”
T: Trust - เชื่่�อใจกััน ซื่่�อสััตย์์ จริิงใจ ไว้้ใจมีีทััศนคติิที่่�ดีี มีีความรัับผิิดชอบในหน้้าที่่� เคารพและให้้เกีียรติิกััน
K: Knowledge - ใฝ่่รู้้� หมั่่�นศึึกษา เรีียนรู้้� และพััฒนาศัักยภาพในการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง
S: Synergy - รวมพลัังกััน มีีส่่วนร่่วม สามััคคีี แบ่่งปััน ช่่วยเหลืือกัันและกััน เพื่่�อไปสู่่�เป้้าหมายเดีียวกััน
WE CAN - เชื่่�อมั่่�น มุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจลงมืือทำำ�อย่่างเต็็มที่่�
เป้้าหมายองค์์กร
แผนกลยุุทธ์์และเป้้าหมายขององค์์กรในระยะยาว 3 ปีี (2565-2567) บริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด ได้้มุ่่�งสู่่�
การให้้บริิการแบบ Service-Oriented เป็็นผู้้�นำำ�และให้้บริิการโซลููชั่่�นแบบครบวงจรที่่�ได้้รัับการไว้้วางใจและดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน โดยนำำ�
เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มุ่่�งสู่่�การเป็็นธุุรกิิจใหม่่ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ อีีกทั้้�งมองหาช่่องทางการขยายกลุ่่�ม
ลููกค้้าใหม่่และ partner ในการผลัักดัันยอดขายและผลกำำ�ไร เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการทรััพยากรและต้้นทุุน ควบคู่่�ไปกัับการ
สร้้างคุุณค่่าหลัักขององค์์กร มุ่่�งพััฒนาบุุคลากรให้้มีีทัักษะด้้านนวััตกรรมและเทคโนโลยีี และมีีความเป็็นเลิิศในการปฏิิบััติิงาน สู่่�การเป็็น
องค์์กรที่่�มีีความสุุจริิต มีีความเป็็นมืืออาชีีพ และมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด อีีกทั้้�งยัังคงดููแลและห่่วงใยชุุมชนรอบข้้าง ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกภาคส่่วน เพื่่�อพััฒนาสัังคมร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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การเปลี่่�ยนแปลงและพัั ฒนาการที่่�สำ�คั
ำ ัญ

2564

2563

• บริิษััทฯ ติิดอัันดัับ 1 ใน 100 เป็็นปีีที่่� 5 ของ ESG100 ปีี 2563 ซึ่่�ง
เป็็นการจััดอัันดัับโดยสถาบัันไทยพัั ฒน์์ ที่่�มีีการดำำ�เนิินงานโดดเด่่น
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (Environmental, Social
and Governance : ESG)
• บริิษััทฯ ได้้รับ
ั มอบโล่่มาตรฐานโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco
Factory) ในงาน “Eco Innovation Forum 2020” โดยได้้รัับรอง
ตามมาตรฐานการบริิหารจััดการโรงงานที่่�คำ�นึึ
ำ งถึึงสิ่่� งแวดล้้อม

• การปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจของบริิษััทฯ และ TBSP เป็็นการดำำ�เนิิน
การเพื่่� อปรัับแผนธุุรกิิจสิ่่�งพิิ มพ์์ กระดาษและธุุรกิิจบัต
ั รพลาสติิก

• บริิษััทฯ ได้้รัับมอบประกาศนีียบััตรคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กร

ของบริิ ษัั ท ฯ โดยบริิ ษัั ท ฯ ได้้ มุ่่� ง เน้้ น การปรัั บ ตัั ว ให้้ เ ท่่าทัั น การ

ในฐานะที่่ดำ
� �ำ เนิินงานและส่่งเสริิมการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีีดิิจิิทััล โดยการพัั ฒนา

ในงาน “ร้้อยดวงใจ ร่่วมใจลดโลกร้้อน” (คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นต์)์ ประจำำ�

นวััตกรรมด้้านระบบสารสนเทศ และได้้ปรัับโครงสร้้างองค์์กรใน

ปีี 2563

กลุ่่ม
� บริิษััทฯ ให้้เกิิดผลผนึึก (Synergy) ทั้้�งด้้านการพัั ฒนาตลาด
และผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ และด้้ า นการลดต้้ นทุุน การผลิิ ต เพื่่� อเพิ่่� มความ
สามารถในการแข่่งขัันโดยรวมสำำ�หรัับรัักษาฐานธุุรกิิจเดิิมควบคู่่�
ไปกัับการหาพัั นธมิต
ิ รทางธุุรกิิจรายใหม่่
• บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ซื้้� อ หุ้้�นสามัั ญ เพิ่่� มทุุนที่่� อ อกใหม่่ของบริิ ษัั ท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กัด
ั (มหาชน) (“SABUY”) จำำ�นวน 110,000,000 หุ้้�น
มููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้�น 984,500,000.00 บาท บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของ
SABUY ในสััดส่่วนร้้อยละ 9.68 ของหุ้้�นที่่จำ
� �ำ หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด
ของ SABUY
• บริิษััทฯ ขายหุ้้�นสามััญของ TBSP จำำ�นวน 150,061,118 หุ้้�น คิิดเป็็น
สััดส่่วนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 73.48 ของหุ้้�นที่่จำ
� �ำ หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด
ของ TBSP คิิดเป็็นมูล
ู ค่่ารวมทั้้�งสิ้้�น 2,005,022,000.00 บาท ให้้แก่่
SABUY ซึ่่�งภายหลัังการขายหุ้้�น TBSP ส่่งผลให้้บริิษััทฯ มีีสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นใน TBSP ร้้อยละ 25 ของหุ้้�นที่่จำ
� �ำ หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด
ของ TBSP
• บริิษััทฯ ซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่� มทุุนที่่�เสนอขายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมตาม
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (Right Offering) ของบริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กัด
ั
(มหาชน) (“TBSP”) จำำ�นวน 10,209,711 หุ้้�น คิิดเป็็นมููลค่่ารวม
ทั้้�งสิ้้� น 102,097,110.00 บาท ซึ่่�งการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าวจะ
ส่่งผลให้้ TKS คงสััดส่่วนการเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของ TBSP ในสััดส่่วน
ร้้อยละ 25 ของหุ้้�นที่่จำ
� �ำ หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของ TBSP
• คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีมติิจัดตั้้
ั ง
ั
� บริิษััท เน็็กซ์์ เวนเจอร์์ส จำำ�กัด
เป็็นบริิษััทย่่อยแห่่งใหม่่ เพื่่� อประกอบธุร
ุ กิิจลงทุุนในกิิจการอื่่น
� โดย
มีีทุุนจดทะเบีียน 50,000,000 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน
5,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่ต
� ราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นใน
สััดส่่วนร้้อยละ 100 ของหุ้้�นที่่จำ
� �ำ หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด โดยการจััดตั้้ง
�
บริิษััทดัังกล่่าวจะแล้้วเสร็็จภายในไตรมาสแรกของปีี 2565
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ส่่งเสริิมการขัับเคลื่่อ
� นระบบนิิเวศให้้เติิบโตอย่่างสมดุุล

• บริิษััทฯ ได้้รับ
ั การรัับรองให้้เป็็นสมาชิิกแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รัป
ั ชััน
ของภาคเอกชนไทย (CAC) ในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน
•	มีีการปรัับโครงสร้้างกิิจการของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยการโอนกิิจการ
ทั้้�งหมด ซึ่่�งได้้แก่่ ธุุรกิิจสื่่�อสิ่่� งพิิ มพ์์ บริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด ผ่่านบริิษััท เซอร์์วิิส ฮอลล์์ ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ที่่�จััดตั้้�งขึ้้� นใหม่่ให้้แก่่ บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) (“TBSP”)
โดย TBSP ได้้ออกและจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่� มทุุนของ TBSP จำำ�นวน
94,220,357 หุ้้�น ให้้แก่่ เซอร์์วิิส ฮอลล์์ เพื่่� อชำำ�ระเป็็นค่่าตอบแทน
สำำ�หรัับการซื้้�อและการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมด อย่่างไรก็็ตาม เซอร์์วิส
ิ
ฮอลล์์ ได้้ดำ�ำ เนิินการจดทะเบีียนเลิิกบริิษััทกัับกรมพัั ฒนาธุุรกิิจการค้้า
กระทรวงพาณิิชย์์ เมื่่อ
� วัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2563 ผู้้�ชำำ�ระบััญชีีและผู้้�ถืือ
หุ้้�นรายอื่่น
ิ ฮอลล์์ จึึงได้้มีีหนัังสืือแจ้้งให้้ TBSP ดำำ�เนิิน
� ของเซอร์์วิส
การจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่� มทุุนจำำ�นวน 94,220,357 หุ้้�น
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• บริิษััทฯ ติิดอัันดัับ 1 ใน 100 เป็็นปีีที่่� 4 ของ ESG100 ปีี 2562 ซึ่่�ง
เป็็นการจััดอันดั
ั บ
ั โดยสถาบัันไทยพัั ฒน์์ เป็็นการคััดเลืือกจากบริิษััท
หลัักทรััพย์จด
์ ทะเบีียน จำำ�นวน 771 บริิษััท ที่่มีี
� การดำำ�เนิินงานโดดเด่่น
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (Environmental, Social and
Governance : ESG)
• บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ คืือ บริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์
จำำ�กัด
ั ได้้รับ
ั เครื่่อ
ั งานคณะกรรมการ
� งหมายรัับรองฮาลาลจากสำำ�นัก
กลางอิิสลามแห่่งประเทศไทย เพื่่� อรัับรองผลิิตภััณฑ์์กระบวนการผลิิต
บรรจุุภััณฑ์์ตามกรรมวิิธีีอย่่างถููกต้้องตามหลัักการศาสนาอิิสลาม
• บริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ดตั้้� ง บริิ ษัั ท ย่่อย คืือ บริิ ษัั ท เซอร์์ วิิ ส ฮอลล์์ จำำ�กัั ด
ด้้วยหุ้้�นที่่�บริิษััทถืืออยู่่�ในบริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์
จำำ�กัด
ั (Share Swap) เพื่่� อรองรัับแนวทางการปรัับโครงสร้้างธุร
ุ กิิจ
ของกลุ่่ม
� บริิษััทในส่่วนที่่เ� กี่่ย
� วกัับกิิจการรัับจ้้างแบบพิิ มพ์์ แบบฟอร์์ม
ต่่างๆ ตลอดจนสื่่� อสิ่่� งพิิ มพ์์ ทุุกประเภท โดยจะรวมบริิษััทในเครืือ
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ที่่ป
� ระกอบธุุรกิิจสื่่�อสิ่่�งพิิ มพ์์ เข้้าด้้วยกัันหรืือจััดไว้้ภายในกลุ่่ม
� เดีียวกััน

• บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ได้้รับ
ั การรัับรองมาตรฐานระบบการจััดการ

เพื่่� อเพิ่่� มประสิิ ทธิิภาพในการดำำ�เนิินกิิจการและการบริิหารงานของ

ความปลอดภััยของอาหาร (Food Safety Management System: ISO

กลุ่่ม
� บริิษััทฯ ทุุนจดทะเบีียน 300 ล้้านบาท แบ่่งออกเป็็น 30 ล้้านหุ้้�น

22000 v4.1) จากสถาบััน INTERTEK ซึ่่�งเป็็นระบบการจััดการความ

มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท โดยบริิษััทถืือหุ้้�น 99.99%

ปลอดภััยที่่มีี
� มาตรฐานเกี่่ย
� วข้้องกัับเรื่่อ
� งของอาหาร การวิิเคราะห์์ถึึง

• บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ คืือ บริิษััท โกไฟว์์ จำำ�กัด
ั ได้้รับ
ั รางวััลจาก
Thailand ICT Awards 2019 (TICTA2019) ในงานประกวดซอฟต์์แวร์์
ระดัับชาติิ เป็็นบริิษััทผู้จั
้� ดทำ
ั �ำ ระบบ Venio CRM ตอกย้ำำ�ความสำำ�เร็็จ
ก้้าวสู่่� ผู้้�นำำ�ระบบ CRM บนสมาร์์ทโฟนที่่�น่่าใช้้งานมากที่่�สุุด พร้้อม
ช่่วยเรื่่�องการส่่งมอบประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้กัับลููกค้้า และการจััดการ
บริิหารงานขายอย่่างมืืออาชีีพ โดย "Venio CRM" มุ่่ง
� พัั ฒนาระบบ
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่� อตอบโจทย์์ไลฟ์์ สไตล์์ธุร
ุ กิิจในยุุคดิิจิิทััล เดิินหน้้า
โชว์์คุุณภาพ เน้้นใช้้งานง่่ายผ่่านมืือถืือ สะดวก รวดเร็็วอยู่่�บนพื้้� นฐาน
การบริิการซอฟต์์แวร์์ระดัับมาตรฐานสากลและมุ่่ง
� เน้้นการยกระดัับ
ทางธุุรกิิจให้้กับ
ั องค์์กรทุุกขนาด และทุุกระดัับอุุตสาหกรรม
• บริิษััทฯ ได้้ทำ�ำ การขายหุ้้�นสามััญของบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท โกไฟว์์
จำำ�กััด จำำ�นวน 399,997 หุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 40 ของหุ้้�นที่่�ออกและ
จำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด ให้้กัับนายจุุติิพัันธุ์์� มงคลสุุธีี ในราคาหุ้้�นละ 6
บาท เป็็นจำ�น
ำ วนเงิิน 2,399,982 บาท ทำำ�ให้้บริิษััทถืือหุ้้�น 60%
• บริิษััทฯ ได้้ทำ�คำ
ำ �ำ เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์ทั้้
์ ง
ั
� หมดใน บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กัด
(มหาชน) (“TBSP”) โดยสมััครใจ (Voluntary Tender offer) โดยบริิษััทฯ
เข้้าถืือหุ้้�นใน TBSP ในสััดส่่วน 97.17%
• บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ คืือ บริิษััท ไทยบริิติชซีี
ิ เคีียวริิตี้้� พริ้้�นติ้้ง
ั
� จำำ�กัด
(มหาชน) ได้้เปลี่่ย
� นชื่่�อบริิษััท เป็็น บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กัด
ั (มหาชน)
“TBSP”
• บริิ ษัั ท ฯ จ่่ายเงิิ นปัั นผ ลระหว่่างกาล สำำ� หรัั บ ผลการดำำ� เนิิ น งาน
งวด 6 เดืือนแรกของปีี 2562 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2562 ถึึง
วัั นที่่� 30 มิิ ถุุน ายน 2562 ให้้ แ ก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิ ษัั ท ฯ ในอัั ต รา
0.20 บาท เป็็นจำ�น
ำ วนหุ้้�นทั้้�งหมด 462,226,467 หุ้้�น รวมเป็็นจำ�น
ำ วน
เงิินทั้้�งสิ้้� น 92,445,293.40 บาท โดยเงิินปัันผลจ่่ายดัังกล่่าวเป็็น
การจ่่ายจากกำำ�ไรสุุทธิิ
• บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ คืือ บริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์
จำำ�กัด
ั ได้้เข้้าไปซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััท ทีี.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย)
จำำ�กัด
ั ทำำ�ให้้กลุ่่ม
� บริิษััทฯ มีีสััดส่่วนจากร้้อยละ 51 เป็็นร้อ
้ ยละ 100 และ
ได้้เปลี่่ย
� นชื่่อ
ั (MARVEL PACK Co., Ltd.)
� เป็็น บริิษััท มาร์์เวลแพค จำำ�กัด
• บริิษัั ท ฯ ได้้ จัั ดตั้้� ง กิิ จ การร่่วมค้้ า ภายใต้้ ชื่่� อ บริิษัั ท ทิิ ม ซีีเคีียวด์์
เทคโนโลยีีส์์ จำำ�กััด ประกอบธุุรกิิจการพิิ มพ์์ ดิิจิิทััลและการพัั ฒนา
ซอฟต์์แวร์์ มีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่� อโครงการเทคโนโลยีีการพิิ มพ์์ ชั้้�นสููง
โดยบริิษััทฯ มีีสััดส่่วนในเงิินลงทุุน 33.33%

2561

• บริิษััทฯ ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เข้้าอยู่่�ในกลุ่่�มของบริิษััทหลัักทรััพย์์
ESG 100 ประจำำ�ปีี 2561 ติิดต่่อกัันมาเป็็นปีที่
ี ่� 3 จากการประเมิินความ
ยั่่�งยืืน โดยสถาบัันไทยพัั ฒน์์ ซึ่่�งเป็็นการคััดเลืือกจากบริิษััทหลัักทรััพย์์
จดทะเบีียน จำำ�นวน 683 บริิษััท ในปีี 2561 ที่่มีี
� การดำำ�เนิินงานโดดเด่่น
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (Environmental, Social
and Governance : ESG) อย่่างต่่อเนื่่อ
� ง

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

เรื่่อ
� �ำ เป็็นต้อ
้ งได้้รับ
ั การควบคุุมในขั้้�นตอน
� งอัันตราย และจุุดวิิกฤตที่่จำ
การผลิิตอาหารที่่เ� รีียกว่่า HACCP (Hazard Analysis and Critical
Point System) ซึ่่�งเป็็นระบบการจััดการที่่�ช่่วยให้้อาหารเกิิดความ
ปลอดภััยต่่อผู้บ
้� ริิโภค โดยการเข้้าคุุมจุุดวิิกฤตที่่ต้
� อ
้ งควบคุุมในการ
ผลิิต (CCP) โดยนำำ�ไปใช้้ทุุกกระบวนการที่่เ� กี่่ย
� วข้้องในห่่วงโซ่่อาหาร
เริ่่�มตั้้�งแต่่ผู้้�ผลิิตเบื้้�องต้้น คืือ Primary Producer ไปจนถึึงผู้้�บริิโภค
ช่่วยสร้้างความมั่่�นใจและความปลอดภััยในผลิิตภััณฑ์์อาหารได้้มาก
ขึ้้�น ลดการกีีดกัันทางการค้้าจากประเทศนำำ�เข้้า ทั้้�งนี้้�ระบบ HACCP
จะยึึดมาตรฐานตามโครงการอาหารระหว่่างประเทศ “Codex”
ช่่วยป้้องกัันสารปนเปื้้� อนที่่เ� ป็็นอัน
ั ตราย ทั้้�งทางเคมีีและสารชีีวภาพ
รวมไปถึึงกายภาพของอาหารให้้มีีประสิิ ทธิิภาพมากที่่�สุุด มีีการ
ควบคุุมพนัักงาน ตรวจสอบขั้้�นตอน ติิดตามอย่่างต่่อเนื่่�องในจุุด
วิิกฤตที่่ต้
� อ
้ งควบคุุมเป็็นพิิเศษ
• บริิษัั ท ฯ เข้้ า ถืือหุ้้�นในบริิษัั ท ไทยบริิติิ ชซีี เคีียวริิตี้้� พริ้้�นติ้้� ง จำำ�กัั ด
(มหาชน) “TBSP” เพิ่่� มขึ้้�น จากเดิิมถืือในสััดส่่วน 19.89% เป็็น 77.74%
ทำำ�ให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงสถานะจากบริิษััทร่่วม เป็็นบริิษััทย่่อย โดย
บริิษััทฯ นำำ�งบการเงิินของ TBSP มารวมในการจััดทำ�ำ งบการเงิินรวม
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 เมษายน 2561 ซึ่่�งเป็็นวันที่
ั บ
่� ริิษััทฯ มีีการควบคุุม TBSP
• เมื่่อ
� วัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2561 ได้้ยกเลิิกกิิจการ C.T.K.S Technologies
Co., Ltd. ในประเทศกััมพูู ชา ซึ่่�งเป็็นกิจ
ิ การร่่วมค้้าผ่่านการถืือหุ้้�นโดย
บริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัด
ั
• เมื่่อ
ั
� วัันที่่� 16 พฤศจิิกายน 2561 บริิษััทฯ ได้้ลงทุุนในบริิษััท โกไฟว์์ จำำ�กัด
โดยถืือหุ้้�นใหญ่่ในสััดส่่วนร้้อยละ 100 ของทุุนจดทะเบีียน 10 ล้้านบาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว 5 ล้้านบาท ประกอบธุร
ุ กิิจ บริิการให้้คำ�ำ ปรึึกษา และให้้
บริิการด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและซอฟต์์แวร์์
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• บริิษััทฯ ติิดอันดั
ั บ
ั 1 ใน 100 เป็็นปีที่
ี ่� 2 ของ ESG100 ซึ่่�งเป็็นการจััด
อัันดัับโดยสถาบัันไทยพัั ฒน์์ เป็็นการคััดเลืือกจากบริิษััทหลัักทรััพย์์
จดทะเบีียน จำำ�นวน 656 บริิษััท ในปีี 2560 ที่่มีี
� การดำำ�เนิินงานโดดเด่่น
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (Environmental, Social
and Governance : ESG)
• บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััล Best of the Best ประเภท Best in More
Than One Production Process และรางวััล Gold Award ประเภท
Multi-Piece Production & Campaigns ในงานประกวดสิ่่� งพิิ มพ์์
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 12 (Thailand Print Award 2017)
• บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยได้้รับ
ั การรัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียว (Green
Industry) ระดัับ 4 จากกระทรวงอุุตสาหกรรม
• บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีโครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและ
ลููกจ้้าง (Employee Joint Investment Program :EJIP ) โครงการที่่�
3 โดยมีีระยะเวลาโครงการ 5 ปีี เริ่่�มโครงการตั้้�งแต่่ 1 ตุุลาคม 256010 ตุุลาคม 2565 โดยบริิษััทสมทบให้้ ในอััตรา 42% ของเงิินลงทุุน
ของลููกจ้้าง

25

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััทฯ
ชื่่�อบริิษััทภาษาไทย

บริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)

ชื่่�อบริิษััทภาษาอัังกฤษ

T.K.S. Technologies Public Company Limited

ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์

TKS

เลขทะเบีียนบริิษััท

0107540000014

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

เลขที่่� 30/88 หมู่่�ที่่� 1 ถนนเจษฎาวิิถีี ตำำ�บลโคกขาม อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร
จัังหวััดสมุุทรสาคร 74000

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

ผลิิตและจำำ�หน่่ายแบบพิิ มพ์์ ธุร
ุ กิิจ แบบพิิ มพ์์ ต่่อเนื่่�อง และกระดาษสำำ�นัักงาน

โทรศััพท์์

0-2784-5888

โทรสาร

0-2784-5858

Home Page

www.tks.co.th

ทุุนจดทะเบีียน

462,227,767 บาท

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

462,226,467 บาท

แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ

จำำ�นวน 462,226,467 หุ้้�น

มููลค่่าที่่�ตราไว้้

หุ้้�นละ 1 บาท

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
โครงสร้้างรายได้้

มููลค่่า : (ล้้านบาท)

กลุ่่�มผลิิตภัณ
ั ฑ์์

2564

2563

2562

มููลค่่า

%

มููลค่่า

%

มููลค่่า

%

657.23

38.27

750.41

39.67

1,000.20

40.06

288.39

16.79

323.41

17.10

353.51

14.16

166.69

9.71

246.74

13.04

428.52

17.16

308.99

17.99

314.89

16.65

374.79

15.01

187.34

10.91

153.10

8.09

211.96

8.49

Tech Platform (Platform Solutions)

108.76

6.33

103.07

5.45

127.92

5.12

รวมรายได้้จากการขายและให้้บริิการ

1,717.40

100.00

1,891.63

100.00

2,496.91

100.00

กลุ่่�มแบบสิ่่� งพิิ มพ์์ และบริิการ
1. ธุร
ุ กิิจการบริิการผลิิตเอกสารสิ่่�งพิิ มพ์์ ปลอดการ
ปลอมแปลงและงานเชิิงพาณิิชย์์ (Security Solutions)
2. ธุร
ุ กิิจการบริิการงานพิิ มพ์์ ข้อ
้ มููลของลููกค้้าด้้วยระบบ
	ดิิจิทั
ิ ล
ั (Digital Solutions)
3. ธุร
ุ กิิจการผลิิตบััตรพลาสติิกและบริิการลงข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(Card Solutions) *1
4. ธุร
ุ กิิจการบริิการระบบจััดการคลัังสิินค้า้ พร้้อมจััดส่่ง
(Fulfillment Solutions)
5. ธุร
ุ กิิจการบริิการผลิิตฉลากและบรรจุุภััณฑ์์
(Label & Packaging Solutions)
6. ธุร
ุ กิิจการบริิการพัั ฒนาระบบ e-Solution และ

กลุ่่�มการลงทุุน และรายได้้อื่่�นๆ
	ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า

323.82

241.40

193.36

	กำำ�ไรจากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจ

784.49

-

-

	กำำ�ไรจากการขายสิินทรััพย์์
รายได้้อื่น
่� ๆ
รวมรายได้้จากการลงทุุน และรายได้้อื่่�นๆ
รวมรายได้้

-

-

146.91

19.10

15.99

17.79

1,127.41

257.39

358.06

2,844.81

2,149.02

2,854.97

หมายเหตุุ: *1 บริิษััทได้้มีีการขายกลุ่่�มธุุรกิิจการผลิิตบััตรพลาสติิกและบริิการลงข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Card Solutions) ออกไปในระหว่่างปีี 2564 จากการขายหุ้้�นสามััญในบริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน)
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T.K.S. GROUP BUSINESS

ทีี.เค.เอส.
มุ่่� ง สู่่� ก ารขัั บ เคลื่่� อ นองค์์ ก รด้้ ว ยการนำำ� เทคโนโลยีีมาเป็็ นส่่ วนหนึ่่� ง ในการผลัั ก ดัั น สร้้า งธุุรกิิจใหม่่
แบ่่งเป็็ น 4 กลุ่่� ม ธุุ ร กิิ จ คืือ Security & Fulfillment Solutions IT Ecosystem Fintech
Ecosystem และ Tech Platform โดยกลุ่่� ม ธุุร กิิ จ Security & Fulfillment Solutions บริิ ห าร
งานภายใต้้ บริิ ษัั ท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้ นท์์ จำำ�กัั ด เป็็ น ผู้้�นำำ�ที่่� มีี ประสบการณ์์ และ
ความเชี่่ย
� วชาญด้้านสิ่่�งพิิ มพ์์ ปลอดการปลอมแปลงมามากกว่่า 67 ปีี พร้้อมทั้้�งการนำำ�เทคนิิคการพิิ มพ์์
ขั้้�นสููงผสมผสานที่่�มีีความหลากหลายของเทคโนโลยีีมาใช้้ในการสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ให้้ตอบโจทย์์
ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า พร้้อมทั้้�งการให้้บริิการโซลููชั่่น
� แบบครบวงจร ซึ่่�งแบ่่งประเภทผลิิตภััณฑ์์
และบริิการออกเป็็น 6 กลุ่่ม
� หลััก

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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PRODUCTS AND SERVICES
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

แบ่่งประเภทของผลิิตภััณฑ์์และบริิการได้้เป็็น 6 กลุ่่ม
� หลััก คืือ
1. Security Solutions เป็็นธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับการผลิิตและบริิการแบบพิิ มพ์์ ธุุรกิิจที่่�มีีการป้้องกัันปลอดการ
ปลอมแปลงมููลค่่าสููง ได้้แก่่ เช็็ค (Cheque) สมุุดบััญชีีเงิินฝาก (Passbook) ใบประกาศนีียบััตร (Certificate) คููปอง
(Coupon & Gif Voucher) อากรแสตมป์์ (Tax Stamp) ตราไปรษณีียากร (Postage Stamp) แสตมป์์สะสมแต้้ม
(Loyalty Stamp / CRM Stamp) ระบบข้้อสอบ (Examination Management Solution) และอื่่�นๆ (Other Security
Document) อีีกผลิิตภััณฑ์์หนึ่่�งคืืองานพิิ มพ์์ ธุุรกิิจเชิิงพาณิิชย์์ เช่่น แบบฟอร์์มธุุรกิิจ (Business Forms) ธุุรกิิจงาน
พิิ มพ์์ แบบพิิ เศษ (Advance Forms) เป็็นต้้น

1

SECURITY
SOLUTIONS

ใบประกาศนียบัตร / คูปอง

เช็ค / สมุดบัญชีเงินฝาก

แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่ งพิ มพ์ เชิงพาณิชย์
28
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อากรแสตมป์ / ตราไปรษณียากร /
แสตมป์ สะสมแต้ม

ระบบข้อสอบแบบครบวงจร

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการบริิการลููกค้้าที่่มุ่
� ง
่� เน้้นการป้้องกัันการถููกลอกเลีียนแบบหรืือปลอมแปลง และเน้้น
สร้้างนวััตกรรมใหม่่ๆ ให้้ตอบโจทย์์ ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า โดยส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์มีีคุุณภาพและมาตรฐาน
ให้้กับ
ั ลููกค้้า ทำำ�ให้้บริิษััทได้้รับ
ั ความไว้้วางใจให้้เป็็นผู้้�ผลิิตสิ่่�งพิิ มพ์์ ป้อ
้ งกัันการปลอมแปลงจาก ภาครััฐบาลทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ รวมถึึงสถาบัันการเงิินชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ และหน่่วยงานภาคเอกชน

2. Digital Solutions เป็็ นการให้้ บ ริิการงานพิิ มพ์์ ข้้ อ มูู ล ลูู กค้้ า ด้้ ว ยระบบ Files to Print เป็็ น การพิิ มพ์์
ที่่�ใช้้ Data มาทำำ�การจััดข้้อมููลตามแบบที่่�ลููกค้้าต้้องการแล้้วส่่ งพิิ มพ์์ ในระบบการพิิ มพ์์ ดิิจิิทััลที่่�สามารถแปรเปลี่่�ยน
ตาม Data รายบุุคคล ด้้วยระบบการพิิ มพ์์ สีีและขาวดำำ� ด้้วยเครื่่�องพิิ มพ์์ ระบบ Transactional ที่่ป้
� อ
้ งกัันการพิิ มพ์์ ซ้ำำ�
ชนิิดม้ว
้ น แผ่่นและกระดาษต่่อเนื่่�อง พร้้อมการพัั บ ผนึึก บรรจุุซองด้้วยเครื่่�องพัั บ ผนึึก บรรจุุซองอััตโนมััติที่
ิ ส
่� ามารถ
ป้้องกัันความผิิดพลาดได้้ทั้้�งหมด (Zero defect) และยัังมีีการจััดการข้้อมููลด้้วยระบบมาตรฐาน ISO 27001 ที่่สร้
� า
้ ง
ความมั่่�นใจให้้ลูก
ู ค้้าถึึงความปลอดภััยของข้้อมููล และให้้บริิการต่่อเนื่่�องจากการพิิ มพ์์ ระบบ Digital on Demand ด้้วย
การนำำ�ข้อ
้ มููลมาจััดทำำ� E-Service Solution ซึ่่�งเป็็นการพัั ฒนาข้้อมููลมาทำำ�เป็็น Solution ต่่างๆ เช่่น E-tax Invoice,
E-policy, E-Document, CRM, HR App. และเพิ่่� มช่่องทางการสื่่�อสารไปยัังลููกค้้าโดยจััดส่่งเป็็น E-mail, Line ad, Fax,
SMS, Facebook, Web Service, Mobile App. เป็็นต้้น

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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2

DIGITAL
SOLUTIONS

VOUCHER
COUPON

We provide Digital Print and Mail services such as
> Bank Statement > Credit Card Statement
> Billing Statement > Personalizing Letter
> Credit Bureau > Label and Barcode > Direct Mail
> Addressing & Wrapping > Etc.

STATEMENT
DIRECT MAIL
PERSONAL LETTER

3. Card Solutions เป็็ น การผลิิ ต บัั ต รพลาสติิ ก และให้้ บ ริิก ารบัั น ทึึกข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุคคลลงบนบัั ต รด้้ ว ย
เครื่่�องพิิ มพ์์ และอุุปกรณ์์ที่่�ทัันสมััย พร้้อมทั้้�งสร้้างความเชื่่�อมั่่�นด้้วยระบบความปลอดภััยมาตรฐานระดัับสูู งที่่�ได้้
รัับการรัับรองจาก Visa MasterCard CUP JCB TBCC และ AMERICAN EXPRESS (AMEX) ให้้เป็็นผู้้�ผลิิตบััตรได้้
ตามมาตรฐานบััตรเดบิิต บััตรเครดิิต บััตรเครดิิตติิดชิิป (EMV) รวมถึึงการผลิิตบััตร Smart Card ประเภทต่่าง ๆ
นอกจากนี้้�การให้้บริิการลงข้้อมููลบนบััตรในหลายรููปแบบ เช่่น การพิิ มพ์์ ชื่่�อ พิิ มพ์์ รููป หมายเลขสมาชิิก Barcode ลง
ข้้อมููลแถบแม่่เหล็็ก ลงข้้อมููลในชิิป เป็็นต้้น พร้้อมทั้้�งรัับจััดหาเอกสารประกอบ บรรจุุบััตรลงในซองจดหมาย เพื่่� อ
เตรีียมพร้้อมในการส่่งไปตามช่่องทางต่่าง ๆ อย่่างครบวงจร

3

30

CARD
SOLUTIONS

CHIP CARD (EMV)

MEMBER CARD

PAYMENT CARD		

SMART CARD
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นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการร่่วมมืือกัับพัั นธมิิตรทางธุุรกิิจรายใหม่่เพื่่� อก้้าวเข้้าสู่่�ธุุรกิิจใหม่่ที่ต
่� อบสนองความ
ต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างครบวงจรและผลัักดัันรายได้้ของบริิษััทฯ ให้้เติิบโตต่่อไปในอนาคต และจากการที่่� บริิษััทฯ
และ TBSP ได้้เจรจากัับ SABUY ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินผ่่านวิิธีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์หลายรููปแบบ การ
บริิหารจััดการระบบศููนย์์อาหารและการจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ ซึ่่�งบริิษััทฯ มีีความเห็็นว่่า การผนึึก
กำำ�ลัง
ั (Synergy) ระหว่่าง บริิษััทฯ TBSP และ SABUY ดัังกล่่าวจะช่่วยบริิหารความเสี่่�ยงทางกลยุุทธ์์ของธุุรกิิจ
การให้้บริิการสื่่�อสิ่่�งพิิ มพ์์ และธุุรกิิจบัต
ั รพลาสติิกของบริิษััทฯ และ TBSP ได้้มากขึ้้� น โดยบริิษััทฯ และTBSP ในฐานะ
ผู้้�เชี่่ย
� วชาญในธุุรกิิจบัต
ั รพลาสติิกจะมีีโอกาสเข้้าถึึงฐานลููกค้้ารายใหม่่ในตลาดการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์และการบริิหาร
จััดการศููนย์์อาหารซึ่่�งเป็็นคู่่�ค้้าเดิิมของ SABUY ในขณะเดีียวกัันบริิษััทฯ และ TBSP ก็็จะได้้มีีโอกาสร่่วมลงทุุนใน
ธุุรกิิจการจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิซึ่� ่งเป็็นธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องกัับแนวโน้้มเศรษฐกิิจดิิจิิทััล (Digital
Economy) และการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เน้้นการทำำ�ธุุรกรรมผ่่านอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้้� น
ในปััจจุุบัน
ั บริิษััทฯ เชื่่�อว่่าการร่่วมลงทุุนกัันระหว่่าง บริิษััทฯ TBSP และ SABUY จะสามารถสร้้างการเติิบโตของ
รายได้้ของทุุกฝ่่ายร่่วมกัันในอนาคต
4. Fulfillment Solutions เป็็นการบริิการคลัังสิิ นค้้าพร้้อมจััดส่่ง ที่่�อำ�
ำ นวยความสะดวกให้้กัับลููกค้้าโดย
เริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่การจััดหาสิินค้้าให้้ลูก
ู ค้้า การบริิหารจััดการเรื่่�องพื้้� นที่่จั
� ัดเก็็บสิินค้้า การบริิหารคลัังสิินค้้า (Min and
Max ของสิินค้้า) การ Pick and Pack สิินค้้า และการจััดส่่งสิินค้้า ได้้ตรงตามเวลาที่่ลู
� ก
ู ค้้ากำำ�หนดและตรวจสอบ
ย้้อนกลัับได้้ ซึ่่�งบริิการ Fulfillment Solution จะตอบสนองกัับธุุรกิิจการขาย On line และการจััดการธุุรกิิจ แบบ
New Normal และนอกจากนี้้�บริิษััทมีีความชำำ�นาญในเรื่่�องการบริิหารคลัังสิินค้้า (Warehouse Management) ให้้กับ
ั
ธุุรกิิจองค์์กร ในสิินค้้าแบบพิิ มพ์์ เครื่่�องเขีียน ชุุดพนัักงาน และการจััดสรรสิินค้้าเพื่่� อใช้้ในธุุรกิิจ โดยบริิษััทจะช่่วย
ให้้ลูก
ู ค้้า ประหยััดต้น
้ ทุุน เวลา ลดปััญหาเรื่่�องพนัักงาน และเพิ่่� มโอกาสในการขยายธุุรกิิจได้้มากขึ้้� น
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5. Label & Packaging Solutions ธุุรกิิจการผลิิตฉลากและบรรจุุภััณฑ์์ที่่�หลากหลายด้้วยเทคนิิคการพิิ มพ์์
ขั้้�นสููงผสมผสานกัับเทคโนโลยีีป้้องกัันการปลอมแปลงในรููปแบบต่่าง ๆ ได้้แก่่
		
5.1 Commercial Label การผลิิตงานฉลากสิินค้้าชนิิดมีีแผ่่นรองหลัังและไม่่มีีแผ่่นรองหลััง (liner and
lineless Label) ผลิิตภััณฑ์์ดัง
ั กล่่าวเหมาะกัับติิดลงบนผลิิตภััณฑ์์ประเภท ขวด กล่่อง บรรจุุภััณฑ์์ และถุุงทุุกชนิิด
		
5.2 Security Label การผลิิตขั้้�นสููงโดยการใช้้เทคนิิคการพิิ มพ์์ ขั้้น
� สููงผสมผสานกัับเทคโนโลยีีป้้องกัันการ
ปลอมแปลงในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น QR Code Sticker, Hologram and Void Sticker, Sticker Two Layer และอื่่�นๆ
เป็็นต้้น บวกกัับระบบการตรวจสอบและรัับรองสิินค้้า เพื่่� อให้้ผู้้�ใช้้งานได้้ตรวจสอบสถานะของสิินค้้าว่่าเป็็นลิิขสิิทธิ์์�
ของแท้้ หรืือสิินค้้าลอกเลีียนแบบโดยการอ่่านข้้อมููลบนฉลากสิินค้้า ควบคู่่�กัับระบบที่่ท
� างบริิษััทออกแบบและพัั ฒนา
ขึ้้� นมาโดยเฉพาะ
		
5.3 Packaging การผลิิตเป็็นบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ใช้้สำ�ำ หรัับบรรจุุสิินค้้าอุุปโภคและบริิโภค โดยให้้บริิการตั้้�งแต่่
การออกแบบขั้้�นตอนการเตรีียมพิิ มพ์์ การแยกสีีด้้วยระบบดิิจิิทััล การทำำ�แม่่พิิมพ์์ รููปแบบต่่างๆ ที่่�เหมาะสมกัับชนิิด
ของงาน เราสามารถผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ชนิิดอ่อ
่ น ได้้หลากหลายรููปแบบตามความต้้องการของลููกค้้า
นอกจากผลิิตฉลากและบรรจุุภััณฑ์์สิินค้้าที่่ป้
� อ
้ งกัันการปลอมแปลงแล้้ว บริิษััทยัง
ั มีีให้้บริิการออกแบบและให้้
คำำ�ปรึึกษากัับกลุ่่ม
� ลููกค้้าในอุุตสาหกรรมมากมาย เช่่น อุุตสาหกรรมเครื่่�องสำำ�อาง ยาและเวชภััณฑ์์ อาหารและเครื่่�องดื่่�ม
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ เป็็นต้้น และกลุ่่ม
� ภาครััฐที่่ต้
� อ
้ งการฉลากป้้องกัันการปลอมแปลง อย่่าง Customs stamp, Tax stamp,
Tax labels และ Brands Protection labels ประเภทอื่่�นๆ
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6. Digital Platform Solutions เป็็นการบริิการพัั ฒนาระบบ e-Solution เพื่่� อตอบสนองความต้้องการลููกค้้า
และพัั ฒนาเป็็นระบบ Platform เช่่น
		
6.1 Service provider หรืือ ผู้้�ให้้บริิการนำำ�ส่่งข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ หมายถึึง ผู้้�ให้้บริิการนำำ�ส่่งข้้อมููลที่่�
เกี่่ย
� วข้้องกัับ e-Tax invoice และ e-Receipt และเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติต
ิ ามท้้ายประกาศอธิิบดีีกรมสรรพากร เกี่่ย
� วกัับ
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่� ม เรื่่�อง การจััดทำำ� ส่่งมอบ และเก็็บรัักษาใบกำำ�กับ
ั ภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และใบรัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ กล่่าว
คืือ เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ จััดทำำ� ส่่งมอบ และเก็็บรัักษาไฟล์์เอกสาร e-Tax แทนผู้้�ประกอบการ โดยจะต้้องผ่่านหลัักเกณฑ์์
ตามที่่ก
� รมสรรพากรและสำำ�นัก
ั งานพัั ฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (สพธอ) หรืือ ETDA กำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
ควบคุุมความมั่่�นคงปลอดภััยมาตรฐาน ISO27001 และผ่่านเงื่่�อนไขรัับรองตาม ขมธอ. 21-2562 มีีวััตถุุประสงค์์
ในการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศสำำ�หรัับผู้้�ให้้บริิการจััดทำำ� ส่่งมอบ และเก็็บรัักษา e-Tax invoice และ
e-Receipt โดยเฉพาะ
		
6.2 Outsource Service หรืือ งานให้้บริิการด้้านกระบวนการจััดการข้้อมููล ด้้วยเทคโนโลยีีต่่างๆ ที่่�
ทัันสมััยมาใช้้เพื่่� อให้้บริิการในด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการข้้อมููลภายในองค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิ ทธิิภาพ
สููงสุุด และมีีระบบควบคุุมความมั่่�นคงปลอดภััยมาตรฐาน ISO27001 เพื่่� อตอบสนองความต้้องการลููกค้้าดัังต่่อไปนี้้�
		 e-Document คืือ งานให้้บริิการจ้้างจััดส่่งข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ Multi Channel ผ่่านช่่องทาง Email,
SMS, Line, FAX
		

Doc One คืือ งานให้้บริิการจััดเก็็บข้้อมููล pdf file หรืือ file ข้้อมููลอื่่�นๆ แบบที่่�ต้อ
้ งการจััดเก็็บ โดยกำำ�หนด

สิิทธิ์์อ
� นุุญาตให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถ อััพโหลดเอกสารจััดเก็็บไว้้ที่่� Data Center ของบริิษััท
		 DMS คืือ งานให้้บริิการจััดการเอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ให้้กัับลููกค้้าอย่่างเป็็นระบบ เช่่น บริิการสแกน
เอกสาร, บริิการสแกนจดหมายตีีคืืน, บริิการสแกนใบตอบรัับธุุรกิิจ, บริิการจััดเก็็บข้้อมููลจาก Application ที่่�ได้้
จากการปฏิิบััติิงาน จััดเก็็บไว้้ที่่�ฐานข้้อมููลบริิษััทฯ พร้้อมการสำำ�รองข้้อมููล โดยลููกค้้าสามารถนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ และ
ค้้นคืืน ไม่่ว่า
่ จะเป็็นเอกสาร หรืือ รายงานการทำำ�งาน จากภายใน หรืือภายนอก
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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การตลาดและการแข่่งขััน
ภาวะอุุตสาหกรรมสิ่่� งพิิ มพ์์

ภาวะอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ แบ่่งตามคุุณภาพได้้ 2 ระดัับ คืือ
(1) การพิิมพ์์ระดัับทั่่�วไปที่่�ใช้้เทคโนโลยีีการพิิมพ์์ดั้้ง� เดิิม ในประเทศไทยมีีโรงพิิมพ์์ขนาดเล็็กจนถึึงขนาดใหญ่่รวมหลายหมื่่น� แห่่ง
การแข่่งขัันเน้้นที่่�การแข่่งขัันด้้านราคา ซึ่่ง� โรงพิิมพ์์ขนาดเล็็กจะได้้เปรีียบเนื่่อ� งจากมีีต้น้ ทุุนการดำำ�เนิินงานที่่�ต่ำำ�� ในขณะที่่�โรงพิิมพ์์ขนาด
ใหญ่่มีีต้้นทุุนการดำำ�เนิินงานที่่�สููงกว่่า และ
(2) การพิิมพ์์ระดัับเป็็นโรงพิิมพ์์ที่่ใ� ช้้เทคโนโลยีีชั้้น� สููง ใช้้เงิินลงทุุนมาก จะมีีคู่่�แข่่งน้้อยราย เช่่น โรงพิิมพ์์ที่่พิ� มิ พ์์เอกสารประเภท
ต้้องป้้องกัันการปลอมแปลงได้้ (Security Printing) ในประเทศไทยมีีโรงพิิมพ์์เอกชนเพีียง 3 ราย และเช่่นกัันโรงพิิมพ์์ประเภทพิิมพ์์
แบบดิิจิิทััล (Digital Printing) มีีเพีียง 4-5 ราย สำำ�หรัับบริิษััท จััดอยู่่�ในประเภทโรงพิิมพ์์ขนาดใหญ่่ที่่�เป็็นทั้้�ง Security and Digital
Printing
	ดัังนั้้�นโรงพิิมพ์์ขนาดใหญ่่ที่่ต้� อ้ งใช้้เทคโนโลยีีขั้้น� สููงจึึงยัังสามารถทำำ�กำำ�ไรได้้ดีี แต่่ต้อ้ งมีีมาตรฐานสามารถรัับประกัันคุุณภาพงาน
พิิมพ์์ ความถููกต้้องของงาน และต้้องส่่งมอบตรงตามเวลาที่่�จำำ�กััดได้้ และสิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือต้้องสามารถรัับประกัันว่่าข้้อมููลและหรืือ
ความลัับของลููกค้้าที่่�จะไม่่รั่่�วไหลออกจากโรงพิิมพ์์
แนวโน้้มงานพิิมพ์์บนกระดาษ มีีแนวโน้้มที่่�มีีปริิมาณการใช้้ลดลง เนื่่�องจากเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ที่่�เรีียกว่่า Digital Platform มา
ทดแทนในการใช้้กระดาษ เช่่น e-Payment การชำำ�ระเงิินโดยการใช้้เช็็คจะถููกใช้้ระบบ e-Payment การกดเงิินจากตู้้� ATM เพื่่�อนำำ�มา
ชำำ�ระสิินค้้าจะถููกทดแทนด้้วยระบบ e-Payment พร้้อมเพย์์ นอกจากนี้้� รััฐบาลได้้มีีการส่่งเสริิมให้้ธุุรกิิจภาคเอกชนใช้้ระบบ Digital
Platform ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐบาลด้้วย เช่่น การออกใบกำำ�กัับภาษีี แต่่เดิิมออกเป็็นกระดาษหลัักฐาน รััฐบาลได้้จััดทำำ�โครงการ e-Tax
Invoice เข้้ามาทดแทนใช้้กระดาษเป็็นหลัักฐานและยัังมีี e-Policy การออกกรมธรรม์์โดยใช้้ระบบ Digital Signature เป็็นการยืืนยััน
แทนเอกสาร ฉะนั้้�น อุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ จะต้้องพััฒนายกระดัับอุุตสาหกรรมให้้ทัันต่่อยุุคสมััยที่่�เปลี่่�ยนไป โรงพิิมพ์์จะไม่่ทำ�ำ เพีียงแต่่
รัับจ้้างพิิมพ์์ แต่่จะต้้องต่่อยอดการให้้บริิการที่่�กว้้างขึ้้�น ทั้้�งด้้านการพิิมพ์์ และการจััดการข้้อมููลลููกค้้า (Data) เพื่่�อรัักษาฐานลููกค้้าไม่่ให้้
ไปใช้้กัับผู้้�บริิการรายอื่่�น เช่่น เดิิมลููกค้้าสั่่�งพิิมพ์์ฟอร์์มกัับบริิษััท และนำำ�ไปพิิมพ์์ข้้อมููลด้้วยตนเองและจััดส่่งต่่อไปให้้กัับลููกค้้า บริิษััทได้้
คิิดค้น้ การให้้บริิการที่่�ครอบคลุุมในสิ่่ง� ที่่�ลูกู ค้้าต้้องการ จึึงได้้ออกแบบการให้้บริิการที่่�เรีียกว่่า Multi Channel คืือ การรัับงานแบบฟอร์์ม
ของลููกค้้าหรืือพิิมพ์์แบบฟอร์์มให้้ลููกค้้า แล้้วจััดการพิิมพ์์ Data ลงในแบบฟอร์์มของลููกค้้า และนำำ�ส่่งผ่่านระบบช่่องทาง Email, SMS,
FAX, Social Media (Line, Messenger) และพิิมพ์์เป็็นจดหมายส่่งผ่่านไปรษณีีย์์ ซึ่่�งการให้้บริิการลัักษณะนี้้�ทำำ�ให้้บริิษััทรัักษาฐาน
ลููกค้้า และเพิ่่�มรายได้้
	ตลาดบริิการแบบพิิ มพ์์ ธุร
ุ กิิจที่่มีีมู
� ูลค่่าสูู ง (Security Document)

- บริิการ Cheque On Demand
บริิษัทั เป็็นผู้้�ให้้บริิการรายแรกของประเทศไทย ทำำ�ให้้คู่่�แข่่งที่่�สามารถให้้บริิการในรููปแบบนี้้� จึึงมีีน้อ้ ยราย เนื่่อ� งจากการให้้บริิการ
Cheque On Demand ต้้องอาศััยระบบความปลอดภััยและความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้าที่่�มีีต่่อผู้้�ให้้บริิการ รวมถึึงต้้องมีีระบบการจััดส่่งที่่�
รวดเร็็วที่่�สามารถสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้ บริิษััท จึึงให้้ความสำำ�คััญในการขยายตลาดในส่่วนนี้้�เพิ่่�มมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�ลููกค้้าส่่วน
ใหญ่่คืือธนาคารซึ่่�งยัังคงทำำ�การ Encode เช็็คและจััดพิิมพ์์ชื่่�อลููกค้้าเอง ดัังนั้้�นจึึงต้้องทำำ�การเจาะตลาดลููกค้้าธนาคารรายอื่่�นๆ เพื่่�อให้้
ธนาคารหัันมาใช้้บริิการของบริิษััท แทนการจััดพิิมพ์์เอง
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- แบบพิิมพ์์ธุุรกิิจแบบพิิเศษ (Advance Forms)/แบบพิิมพ์์ธุุรกิิจปลอดการทำำ�เทีียม (Security Forms)
เป็็นตลาดที่่�มีผู้้�ี แข่่งขัันน้้อยราย เนื่่อ� งจากเป็็นงานที่่�ต้อ้ งใช้้เทคโนโลยีีการพิิมพ์์ขั้้น� สููง รวมถึึงต้้องมีีระบบการออกแบบเพื่่อ� ป้้องกััน
การปลอมแปลง และมีีการลงทุุนในการทำำ�ห้อ้ งพิิมพ์์แยกบริิเวณเพื่่อ� เป็็นเอกเทศในการรัักษาความปลอดภััยจากปััจจััยดัังกล่่าวข้้างต้้น
ส่่งผลทำำ�ให้้ต้อ้ งมีีการใช้้เงิินลงทุุนที่่�สูงู ทำำ�ให้้มีผู้้�ป
ี ระกอบการน้้อยราย ประกอบกัับลููกค้้าไม่่ต้อ้ งการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�ผลิิตบ่อ่ ยด้้วยเหตุุผล
ในเรื่อ�่ งของความปลอดภััย และป้้องกัันไม่่ให้้คู่่�แข่่งรู้้�ถึึงกลยุุทธ์์หรืือโปรโมชัันที่่อ� อกมาเพื่่อ� การตลาด จึึงทำำ�ให้้การแข่่งขัันในส่่วนนี้้มี� ไี ม่่มาก
ตลาดแบบพิิ มพ์์ ธุร
ุ กิิจ (Business Forms)

สำำ�หรัับการแข่่งขัันในตลาดแบบพิิมพ์์ธุรุ กิิจนั้้�นมีีการแข่่งขัันที่่�สูงู เนื่่อ� งด้้วยเป็็นสิินค้้าสิ้้น� เปลืืองใช้้แล้้วหมดไป และมีีปริมิ าณการ
สั่่ง� ซื้้อ� ในแต่่ละครั้้�งเป็็นจำำ�นวนมาก โดยขั้้น� ตอนในการผลิิตไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้เทคโนโลยีีการพิิมพ์์ขั้้น� สููงในการผลิิตมากนัักจึึงทำำ�ให้้มีคู่่�ี แข่่ง
หลายราย ทั้้�งนี้้�ลูกู ค้้าส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ในกลุ่่�มสถาบัันการเงิิน กลุ่่�มธุุรกิิจด้้านการสื่่อ� สาร และหน่่วยงานราชการ และจากการที่่�กลุ่่�มลููกค้้า
ส่่วนใหญ่่นำำ�ระบบการประมููลผ่่านสื่่�อทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Auction) มาใช้้ จึึงทำำ�ให้้เกิิดการแข่่งขัันในตลาดสููงมากยิ่่�งขึ้้�น เนื่่�องจาก
เป็็นระบบการแข่่งขัันในด้้านราคาโดยราคาประมููลที่่�ได้้จะค่่อนข้้างต่ำำ�� ในขณะที่่�ต้้นทุุนวััตถุุดิิบเพิ่่�มสููงขึ้้�น ทำำ�ให้้บริิษััทไม่่สามารถเข้้า
แข่่งขัันในระบบการประมููลผ่่านสื่่�อทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ทุุกครั้้�ง ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมีีการปรัับใช้้กลยุุทธ์์การเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับตััวสิินค้้า โดย
การเสนอบริิการด้้านการบริิหารคลัังและจััดเก็็บสิินค้้า เพื่่อ� เพิ่่�มความสะดวกและเพิ่่�มทางเลืือกให้้กับั ลููกค้้า จึึงเป็็นการขายสิินค้้าพร้้อม
การบริิการอย่่างเต็็มรููปแบบ ทำำ�ให้้เป็็นการเพิ่่�มโอกาสในการขยายตลาดมากยิ่่�งขึ้้�น
ตลาดกระดาษสำำ�นัก
ั งาน (Office Paper)

	ตลาดกระดาษสำำ�นักั งานเป็็นตลาดที่่�มีกี ารแข่่งขัันด้้านราคาสููง เนื่่อ� งจากเป็็นสิินค้้าที่่�ผลิิตพร้อ้ มใช้้งานได้้ทันั ทีี และไม่่ต้อ้ งอาศััย
เทคโนโลยีีในการผลิิตมากนััก กระบวนการในการผลิิตเป็็นการตััดเพื่่อ� ให้้ได้้ตามขนาดที่่�ใช้้งาน ทำำ�ให้้ตลาดนี้้�จึึงมีีคู่่�แข่่งจำำ�นวนมาก โดย
ลููกค้้าจะพิิจารณาเรื่่�องราคามากกว่่าคุุณภาพสิินค้้า ทั้้�งนี้้�คุุณภาพของกระดาษนั้้�นไม่่ค่่อยมีีความแตกต่่างกัันมาก ปััจจุุบััน บริิษััท ได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งเป็็นตััวแทนในการจััดจำำ�หน่่ายของบริิษััท ฟููจิิ ซีีร็็อกซ์์ ยี่่�ห้้อสิินค้้า “FUJI FILM”
ตลาดบริิการพิิ มพ์์ งานด้้วยระบบดิิจิทั
ิ ล
ั (Digital Print and E-Service Solution)

	ตลาดบริิการพิิมพ์์งานด้้วยระบบดิิจิิทััล เป็็นตลาดที่่�มีีคู่่�แข่่งน้้อยราย เนื่่�องจากเป็็นงานบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความปลอดภััย
ของข้้อมููลลููกค้้า และต้้องใช้้เงิินทุุนค่่อนข้้างสููงทั้้�งในเรื่่�องของเครื่่�องจัักร และระบบการรัักษาความปลอดภััย ประกอบกัับความถููกต้้อง
และความรวดเร็็วในการให้้บริิการในเวลาอัันจำำ�กัดั และบริิษัทั มีีความพร้้อมและมีีความหลากหลายในการให้้บริิการมากกว่่าผู้้�ให้้บริิการ
รายเดิิม บริิษัทั สามารถให้้บริิการได้้ทั้้ง� กระดาษแบบต่่อเนื่่อ� งเป็็นม้้วน ต่่อเนื่่อ� งแบบปรุุ และแบบแผ่่น รวมถึึงการบรรจุุซองด้้วยระบบ
Zero defect ซึ่่�งป้้องกัันความผิิดพลาด และที่่�สำำ�คััญบริิษััทยัังสามารถให้้บริิการงานพิิมพ์์ด้้วยระบบสี่่�สีี โดยบริิษััทมีีมาตรฐาน ISO
27001 เป็็นโรงพิิมพ์์ที่่�มีีระบบการรัักษาความปลอดภััยในการทำำ�งาน ดููแลทั้้�งในด้้านข้้อมููลของลููกค้้าและมาตรฐานระบบบริิหารความ
ต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management System : ISO 22301: 2012) เป็็นกระบวนการบริิหารในการประเมิิน
ถึึงภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�นภายในองค์์กรของบริิษััท ซึ่่�งจะสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้าว่่าข้้อมููลไม่่มีีข้้อผิิดพลาดและยัังสามารถทำำ�ธุุรกิิจได้้
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งในตลาดคู่่�แข่่งของบริิษััทมีีเพีียง 1-2 รายเท่่านั้้�นที่่�มีีมาตรฐานนี้้�
ตลาดบริิการให้้เช่่าพื้้� นที่่เ� ก็็บสิิ นค้้า แพ็็ กและจััดส่่ งสิิ นค้้าแบบครบวงจร (Fulfillment Management Service)

	ตลาด Fulfillment Management Service คาดการณ์์ว่่าตลาดธุุรกิิจ Fulfillment ในประเทศไทยจะเติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นได้้ถึึง
25% ภายในอีีก 10 ปีีข้า้ งหน้้า โดยบริิษัทั ได้้เล็็งเห็็นว่่ากลุ่่�มลููกค้้าที่่ใ� ช้้บริิการจะมีีการปรัับตััวเปลี่่�ยนช่่องทางการขายในรููปแบบ E-commerce
มากขึ้้�น บริิษััทจึึงได้้มีีการเพิ่่�มการบริิการกลุ่่�มตลาด E-commerce มากยิ่่�งขึ้้�น โดยมีีบริิการระบบการจััดการ Fulfillment กัับกลุ่่�ม
ลููกค้้า E-commerce ทั้้�งกลุ่่�มลููกค้้าเดิิมและลููกค้้ารายใหม่่โดยเฉพาะ โดยมีีบริิการตั้้ง� แต่่ บริิการให้้เช่่าพื้้�นที่่�เก็็บสิินค้้า สามารถกำำ�หนด
ขนาดพื้้�นที่่�ได้้ตามความเหมาะสม ทั้้�งนี้้�จะมีีการคำำ�นวณและบัันทึึกจำำ�นวนสิินค้้าในคลัังเข้้าระบบออนไลน์์ สามารถตรวจสอบได้้ตลอด
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เวลา โดยที่่�ไม่่ต้้องมาไล่่คำำ�นวณสต๊๊อกเอง บริิการจะคอยเช็็คออเดอร์์ที่่�เข้้ามาจากทางลููกค้้า แล้้วทำำ�การหยิิบสิินค้้าจากพื้้�นที่่�เก็็บสิินค้้า
มาบรรจุุลงหีีบห่่อ เพื่่�อเตรีียมจััดส่่งต่่อไป บริิการจััดส่่งไปยัังผู้้�ให้้บริิการขนส่่งที่่�ผู้้�ขายรองรัับ และผู้้�ซื้้�อเลืือกใช้้บริิการ หลัังจากที่่�ส่่ง
แล้้วจะมีีการอััปเดตข้้อมููล และติิดตามการจััดส่ง่ สิินค้้าจนกว่่าจะถึึงมืือลููกค้้า บริิษัทั สามารถสร้้างโอกาสในการขยายตลาดไปยัังลููกค้้า
ที่่�ต้้องการแบบ One Stop Service กลุ่่�ม E-commerce อื่่�นๆ รวมถึึง อาจมีีการนำำ�นวััตกรรม หรืือระบบ AI เข้้ามาประกอบธุุรกิิจ
Fulfillment ซึ่่ง� จะช่่วยประหยััดค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการจััดเก็็บและลดความยุ่่�งยากในการบริิหารงานได้้ บริิษัทั ได้้มีกี ารต่่อยอดการบริิการนำำ�เสนอ
Fulfillment Management Service ร่่วมกัับผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ เช่่น Fulfillment Solution ร่่วมกัับ Label & Packaging Solution
พร้้อมทั้้�ง Digital Platform Solution แบบแพ็็กเกจ
ตลาดบริิการบริิหารคลัังสิิ นค้้าและขนส่่ ง (Warehouse and Logistic Management Service)

	ตลาดบริิการบริิหารคลัังสิินค้้าแบบพิิมพ์์ เป็็นตลาดคู่่�แข่่งน้้อยราย สำำ�หรัับผู้้�ให้้บริิการงานพิิมพ์์ที่่ดำ� �ำ เนิินการอยู่่�ในปััจจุุบันั ส่่วนใหญ่่
นั้้�น มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจในรููปแบบรัับจ้้างพิิมพ์์แบบฟอร์์มพร้้อมการจััดส่่งให้้ลููกค้้าเท่่านั้้�น ไม่่มีีการให้้บริิการ การจััดเก็็บและบริิหารคลััง
ซึ่่�งงานบริิการบริิหารคลัังแบบพิิมพ์์ของบริิษััท สามารถสร้้างโอกาสในการขยายตลาดไปยัังลููกค้้าที่่�ต้้องการแบบ One Stop Service
ซึ่่ง� จะช่่วยประหยััดค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการจััดเก็็บและลดความยุ่่�งยากในการบริิหารงาน บริิษัทั ได้้มีกี ารต่่อยอดการบริิหารคลัังสิินค้้าที่่�ไม่่ใช่่สิ่่ง�
พิิมพ์์ เช่่น บริิหารชุุดแบบฟอร์์มพนัักงาน บริิหารเครื่่อ� งเขีียน บริิหารของขวััญ ของชำำ�ร่ว่ ย และบริิษัทั ยัังมีีนโยบายที่่�จะขยายการบริิหาร
สิินค้้าให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้า E-commerce และกลุ่่�มสิินค้้า IT
ตลาดกลุ่่�มฉลากป้้องกัันการปลอมแปลง (Label & Packaging Solution)

ในปีี 2564 ที่่�ผ่า่ นมา การเติิบโตของธุุรกิิจ e-Commerce ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว ผู้้�บริิโภคหัันมาใช้้บริิการการสั่่ง� ซื้้อ� ของออนไลน์์
เพิ่่�มมากขึ้้�นแน่่นอนว่่ายัังมีีช่่องโหว่่จากบรรจุุภััณฑ์์ในกลุ่่�มสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค อาหารและเครื่่�องดื่่�ม เครื่่�องสำำ�อางและยา ที่่�อาจจะถููก
ปลอมแปลงสิินค้้าและไม่่สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ดัังนั้้�น ธุุรกิิจกลุ่่�มฉลากป้้องกัันการปลอมแปลง จากทิิศทางและแนวโน้้มความ
สำำ�คััญของการป้้องกัันการถููกละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� บริิษััทจึึงได้้นำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พััฒนากระบวนการผลิิต
และให้้บริิการเพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการของผู้้�ประกอบการในการแก้้ปัญ
ั หาการละเมิิดลิขสิ
ิ ทิ ธิ์์� ลดปััญหาการลอกเลีียนแบบ ป้้องกััน
การถููกละเมิิดหรืือการปลอมแปลงสิินค้้า ได้้อย่่างครบวงจร ซึ่่�งได้้รัับความสนใจอย่่างมากจากกลุ่่�มธุุรกิิจอาหารและเครื่่�องดื่่�ม เครื่่�อง
สำำ�อาง ยาและเวชภััณฑ์์
ตลาดธุุรกิิจบริิการ Digital Platform (e-Solution)

	สถานการณ์์ภาพรวมธุุรกิิจโรงพิิมพ์์ในปััจจุุบััน ได้้เปลี่่�ยนแปลงไปจากรููปแบบดั้้�งเดิิมมากพอสมควร โดยสิ่่�งพิิมพ์์ ที่่�กำำ�ลัังจะ
ถููกลดบทบาทด้้วยกระแสเทคโนโลยีี จำำ�พวก E ทั้้�งหลาย จากแรงขัับเคลื่่�อนหลัักจะมาจากพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไปตามยุุค
สมััย ดัังนั้้�น จะต้้องปรัับตััวอยู่่�เสมอ ก็็คืือ การศึึกษาถึึงความต้้องการของผู้้�บริิโภคและนโยบายของรััฐบาลเกี่่�ยวกัับ Digital platform
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงและกระแสหรืือเทรนด์์ที่่�ได้้รัับความนิิยมที่่�อาจจะส่่งผลต่่อความต้้องการสิินค้้าและบริิการของลููกค้้า เพื่่�อนำำ�มา
วางแผนรัับมืือ รวมถึึงปรัับปรุุงพััฒนาสิินค้้าและบริิการให้้ตอบรัับความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างทัันสถานการณ์์ นอกจากนี้้� การเสริิม
บริิการใหม่่ๆ โดยเน้้นไปที่่�ความรวดเร็็ว หลากหลาย และการบริิการที่่�เป็็น One-Stop Service ก็็เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งที่่�สามารถจููงใจ
ให้้คนเข้้ามาใช้้บริิการได้้และในปััจจุุบัันบริิษััทฯ ได้้มีีการขยายงานขายต่่อยอดแบบ Digital Platform Solution เช่่น e-Quotation,
e-Payment, e-Tax invoice, e-Policy, e-Statement, e-Ticket, e-Coupon, e-Mail , e-Marketing เป็็นต้้น และกระแส
Paperless ที่่�จะเก็็บงานในรููปไฟล์์งานมากกว่่าจะเก็็บเป็็น Document ทำำ�ให้้บริิษััท ทีี.เค.เอส.ฯ มีีลููกค้้าหลากหลายกลุ่่�ม และในการ
ขายลููกค้้ายัังมีีความต้้องการให้้บริิษััท ทีี.เค.เอส.ฯ มีีบริิการ 24 ชั่่�วโมงเพื่่�อรองรัับการพิิมพ์์และ e-Solutions ตามระยะเวลาที่่�ลููกค้้า
กำำ�หนด (Service Level Agreement : SLA) โดยบริิษััทมีีมาตรฐาน ISO 27001 เป็็นโรงพิิมพ์์ที่่�มีีระบบการรัักษาความปลอดภััยใน
การทำำ�งาน ดููแลทั้้�งในด้้านข้้อมููลของลููกค้้าและมาตรฐานระบบบริิหารความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management
System : ISO 22301: 2012) เป็็นกระบวนการบริิหารในการประเมิินถึึงภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้น� ภายในองค์์กรของบริิษัทั ซึ่่ง� จะสร้้างความ
มั่่�นใจให้้กัับลููกค้้า
36

56-1 ONE REPORT 2021

การจััดหาผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการ
	ลัักษณะการจััดให้้ได้้มาซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ กระดาษถืือเป็็นวััตถุุดิิบหลัักที่่�สำำ�คััญที่่�สุดุ ในธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์และกระดาษสำำ�นัักงาน โดยคิิดเป็็น
ประมาณ 60%-70% ของต้้นทุุนการผลิิตทั้้�งหมดของบริิษััท การสั่่�งซื้้�อแต่่ละครั้้�งต้้องมีีการวางแผนล่่วงหน้้า โดยจะมีีการประชุุมทุุก
เดืือน ตามคู่่�มืือมาตรฐานคุุณภาพ ISO 9001 เพื่่อ� กำำ�หนดปริิมาณวััตถุดิุ บิ ที่่�สั่่ง� ซื้้อ� ให้้มีปริ
ี มิ าณที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการผลิิตในแต่่ละไตรมาส
โดยแหล่่งที่่�มาของกระดาษจะมีีทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศ ขึ้้น� อยู่่�กัับประเภทของกระดาษ ทั้้�งนี้้�จำำ�นวนผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระดาษ
ในประเทศรายใหญ่่มีีจำ�ำ นวนไม่่มากนััก แต่่หากพิิจารณาแหล่่งวััตถุุดิิบในต่่างประเทศแล้้วพบว่่ามีีผู้้�ผลิิตหลายราย โดยแหล่่งวััตถุุดิิบที่่�
สำำ�คััญของบริิษััท มีีทั้้�งในภููมิิภาคอาเซีียน สหรััฐอเมริิกา และยุุโรป อย่่างไรก็็ตามการสั่่�งวััตถุุดิิบจากต่่างประเทศยัังต้้องพิิจารณาจาก
ค่่าขนส่่งซึ่่�งเป็็นต้้นทุุนหลัักนอกเหนืือจากราคากระดาษ
ในปััจจุุบัันบริิษััทและบริิษััทย่่อยใช้้กระดาษจากแหล่่งวััตถุุดิิบในประเทศเกืือบทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้�บริิษััทมีีการสั่่�งซื้้�อกระดาษจาก บริิษััท
ผลิิตภััณฑ์์กระดาษไทย จำำ�กััด และบริิษััท แอ๊๊ดวานซ์์ อะโกร จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตภายในประเทศรายใหญ่่ ในสััดส่่วน 50%
- 60% ของยอดสั่่�งซื้้�อทั้้�งหมด เนื่่�องจากความสม่ำำ��เสมอของคุุณภาพวััตถุุดิิบและการจััดส่่ง อย่่างไรก็็ตามบริิษััทไม่่ได้้มีีข้้อผููกมััดในการ
สั่่�งซื้้�อจากผู้้�ผลิิตรายดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�ในอดีีตที่่�ผ่่านมาบริิษััทยัังไม่่เคยประสบปััญหาการขาดแคลนวััตถุุดิิบในการผลิิต
		

ขั้้�นตอนการผลิิต

		 ขั้้�นตอนการผลิิตแบบพิิมพ์์ทั่่�วไปและแบบพิิมพ์์ระบบออฟเซ็็ท (Business Forms)
		 การผลิิตแบบพิิมพ์์ธุรุ กิิจโดยทั่่�วไป ส่่วนใหญ่่จะทำำ�การจััดพิิมพ์์บนกระดาษทั้้�งแบบแผ่่นและแบบต่่อเนื่่อ� ง โดยมีีขั้้น� ตอนการออกแบบ
ลวดลายพิิมพ์์ลงบนพื้้�นผิิวกระดาษ เพื่่อ� ใช้้เป็็นแบบพิิมพ์์ในกิิจการต่่างๆ ซึ่่ง� มีีรูปู แบบแตกต่่างกัันออกไป เช่่น ใบเสร็็จฯ ใบสั่่ง� ซื้้อ� เอกสาร
สำำ�นัักงานต่่างๆ เป็็นต้้น จะทำำ�การพิิมพ์์งานลงบนกระดาษ หรืือกระดาษเคมีีซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิการทำำ�สำำ�เนาในตััวเอง กระบวนการผลิิต
จะเริ่่�มจากการออกแบบตามความต้้องการของลููกค้้า ทำำ�แม่่พิิมพ์์ และเบิิกวััตถุุดิิบตามใบสั่่�งผลิิต แล้้วจึึงนำำ�เข้้าเครื่่�องพิิมพ์์เพื่่�อพิิมพ์์
ลวดลาย และแนวปรุุต่า่ งๆ หลัังจากนั้้�นจึึงนำำ�ไปบรรจุุกล่่องและเก็็บเข้้าคลัังสิินค้้า เพื่่อ� ทำำ�การขนส่่งต่่อไป โดยในแต่่ละขั้้น� ตอนการผลิิต
จะต้้องมีีการตรวจสอบคุุณภาพเป็็นระยะ
		 ขั้น�้ ตอนการผลิิตกระดาษพิิมพ์์ธุรุ กิิจแบบพิิเศษ (Advance Forms) กระดาษพิิมพ์์ธุรุ กิิจปลอดการทำำ�เทีียม (Security Forms)
		 สำำ�หรัับกระดาษพิิมพ์์ธุรุ กิิจแบบพิิเศษ/การผลิิตกระดาษพิิมพ์์ธุรุ กิิจปลอดการทำำ�เทีียม มีีขั้้น� ตอนการผลิิตเหมืือนกัับแบบพิิมพ์์ธุรุ กิิจ
(Business Forms) แต่่การออกแบบจะเน้้นที่่�ความเป็็นเอกลัักษณ์์โดยใช้้และการใช้้โปรแกรมที่่�ใช้้เฉพาะทาง กระดาษที่่�ใช้้มีีคุุณสมบััติิ
พิิเศษ หรืือกระดาษที่่�สั่่ง� ผลิิตโดยเฉพาะงานนั้้�นๆ ร่่วมกัับวััสดุทีุ่่ มี� คุี ณ
ุ สมบััติพิิ เิ ศษ เช่่น หมึึกพิิมพ์์พิเิ ศษ หรืือเคลืือบลามิิเนต เป็็นต้้น ซึ่่ง�
จะยากต่่อการลอกเลีียนแบบ หรืือเน้้นความมีีมููลค่่าเพิ่่�มในงาน เช่่น ใบหุ้้�น ใบคููปอง เช็็ค เป็็นต้้น โดยจะเริ่่�มจากการออกแบบ ทำำ�แม่่
พิิมพ์์ และเบิิกวััตถุุดิิบตามใบสั่่�งผลิิต แล้้วจึึงนำำ�เข้้าเครื่่�องพิิมพ์์เพื่่�อพิิมพ์์ลวดลายตามที่่�ออกแบบไว้้ และจึึงนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักรเฉพาะเพื่่�อ
ขั้้�นตอนเพิ่่�มมููลค่่างานหลัังการพิิมพ์์ เช่่น ทำำ�การเคลืือบลามิิเนต ในส่่วนของ Advance Forms หลัังจากนั้้�นจึึงนำำ�ไปบรรจุุกล่่องและ
เก็็บเข้้าคลัังสิินค้้าเพื่่�อขนส่่งต่่อไป โดยในแต่่ละขั้้�นตอนการผลิิตจะถููกตรวจสอบคุุณภาพ สำำ�หรัับงานพิิมพ์์ประเภท Security Forms
ขั้้�นตอนการผลิิตส่่วนใหญ่่จะทำำ�ในห้้องพิิเศษแยกต่่างหากจากสายการผลิิตสิ่่�งพิิมพ์์ชนิิดอื่่�นๆ เพื่่�อความสะดวกในการรัักษาความ
ปลอดภััยของงานที่่�มีีมููลค่่า การทำำ�งานจะทำำ�งานภายใต้้กล้้อง CCTV บัันทึึกภาพการทำำ�งาน การควบคุุมการบรรจุุหีีบห่่อโดยใช้้การ
สแกนข้้อมููลการบรรจุุเข้้าสู่่�โปรแกรมเพื่่�อยืืนยัันความถููกต้้อง และสามารถรายงานสถานะการบรรจุุขณะปฏิิบััติิงาน และรายงานสรุุป
ผลการบรรจุุเมื่่�อทำำ�งานเสร็็จสิ้้�นได้้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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		 การให้้บริิการ Cheque On Demand และ Digital Print & Mail
		 เป็็นการรัับจััดพิิมพ์์ข้้อมููลลงบนแบบฟอร์์ม ตามความต้้องการโดยลููกค้้าจะนำำ�ส่่งข้้อมููลให้้บริิษััทผ่่านทางระบบ Network เมื่่�อ
บริิษัทั ได้้รับั ข้้อมููลจะทำำ�การตรวจสอบโดยจะไม่่มีกี ารแก้้ไขส่่วนใดส่่วนหนึ่่ง� ของข้้อมููล จากนั้้�นจะดำำ�เนิินการพิิมพ์์ข้อ้ มููลผ่่านเครื่่อ� งพิิมพ์์
ทำำ�แผ่่น หรืือ ทำำ�เล่่ม พร้้อมบรรจุุเพื่่อ� เตรีียมจััดส่ง่ ข้้อมููลที่่ไ� ด้้ทำ�ำ การพิิมพ์์แล้้วจะทำำ�การจััดเก็็บพร้้อมส่่งคืืนให้้ลูกู ค้้าและทำำ�การตรวจสอบ
		 ขั้้�นตอนการผลิิตกระดาษสำำ�นัักงาน (Office Paper)
การผลิิตกระดาษสำำ�นัักงานประเภทกระดาษพิิมพ์์ต่่อเนื่่�อง (Stock Forms) มีีขั้้�นตอนที่่�ไม่่ซัับซ้้อน เนื่่�องจากไม่่ต้้องมีีการออกแบบ
ลวดลายลงบนกระดาษ โดยเริ่่�มจากการเบิิกวััตถุุดิิบตามใบสั่่�งผลิิต และทำำ�แม่่พิิมพ์์แล้้วจึึงนำำ�วััตถุุดิิบเข้้าเครื่่�องพิิมพ์์เพื่่�อทำำ�ลายเส้้น
หรืือแนวปรุุต่า่ งๆ หลัังจากนั้้น� จึึงนำำ�ไปบรรจุุกล่่องและเก็็บเข้้าคลัังสิินค้้า เพื่่อ� ขนส่่งต่่อไปโดยในแต่่ละขั้้น� ตอนการผลิิตจะถููกตรวจสอบคุุณภาพ
		 สำำ�หรัับในส่่วนของการผลิิตกระดาษสำำ�นัักงานประเภทอื่่�นๆ ซึ่่�งอยู่่�ในรููปของกระดาษเปล่่า ทางบริิษััทจะนำำ�กระดาษม้้วนมาเข้้า
เครื่่�องตััดและแปรรููปทั้้�งในลัักษณะที่่�เป็็นม้้วน และแผ่่น ทำำ�การบรรจุุกล่่องเพื่่�อรอนำำ�ส่่งโดยไม่่ต้้องผ่่านกระบวนการพิิมพ์์
		 ขั้้�นตอนการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ชนิิดอ่่อน (Flexible Packaging)
		 กระบวนการการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ชนิิดอ่่อน มีีขั้้�นตอนเริ่่�มตั้้�งแต่่การออกแบบ การทำำ�แม่่พิิมพ์์ และเข้้าสู่่�กระบวนการพิิมพ์์ การ
ประกบชั้้�นฟิิล์์ม การขึ้้�นรููป แตกต่่างกัันในเรื่่�องของวััสดุุที่่�ใช้้ในการพิิมพ์์ และขั้้�นตอนการนำำ�ไปใช้้และเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้บรรจุุ เครื่่�องพิิมพ์์
สามารถพิิมพ์์ได้้หลายวััสดุุพิิมพ์์ จะไม่่ใช่่พิิมพ์์กระดาษอย่่างเดีียว สามารถพิิมพ์์ฟิิล์์มชนิิดต่่างๆ สามารถพิิมพ์์ได้้สููงสุุดถึึง 10 สีี เช่่น
กระดาษ PE PP OPP PET M-PET LLDPE ALU เป็็นต้้น โดยเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ในการผลิิต เป็็นเครื่่�องจัักรเฉพาะที่่�สามารถทำำ�การ
เคลืือบกาว และประกบชั้้น� ฟิิล์ม์ ได้้หลายๆ ชั้้น� ( Dry Laminate ) และหรืือนำำ�ไป Slit เป็็นม้้วน หรืือตััด Sheeter เป็็นแผ่่น และ Die cut
ตามรููปแบบ หรืือ ขึ้้น� รููปทำำ�ซองหลากหลายรููปแบบด้้วยเครื่่อ� งทำำ�ซองอััตโนมััติิ โดยแต่่ละขั้้น� ตอนการผลิิตจะถููกตรวจสอบคุุณภาพอย่่าง
ละเอีียด หลัังจากนั้้�นจึึงนำำ�ไปบรรจุุลงบนกล่่อง หรืือ Pallet และเก็็บเข้้าคลัังสิินค้้าเพื่่�อทำำ�การขนส่่งต่่อไป
		 ขั้้�นตอนการผลิิตฉลากสิินค้้า (Label & Sticker)
		 การผลิิตฉลากสิินค้้า ลาเบลและสติ๊๊�กเกอร์์ มีีกระบวนการผลิิตเริ่่�มจากการออกแบบ ทำำ�แบบพิิมพ์์ และจััดเตรีียมวััตถุุดิิบได้้แก่่
สติ๊๊�กเกอร์์ ฟิิล์์ม ฟอยล์์ และกระดาษ โดยชนิิดของฟิิล์์มที่่�ใช้้นั้้�น PVC PE PP OPP PET Silver Hologram หรืือ M-PET เป็็นต้้น
จากนั้้�นเข้้าสู่่�กระบวนการพิิมพ์์ 4-8 สีี หลัังจากนั้้�นนำำ�ไปเข้้าสู่่�กระบวนการหลัังพิิมพ์์ เช่่น เคลืือบทั้้�งแผ่่น เคลืือบเฉพาะจุุด เคลืือบ
ฟิิล์์ม พิิมพ์์หมึึกขููด และเทคนิิคหลัังการพิิมพ์์อื่่�นๆ โดยทำำ�เป็็นชนิิดม้้วน หรืือ ชนิิดแผ่่น และทำำ�การตััดและลอกส่่วนที่่�ไม่่ใช้้งานออก
(Die cut) เพื่่�อให้้เป็็นสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปตามที่่�ลููกค้้าต้้องการ นำำ�ไปติิดบนผลิิตภััณฑ์์ บนบรรจุุภััณฑ์์ หรืือใช้้ชี้้�บ่่งในระหว่่างกระบวนการ
ผลิิต ซึ่่�งกระบวนการผลิิตทั้้�งหมดจะรวบรวมมาไว้้ในเครื่่�องเดีียวที่่�เรีียกว่่า All in one
		 ขั้้�นตอนการให้้บริิการคลัังสิินค้้าและจััดส่่ง (Warehouse and Logistic Management Service)
บริิษััททำำ�การรวบรวมข้้อมููลการเบิิกใช้้ในแต่่ละจุุดของลููกค้้าผ่่านระบบ Online หลัังจากนั้้�นทำำ�การจััดสิินค้้าเพื่่�อนำำ�ส่่งถึึงสถานที่่�
ที่่�แจ้้งไว้้โดยในเขตกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล จััดส่่งให้้ไม่่เกิิน 3 วัันทำำ�การ สำำ�หรัับต่่างจัังหวััดจััดส่่งไม่่เกิิน 7 วััน ทำำ�การ
		 โดยปััจจุุบััน บริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย : บริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด มีี
พื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 35 ไร่่ แบ่่งเป็็นพื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงาน 3,800 ตารางเมตร, ส่่วนอาคารโรงงาน 12,000 ตารางเมตร, ส่่วน Warehouse
8,000 ตารางเมตร พร้้อมด้้วยเครื่่อ� งพิิมพ์์และเครื่่อ� งหลัังการพิิมพ์์หลากหลายรููปแบบเพื่่อ� รองรัับความต้้องการของลููกค้้า โดยมีีเครื่่อ� งจัักร
ที่่�ใช้้ในการผลิิต รวมมากกว่่า 70 เครื่่�อง และมีีกำำ�ลัังการผลิิต มากกว่่า 12,800 ตััน / ปีี
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ทรััพย์์สิินที่่ใ� ช้้ประกอบธุุรกิิจ
สิิ นทรััพย์์ที่สำ
่� �คั
ำ ญ
ั ของบริิษััทและบริิษััทย่อ
่ ย

1.	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์ที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญประกอบด้้วย
มููลค่่าสุุ ทธิต
ิ ามบััญชีี*
(พัั นบาท)

ประเภท
1. ที่่ดิ
� น
ิ

สัั ดส่่ วนการถืือหุ้้�น
(%)

87,097

เจ้้าของ

2. อาคาร โรงงานและส่่ วนปรัับปรุุง

250,464

เจ้้าของ

3. เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์

159,809

เจ้้าของ

20,596

เจ้้าของ

1,245

เจ้้าของ

23,624

เจ้้าของ

4. เครื่่�องใช้้และเครื่่�องตกแต่่ง
5. ยานพาหนะ
6. เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ระหว่่างติิดตั้้ง
�

542,835

รวม

หมายเหตุุ * มููลค่่าตามบััญชีีรวมของ บมจ. ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี และบจ.ทีี.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์

ทั้้�งนี้้� มีีรายละเอีียดในทรััพย์์สิินหลัักแต่่ละประเภทดัังต่่อไปนี้้�
ที่่�ดิิน
●   

สถานที่่ตั้้
� ง
�

เนื้้�อที่่�

มููลค่่าตามบััญชีี
(พัั นบาท)

ภาระจำำ�นอง

และอาคารส�ำนักงาน

84,861

ติิดภาระจำำ�นอง

ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของบ้านเดี่ยว

2,236

ไม่่มีี

ลัักษณะเบื้้�องต้้น

บมจ. ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี
25 ไร่่ 1 งาน 80.3 ตารางวา

1. 30/88 ถ.เจษฎาวิิถีี ต.โคกขาม
อ.เมืืองสมุุทรสาคร จ.สมุุทรสาคร

ที่ดินที่ตั้งโรงงาน

2. โฉนดเลขที่่� 991169
ต.โคกขาม อ.เมืืองสมุุทรสาคร จ.สมุุทรสาคร

202 ตารางวา

87,097

รวม

อาคาร โรงงานและส่่วนปรัับปรุุง ประกอบด้้วยสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�

●   

รายการ

ที่่ตั้้
� ง
�

ลัักษณะเบื้้�องต้้น

มููลค่่าตามบััญชีี
(พัั นบาท)

ภาระจำำ�นอง

บมจ. ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี
99/169 หมู่ 7 ต. โคกขาม

อาคารพัั กอาศััย

บ้้านพัั กอาศััย 2 ชั้้�น

998

ไม่่มีี

1,060

ไม่่มีี

อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
88 หมู่ที่ 1 ต. ท่าตลาด

อาคารคลัังสิินค้า
้

อาคารคลัังสิินค้้าชั้้�นเดีียว

อ. สามพราน จ. นครปฐม
บจก. ทีี.เค.เอส สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์
เลขที่่� 30/88 หมู่่�ที่่� 1 ต. โคกขาม

อาคารโรงงานและสำำ�นัก
ั งาน

อาคารโรงงาน

247,773

ติิดภาระจำำ�นอง

633

ไม่่มีี

อ. เมืืองสมุุทรสาคร จ. สมุุทรสาคร
บจก. โกไฟว์์
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

รวม

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

250,464
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1.	อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ประกอบด้้วย
ที่่�ดิิน

●   

สถานที่่ตั้้
� ง
�

เนื้้�อที่่�

ลัักษณะเบื้้�องต้้น

มููลค่่าตามบััญชีี
(พัั นบาท)

ภาระจำำ�นอง

บมจ. ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี
21 ตารางวา

1. 48/5 ถ.รุ่่ง
� ประชา แขวงอรุุณอมริินทร์์
เขตบางกอกน้้อย กรุุงเทพฯ

ที่่�ดิน
ิ ที่่�เป็็นที่่�ตั้้ง
�

1,050

ไม่่มีี

12,000

ไม่่มีี

50,127

ไม่่มีี

347,300

ติิดภาระจำำ�นอง

117,374

ไม่่มีี

ของทาวเฮ้้าส์์ 3 ชั้้�น
4 ไร่่

2. 88 หมู่่�ที่่� 1 ต. ท่่าตลาด อ. สามพราน
	จ. นครปฐม

ที่่�ดิน
ิ ที่่�เป็็นที่่�ตั้้ง
�
ของอาคารคลัังสิินค้้า

10 ไร่่

3. โฉนดเลขที่่� 115320 ต. โคกขาม
อ. เมืืองสมุุทรสาคร จ. สมุุทรสาคร

ที่่ดิ
� น
ิ เปล่่า
(รองรัับการขยายโรงงาน)

บจก. มาร์์เวลแพค
1. โฉนดเลขที่่� 26840, 6034, 26841 และ

43 ไร่่ 2 งาน 78 ตารางวา

ที่่ดิ
� น
ิ เปล่่า

8 ไร่่ 96.7 ตารางวา

ที่่ดิ
� น
ิ ที่่�เป็็นที่่ตั้้
� ง
� โรงงานบางปูู

4599 ต.ท่่าข้้าม อ.บางประกง จ.ฉะเชิิงเทรา
2. โฉนดเลขที่่� 259972 และ 259973
ต. แพรกษา อ. เมืืองสมุุทรปราการ
	จ. สมุุทรปราการ
รวม

527,851

อาคารโรงงาน ประกอบด้้วยสิินทรััพย์ที่่์ �สำำ�คััญดัังนี้้�

●   

สถานที่่ตั้้
� ง
�

ที่่ตั้้
� ง
�

ลัักษณะเบื้้�องต้้น

48/5 ถ.รุ่่ง
� ประชา แขวงอรุุณอมริินทร์์

ทาวเฮ้้าส์์ 3 ชั้้�น

มููลค่่าตามบััญชีี
(พัั นบาท)

ภาระจำำ�นอง

บมจ. ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี
1. อาคารพัั กอาศััย

-

ไม่่มีี

407

ไม่่มีี

31,821

ไม่่มีี

เขตบางกอกน้้อย กรุุงเทพฯ
2. อาคารคลัังสิิ นค้า
้

88 หมู่่�ที่1่� ต.ท่่าตลาด อ.สามพราน

อาคารคลัังสิินค้้าชั้้�นเดีียว

จ.นครปฐม
บจก. มาร์์เวลแพค
1. อาคารโรงงานบางปูู

837 หมู่่�ที่4
่� ต.แพรกษา อ.เมืือง

อาคารโรงงาน 2 ชั้้�น

สมุุทรปราการ จ.สมุุทรปราการ
รวม
รวม ที่่ดิ
� น
ิ และอาคารโรงงาน

32,228
560,079

• ทรััพย์์สิินที่่�ติิดภาระจำำ�นอง (ที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง) ใช้้เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิินทุุกชนิิดของ บริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี
จำำ�กััด (มหาชน) และ/หรืือ บริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด ต่่อกัับสถาบัันการเงิินแห่่งหนึ่่�งในวงเงิินจำำ�นวน
550,000,000 บาท
• ทรััพย์์สิินที่่�ติิดภาระจำำ�นอง (ที่่�ดิิน) ซึ่่�งเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของ บจก. มาร์์เวลแพค ใช้้เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิินเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวของ
บจ. ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ ต่่อกัับสถาบัันการเงิินแห่่งหนึ่่�งในวงเงิินจำำ�นวน 217,500,000 บาท
• เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ ส่่วนใหญ่่เป็็นเครื่่�องพิิมพ์์ขนาดใหญ่่ และอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานพิิมพ์์ที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�ที่่�โรงงานในนิิคม
อุุตสาหกรรมการพิิมพ์์และบรรจุุภััณฑ์์สิินสาคร
• ยานพาหนะ มีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ ประกอบด้้วยรถยนต์์ประจำำ�ตำ�ำ แหน่่งผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งรถยนต์์เพื่่�อใช้้ในการบริิหารงานขาย และ
รถขนส่่งสิินค้้าทั่่�วไป ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นการทำำ�สััญญาเช่่าซื้้�อกัับทางสถาบัันการเงิิน
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นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่อ
่ ย
บริิษััทร่ว
่ มค้้า และบริิษััทร่ว
่ ม
		 บริิษััทฯ มีีนโยบายลงทุุนในบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมค้้า และบริิษััทร่่วม เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนและส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตของ
ธุุรกิิจและมีีการกำำ�กัับดููแลโดยมอบหมายให้้ผู้้�บริิหารจากบริิษััทฯ เข้้าไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการในบริิษััทย่่อย และส่่งตััวแทน
ของบริิษััทฯ ไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมค้้า และบริิษััทร่่วม การมีีตััวแทนของบริิษััทฯ ไปดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการและผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมค้้า บริิษััทร่่วม ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ได้้มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบาย ได้้รัับทราบข้้อมููล
และติิดตามผลการดำำ�เนิินงานได้้เป็็นระยะๆ หากมีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจใดที่่�กระทบต่่อบริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญจะต้้องผ่่านการอนุุมััติิ
จากที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทฯ ก่่อน โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมค้้า
และบริิษััทร่่วม ดัังนี้้�
ชื่่�อบริิษััท

ชื่่�อย่่อ

ประเภทกิิจการ

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

ร้้อยละ
ของหุ้้�นที่่ถื
� อ
ื

560

100.00

5

60.00

34

100.00

บริิษััทย่อ
่ ย (ทางตรงและทางอ้้อม)
บริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัด
ั

SPM

พิิ มพ์์ แบบฟอร์์มสื่่�อสิ่่�งพิิ มพ์์
และให้้บริิการบริิหารคลัังสิินค้้า

บริิษััท โกไฟว์์ จำำ�กัด
ั

Gofive

ให้้คำ�
ำ ปรึึกษาและให้้บริิการด้้านระบบ
เทคโนโลยีี สารสนเทศและซอฟต์์แวร์์

บริิษััท ไทยบริิติช
ิ ดีีโพสต์์ จำำ�กัด
ั

TBDP

บริิการจััดพิิ มพ์์ ข้อ
้ มููลการจััดพิิ มพ์์
เอกสารสำำ�คัญ
ั และบริิการที่่�เกี่่ย
� วข้้อง

บริิษััท ไทยบริิติชซีี
ิ เคีียวริิตี้้� พริ้้�นติ้้ง
ั
� โอเวอร์์ซีีส์์ จำำ�กัด
บริิษััท มาร์์เวลแพค จำำ�กัด
ั

TBSPO

ดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่ย
� วกัับการลงทุุน

37

100.00

MVP

พิิ มพ์์ ฉลากสิินค้้า

90

100.00

พิิ มพ์์ เอกสารปลอดการทำำ�เทีียม

2.5
(ล้้านเหรีียญสหรััฐ)

40.00

นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์

847

38.51

204

25.00

บริิษััทร่ว
่ มค้้า
Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited

บริิษััทร่ว
่ ม
บริิษััท ซิินเน็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั (มหาชน)

SYNEX

คอมพิิ วเตอร์์
บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กัด
ั (มหาชน)

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

TBSP

ผลิิตและจำำ�หน่่ายบััตรพลาสติิก
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โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
โครงสร้้ า งการถืือหุ้้�นของกลุ่่� ม บริิ ษัั ท ณ วัั นที่่� 31 ธััน วาคม 2564 โดยบริิ ษัั ท ฯ มีีการประกอบธุุร กิิ จ โดยมีี
การแบ่่งการดำำ� เนิิ น งานของบริิษัั ท ในกลุ่่� ม ออกเป็็ น 4 กลุ่่� ม ธุุร กิิ จ คืือ Security & Fulfillment Solutions
IT Ecosystem Fintech Ecosystem และ Tech Platform ซึ่่�งแบ่่งการถืือหุ้้�นตามผัังโครงสร้้างการถืือหุ้้�น ดัังนี้้�

SECURITY
& FULFILLMENT
SOLUTIONS

FINTECH
ECOSYSTEM

IT ECOSYSTEM

TECH PLATFORM

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

มููลค่่า
ที่่ต
� ราไว้้
(บาทต่่อหุ้้�น)

สัั ดส่่ วนเงิิน
ลงทุุน
(%)

สิิ ทธิก
ิ าร
ออกเสีียง
(%)

560,000,000

10

100%

100%

5,000,000

10

60%

60%

บริิษััท ซิินเน็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั (มหาชน)

847,361,206

1

38.51%

38.51%

บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กัด
ั (มหาชน)

204,220,357

1

25%

25%

บริิษััท มาร์์เวลแพค จำำ�กัด
ั

90,000,000

5

-

-

บริิษััท ไทยบริิติช
ิ ดีีโพสต์์ จำำ�กัด
ั

34,000,000

10

-

-

บริิษััท ไทยบริิติช
ิ ซีีเคีียวริิตี้้� พริ้้�นติ้้ง
ั
� โอเวอร์์ซีีส์์ จำำ�กัด

37,000,000

10

-

-

40%

40%

ชื่่�อบริิษััท

บริิษััทย่อ
่ ยทางตรง
บริิษััท ทีี.เค.เอส สยามเพลส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัด
ั
บริิษััท โกไฟว์์ จำำ�กัด
ั
บริิษััทร่ว
่ ม

ถืือหุ้้�นทางอ้้อม ผ่่าน บริิษััท ทีี.เค.เอส สยามเพลส
แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัด
ั (ถืือสัั ดส่่ วน 100%)

บริิษััทร่ว
่ มค้้า
Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited
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บริิษััท มงคลสุุ ธีี โฮลดิ้้ง
ั
� จำำ�กัด
32.96%

บริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กัด
ั (มหาชน)

FINTECH ECOSYSTEM

SECURITY & FULFILLMENT
SOLUTIONS

IT ECOSYSTEM

บริิษััท ซิินเน็็ค (ประเทศไทย)
จำำ�กัด
ั (มหาชน)
38.51%

บริิษััท ทีีบีีเอสพีี
จำำ�กัด
ั (มหาชน)
25.00%

100%

บจ.เซอร์์วิิส พ้้ อยท์์

100%

บจ.ซิินเน็็ค
อิินคิว
ิ ท์์เบชั่่�น

60%

บจ.สวอปมาร์์ท

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

TECH PLATFORM

บริิษััท ทีี.เค.เอส.สยามเพรส
แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัด
ั
100.00%

26.67%

บมจ.เน็็คซ์์
แคปปิิตอล

100%

บจ.มาร์์เวลแพค

100%

บจ.ไทยบริิติช
ิ
ดีีโพสต์์

บริิษััท โกไฟว์์ จำำ�กัด
ั
60.00%

100%

บจ.ไทยบริิติช
ิ
ซีีเคีียวริิตี้้� พริ้้�นต้ง
้
โอเวอร์์ซีีส์์

40%

MYANMARDECO
- TBSP SPECIAL
PRODUCTS CO., LTD.
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ผู้้�ถืือหุ้้�น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

่
รายชือและสั
ดส่วนการถอ
ื หน
ุ้ ของผูถ
้ อ
ื หน
ุ้ รายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ 30 ธันวาคม 2564
ลำำ�ดับ
ั ที่่�
1

รายชื่่�อผู้้�ถือ
ื หุ้้�น
กลุ่่�มตระกููลมงคลสุุ ธีี

จำำ�นวนหุ้้�น

สัั ดส่่ วนการถืือหุ้้�น (%)

194,401,783

42.06

152,369,994

32.96

• นายสุุ พัันธุ์์� มงคลสุุ ธีี

12,000,448

2.60

• น.ส.สุุ ธิด
ิ า มงคลสุุ ธีี

20,632,037

4.46

• บริิษััท มงคลสุุ ธีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กัด
ั

• นายจุุ ติพั
ิ ั นธุ์์� มงคลสุุ ธีี

3,388,096

0.73

• นางสุุ พรรษา อารยะสกุุล

2,967,594

0.64

• น.ส.ศรุุตา มงคลสุุ ธีี

3,043,614

0.66

2

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กัด
ั

27,777,822

6.01

3

นางทิิพวรรณ กััมทรทิิพย์์

11,235,000

2.43

4

นายวิิโรจน์์ โกศลธนวงศ์์

5,000,000

1.08

5

นางสาวสุุ จิต
ิ รา โชติิพัันธุ์์�วิิทยากุุล

3,841,641

0.83

6

นายสุุ นทร ด่่านเฉลิิมนนท์์

3,600,000

0.78

7

นายทิิวา ชิินธาดาพงศ์์

3,474,600

0.75

8

นางสาวศิิริว
ิ รรณ สุุ กัญ
ั จนศิิริิ

3,293,428

0.71

9

นายชััยพงศ์์ เวชมามณเฑีียร

2,848,900

0.62

10

นายอนุุวััฒน์์ อรุุโณทััย

2,650,000

0.57

ทีม่ า: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษทั มงคลสุธี โฮลดิง้ จำ�กัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อนื่ ๆ (holding company) มีทนุ จดทะเบียน 50,000,000 บาท
ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายชื่อผูถื้ อหุน้ ตามตารางดังนี้
ลำำ�ดับ
ั ที่่�

รายชื่่�อผู้้�ถือ
ื หุ้้�น

1

น.ส.สุุ ธิด
ิ า มงคลสุุ ธีี

2

จำำ�นวนหุ้้�น

สัั ดส่่ วนการถืือหุ้้�น (%)

42,000

84.00

นางสุุ ชาดา มงคลสุุ ธีี

2,000

4.00

3

นางสุุ พรรณษา อารยะสกุุล

2,000

4.00

4

นายจุุ ติพั
ิ ั นธุ์์� มงคลสุุ ธีี

2,000

4.00

5

น.ส.ศรุุตา มงคลสุุ ธีี

2,000

4.00

50,000

100.00

จำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด

ความสัั มพัั นธ์์กับ
ั กลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถือ
ื หุ้้�นใหญ่่

การดำ�เนินธุรกิจหลักของบริษทั มิได้มคี วามสัมพันธ์หรือเกีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของผูถื้ อหุน้ รายใหญ่
ข้้อตกลงระหว่่างผู้้�ถือ
ื หุ้้�นใหญ่่

บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ ตกลงระหว่างกันของกลุม่ ผูถื้ อหุน้ รายใหญ่ (Shareholding agreement) ในเรอื่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรอื การบริหารงานของบริษทั โดยที่ขอ้ ตกลงดังกล่าวมีบริษทั ร่วมลงนามด้วย
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รายงานการเปลี่่ย
� นแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของคณะกรรมการและผู้้�บริิหารประจำำ�ปีี 2564

ลำำ�ดับ
ั ที่่�

1

รายชื่่�อ

นายสุุ พัันธุ์์� มงคลสุุ ธีี

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริิหาร

คู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั
� ง
ั ไม่่บรรลุุนิติ
ิ ภ
ิ าวะ
2

นางเสาวนีีย์์ กมลบุุตร

กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั
� ง
ั ไม่่บรรลุุนิติ
ิ ภ
ิ าวะ
3

นายประเสริิฐ บุุญสัั มพัั นธ์์

กรรมการอิิสะ /กรรมการตรวจสอบ

คู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั
� ง
ั ไม่่บรรลุุนิติ
ิ ภ
ิ าวะ
4

นายอารีีพงศ์์ ภู่่�ชอุ่่�ม

กรรมการอิิสะ /กรรมการตรวจสอบ

คู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั
� ง
ั ไม่่บรรลุุนิติ
ิ ภ
ิ าวะ
5

นางชนััญญารัักษ์์ เพ็็ ชรรััตน์์

กรรมการอิิสะ

คู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั
� ง
ั ไม่่บรรลุุนิติ
ิ ภ
ิ าวะ
6

นางสาวสุุ ธิด
ิ า มงคลสุุ ธีี

กรรมการ

คู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั
� ง
ั ไม่่บรรลุุนิติ
ิ ภ
ิ าวะ
7

นายจุุ ติพั
ิ ั นธุ์์� มงคลสุุ ธีี

8

นางสาวรุุจีี จรพิิ ภพ

กรรมการ / ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหาร

คู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั
� ง
ั ไม่่บรรลุุนิติ
ิ ภ
ิ าวะ
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขายและการตลาด

คู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั
� ง
ั ไม่่บรรลุุนิติ
ิ ภ
ิ าวะ
9

นายวรวุุฒิิ โอภาสถิิรกุุล

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขายต่่างประเทศ

คู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั
� ง
ั ไม่่บรรลุุนิติ
ิ ภ
ิ าวะ
10

นายจิิรพงศ์์ วชิิราธนาภรณ์์

ผู้้�อำำ�นวยการงานระบบ

คู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั
� ง
ั ไม่่บรรลุุนิติ
ิ ภ
ิ าวะ
11

นายภาคภููมิิ กัังสนานนท์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

คู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั
� ง
ั ไม่่บรรลุุนิติ
ิ ภ
ิ าวะ

จำำ�นวนหุ้้�น
สัั ดส่่ วนการ
ที่่เ� ปลี่่ย
� นแปลง
ถืือหุ้้�น
เพิ่่� มขึ้้�น
(ร้้อยละ)
(ลดลง)

จำำ�นวนหุ้้�น
ณ 30 ธ.ค.
2564

จำำ�นวนหุ้้�น
ณ 30 ธ.ค.
2563

12,000,448

8,291,448

3,709,000

2.596

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,632,037

20,632,037

-

4.464

-

-

-

-

3,388,096

3,157,718

230,378

0.733

-

-

-

-

195,528

70,342

125,186

0.042

-

-

-

-

205,838

79,652

126,186

0.045

-

-

-

-

174,036

58,850

115,186

0.038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการของบริิษััทฯ มีีการถืือหุ้้�นรวมกัันจำำ�นวน 36,595,983 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 7.918 ของหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้วของบริิษััทฯ
จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว

บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียน 462,227,767 บาท เรีียกชำำ�ระแล้้ว 462,226,467 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 462,226,467 หุ้้�น มููลค่่า
ที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1.00 บาท
บริิษััทฯ ไม่่มีหุ้้�ี นประเภทอื่่�นที่่�มีีสิิทธิิหรืือเงื่่�อนไขแตกต่่างจากหุ้้�นสามััญ
บริิษัทั ฯ ไม่่มีลัี กั ษณะของโครงการออกและเสนอขายหุ้้�น หรืือหลัักทรััพย์แ์ ปลงสภาพให้้กองทุุนรวมเพื่่อ� ผู้้�ลงทุุน ซึ่่ง� เป็็นคนต่่างด้้าว (Thai
Trust Fund) หรืือการออกตราสารแสดงสิิทธิิในผลตอบแทนที่่�เกิิดจากหลัักทรััพย์อ้์ า้ งอิิง (NVDR) ที่่�มีหุ้้�ี นของบริิษัทั นั้้�นเป็็นหลัักทรััพย์อ้์ า้ งอิิง
การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น

บริิษััทฯ ไม่่มีีลัักษณะของหลัักทรััพย์์อื่่�นที่่�ไม่่ใช่่หุ้้�นสามััญ

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

บริิษัทั มีีนโยบายที่่จ� ะจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นในอััตราไม่่น้อ้ ยกว่่า 40% ของกำำ�ไรสุุทธิิในแต่่ละปีี ที่่มี� ผี ลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน แต่่ทั้้ง� นี้้�
จะต้้องไม่่มีขี าดทุุนสะสมในส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�น
บริิษัทั ย่่อยในการจ่่ายเงิินปัันผลจะขึ้้น� อยู่่�กับั ผลการดำำ�เนิินงานของแต่่ละบริิษัทั โดยคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�พิจิ ารณา เพื่่อ� เสนอต่่อที่่�
ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเป็็นผู้้�พิจิ ารณาอนุุมัติั ิ
บริิษัทั ร่่วมมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราไม่่ต่ำ��ำ กว่่า 40% ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีี สำำ�รองตามกฎหมายและสำำ�รองต่่างๆ ทั้้ง� หมดใน
แต่่ละปีี ที่่มี� ผี ลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินการ แต่่ทั้้ง� นี้้จ� ะต้้องไม่่มีขี าดทุุนสะสมในส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�น อย่่างไรก็็ตาม การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวอาจมีี
การเปลี่่�ยนแปลงได้้ ทั้้ง� นี้้ขึ้้� น� อยู่่�กับั แผนการลงทุุน ความจำำ�เป็็น และความเหมาะสมอื่่น� ๆ ในอนาคตตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั เห็็นสมควร
ข้้อมููลการจ่่ายเงิินปัันผลในช่่วงระยะเวลาตั้้�งแต่่ปีี 2560-2564
ปีี

2560

2561

2562

2563

อััตรากำำ�ไรสุุ ทธิต่
ิ อ
่ หุ้้�น (งบเฉพาะกิิจการ)*2

0.93

0.79

0.84

0.50

0.78

อััตรากำำ�ไรสุุ ทธิต่
ิ อ
่ หุ้้�น (งบรวม)

0.93

0.79

0.84

0.50

0.88

อััตราเงิินปัันผลต่่อหุ้้�นรวม (บาท/หุ้้�น)

0.67

0.65

0.60

0.26

0.50

0.67

0.55

0.60

0.26

0.40

ไม่่มีี

0.10(10:1)

ไม่่มีี

ไม่่มีี

0.10(10:1)

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุ ทธิิ (งบเฉพาะกิิจการ) (%)

72.04%

84.60%

71.87%

52.49%

64.30%

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุ ทธิิ (งบรวม) (%)

72.04%

84.60%

71.84%

52.49%

56.92%

*2

เงิินสด
หุ้้�นปัันผล (หุ้้�นเดิิม : หุ้้�นปัันผล)

หมายเหตุ :
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อัตรากำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ ประจำ�ปี 2564 คำ�นวณจากกำ�ไรสุทธิส�ำ หรับปีกอ่ นรวมรายการพิเศษ (กำ�ไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ)
: อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) คำ�นวณจากเงินมูลค่าเงินปันผลจ่ายตามรอบผลประกอบการประจำ�ปีรวมกับมูลค่าหุน้ ปันผล

*1

2564*1
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ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
ข้อ
้ มููลทั่่�วไป
นายทะเบีียนหุ้้�น

บริิษััท ศูู นย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY Co., Ltd.

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โทรศััพท์์

0-2009-9000

โทรสาร

0-2009-9991

ผู้้�สอบบััญชีี

บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน

ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศััพท์์

0-2677-2000

โทรสาร

0-2677-2222

Home Page

www.kpmg.com/th

ข้อ
้ มููลที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั อื่่�น

ไม่มขี อ้ มูลที่ส�ค
ำ ญ
ั อนื่
ข้อ
้ พิิ พาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้ อหุน้ และไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายอนื่ ใดทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีนยั สำ�คญ
ั

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

บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการบริิหารความเสี่่ย� งจากปััจจััยภายในและปััจจััยภายนอกที่่อ� าจส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ จึึงมีีการ
ดำำ�เนิินงานและบริิหารความเสี่่ย� งอย่่างต่่อเนื่่อ� งตามหลัักการ Enterprise Risk Management ของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission (COSO) ในการบริิหารความเสี่่ย� งขององค์์กรที่่มี� กี ารเชื่่อ� มโยงทุุกระดัับ ทุุกกระบวนการ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงกำำ�หนดนโยบายความเสี่่ย� งขององค์์กรที่่พนั
� กั งานทุุกคนปฏิิบัติั ิ โดยบริิษัทั ฯ มีีการจััดตั้้ง� คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่ย� งเพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่กำ� �กั
ำ บั ดููแลการบริิหารความเสี่่ย� งให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
	ทั้้�งนี้้บ� ริิษัทั ฯ มีี ประกาศเรื่อ�่ ง นโยบายการบริิหารความเสี่่ย� ง โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
บริิษัทั มีีจุดป
ุ ระสงค์์หลััก ให้้พนักั งานทุุกคนและทุุกระดัับในองค์์กรตระหนัักเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการประเมิินความเสี่่ย� งระดัับองค์์กร
อย่่างเป็็นระบบ และการวางแผนบริิหารจััดการความเสี่่ย� งดัังกล่่าวให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ สามารถควบคุุมและตอบสนองต่่อความเสี่่ย� งที่่ป� ระเมิิน
ได้้อย่่างครบถ้้วนรอบด้้าน จึึงกำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� ง ดัังต่่อไปนี้้�
1.	รัักษาระดัับความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทจะสามารถบรรลุุเป้้าประสงค์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�ง
หมายถึึง ความสามารถในการตอบสนองความต้้องการ รวมถึึง ลดความขััดแย้้งต่่างๆ ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� กัับผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ของบริิษัทั ให้้ได้้มากที่่สุ� ดุ ทั้้ง� นี้้� การบริิหารจััดการความเสี่่ย� งต้้องดำำ�เนิินการอย่่างสมดุุล เพื่่อ� รัับประกัันว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจจะยัังคง
สามารถดำำ�เนิินการไปได้้ด้ว้ ย
2. การประเมิินและบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง ต้้องถือื เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของทุุกหน่่วยงานของบริิษัทั
ตั้้ง� แต่่การกำำ�หนดวางกลยุุทธ์์ และการดำำ�เนิินการแต่่ละกิิจกรรม รวมทั้้ง� ต้้องถููกใช้้เป็็นหนึ่่ง� ในปััจจััยที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการตััดสินิ ใจดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ ขั้้น� ตอนต่่าง ๆ ตั้้ง� แต่่การพิิจารณาหาทางเลืือก การจััดลำ�ดั
ำ บั ทางเลืือก รวมถึึงการประเมิินเลืือกทางเลืือกที่่ดี� ที่่ี สุ� ดุ
3.	ส่่งเสริิมให้้การประเมิินและการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง เป็็นหนึ่่ง� ในวััฒนธรรมสำำ�คัญ
ั ขององค์์กรที่่จำ� �ำ เป็็น โดยต้้องดำำ�เนิินการอย่่าง
โปร่่งใสเป็็นระบบและต่่อเนื่่อ� ง สอดคล้้องกัับสภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจในแต่่ละระยะเวลา
4. หลัักการในการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งของบริิษัทั ได้้รับั การกำำ�หนดไว้้ ดัังนี้้�
- 	ต้้องมีีการระบุุเหตุุการณ์์ที่่เ� ป็็นปััจจััยความเสี่่ย� งอย่่างครอบคลุุม และทัันเวลา
- 	ต้้องมีีการประเมิินระดัับของความเสี่่ย� ง โดยพิิจารณาผลกระทบ และโอกาสที่่�จะเกิิดเหตุุการณ์์ปัจั จััย
- 	ความเสี่่ย� งดัังกล่่าวต้้องมีีการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งให้้อยู่่�ในระดัับความเสี่่ย� งที่่ย� อมรัับได้้ ทั้้ง� นี้้� ในการเลืือกวิิธีกี ารในการบริิหาร
จััดการ ต้้องพิิจารณาถึึงความเหมาะสมของต้้นทุุน และผลตอบแทนที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� โดยต้้องเป็็นการเลืือกวิิธีกี ารที่่มี� คี วามเป็็นไปได้้
สููงสุุด ภายใต้้ปัจั จััยทางด้้านเศรษฐกิิจและธุุรกิิจของบริิษัทั
- 	ต้้องมีีการสื่่อ� สารให้้บุคุ ลากรในบริิษัทั เข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้ง� ถึึงกระบวนการประเมิินและการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง รวมถึึง วิิธีกี าร
ที่่ต้� อ้ งใช้้เพื่่อ� ควบคุุมความเสี่่ย� งให้้อยู่่�ในระดัับที่่ย� อมรัับได้้
- 	ต้้องมีีการติิดตามและรายงานความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่�อให้้สามารถบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทได้้อย่่างเหมาะสม
และทัันเวลา
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แผนการบริิหารความเสี่่�ยง ประจำำ�ปีี 2564
กิิจกรรม

เดืือน

ผู้้�รับ
ั ผิิดชอบ
BOD

RMC

RMS

RMU

EMP

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. 	ทบทวนนโยบาย การบริิหาร
ความเสี่่� ยงองค์์กร ประจำำ�ปีี
2. รวบรวมผลการวิิเคราะห์์ และ
ประเมิินความเสี่่� ยงขององค์์กร
3. 	ถ่่ายทอดแผนบริิหาร ความเสี่่� ยง
องค์์กรให้้บุุคลากร
4. ติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
	ตามแผนฯ ไตรมาสที่่� 1-4
และ รายงานผลเป็็นรายไตรมาส
5. รายงานประเมิินผลการ
บริิหารความเสี่่� ยงประจำำ�ปีี
6. 	จััดทำ�ร่
ำ า่ งกรอบแผน
บริิหารความเสี่่� ยง
ปีีงบประมาณต่่อไป

หมายเหตุ : 1. BOD หมายถึง คณะกรรมการบริษทั , RMC หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ คณะกรรมการบริหารบริษทั , RMS หมายถึง ผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานทีม่ คี วามรับผิดชอบ
		 บริหารจัดการความเสีย่ ง, RMU หมายถึง เจ้าหน้าที่ ความเสีย่ ง, EMP หมายถึง บุคลากรอืน่ ๆ ของบริษทั
2. หมายถึง ผูร้ บั ผิดชอบหลักหรือเกีย่ วข้องโดยตรง
หมายถึง ผูส้ นับสนุนหรือร่วมเกีย่ วข้องในกิจกรรม

ปััจจััยความเสี่่� ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท

ความเสี่่ย� งต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั หรืือกลุ่่�มบริิษัททั้้
ั ง� ในปััจจุุบันั และเกิิดขึ้น�้ ใหม่่
ความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์
ความเสี่่ย� งจากการประกอบธุุรกิิจลงทุุนในบริิษัทอื่่
ั น�
บริิษัทั ฯ ประกอบธุุรกิิจลงทุุนในบริิษัทั อื่่น� โดยจะมีีผลการดำำ�เนิินงานและกระแสเงิินสดจากการถือื หุ้้�นในบริิษัทั ที่่ล� งทุุนไว้้เป็็นหลััก ซึ่่ง�
ผลตอบแทนจากการลงทุุนในบริิษัทั เหล่่านั้้น� อาจไม่่เป็็นไปตามที่่ค� าดหวััง เนื่่อ� งจากผลกระทบจากสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจที่่เ� ปลี่่�ยนแปลง
ไปอย่่างรวดเร็็วหลัังการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้้ง� ในและต่่างประเทศ
บริิษัทั ฯ ได้้ตอบสนองความเสี่่ย� งนี้้ด้� ว้ ยการกำำ�กับั ติิดตามนโยบายการบริิหารจััดการบริิษัทั ที่่ล� งทุุนไว้้เหล่่านั้้น� รวมถึึงการปรัับโครงสร้้าง
การลงทุุนและกระจายการลงทุุนไปยัังธุุรกิิจในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมใหม่่ (New S-Curve) เพื่่อ� สร้้างผลตอบแทนที่่ยั่่� ง� ยืืน
ความเสี่่ย� งด้้านการเงิิน
ความเสี่่ย� งจากการขาดสภาพคล่่อง
บริิษัทั ฯ มีีการลงทุุนในบริิษัทั อื่่น� ในระยะยาวโดยใช้้แหล่่งเงิินทุุนจากการกู้้�ยืืมที่่มี� เี งื่อ�่ นไขให้้ทยอยชำำ�ระคืืนเป็็นส่่วนใหญ่่ ซึ่่ง� กระแสเงิินสด
ที่่ไ� ด้้รับั จากการลงทุุนระยะยาวนั้้น� อาจไม่่เพีียงพอต่่อการชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืมตามเงื่อ�่ นไขได้้
บริิษััทฯ ได้้ตอบสนองความเสี่่�ยงนี้้�ด้้วยการจััดเตรีียมวงเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นที่่�เพีียงพอและมีีต้้นทุุนทางการเงิินในระดัับต่ำำ�� ไว้้เพื่่�อเสริิม
สภาพคล่่องทางการเงิิน ควบคู่่�ไปกัับการจััดหาแหล่่งเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวที่่มี� ต้ี น้ ทุุนทางการเงิินในระดัับที่่เ� หมาะสมเพื่่อ� ปรัับโครงสร้้างเงิินทุุน
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่เ� หมาะสมรองรัับการลงทุุนที่่จ� ะมีีขึ้้น� ในอนาคต
ความเสี่่ย� งด้้านการดำำ�เนิินงาน
ความเสี่่ย� งจากความมั่่น� คงปลอดภััยทางไซเบอร์์
บริิษัทั ฯ มีีการนำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการดำำ�เนิินงานที่่มี� กี ารแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลระหว่่างกัันกัับหน่่วยงานภายนอกผ่่าน
ระบบอิินเตอร์์เน็็ต ซึ่่ง� อาจตกเป็็นเป้้าหมายในการโจมตีีทางไซเบอร์์จนไม่่สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ตามปกติิ
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บริิษัทั ฯ ได้้ตอบสนองความเสี่่ย� งนี้้ด้� ว้ ยการนำำ�ข้้อกำำ�หนดตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 มาใช้้ในการจััดการความปลอดภััยของ
สารสนเทศควบคู่่�ไปกัับการให้้ความรู้้�แก่่พนักั งานของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� พััฒนาประสิิทธิิภาพด้้านความมั่่น� คงปลอดภััยทางไซเบอร์์อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ความเสี่่ย� งจากอุุบัติั เิ หตุุในการปฏิิบัติั งิ าน
ภายใต้้การดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััย บริิษัทั ฯ ได้้ออกกฎการปฏิิบัติั งิ าน และมาตรการการรัักษาความปลอดภััย ให้้ถือื ปฏิิบัติั อิ ย่่าง
เคร่่งครััด ซึ่่ง� ครอบคลุุมพนัักงาน คู่่�ค้า้ และคู่่�ธุรุ กิิจ ที่่ม� าดำำ�เนิินงานในสถานประกอบการของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เพื่่อ� ให้้อุบัุ ติั เิ หตุุเป็็นศููนย์์ โดยมีีสถิติิ ิ
การเกิิดอุบัุ ติั เิ หตุุในปีี 2564 ดัังนี้้�
ระดับ 1 การบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย ไม่หยุดงาน ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่บริษัทหรือไปโรงพยาบาล

2 ราย

ระดับ 2 การบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานภายใน 3 วัน

1 ราย

ระดัับ 3 การบาดเจ็็บหรืือความเจ็็บป่่วยถึึงขั้้�นหยุุดงานมากกว่่า 3 วััน หรืือสูู ญเสีียอวััยวะ พิิ การ เสีียชีีวิิต

0 ราย

ความเสี่่ย� งจากการแพร่่กระจายของโรค COVID-19 ในสถานประกอบการ
	พนัักงานของบริิษัทั ฯ มีีการปฏิิบัติั งิ านในสถานประกอบการของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เป็็นหลััก ซึ่่ง� มีีการติิดต่อ่ ประสานงานทั้้ง� กัับบุุคลากรภายใน
และภายนอกที่่ส� ามารถแพร่่กระจายการติิดเชื้้อ� COVID-19 ได้้โดยไม่่แสดงอาการให้้เป็็นปััญหาด้้านสุุขภาพของพนัักงาน
บริิษัทั ฯ ได้้ตอบสนองความเสี่่ย� งนี้้ด้� ว้ ยการนำำ�มาตรการการเว้้นระยะห่่างมาใช้้ในสถานประกอบการของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ รวมถึึงมาตรการ
คััดกรองและแยกกัักตััวพนัักงานของบริิษัทั ฯ ที่่ติ� ดิ เชื้้อ� หรืือมีีความเสี่่ย� งที่่จ� ะติิดเชื้้อ� COVID-19 เพื่่อ� ลดโอกาสแพร่่กระจายของโรค COVID-19
และจััดหาวััคซีนี ทางเลืือก รวมถึึงอำำ�นวยความสะดวกในการลงทะเบีียนและการเดิินทางให้้พนักั งานทุุกคนของบริิษัทั ฯ ได้้เข้้ารัับวััคซีนี เข็็ม
กระตุ้้�นจากภาครััฐ เพื่่อ� ลดผลกระทบด้้านสุุขภาพที่่�อาจเกิิดขึ้้น�
ความเสี่่ย� งด้้านการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบ
ความเสี่่ย� งจากการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายภาษีีอากร
บริิษัทั ฯ มีีการปรัับโครงสร้้างการลงทุุนภายในกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� ความซัับซ้้อนของรายการและประเด็็นการตีีความทางกฎหมายภาษีีอากร
ที่่ไ� ม่่ชัดั เจนอาจเป็็นเหตุุให้้บริิษัทั ฯ มีีความเข้้าใจวิิธีปี ฏิิบัติั ที่่ิ ค� ลาดเคลื่่อ� นไปและต้้องมีีความรัับผิิดตามกฎหมาย
บริิษัทั ฯ ได้้ตอบสนองความเสี่่ย� งนี้้ด้� ว้ ยการติิดตามและศึึกษาการตีีความและข้้อหารืือใหม่่ในประเด็็นที่่ยั� งั มีีความไม่่ชัดั เจน เพื่่อ� ให้้บริิษัทั ฯ
มีีการปฏิิบัติั ที่่ิ ส� อดคล้้องกัับกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ความเสี่่ย� งด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและสัังคม
ความเสี่่ย� งจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
การเพิ่่ม� ขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วและต่่อเนื่่อ� งของอุุณหภููมิโิ ลกจนสภาพภููมิอิ ากาศแปรปรวนอย่่างยาวนานก่่อให้้เกิิดภาวะโลกรวน (Climate
Change) ที่่มี� สี ภาพภููมิอิ ากาศรุุนแรง (Extreme Weather) และเกิิดภัยั พิิบัติั ร้ิ า้ ยแรงที่่รุ� นุ แรงขึ้้น� ถี่่ขึ้้� น� และคาดเดาได้้ยากขึ้้น� ซึ่่ง� สร้้างความ
สููญเสีียทางเศรษฐกิิจ และผลัักดัันให้้บริิษัทั ฯ มีีต้น้ ทุุนการประกอบธุุรกิิจสููงขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยเฉพาะต้้นทุุนค่่าพลัังงาน
บริิษัทั ฯ ได้้ตอบสนองความเสี่่ย� งนี้้ด้� ว้ ยการดำำ�เนิินโครงการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกผ่่านการลงทุุนในโครงการผลิิตกระแสไฟฟ้้า
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์เ์ พื่่อ� ใช้้ในกิิจการและโครงการประหยััดพลังั งานต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ลดต้้นทุุนค่่าพลัังงาน และลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกให้้ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม
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การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่� อความยั่่�งยืืน
		นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

		 บริิษััทฯ ได้้ดำ�ำ เนิินธุุรกิิจอยู่่�บนพื้้�นฐานหลัักจริิยธรรมและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีความเป็็นองค์์กรที่่�รัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่อ� สร้้างคุุณค่่าในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน ด้้านการบริิหารจััดการ เพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน บริิษัทั ได้้ยึึดหลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตาม
แผนงานการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยมุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจ อย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เพื่่อ� สร้้างความยั่่ง� ยืืนอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ภายใต้้หลัักจริิยธรรมและ
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี ยึึดมั่่�นในความเป็็นองค์์กรที่่รั� บั ผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม ตามแนวทางของ คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์หลััก และนำำ�พาบริิษััทไปสู่่� การพััฒนาการอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainability
Development) โดยบริิษัทั ได้้รับั เลืือกให้้เป็็นโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory) จากสถาบัันสิ่่ง� แวดล้้อมอุุตสาหกรรม สภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย เป็็นแห่่งแรก ในจัังหวััดสมุทุ รสาคร เมื่่อ� วัันที่่� 21 กัันยายน 2559โรงงานเชิิงนิิเวศ (Eco Factory) หมายถึึง โรงงานอุุตสาหกรรม
ที่่ยึึดมั่่
� น� ในการประกอบกิิจการที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่อ� การพััฒนาอย่่าง ยั่่ง� ยืืน ด้้วยการมุ่่�งเน้้นในเรื่อ�่ งของการพััฒนา และปรัับปรุุงกระบวนการ
ผลิิต และการบริิหารจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมบนพื้้น� ฐานของความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมทั้้ง� ภายในและภายนอกองค์์กร ตลอดห่่วงโซ่่อุปุ ทานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
และยั่่ง� ยืืน
การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่ วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าของธุุรกิิจ

		

ห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าของธุุรกิิจ

		

การวิิเคราะห์์ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าของธุุรกิิจ

ผู้้�มีีส่่ วนได้้
ส่่ วนเสีีย

ช่่องทางการมีีส่่ วนร่่วม
ของผู้้�มีีส่่ วนได้้ส่่ วนเสีีย

ความคาดหวััง

การตอบสนอง

ผู้้�ถือ
ื หุ้้�น

- การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
- รายงานประจำำ�ปี/ี รายงานทางการเงิิน/รายงานงบ
การเงิินรายไตรมาส/จดหมายข่่าวผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญ

- เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความคิิดเห็็น
- เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใส
- การเติิบโตของราคาหุ้้�นและการจ่่าย
เงิินปันผ
ั ล

- จ่่ายเงิินปันผ
ั ลตามนโยบายอย่่าง
เคร่่งครััด
- เปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�เนิินงานผ่่าน
เว็็บไซต์์บริิษััทและนำำ�ส่่งข้้อมููลให้้ทาง
ตลาดหลัักทรััพย์์

ลููกค้้า

- การสำำ�รวจความพึึงพอใจในผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
- การติิดต่่อสื่่�อสารโดยตรง เช่่น การเข้้าพบ การประชุุม
การอบรม การจััดงานประชาสััมพัั นธ์์
- การติิดต่่อผ่่านสื่่�อเทคโนโลยีี เช่่น โทรศััพท์์ เว็็บไซต์์
สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
- ช่่องทางการรัับร้้องเรีียน

- มีีบริิการที่่ดีีมีีคุุ
�
ณภาพ และตอบสนอง
ความต้้องการ
- มีีการส่่งมอบที่่ต
� รงเวลา มีีมาตรฐานและ
ปลอดภััย
- มีีการตอบสนองลููกค้้าอย่่างเหมาะสม

- มีีการเข้้าพบลููกค้้า
- มีีการสำำ�รวจความพึึงพอใจลููกค้้า
- มีีช่่องทางการร้้องเรีียน
- มีีความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้า้ และ
บริิการ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้้�มีีส่่ วนได้้
ส่่ วนเสีีย

ช่่องทางการมีีส่่ วนร่่วม
ของผู้้�มีีส่่ วนได้้ส่่ วนเสีีย

ความคาดหวััง

การตอบสนอง

พนัักงาน

- การประชุุม สััมมนา อบรม การปฐมนิิเทศ การจััดกิจ
ิ กรรม
ต่่างๆ การรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ ผ่่านกล่่อง
รัับข้้อคิิดเห็็น
- สื่่�อสารผ่่านอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เช่่น การส่่งเรื่่อ
� งร้้องเรีียน
ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะผ่่านอีีเมลประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการผู้้�จัด
ั การโดยตรง
- สร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่ดีี
� TKS WE CAN
- จััดกิจ
ิ กรรม เช่่น เวทีีสาธารณะ งานสำำ�คัญ
ั ต่่างๆ

- โอกาสในการเรีียนรู้้� และพัั ฒนาตนเอง
- โอกาสความก้้าวหน้้าในการทำำ�งาน
- การรัับฟัังความคิิดเห็็นของพนัักงาน
- ค่่าตอบแทน สวััสดิิการ สิิทธิิประโยชน์์
- การไม่่เลืือกปฏิิบัติ
ั แิ ละรัับฟัังความ
	คิิดเห็็น
- สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่ดีี
�

- เปิิดโอกาสให้้พนัก
ั งานมีีส่่วนร่่วม
แสดงความคิิดเห็็น
- สนัับสนุุนพื้้� นที่ก
่� ารทำำ�งาน Happy
work place
- สำำ�รวจความพึึงพอใจของพนัักงาน
ต่่อองค์์กร

สัั งคม ชุุมชน
และสิ่่� งแวดล้้อม

- สื่่�อสิ่่�งพิิ มพ์์ เช่่น หนัังสืือ คู่่�มืือ รายงานประจำำ�ปีี ข่่าวสาร
เผยแพร่่ จดหมายข่่าว
- สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เช่่น เว็็บไซต์์
- สื่่�อวีีดิิทัศ
ั น์์
- การติิดต่่อสื่่�อสารโดยตรง เช่่น การเข้้าพบการประชุุม
การอบรม การจััดงาน ประชาสััมพัั นธ์์

- สนัับสนุุน แบ่่งปัันชุุมชนโดยรอบ
- รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

- ดำำ�เนิินงานโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อ
ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
- สนัับสนุุนอาชีีพชุุมชน
- เยี่่ย
� มเยืือน พบปะ มีีส่่วนร่่วมกิิจกรรม
ชุุมชน

คู่่�ค้้า

- การติิดต่่อผ่่านสื่่�อเทคโนโลยีี เช่่น โทรศััพท์์ โทรสาร
เว็็บไซต์์ สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
- สื่่�อสิ่่�งพิิ มพ์์ เช่่น แบบฟอร์์ม Vendor survey form ใบ
ประเมิินประจำำ�ปีี รายงานตรวจสอบการจััดซื้้อ
� จััดจ้า้ งที่่�
เป็็นมิต
ิ รกัับสิ่่�งแวดล้้อม

- การคััดเลืือกคู่่�ค้า้ อย่่างโปร่่งใส เท่่าเทีียม
และเป็็นธรรม
- จััดซื้้อ
� จััดจ้า้ ง อย่่างโปร่่งใส ราคามีี
ความยุุติิธรรม

- เปิิดเผย ให้้คู่่ค้
� า้ ทราบถึึงนโยบายการ
ต่่อต้้านทุุจริิตคอรััปชััน
- จััดซื้้อ
� จััดจ้า้ ง เป็็นไปตามสััญญา
ข้้อตกลง

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติสิ่่
ิ � งแวดล้้อม

นโยบายและแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม
บริิษัทั มีีเจตจำำ�นงที่่จ� ะดำำ�เนิินการภายใต้้แนวปฏิิบัติั ใิ นด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมโดยมีีนโยบาย และแนวทางการดำำ�เนิินงานประกาศให้้พนักั งานและ
ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกคนถือื ปฏิิบัติั ิ
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่� งแวดล้้อม
1. การจััดการพลัังงาน

บริิษัทั ฯ มีีนโยบายการจััดการพลัังงาน มีีการดำำ�เนิินงานผ่่านโครงการประหยััดพลังั งานโดยมีีการตั้้ง� KPI การลดการใช้้ไฟฟ้้าและลดปริิมาณ
การใช้้น้ำ��ำ เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี โดยมีีการรายงานผ่่านการประชุุม Management Review และติิดตามผลการดำำ�เนิินงานทุุกเดืือน ตััวอย่่างโครงการ
ที่่ผ่� า่ นมาตั้้ง� แต่่ปีี 2563-2564 มีีดังั นี้้�
ปีี 2563 บริิษัทั ได้้เข้้าร่่วม “โครงการนํําร่่องมาตรการส่่งเสริิมการเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพการใช้้พลังั งานสํําหรัับผู้้�ผลิิตและผู้้�จํําหน่่ายพลัังงาน
(EERS)” และได้้ดำ�ำ เนิินการมาตรการปรัับตั้้ง� ความถี่่� VSD ของมอเตอร์์เครื่่อ� งสููบน้ำำ�� เย็็นด้้าน Secondary Chiller Pump (SCHP) ที่่ค� วามถี่่� 35Hz
ซึ่่ง� ผลลััพธ์์ สามารถลดปริิมาณการใช้้พลังั งานไฟฟ้้าลงคิิดเป็็น 91,495.50 กิิโลวััตต์-์ ชั่่ว� โมง/ปีี หรืือ 12.04 กิิโลวััตต์-์ ชั่่ว� โมง/ตัันกระดาษที่่ใ� ช้้ คิิด
เป็็นเงิินที่่ป� ระหยััดได้้จำ�ำ นวน 341,278.37 บาท/ปีี แต่่เนื่่อ� งจากในปีี 2563 มีีปริมิ าณการใช้้พลังั งานต่่อตัันการผลิิตอยู่่�ที่่� 750.93 กิิโลวััตต์-์ ชั่่ว� โมง/
ตัันกระดาษที่่ใ� ช้้ เพิ่่ม� ขึ้้น� จากปีี 2562 ร้้อยละ 17.73 ซึ่่ง� มาจากผลิิตงานพิิมพ์์ดิจิิ ทัิ ลั
2564 บริิษัทั ได้้ดำ�ำ เนิินมาตรการปรัับปรุุงระบบท่่อ Main ลมอััดอากาศ และลดปริิมาณการใช้้ปั๊๊ม� ลม ขนาด 50 HP พร้้อมกัันทั้้ง� 3 เครื่่อ� ง
ตามแต่่ละ BU ให้้เหลืือเพีียง 1 เครื่่อ� ง ที่่ส� ามารถรองรัับได้้ทั้้ง� 3 BU ซึ่่ง� ผลลััพธ์ส์ ามารถลดปริิมาณการใช้้พลังั งานไฟฟ้้าลงได้้ คิิดเป็็น 354,016.00
กิิโลวััตต์-์ ชั่่ว� โมง/ปีี หรืือ 43.87 กิิโลวััตต์-์ ชั่่ว� โมง/ตัันกระดาษที่่ใ� ช้้ คิิดเป็็นเงิินที่่ป� ระหยััดได้้จำ�ำ นวน 1,348,800.96 บาท/ปีี แต่่เนื่่อ� งจากในปีี 2564
มีีปริมิ าณการใช้้พลังั งานต่่อตัันการผลิิตอยู่่�ที่่� 756.91 กิิโลวััตต์-์ ชั่่ว� โมง/ตัันกระดาษที่่ใ� ช้้ เพิ่่ม� ขึ้้น� จากปีี 2563 ร้้อยละ 0.79 ซึ่่ง� มาจากงานพิิมพ์์
Packaging ที่่นำ� �วั
ำ ตถุ
ั ดิุ บิ ของลููกค้้ามาใช้้ในการพิิมพ์์ และในปีี 2564 บริิษัทั ยัังได้้สมัคั รเข้้าร่่วมโครงการสนัับสนุุนการลงทุุนเพื่่อ� ปรัับเปลี่่�ยน ปรัับปรุุง
เครื่่อ� งจัักร และวััสดุอุุ ปุ กรณ์์เพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์พลังั งาน กัับทางกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรักั ษ์์พลังั งาน เพื่่อ� ดำำ�เนิินการในปีี 2565
ตารางแสดงค่่าพลัังงานไฟฟ้้า (kWh)

ตารางแสดง SEC ผลิิตภััณฑ์์
(kWh/ตัันกระดาษที่่ใ� ช้้)

(kWh)

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

kWh / ตัันกระดาษที่่ใ� ช้้

5,496,816.00

5,605,613.39 5,704,656.00

4,750,000
4,000,000

2562

2563

2564

2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00

เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563

> 0.793%

627.87

670.82

750.93

2562

2563

2564

2. การจััดการน้ำำ�

จากผลการควบคุุมระบบบำำ�บัดน้ำ
ั ��ำ เสีีย ค่่าจากการตรวจวััดในแต่่ละเดืือนผ่่านเกณฑ์์ที่่ก� ารนิิคมอุุตสาหกรรมกำำ�หนด ปีี 2564 บริิษัทั ได้้ดำ�ำ เนิิน
มาตรการนำำ�น้ำ�ฝ
�ำ นจากถัังเก็็บน้ำำ�� ใต้้ดินิ มาใช้้งานให้้เกิิดประโชยน์์สูงู สุุด โดยการนำำ�มาใช้้งานกัับสุุขภัณ
ั ฑ์์ห้อ้ งน้ำำ�� (เฉพาะชัักโครก และโถปััสสาวะ)
เพื่่�อเป็็นการอนุุรัักษ์์การใช้้น้ำ��ำ ในอีีกทางหนึ่่�ง โดยผลลััพธ์์สามารถลดการใช้้น้ำ�ป
�ำ ระปาลง 923.045 ลููกบาศก์์เมตร/ปีี หรืือคิิดเป็็นเงิิน
29,304.30 บาท/ปีี
สำำ�หรัับการจััดการน้ำำ�� และน้ำำ�� เสีียนั้้น� บริิษัทั ได้้มีกี ารวางระบบด้้วยการจััดทำ�ำ ฐานข้้อมููลและมีีการทบทวนโดยผู้้�บริิหารเป็็นประจำำ�ทุกุ เดืือน
และมีีการบำำ�บัดน้ำ
ั ��ำ เสีียเบื้้อ� งต้้นและตรวจวััดค่า่ น้ำำ�� ทุุกเดืือนก่่อนปล่่อยออก เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดไว้้ ดัังนี้้�

ค่า
pH (ค่าความกรด - ด่าง)
TDS. (ค่าสารหนัก) : mg/l
BOD (ค่าออกซิเจน) : mg/l
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ค่ามาตรฐาน
5.5-9.0
3,000
500

2562

2563

2564

7.7
915
275

7.5
625
154

7.7
1,350
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3. การจััดการขยะ ของเสีีย และมลพิิ ษ

บริิษัทั ฯ มีีการดำำ�เนิินงานเรื่อ�่ งการจััดการขยะ ของเสีีย และมลพิิษ โดยมีีการคััดแยกขยะแต่่ละประเภทภายในโรงงานและสำำ�นักั งาน โดย
แยกขยะทั่่ว� ไป ขยะรีีไซเคิิล ขยะอัันตราย โดยขยะอัันตรายนำำ�ส่ง่ ให้้ บริิษัทั เบตเตอร์์ เวอร์์กรีีน จำำ�กัดั (มหาชน) ดำำ�เนิินงานในการจััดการขยะตาม
ที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด
บริิษัทั ฯ มีีการคััดแยกสารเคมีีอันั ตรายและวััตถุอัุ นั ตราย โดยเริ่่ม� จากการจััดทำ�ำ ข้้อมููลรายการสารเคมีีและวััตถุอัุ นั ตราย ซึ่่ง� ได้้รับั การปรัับปรุุง
อย่่างต่่อเนื่่อ� งเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี และมีีการเตรีียมความพร้้อมในการป้้องกััน การรั่่ว� ไหลของสารเคมีีอันั ตรายและวััตถุอัุ นั ตรายหรืืออุุบัติั เิ หตุุ โดยได้้
วางระบบการจััดการสารเคมีีและวััตถุอัุ นั ตรายเพื่่อ� ป้้องกัันการรั่่ว� ไหลหรืืออุุบัติั เิ หตุุ เช่่น กำำ�หนดระเบีียบปฏิิบัติั เิ มื่่อ� เกิิดเหตุุฉุกุ เฉิิน ระเบีียบปฏิิบัติั ิ
การควบคุุมและจััดการสารเคมีี แผนงานและรายงานการฝึึกซ้้อมแผนฉุุกเฉิินสารเคมีีหกหรืือรั่่ว� ไหล ซึ่่ง� จะมีีการซ้้อมเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี และแผน
เตรีียมความพร้้อมและตอบโต้้ภาวะฉุุกเฉิินกรณีีเกิิดเหตุุไฟไหม้้ ซึ่่ง� มีีการระบุุถึึงวิิธีกี ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ความปลอดภััยในการทำำ�งาน การระงัับเหตุุ การ
แจ้้งเหตุุฉุกุ เฉิิน รายชื่่อ� และเบอร์์โทรศััพท์สำ์ �ำ หรัับ การติิดต่อ่ สื่่อ� สาร ตั้้ง� แต่่ปีี 2556 เป็็นต้้นมาจนถึึงปััจจุุบันั ทำำ�ให้้บริิษัทั ไม่่เคยเกิิดเหตุุการณ์์
สารเคมีีหรืือวััตถุอัุ นั ตรายรั่่ว� ไหลที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดผลกระทบต่่อพนัักงานของบริิษัทั ตลอดจน ชุุมชน และสิ่่ง� แวดล้้อมภายนอก
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นอกจากมีีมาตรการป้้องกัันแล้้ว บริิษัทั ยัังได้้มีกี ารจััดทำ�ำ โครงการต่่างๆ ที่่มี� กี ารทำำ�มาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง จนถึึงปีี 2564 มีีดังั นี้้�
(1) บริิษัทั ได้้เปลี่่�ยนแปลงการใช้้วัตถุ
ั ดิุ บิ ที่่เ� ป็็นอัันตราย คืือ จััดทำ�ำ โครงการเปลี่่�ยนสารละลายกาวจาก Ethyl Acetate เป็็น water base
ซึ่่ง� เริ่่ม� นำำ�มาตั้้ง� แต่่ปีี 2556 เพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งจากอัันตรายที่่จ� ะเกิิดจากสารเคมีี Ethyl Acetate โดยในปีี 2564 มีีสัดส่
ั ว่ นการใช้้ water
base ทดแทน Ethyl Acetate ร้้อยละ 93.06 เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2563 อยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 65.68 ซึ่่ง� ได้้ทำ�ำ มากกว่่าเกณฑ์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้คืือ
ร้้อยละ 50
(2) บริิษัทั ได้้เปลี่่�ยนสารเคมีีหมึึกพิิมพ์์ที่่มี� อี งค์์ประกอบของตะกั่่ว� เป็็นหมึึกถั่่ว� เหลืือง เพื่่อ� ลดการใช้้สารเคมีีอันั ตราย ซึ่่ง� ได้้มีกี ารดำำ�เนิินการ
มาตั้้ง� แต่่ปีี 2556 โดยในปีี 2564 มีีสัดส่
ั ว่ นการใช้้ Soy-Ink ร้้อยละ 10.64 เมื่่อ� เทีียบกัับ ปีี 2563 อยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 14.01 ซึ่่ง� เป็็นไม่่ไปตาม
เกณฑ์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้ที่่ร้� อ้ ยละ 20 เนื่่อ� งจากคุุณสมบััติขิ อง Soy-Ink แห้้งตััวช้้า ควบคุุมสีีได้้ยากกว่่าหมึึกพิิมพ์์ฐานน้ำำ�มั
� นั
(3) บริิษัทั ได้้มีกี ารจััดการรููปแบบการกำำ�จัดข
ั องเสีีย (กระดาษ) โดยมีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� ลดการกำำ�จัดข
ั องเสีีย ซึ่่ง� มีีเป้้าหมายคืือ ต้้องการลด
ของเสีียจากกระดาษลงร้้อยละ 10 โดยมีีมาตรการดำำ�เนิินการคืือ การนำำ�กระดาษที่่พิ� มิ พ์์หน้้าเดีียวจากเครื่่อ� ง offset นำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำ��ำ
(reuse) สำำ�หรัับการ setup งานพิิมพ์์ ซึ่่ง� กระดาษ 1 แผ่่นสามารถนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำ��ำ ได้้เฉลี่่ย� 2-4 รอบ โดยผลสรุุปของปีี 2564 สามารถ
ลดของเสีียลงได้้ร้อ้ ยละ 10.01 เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2563 สามารถลดของเสีียลงได้้ร้อ้ ยละ 16.74 และน้ำำ�� หนัักกระดาษลดลง 20.69 ตััน
เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2563
(4) บริิษัทั ได้้มีกี ารจััดการรููปแบบการกำำ�จัดั ภาชนะเปื้้อ� นสีี / สารเคมีีโดยการใช้้หมุุนเวีียน โดยมีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� ลดการกำำ�จัดทิ้้
ั ง� ภาชนะ
เปื้้อ� นสีี / สารเคมีีโดยการใช้้หมุุนเวีียน ซึ่่ง� มีีเป้้าหมายคืือ สามารถนำำ�ภาชนะมาใช้้หมุุนเวีียนได้้ร้อ้ ยละ 100 โดยมีีมาตรการดำำ�เนิินการ
คืือ การนำำ�ภาชนะที่่ป� นเปื้้อ� นสารเคมีี IPA ส่่งกลัับให้้กับั บริิษัทั เอ็็ม.แอล.ดีี. ออยล์์เพรส จำำ�กัดั เพื่่อ� นำำ�ภาชนะเดิิมนั้้น� มาใช้้ใส่่สารเคมีี
IPA หมุุนเวีียนเพื่่อ� ส่่งกลัับมายัังบริิษัทั ฯ โดยผลสรุุปของปีี 2564 สามารถนำำ�ภาชนะกลัับมาใช้้หมุุนเวีียนได้้ร้อ้ ยละ 99.61 เมื่่อ� เทีียบกัับ
ปีี 2563 สามารถนำำ�ภาชนะกลัับมาใช้้หมุุนเวีียนได้้ ร้้อยละ 97.56
4. การจััดการเพื่่� อลดปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจก

บริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินงานด้้านการลดปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจก โดยผ่่านการรัับรองคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์องค์์กรโดย TGO THAILAND
GREENHOUSE GAS MANAGEMENT ORGANIZATION ผลค่่าคาร์์บอน B2C Scope : 23.7 kgCO2e ,14.9kgCO2e และ 14.1 14.9kgCO2e
(Carbon Footprint Label Scheme for Stock Form 9” x 11” 1 part no line) นอกจากนี้้ยั� งั ได้้รับั ใบรัับรองโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
ECO FACTORY จากสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย และใบรัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับที่่� 4 GREEN INDUSTRY จากกระทรวง
อุุตสาหกรรม
จากนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยการมีีส่ว่ นร่่วมในการรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม ด้้วยการบริิหารจััดการ ทั้้ง� พลัังงาน การกำำ�จัดั
ของเสีีย การเลืือกใช้้วัตถุ
ั ดิุ บิ และผลิิตสินิ ค้้าที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม สำำ�หรัับปีี 2564 มีีปริมิ าณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อตัันกระดาษที่่ใ� ช้้
ลดลง เฉลี่่ย� 2.32% และบริิษัทั ได้้มีกี ารจััดทำ�ำ ฐานข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามแนวทางขององค์์การบริิหารก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การ
มหาชน) มีีแนวทางในการตรวจวััดทุกุ ปีี สถิิติใิ นการวััดปริมิ าณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ตั้้ง� แต่่ปีี 2562-ปััจจุุบันั

TonCO2eq / ตัันกระดาษที่่�ใช้้

ข้อ
้ มููลประมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเทีียบผลิิตภัณ
ั ฑ์์

0.50

ลดลงจากปีี 2562 = 4.44%
0.4535

0.4268

0.4191

0.40
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ลดลงจากปีี 2563 = 2.32%
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5. การจััดการมลภาวะอากาศ

บริิษัทั มีีการติิดตามตรวจสอบและควบคุุมดููแลสารเจืือปนในอากาศที่่ร� ะบายออกจากปล่่อง จำำ�นวน 7 ปล่่อง จำำ�นวน 3 พารามิิเตอร์์ โดยมีี
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม พรบ.2549 เรื่อ�่ งกำำ�หนดค่่าปริิมาณของสารเจืือปนในอากาศที่่ร� ะบายออกจากโรงงาน และกำำ�หนด
ตรวจวััดคุณ
ุ ภาพอากาศปีีละ 2 ครั้้�ง
สำำ�หรัับปีี 2563 ค่่า TSP ดีีกว่่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรมร้้อยละ 97.3 ค่่า SO2 ดีีกว่่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุุตสาหกรรมร้้อยละ 99.7 ค่่า Xylene ดีีกว่่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรมร้้อยละ 99.5 มีีการประเมิินผลกระทบทางด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อมไม่่พบค่่าเกิินมาตรฐานที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด
สำำ�หรัับปีี 2564 ค่่า TSP ดีีกว่่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรมร้้อยละ 99.8 ค่่า SO2 ดีีกว่่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุุตสาหกรรมร้้อยละ 99.7 ค่่า Xylene ดีีกว่่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรมร้้อยละ 99.8 มีีการประเมิินผลกระทบทางด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อมไม่่พบค่่าเกิินมาตรฐานที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด

การจััดการความยั่่�งยืืนในมิิติสั
ิ ั งคม

นโยบายและการปฏิิบัติั ด้ิ า้ นสัังคม
นโยบายด้้านแรงงาน การไม่่เลืือกปฏิิบัติั อิ ย่่างไม่่เป็็นธรรม และการไม่่ละเมิิดสิทิ ธิิมนุุษยชน
บริิษัทั ฯ มุ่่�งเน้้นการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ กัันด้้วยความเท่่าเทีียม ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม และให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการเคารพในศัักดิ์์ศ� รีี
ความเป็็นมนุุษย์์ มีีสิทิ ธิิ เสรีีภาพ ความเสมอภาคของบุุคคล และได้้กำ�ำ หนดนโยบายที่่จ� ะไม่่ดำ�ำ เนิินการใดๆ ที่่เ� ป็็นการละเมิิด สิิทธิิมนุุษยชน และ
กฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง นโยบายดัังกล่่าวครอบคลุุมถึึงการไม่่แบ่่งแยกความแตกต่่างด้้านร่่างกาย จิิตใจ เชื้้อ� ชาติิ สััญชาติิ ศาสนา เพศ อายุุ สีีผิวิ การ
ศึึกษา สถานะทางสัังคม รวมถึึงการไม่่เลืือกปฏิิบัติั ใิ นทุุกกระบวนการของการจ้้างงาน ตั้้ง� แต่่การสรรหา การจ่่ายค่่าตอบแทน เวลาทำำ�งาน และ
วัันหยุุด การมอบหมายงาน การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน การฝึึกอบรมและพััฒนา การวางแผนความก้้าวหน้้า การไม่่บังั คัับใช้้แรงงานที่่ม� าจาก
การค้้ามนุุษย์์ และหรืือแรงงานเด็็กอัันมิิชอบด้้วยกฎหมาย
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการดููแลพนัักงานโดยคำำ�นึึงถึึงสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิตที่่
ิ ดี� ขี องพนัักงานและชุุมชน ผ่่านนโยบายด้้านสวััสดิกิ าร
และกิิจกรรมต่่างๆอย่่างต่่อเนื่่อ� ง อาทิิเช่่น การฉีีดวัคซี
ั นี เพื่่อ� สร้้างภููมิคุ้้�ิ มกัันโควิิด 19 การตรวจสุุขภาพพนัักงาน และส่่งเสริิมให้้มีกิี จิ กรรมส่่งเสริิม
สุุขภาพที่่�ดีี โดยการจััดกิจิ กรรมการออกกำำ�ลังั กาย การแข่่งขัันฟุุตบอล การแข่่งขัันแบดมิินตัันที่่จั� ดขึ้้
ั น� ภายในบริิษัทั หรืือการแข่่งขัันระหว่่างบริิษัทั
ที่่ตั้้� ง� อยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัั งคม
พนัักงานและแรงงาน

ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีพนักั งานทั้้ง� หมด 705 คน ขณะเดีียวกััน บริิษัทั ฯ มีีนโยบายสนัับสนุุนให้้ความสำำ�คัญั กัับการให้้โอกาสคนพิิการให้้ได้้
มีีตำ�ำ แหน่่ง งานที่่เ� หมาะสมเพื่่อ� ช่่วยพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ และสนัับสนุุนให้้คนพิิการ ได้้มีโี อกาสนำำ�ศักั ยภาพที่่�มีอี ยู่่�ในตััวเองมาใช้้สร้า้ งสรรค์์ส่ง่ เสริิม
ความเข้้มแข็็ง และศัักยภาพของคนพิิการ โดยในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้จ้า้ งงานคนพิิการและสร้้างโอกาสในอาชีีพคิดิ เป็็นอััตราส่่วนคนพิิการ 1 คน
ต่่อพนัักงาน 100 คน ตามกฎหมายการจ้้างงานคนพิิการ
		 การฝึึกอบรมพนัักงาน
		 ในปีี 2564 บริิษัทั จััดหลัักสููตรอบรมพนัักงานเพื่่อ� เพิ่่ม� ทัักษะและศัักยภาพในการทำำ�งาน แก่่พนักั งานจำำ�นวน 26 หลัักสููตร โดยมีีจำ�ำ นวน
ชั่่ว� โมงอบรมหรืือกิิจกรรมพััฒนาความรู้้� เฉลี่่ย� ของพนัักงาน 252 ชั่่ว� โมงต่่อคนต่่อปีี จากเป้้าหมาย 200 ชั่่ว� โมงต่่อคนต่่อปีี

สัดส่วนการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ ต่อพนักงานทั้งหมด
สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง
จำ�นวนการจ้างงานพนักงานทั้งหมด

2562

2563

2564

1:100
1:1.40
696

1:100
1:1.35
559

1:100
1:1.33
705

		 ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
		 ในปีี 2564 บริิษัทั พััฒนาและปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งจากการเจ็็บป่่วย
บาดเจ็็บ หรืือเสีียชีีวิติ และดููแลคุุณภาพชีีวิตข
ิ องพนัักงานหรืือลููกจ้้างอย่่างเหมาะสม โดยมีีการดำำ�เนิินงานที่่สำ� �คั
ำ ญั ดัังนี้้�
- การอบรมพนัักงานใหม่่ก่อ่ นเริ่่ม� งานโดยจััดปฐมนิิเทศเบื้้อ� งต้้น
- การอบรมซ้้อมดัับเพลิิงและอพยพหนีีไฟ มีีการอบรมซ้้อมดัับเพลิิง ในสััดส่ว่ นร้้อยละ 40 ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้ง� หมด และให้้
พนัักงานทุุกคนซ้้อมอพยพหนีีไฟปีีละครั้้�ง
- การให้้ความรู้้�ในการทำำ�งานอย่่างไรให้้ปลอดภััย เช่่น การสอนขัับรถและการสอบเพื่่อ� ให้้ได้้รับั ใบอนุุญาต ขัับรถโฟล์์คลิฟิ ท์์
- การอบรมซ้้อมสารเคมีีรั่่ว� ไหล โดยพนัักงานที่่ป� ฏิิบัติั งิ านเกี่่ย� วกัับสารเคมีี จะมีีการอบรมปีีละ 1 ครั้้�ง
-	ตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยจะมีีการตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานกายภาพปีีละ
1 ครั้้�ง และการตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานทางเคมีี ปีีละ 2 ครั้้�ง
-	มีีจัดอุ
ั ปุ กรณ์์ป้อ้ งกัันอัันตรายส่่วนบุุคคลให้้กับั พนัักงานที่่สั� มั ผััสอันั ตราย
-	มีีจัดต
ั รวจสุุขภาพพนัักงานประจำำ�ปีีให้้กับั พนัักงานปีีละ 1 ครั้้�ง
-	มีีเมล ติิดบอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ และ Morning talk เกี่่ย� วกัับการดููแลสุุขภาพให้้กับั พนัักงานประจำำ�ทุกุ เดืือน
-	มีีชมรมแบดมิินตััน ชมรมฟุุตบอล และห้้องฟิิตเนสให้้กับั พนัักงานเล่่นหลัังเลิิกงาน
จากการประเมิินอััตราความถี่่ก� ารบาดเจ็็บ (Injure Frequency Rate = I.F.R) และอััตราความรุุนแรงของการบาดเจ็็บ (Injury Severity
Rate = I.S.R) ในการทำำ�งานของบริิษัทั ในรอบ 3 ปีีที่่ผ่� า่ นมา ตั้้ง� แต่่ปีี 2562 – 2564 พบว่่า มีีแนวโน้้มลดลงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ซึ่่ง� เกิิดจากการจััดทำ�ำ
กิิจกรรมที่่ส่� ง่ เสริิมเรื่อ�่ งความปลอดภััยในการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
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		 ความผููกพัันของพนัักงาน
		 บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารสำำ�รวจคุุณภาพชีีวิติ ความสุุข ความผููกพัันองค์์กรประจำำ�ปีี 2564 โดยมีีจำ�ำ นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจทั้้ง� หมด 442 ราย
และมีีคะแนนระดัับความสุุขรวม 59.4 คะแนน อยู่่�ในระดัับ “มีีความสุุข” โดยบริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการสร้้างความผููกพัันของพนัักงานและสำำ�รวจ
ปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลความผููกพัันของพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ในปีี 2564 มีีพนักั งานลาออกจากงานโดยสมััครใจ (Turnover Rate) คิิดเป็็นร้้อยละ 16.70
อััตรา
ลููกค้้า เป้้าหมายการประเมิินและผลประเมิินความพึึ งพอใจ

(1) บริิษัทั ฯ มีีความมุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะผลิิตสินิ ค้้าที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ เพื่่อ� ตอบสนองความพึึงพอใจให้้กับั ลููกค้้าอย่่างสููงสุุด โดยใช้้วัตถุ
ั ดิุ บิ ที่่มิ� ติ รกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
และดำำ�เนิินการภายใต้้มาตรฐานสากลต่่าง ๆ ได้้แก่่ ISO9001 ระบบบริิหารคุุณภาพ, ISO14001 ระบบการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม เป็็นต้้น
(2) โดยในปีี 2564 ได้้จัดทำ
ั �ำ แผนและดำำ�เนิินการสำำ�รวจและประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้าทั้้ง� รายใหม่่ และรายเก่่า โดยคััดเลืือกลููกค้้า
ที่่มี� ยี อดขายหลัักจำำ�นวน 30 ราย คิิดเป็็น 68.50% โดยใช้้หลัักเกณฑ์์การประเมิินเพื่่อ� วััดระดัับความพึึงพอใจ ดัังนี้้�
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	พนัักงานขาย หััวหน้้าทีีมขาย ดำำ�เนิินจััดส่ง่ แบบสำำ�รวจและการประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้าทุุกราย ที่่ทำ� �ำ การคััดเลืือกตามหลัักเกณฑ์์
ผ่่านช่่องทาง การเข้้าพบด้้วยตนเอง, e-Mail , Line@ , SMS เป็็นต้้น โดยจััดส่ง่ เป็็น Link แบบสำำ�รวจและการประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้า
ประกอบด้้วยหััวข้้อการประเมิินความพึึงพอใจ ดัังนี้้�
- คุุณภาพด้้านผลิิตภัณ
ั ฑ์์
- คุุณภาพด้้านราคา
- คุุณภาพด้้านการขาย และ บริิการหลัังการขาย
- คุุณภาพด้้านการบริิการ การจััดส่ง่
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้รับั ความพึึงพอใจของลููกค้้าในระดัับ “ดีี” (เกรด B) มีีค่า่ เฉลี่่ย� คะแนนที่่� 4.33 คะแนน โดยมีีคะแนนผลการประเมิิน
ในแต่่ละหััวข้้อ ดัังนี้้�

เพื่่อ� เป็็นการรัักษาระดัับความพึึงพอใจของลููกค้้า และ ปรัับปรุุงให้้ลูกู ค้้าเกิิดความพึึงพอใจสููงสุุดในระดัับ 5 คะแนน บริิษัทั ฯ จึึงได้้จัดทำ
ั �ำ
แผนงานเพื่่อ� ปรัับปรุุงในด้้านต่่างๆ ดัังนี้้�

แผนการดำำ�เนิินการแก้้ไขข้้อบกพร่่องที่่พ
� บจากผลสำำ�รวจความพึึ งพอใจลููกค้้า ประจำำ�ปีี 2565
ชื่่อ
� บจากผลสำำ�รวจความพึึงพอใจลููกค้้า
� แผนงาน/โครงการ : การแก้้ไขข้้อบกพร่่องที่่พ

หน่่วยงาน : ขายและการตลาด

หััวข้้อบกพร่่อง : ด้้านผลิิตภััณฑ์์, ด้้านราคา, ด้้านการขาย, ด้้านการจััดส่่ง

กลุ่่ม
� ลููกค้้า : ลููกค้้า ธนาคารไทยพ

ขั้้น
� ตอน

ลำำ�ดัับ

1

สรุุปข้้อบกพร่่องลููกค้้า 2 บริิษััท

2

จััดทำ�
ำ แนวทางปรัับปรุุงและป้้องกัันให้้ลูก
ู ค้้า

3

นำำ�เสนอผู้้�บริิหาร / อนุุมัติ
ั ดำ
ิ �
ำ เนิินการ

4

ออกจดหมายแจ้้งแนวทางปรัับปรุุงกัับลููกค้้า

1

2

3

4

5

6

7

8

9

งบประมาณ

วััตถุุประสงค์์

ความพึึ งพอใจ

ความพึึ งพอใจ

ลููกค้้าภาพรวม

กัับลููกลููกค้้า

ระดัับ 4 ขึ้้�นไป

1.1 ด้้าน
ผลิิตภััณฑ์์
1.2 ด้้านราคา

***ด้้านราคา

1.3 ด้้านการขาย

***ด้้านการขาย

1.4 ด้้านขนส่่ง

5

ทำำ�การสำำ�รวจความพึึ งพอใจลููกค้้า

6

รวบรวมสรุุปข้้อมููลการสำำ�รวจความพึึ งพอใจของลููกค้้าเสนอผู้้�บริิหาร

ตััวชี้้วั
� ด
ั

1. เพื่่� อให้้เกิิด

***ด้้านผลิิตภััณฑ์์

***ด้้านขนส่่ง
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ด้้านชุุมชนและสัั งคม

การมีีส่ว่ นร่่วมในการพััฒนาชุุมชนและสัังคมถือื เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ที่่มี� คี วามสำำ�คัญั เป็็นอย่่างยิ่่ง� และบริิษัทั ฯ ได้้ตระหนัักในเรื่อ�่ งนี้้อ� ย่่างจริิงจัังและ
ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยมีีการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้พนักั งานทุุกระดัับให้้มีจิี ติ สำำ�นึึกในความรัับผิิดชอบและร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการ
รัับผิิดชอบที่่ดี� ต่ี อ่ สัังคม การทำำ�กิจิ กรรมกัับสัังคมโดยรอบโรงงาน และพััฒนาช่่วยเหลืือสัังคม เคารพสิิทธิิของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย และไม่่ละเมิิดสิทิ ธิิของ
บุุคคลอื่่น� ที่่อ� ยู่่�ร่ว่ มกัันในชุุมชนและสัังคม โดยมีีกิจิ กรรมที่่ค� วามร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่างๆ ในการพััฒนาชุุมชนใกล้้เคีียงเพื่่อ� ให้้เกิิดสาธารณประโยชน์์
เพื่่อ� พััฒนาคุุณภาพชีีวิตค
ิ วามเป็็นอยู่่�ของคนในชุุมชนให้้ดีขึ้้ี น� เพื่่อ� การพััฒนาความยั่่ง� ยืืน
บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความช่่วยเหลืือการจ้้างคนในพื้้น� ที่่่อ� ย่่างต่่อเนื่่อ�่ ง โดยโครงการนี้้ไ� ด้้ริเิ ริ่่ม� ตั้้ง� แต่่่ปี� ี 2556 จนถึึงปีี 2564 และในปีีที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทั
ได้้มีกี ารจ้้างคนงานในท้้้อ� งถิ่่น� จำำ�นวน 148 คน เพื่่อ�่ กระจายรายได้้ให้้แก่่ชุมุ ชน และการสนัับสนุุนสิินค้้าและบริิการจากชุุมชนรอบบริิษัทั เพื่่อ�่ สร้้าง
รายได้้้� ให้้ชุมุ ชนอย่่างยั่่่ง� ยืืน และเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่่�ดี� รี ะหว่่างโรงงาน ชุุมชนและพนัักงาน เช่่น การซื้้อ� และอุุดหนุุนสิินค้้าจากชุุมชน
โดยรอบ เป็็นต้้น

ข้อมูล
พนักงานในจังหวัดสมุทรสาคร
พนักงานรวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

2562

2563

2564

116
622
19

117
549
21

148
705
21

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีส่่วนในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมกัับพนัักงาน ชุุมชน สัังคมและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
โดยในปีี 2564 บริิษัทั ได้้มีกิี จิ กรรมทั้้ง� หมด ดัังนี้้�
•	วัันที่่� 22 มีีนาคม 2564 บริิษัทั ฯ ร่่วมบริิจาคเงิินจำำ�นวน 200,000 บาท สมทบทุุนสร้้างโรงพยาบาลสนามสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
(ศููนย์์ห่ว่ งใยคนสาคร แห่่งที่่� 10 จัังหวััดสมุทุ รสาคร) เพื่่อ� รองรัับและช่่วยเหลืือผู้้�ติดิ เชื้้อ� COVID-19
•	ตััวแทนจากบริิษัทั ฯ ส่่งมอบปฏิิทินิ เก่่า ให้้กับั ศููนย์์เทคโนโลยีีการศึึกษาเพื่่อ� คนตาบอด จัังหวััดนนทบุุรีี
•	วัันที่่� 18 พฤษภาคม 2564 กลุ่่�มบริิษัทั TKS นำำ�โดยคุุณจุุติพัิ นั ธุ์์� มงคลสุุธีี กรรมการผู้้�จัดั การ เป็็นตััวแทนมอบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่จำ� �ำ เป็็นสำำ�หรัับ
ผู้้�ป่ว่ ย COVID 19 ให้้กับั บุุคลากรทางการแพทย์์ โรงพยาบาลสมุุทรสาคร
•	วัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564 พนัักงาน TKS Group ร่่วมแบ่่งปััน “ถุุงปัันสุุข” ซึ่่ง� บรรจุุหน้้ากากอนามััย และ แอลกอฮอล์์ จำำ�นวน
58 ชุุด ให้้กับั คุุณครููและนัักเรีียน โรงเรีียนบ้้านเขาศาลา จัังหวััดกาญจนบุุรีี
•	วัันที่่� 9 มิิถุนุ ายน 2564 พนัักงาน TKS Group ร่่วมแบ่่งปััน "โครงการตู้้�ปันั สุุข” บริิจาค สิินค้้าอุุปโภคบริิโภคหลายรายการให้้ "ศููนย์์
ช่่วยคนตาบอดในประเทศไทยสู้้�ภัยั COVID-19" กัับ สมาคมคนตาบอดแห่่งประเทศไทย
•	วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2564 กลุ่่�มบริิษัทั TKS ร่่วมใจฉีีดวัคซี
ั นี ซิิโนฟาร์์ม เพื่่อ� สร้้างภููมิคุ้้�ิ มกัันให้้กับั ตนเองและคนรอบข้้าง นำำ�โดยคุุณสุุพันั ธุ์์�
มงคลสุุธีี ประธานกรรมการบริิษัทั และคุุณจุุติพัิ นั ธุ์์� มงคลสุุธีี ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร พนัักงาน T.K.S. Group
•	วัันที่่� 23 สิิงหาคม 2564 กลุ่่�มผู้้�บริิหาร T.K.S. Group นำำ�โดยคุุณสุุพันั ธุ์์� มงคลสุุธีี ประธานกรรมการบริิหาร และคุุณจุุติพัิ นั ธุ์์� มงคลสุุธีี
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร มอบเจลแอลกอฮอล์์ให้้กับั พนัักงานได้้นำ�ำ ไปใช้้ประโยชน์์และเพื่่อ� ป้้องกัันเชื้้อ� โควิิด-19
• เปิิดห้อ้ งประชุุมใหม่่ Mongkolsuthree Hall พร้้อมขึ้้น� แสดงวิิสัยั ทััศน์์แก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
•	ตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี 2564 กัับโปรแกรมตรวจสุุขภาพสุุดครบครััน หมดห่่วงเรื่อ�่ งสุุขภาพ เตรีียมรัับมืือกัับปีีหน้้า พร้้อม Grow
Together ไปด้้วยกััน นำำ�ทีมี ตรวจสุุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์์ รััตนาธิิเบศร์์
•	วัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2564 กลุ่่�มบริิษัทั ทีี.เค.เอส. ได้้เปิิดการประชุุมคณะกรรมการสภาอุุตสาหกรรมจัังหวััดสมุทุ รสาคร เพื่่อ� เป็็น
ศููนย์์กลางให้้ผู้้�ประกอบการได้้มีโี อกาสพบปะกัันและจัับคู่่�ธุรุ กิิจให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ สมาชิิกสููงสุุด ร่่วมกัันหารืือผนึึกกำำ�ลังั สมาชิิกให้้มีคี วาม
แข็็งแกร่่ง รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงเศรษฐกิิจโลก ทัันต่่อสถานการณ์์ปัจั จุุบันั มุ่่�งสู่่�ความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่ง� ยืืน
•	วัันที่่� 27 พฤศจิิกายน 2564 ที่่ผ่� า่ นมากลุ่่�มบริิษัทั ทีี.เค.เอส.ได้้มีกี ารจััดอบรมฝึึกซ้้อมดัับเพลิิงขั้้น� ต้้นและการอพยพหนีีไฟประจำำ�ปีี 2564
ให้้กับั กลุ่่�มพนัักงานภายในองค์์กร

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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•	วัันที่่� 10 ธัันวาคม 2564 กิิจกรรมทำำ�บุญุ บริิษัทั ฯ ประจำำ�ปีี 2564 การร่่วมบริิจาคเครื่่อ� งให้้สารละลายทางหลอดเลืือดดำำ� (Infusion
Pump) ให้้กับั โรงพยาบาลสมุุทรสาคร
• เปิิด T.K.S. SPACE และ T.K.S. Fitness Center แหล่่งเรีียนรู้้� แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ ของทุุกคนที่่มี� คี วามท้้าทาย กล้้าที่่จ� ะลงมืือทำำ�
สิ่่ง� ใหม่่ๆ เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่ และดีีขึ้้น� กว่่าเดิิม
•	กิิจกรรม HAPPY NEW YEAR และกิิจกรรมสำำ�รวจความสุุขพนักั งาน ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยมหิิดล
รางวััลแห่่งความภาคภููมิใิ จ

บริิษัทั ฯ ได้้รับั โล่่ ในการเข้้าร่่วมโครงการที่่ปรึึ
� กษาพลัังงานภายใต้้โครงการนำำ�ร่อ่ งมาตรการบัังคัับใช้้เกณฑ์์มาตรฐานอนุุรักั ษ์์พลังั งานสำำ�หรัับ
ผู้้�ผลิิตและผู้้�จำ�ำ หน่่ายพลัังงาน ณ วัันที่่� 8 เมษายน 2564 โดยการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

1

บริิษััทฯ ได้้รัับโล่่ ในการเข้้าร่่วมโครงการที่่�ปรึึกษาพลัังงานภายใต้้โครงการ
นำำ�ร่อ
่ งมาตรการบัังคัับใช้้เกณฑ์์มาตรฐานอนุุรัก
ั ษ์์พลัังงานสำำ�หรับ
ั ผู้้�ผลิิตและ
ผู้้�จำ�หน่
ำ
่ายพลัังงาน ณ วัันที่่� 8 เมษายน 2564 โดยการไฟฟ้้ าฝ่่ายผลิิตแห่่ง
ประเทศไทย

บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการรัับรองตนเอง (Self-Declaration) ว่่าเป็็นสถานประกอบ
การ ที่่�ปฏิิบััติิตามมาตรการควบคุุม ติิดตาม และป้้องกัันการปนเปื้้� อนของ

2

COVID-19 ในสถานที่่� กระบวนการผลิิต และบุุคลากรอย่่างครบถ้้วนถููกต้้อง
ตามเกณฑ์์ การประเมิินตนของ IPHA จึึงได้้การรัับรองจากสภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย กรมควบคุุมโรค สถาบัันอาหาร และสถาบัันรัับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 16 มีีนาคม 2564 อย่่างต่่อเนื่่�อง

บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การประเมิินตนเองผ่่าน platform Thai stop COVID-19 ในหมวด

3

“สำำ�นัก
ั งาน” ตามหลัักเกณฑ์์จำ�ำ นวน 29 ข้้อ เพื่่� อสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้า
หรืือผู้้�ที่ม
่� าติิดต่อ
่ ว่่าเป็็นสถานประกอบการที่่มีี
� ความสะอาด ปลอดภััย ป้้องกััน
โรค COVID-19 จึึงได้้การรัับรองจากกรมอนามััย ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 ธัันวาคม
2564 อย่่างต่่อเนื่่�อง

จากการที่่บ
� ริิษััทฯ ได้้ทำำ�การประเมิินตนเองผ่่าน platform Thai stop COVID-19
ในหมวด “สำำ�นัก
ั งาน” ตามหลัักเกณฑ์์จำ�ำ นวน 29 ข้้อ มาอย่่างต่่อเนื่่�องจึึงได้้
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รัับการยกระดัับว่่า เป็็นสถานประกอบการที่่�มีีความปลอดภััย ไม่่เป็็นแหล่่ง
แพร่่ระบาดของ COVID-19 จึึงได้้การรัับรอง Covid Free Setting Thai Stop
Covid 2 Plus “มาตรการปลอดภััยสำำ�หรับ
ั องค์์กร” จากกรมอนามััย เมื่่�อวัันที่่�
10 มกราคม 2565
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การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ (MD&A)
บริิษัทั ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน) และกลุ่่�มบริิษัทั (“บริิษัทั ฯ”) ขอชี้้แ� จงผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิิน สำำ�หรัับปีี
สิ้้น� สุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ที่่ผ่� า่ นการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีรับั อนุุญาตแล้้ว โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1. การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
		 ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีี สิ้้น� สุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2564
		 ผลประกอบการในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีรายได้้จากการขายรวม 1,717.4 ล้้านบาท ปรัับตััวลดลงร้้อยละ 9.2 โดยมีีปัจั จััยจากการ
ชะลอตััวของอุุปสงค์์ของลููกค้้ากลุ่่�มธนาคารและภาคการส่่งออก จากผลกระทบของสถาณการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) และการลดลงของยอดขายกลุ่่�มธุุรกิิจบััตรพลาสติิกจากการที่่บ� ริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารขายกลุ่่�มธุุรกิิจดัังกล่่าวออกไปในระหว่่างปีี 2564
อย่่างไรก็็ตามในแง่่ผลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน บริิษัทั ฯ มีีความสามารถในการทำำ�กำ�ำ ไรได้้ดีขึ้้ี น� อย่่างมากจากการบริิหารต้้นทุุนการผลิิตและ
ควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยบริิษัทั ฯ มีีกำ�ำ ไรขั้้น� ต้้นอยู่่�ที่่� 490.2 ล้้านบาท ปรัับตััวเพิ่่ม� ขึ้้น� จากปีีก่อ่ นหน้้า
คิิดเป็็นร้้อยละ 15.6 และมีีกำ�ำ ไร EBITDA อยู่่�ที่่� 311.1 ล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้น� ร้้อยละ 40.4 ทั้้ง� นี้้� บริิษัทั ฯ ยัังคงปรัับแผนธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ�
เพิ่่ม� ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและรัักษาฐานธุุรกิิจเดิิม โดยได้้มุ่่�งเน้้นกลุ่่�มธุุรกิิจที่่มี� ศัี กั ยภาพในการเติิบโต (Growth Business) ได้้แก่่
ธุุรกิิจบริิหารคลัังสิินค้้าและการจััดการ ธุุรกิิจฉลากและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ป้อ้ งกัันการปลอมแปลง และธุุรกิิจเทคโนโลยีีแพลตฟอร์์ม เป็็นต้้น
อััตราส่่ วนความสามารถในการทำำ�กำ�
ำ ไร (Profitability Ratio) ปีี 2560 - ปีี 2564
40.0%
อัตรากำ�ไรขั้นต้น

อัตรา EBITDA

32.5%
25.0%
17.5%
10.0%

23.0%

21.3%

14.0%

11.2%

2560

2561

21.7%

12.5%

2562

28.5%

22.4%
18.1%
11.7%

2563

2564

บริิษัทั ฯ มีีกำ�ำ ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 2564 (ก่่อนรายการพิิเศษ) อยู่่�ที่่� 414.2 ล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้น� ร้้อยละ 79.2 เป็็นผลมาจากการเพิ่่ม� ขึ้้น� ของ
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน 100.7 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 977.7 และส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากการลงทุุนในบริิษัทั ร่่วมและการร่่วมค้้าที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น�
82.4 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 34.1 โดยการเพิ่่ม� ขึ้้น� ของส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากการลงทุุนมาจากบริิษัทั บริิษัทั ซิินเน็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
(มหาชน) (“Synnex”) ซึ่่ง� ประกอบธุุรกิิจจััดจำ�ำ หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ประเภทสิินค้้าเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์ ซอฟต์์แวร์์ และระบบสารสนเทศ
(IT Ecosystem) ซึ่่ง� ได้้รับั ปััจจััยบวกจากผลกระทบสถานการณ์์ COVID-19 ในแง่่ของอุุปสงค์์สินิ ค้้าที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� จากนโยบายภาครััฐที่่ส่� ง่ เสริิมให้้
ทำำ�งานที่่บ้� า้ น รวมทั้้ง� การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียนการสอนของภาคการศึึกษาและองค์์กรธุุรกิิจที่่เ� น้้นรููปแบบการทำำ�งาน การจััดประชุุม
และกิิจกรรมให้้เป็็นแบบออนไลน์์ผ่า่ นอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้้น�
อััตราส่่ วนกำำ�ไรสุุ ทธิิ ปีี 2560 - ปีี 2564
450.0

24.1%

24.6%

387.5

23.8%
15.6%

325.0

11.8%

262.5
200.0

30.0%

17.5%

231.1
12.2%

11.3%

231.1
335.6

322.0

2560

2561
กำ�ไรสุ ทธิก่อนรายการพิ เศษ (ล้านบาท)

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

295.3

2562

414.2

2563

2564

5.0%

อัตราส่ วนกำ�ไรสุ ทธิก่อนรายการพิ เศษต่อยอดขาย
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ในช่่วงไตรมาสที่่� 3 ปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจกลุ่่�มสิ่่ง� พิิมพ์์และรัับรู้้�รายการกำำ�ไรจากการขายหุ้้�นสามััญของ
บริิษัทั ทีีบีเี อสพีี จำำ�กัดั (มหาชน) (“TBSP”) เป็็นรายการพิิเศษในงบการเงิินรวม 784.5 ล้้านบาท และได้้มีกี ารเปลี่่�ยนการจััดประเภทเงิิน
ลงทุุนใน TBSP จากบริิษัทั ย่่อยเป็็นบริิษัทั ร่่วม จากสััดส่ว่ นการถือื หุ้้�นคงเหลืือเพีียงร้้อยละ 25 ของหุ้้�นที่่จำ� �ำ หน่่ายได้้แล้้วทั้้ง� หมด นอกจาก
นี้้บ� ริิษัทั ฯ ยัังได้้เข้้าซื้้อ� หุ้้�นสามััญเพิ่่ม� ทุุนที่่อ� อกใหม่่ของบริิษัทั สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน) (“SABUY”) ซึ่่ง� เป็็นผู้้�นำ�ด้
ำ า้ นการให้้บริิการ
ธุุรกรรมทางการเงิินผ่่านอิิเล็็กทรอนิิกส์์หลายรููปแบบ (Fintech Ecosystem) คิิดเป็็นมููลค่่ารวมทั้้ง� สิ้้น� 984.5 ล้้านบาท โดยบริิษัทั ฯ และ
SABUY จะผนึึกกำำ�ลังั (Synergy) เพื่่อ� ปรัับเปลี่่�ยนและต่่อยอดรููปแบบธุุรกิิจบััตรพลาสติิกของ TBSP ให้้มีโี อกาสเข้้าถึึงฐานลููกค้้ารายใหม่่
ในตลาดการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์และการบริิหารจััดการศููนย์์อาหารซึ่่ง� เป็็นคู่่�ค้า้ เดิิมของ SABUY ในขณะเดีียวกัันบริิษัทั ฯ และ TBSP ก็็จะ
ได้้มีีโอกาสร่่วมลงทุุนในธุุรกิิจการจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิซึ่�ง่ เป็็นธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องกัับแนวโน้้มเศรษฐกิิจดิิจิิทััล (Digital
Economy) และการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เน้้นการทำำ�ธุรุ กรรมผ่่านอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้้น� ในปััจจุุบันั บริิษัทั ฯ เชื่่อ�
ว่่าการร่่วมลงทุุนกัันระหว่่าง บริิษัทั ฯ TBSP และ SABUY จะสามารถสร้้างการเติิบโตของรายได้้ของทุุกฝ่่ายร่่วมกัันในอนาคต
หน่่วย : ล้้านบาท
รายได้้จากการขายและบริิการ
ต้้นทุุนขายและบริิการ
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร

ปีี 2564

ปีี 2563

1,717.4

การเปลี่่ย
� นแปลง
ล้้านบาท

ร้้อยละ

1,891.6

(174.2)

(9.2)

(1,227.2)

(1,467.5)

240.3

(16.4)

490.2

424.1

66.1

15.6

(370.4)

(409.4)

39.0

(9.5)

รายได้้อื่่�น

19.1

16.0

3.1

19.4

EBITDA

311.1

221.6

89.5

40.4

ค่่าเสื่่� อมราคาและการตััดจำ�หน่
ำ
า
่ ย

(172.2)

(190.9)

18.7

(9.8)

ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน

(30.5)

(35.9)

5.4

(15.0)

ภาษีีเงิินได้้

(18.0)

(5.1)

(12.9)

252.9

90.4

(10.3)

100.7

977.7

323.8

241.4

82.4

34.1

กำำ�ไรสุุ ทธิก่
ิ อ
่ นรายการพิิ เศษ

414.2

231.1

183.1

79.2

กำำ�ไรจากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจ

784.5

-

784.5

100.0

กำำ�ไรสุุ ทธิป
ิ ระจำำ�ปีี

1,198.7

231.1

967.6

418.7

2.58

0.50

2.08

420.0

กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
ส่่ วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่ว
่ มและการร่่วมค้้า

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้� นฐาน (บาท)

บริิษัทั ฯ ได้้มุ่่�งเน้้นการปรัับแผนธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ มาอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ปรัับตััวให้้เท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีี
ดิิจิทัิ ลั โดยการพััฒนานวััตกรรมด้้านระบบสารสนเทศ และได้้ปรับั โครงสร้้างองค์์กรในกลุ่่�มบริิษัทั ให้้เกิิดผลผนึึก (Synergy) ทั้้ง� ด้้านการ
พััฒนาตลาดและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ และด้้านการลดต้้นทุุนการผลิิตเพื่่อ� เพิ่่ม� ความสามารถในการแข่่งขัันโดยรวมสำำ�หรัับรัักษาฐานธุุรกิิจเดิิมควบคู่่�
ไปกัับการหาพัันธมิิตรทางธุุรกิิจรายใหม่่ โดยปััจจุุบันั บริิษัทั ฯ ลงทุุนใน 4 กลุ่่�มธุุรกิิจหลัักได้้แก่่
1.	ธุุรกิิจผู้้�ให้้บริิการสิ่่ง� พิิมพ์์ที่่ใ� ช้้เทคโนโลยีีขั้้น� สููงและบริิหารคลัังสิินค้้า (Security & Fulfillment Solution) ผ่่านการลงทุุนในบริิษัทั
ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัดั (“SPM”)
2.	ธุุรกิิจจััดจำ�ำ หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ประเภทสิินค้้าเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์ ซอฟต์์แวร์์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ผ่่านการ
ลงทุุนในบริิษัทั ซิินเน็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กัดั (มหาชน) (“Synnex”)
3.	ธุุรกิิจผู้้�ให้้บริิการธุุรกรรมทางการเงิินผ่่านวิิธีอิี เิ ล็็กทรอนิิกส์์หลายรููปแบบ (Fintech Ecosystem) ผ่่านการลงทุุนใน SABUY และ TBSP
4.	ธุุรกิิจผู้้�ให้้บริิการดิิจิทัิ ลั แพลตฟอร์์ม (Tech Platform) ผ่่านการลงทุุนในบริิษัทั โกไฟว์์ จำำ�กัดั (“Gofive”)
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งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่�
รายการ

31-ธ.ค.-64

สิิ นทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินรวม
ส่่ วนของผู้้�ถือ
ื หุ้้�น

31-ธ.ค.-63

การเปลี่่ย
� นแปลง

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

7,807.4

100.0

4,157.5

100.0

3,649.9

87.8

2,666.0

34.1

1,633.1

39.3

1,032.9

63.2

5,141.4

65.9

2,524.4

60.7

2,617.0

103.7

อััตราส่่ วนทางการเงิินที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั
อััตราส่่ วนหนี้้�สิินต่่อส่่ วนของผู้้�ถือ
ื หุ้้�น

0.52 เท่่า

0.65 เท่่า

อััตราส่่ วนหนี้้�สิินที่่�มีภ
ี าระดอกเบี้้�ยต่่อส่่ วนของผู้้�ถือ
ื หุ้้�น

0.19 เท่่า

0.50 เท่่า

การวิิเคราะห์์ฐานะการเงิิน
ฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิินและอััตราส่่วนทางการเงิินที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
7,807

8,000

10,000

2907

6,000

1158

4,000

7,500
4,157
659
1477

2186

2,000

7,807

5,000

5141

2524

2,500

984

1336
1556

0

31 ธ.ค. 64

สิินทรััพย์์

685

31 ธ.ค. 63

4,157

1682

0

31 ธ.ค. 64

สิิ นทรััพย์ไ์ ม่่หมุุนเวีียนอื่่น
�

หนี้้�สิินอื่น
่�

ที่่ดิ
� น
ิ อาคารและอุุปกรณ์์ และอสัังหาริิมทรััพย์เ์ พื่่� อการลงทุุน

หนี้้�สิินที่มีี
่� ภาระดอกเบี้้�ย

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

1245
388

31 ธ.ค. 63

เงิินสดและสิิ นทรััพย์ห
์ มุุนเวีียนอื่่น
�

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั ฯ และกลุ่่�มบริิษัทั มีีสินิ ทรััพย์ร์ วมทั้้ง� สิ้้น� 7,807.4 ล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้น� จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
จำำ�นวน 3,649.9 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 87.8 โดยมีีรายละเอีียดของการเพิ่่ม� ขึ้้น� ที่่มี� สี าระสำำ�คัญ
ั ดัังนี้้�
• เงิินสดและสิินทรััพย์ห์ มุุนเวีียนอื่่น� เพิ่่ม� ขึ้้น� 871 ล้้านบาท โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการเพิ่่ม� ขึ้้น� ของลููกหนี้้ค้� า้ งชำำ�ระค่่าหุ้้�นจากการ
ขายบริิษัทั ย่่อย จำำ�นวน 1,020 ล้้านบาท โดยลููกหนี้้ก� ารค้้าและสิินค้้าคงเหลืือลดลงจากปีีก่อ่ น
• เงิินลงทุุนในบริิษัทั ร่่วมและการร่่วมค้้า เพิ่่ม� ขึ้้น� 850 ล้้านบาท สาเหตุุหลัักจากการรัับรู้้�ส่ว่ นแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษัทั
ร่่วม Synnex ในระหว่่างปีี และจากการจััดประเภทใหม่่ของเงิินลงทุุน TBSP จากบริิษัทั ย่่อยเป็็นบริิษัทั ร่่วม เนื่่อ� งจากบริิษัทั ฯ
ขายหุ้้�น TBSP ในสััดส่ว่ นร้้อยละ 73.48 ทำำ�ให้้สัดส่
ั ว่ นในเงิินลงทุุน TBSP คงเหลืือร้้อยละ 25 และสููญเสีียการควบคุุมใน TBSP
ทั้้ง� นี้้บ� ริิษัทั ฯ วััดมูลู ค่่ายุุติธิ รรมของเงิินลงทุุน คงเหลืือ ณ วัันที่่จั� ดป
ั ระเภทใหม่่ โดยมีีมูลู ค่่าทั้้ง� สิ้้น� 682 ล้้านบาท
•	ที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์ และอสัังหาริิมทรััพย์เ์ พื่่อ� การลงทุุน ลดลง 319 ล้้านบาท โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการตััดรายการสิินทรััพย์์
ของบริิษัทั ย่่อย TBSP 639 ล้้านบาท ออกจากงบการเงิินรวมของบริิษัทั ฯ เนื่่อ� งจากสููญเสีียอำำ�นาจการควบคุุม นอกจากนี้้� ในช่่วง
ไตรมาส 4 ปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้ซื้้อ� ที่่ดิ� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้้างจากบริิษัทั ร่่วมแห่่งหนึ่่ง� จํํานวน 496.5 ล้้านบาท และจััดประเภทรายการ
ดัังกล่่าวอยู่่�ในอสัังหาริิมทรััพย์เ์ พื่่อ� การลงทุุน
•	สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น เพิ่่�มขึ้้�น 2,248 ล้้านบาท จากการที่่�บริิษััทฯ เข้้าลงทุุนในบริิษััท SABUY คิิดเป็็นมููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้�น
984.5 ล้้านบาท ซึ่่ง� ส่่งผลให้้ TKS เป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นของ SABUY ในสััดส่ว่ นร้้อยละ 9.68 โดยการลงทุุนดัังกล่่าวถููกจััดประเภทเป็็น
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สิินทรััพย์ท์ างการเงิินไม่่หมุุนเวีียน และจะถููกวััดมูลู ค่่ายุุติธิ รรมทุุกสิ้้น� งวด โดยในปีี 2564 บริิษัทั ฯ รัับรู้้�ส่ว่ นต่่างของมููลค่่ายุุติธิ รรม
กัับมููลค่่าทางบััญชีีของสิินทรััพย์ท์ างการเงิินไม่่หมุุนเวีียน จำำ�นวน 1,756 ล้้านบาท เป็็นผลกำำ�ไรจากวััดมูลู ค่่ายุุติธิ รรมเงิินลงทุุนใน
ตราสารทุุนเข้้าในส่่วนขององค์์ประกอบอื่่น� ของส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�น และการตััดรายการค่่าความนิิยมจำำ�นวน 490 ล้้านบาท ออกจาก
งบการเงิินรวมของบริิษัทั เนื่่อ� งจากสููญเสีียอำำ�นาจการควบคุุมในบริิษัทั ย่่อย
หนี้้สิ� นิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั ฯ และกลุ่่�มบริิษัทั มีีหนี้้สิ� นิ รวมทั้้ง� สิ้้น� 2,666.0 ล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้น� จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
จำำ�นวน 1,032.9 ล้้านบาทหรืือร้้อยละ 63.2 โดยมีีรายละเอีียดของการเพิ่่ม� ขึ้้น� ที่่มี� สี าระสำำ�คัญ
ั ดัังนี้้�
• หนี้้สิ� นิ อื่่น� เพิ่่ม� ขึ้้น� 1,294 ล้้านบาท โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการเพิ่่ม� ขึ้้น� ของเจ้้าหนี้้ค้� า้ งชำำ�ระค่่าหุ้้�นจากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจ
ระหว่่างกลุ่่�มบริิษัทั จำำ�นวน 1,020 ล้้านบาท และหนี้้สิ� นิ ภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีีเพิ่่ม� ขึ้้น� 319 ล้้านบาท จากผลของการปรัับมููลค่่า
ยุุติธิ รรมของสิินทรััพย์ท์ างการเงิินไม่่หมุุนเวีียนในระหว่่างปีี
• หนี้้สิ� นิ ที่่มี� ภี าระดอกเบี้้ย� ลดลง 261 ล้้านบาท โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการตััดรายการหนี้้สิ� นิ ที่่มี� ภี าระดอกเบี้้ย� ของ บริิษัทั ย่่อย
จำำ�นวน 279 ล้้านบาท ออกจากงบการเงิินรวมของบริิษัทั ฯ และการทยอยชำำ�ระคืืนหนี้้เ� งิินกู้้�ระยะยาวในระหว่่างปีีจำ�ำ นวน 164
ล้้านบาท ในขณะช่่วงไตรมาส 4 ปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้ทํําสััญญากู้้�ยืืมเงิินระยะยาวจากสถาบัันการเงิินในประเทศแห่่งหนึ่่ง� จํํานวน
217.5 ล้้านบาท เพื่่อ� วััตถุปุ ระสงค์์ในการจ่่ายซื้้อ� ที่่ดิ� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้้างจากบริิษัทั ร่่วมแห่่งหนึ่่ง�
ส่่วนของผู้้�ถือหุ้้�
ื น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั ฯ มีีส่ว่ นของผู้้�ถือื หุ้้�นรวมทั้้ง� สิ้้น� 5,141.4 ล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้น� จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน
2,617.0 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 103.7 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากผลกำำ�ไรสุุทธิิสำ�ำ หรัับปีี 2564 จำำ�นวน 1,198.7 ล้้านบาท และผลกำำ�ไรจาก
การวััดมูลู ค่่ายุุติธิ รรมในตราสารทุุน(สุุทธิิจากหนี้้สิ� นิ ภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี) ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� จำำ�นวน 1,404.8 ล้้านบาท โดยใน
ระหว่่างปีี บริิษัทั ฯ มีีการจ่่ายเงิินปัันผล จำำ�นวน 138.7 ล้้านบาท
อััตราส่่วนหนี้้สิ� นิ ต่่อส่ว่ นของผู้้�ถือหุ้้�
ื น
	อััตราส่่วนหนี้้สิ� นิ ต่่อส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 อยู่่�ที่่� 0.52 ลดลงเล็็กน้้อยจาก 0.65 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อย่่างไรก็็ดีหี ากพิิจารณาอััตราส่่วนหนี้้สิ� นิ ที่่มี� ภี าระดอกเบี้้ย� ต่่อส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 อยู่่�ที่่� 0.19 ลดลงจาก 0.50 ณ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เนื่่อ� งจากการตััดรายการหนี้้สิ� นิ ที่่มี� ภี าระดอกเบี้้ย� ของบริิษัทั ย่่อยจำำ�นวน 279 ล้้านบาท ออกจากงบการเงิินรวม
ของบริิษัทั ฯ และการทยอยชำำ�ระคืืนหนี้้เ� งิินกู้้�ระยะยาวในระหว่่างปีีจำ�ำ นวน 164 ล้้านบาท
งบกระแสเงิินสด
กระแสเงิินสด (หน่่วย : ล้้านบาท)

สำำ�หรับ
ั ปีี 2564

กระแสเงิินสดสุุ ทธิไิ ด้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

148.6

กระแสเงิินสดสุุ ทธิใิ ช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน

(321.1)

กระแสเงิินสดสุุ ทธิไิ ด้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่� มขึ้้�น (ลดลง) สุุ ทธิร
ิ ะหว่่างปีี

118.3
(54.2)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี

162.7

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้� นปีี

108.5

สำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั ฯ มีีรายการกระแสเงิินสดดัังนี้้�
• กระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน 148.6 ล้้านบาท สาเหตุุหลัักมาจาก กำำ�ไรสำำ�หรัับปีีหลัังหัักรายการที่่ก� ระทบกำำ�ไร
เป็็นเงิินสดรัับ 331.2 ล้้านบาท รวมทั้้ง� มีีเงิินสดจ่่ายจากการดำำ�เนิินงานและจ่่ายชำำ�ระภาษีีเงิินได้้รวม 182.6 ล้้านบาท
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• กระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน 321.1 ล้้านบาท สาเหตุุหลัักมาจากเงิินสดจ่่ายสุุทธิิ ระหว่่างเงิินสดรัับจากการขายเงิิน
ลงทุุนในบริิษัทั TBSP 889.4 ล้้านบาท และเงิินปัันผลรัับจากบริิษัทั ร่่วม 370.7 ล้้านบาท กัับเงิินสดจ่่ายซื้้อ� เงิินลงทุุนในบริิษัทั
SABUY และสิินทรััพย์ท์ างการเงิินอื่่น� 1,002.8 ล้้านบาท อีีกทั้้ง� มีีการจ่่ายซื้้อ� ที่่ดิ� นิ อาคาร และอุุปกรณ์์และสิินทรััพย์ไ์ ม่่มีตัี วั ตน
และอสัังหาริิมทรััพย์เ์ พื่่อ� การลงทุุน ในระหว่่างปีี จำำ�นวน 574.3 ล้้านบาท
• กระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน 118.3 ล้้านบาท สาเหตุุหลัักมาจากการเงิินสดรัับคืืนเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่บริิษัทั ร่่วม
260.0 ล้้านบาท และรัับเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินเพิ่่ม� ในระหว่่างปีี จำำ�นวน 217.5 ล้้านบาท ในขณะที่่มี� จ่ี า่ ยเงิินปัันผล
ในระหว่่างปีี 138.6 ล้้านบาท และการทยอยชำำ�ระคืืนหนี้้�เงิินกู้้�ระยะยาวจากสถาบัันการเงิินและหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่ารวม
ดอกเบี้้ย� จ่่าย จำำ�นวน 223.2 ล้้านบาท
	ทำำ�ให้้ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั ฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดทั้้�งสิ้้น� 108.5 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่อ่ นจำำ�นวน
54.2 ล้้านบาท
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ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
ข้อ
้ มููลทั่่�วไปของบริิษััทย่อ
่ ย
ชื่่�อบริิษััทภาษาไทย

บริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

ชื่่�อบริิษััทภาษาอัังกฤษ

T.K.S. Siam Press Management Company Limited

เลขทะเบีียนบริิษััท

0105536094121

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

เลขที่่� 30/88 หมู่่�ที่่� 1 ถนนเจษฎาวิิถีี ตำำ�บลโคกขาม อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร 74000

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

ผลิิตและจำำ� หน่่ายสิ่่�งพิิ มพ์์ ปลอดการทำำ�เทีียม แบบพิิ มพ์์ ธุร
ุ กิิจ แบบพิิ มพ์์ ต่่อเนื่่อ
� งบริิการ งานพิิ มพ์์ ในระบบ
ดิิจิิทััล และบริิการบริิหารคลัังแบบพิิ มพ์์ ธุร
ุ กิิจ

โทรศััพท์์

0-2784-5888

โทรสาร

0-2784-5858

ทุุนจดทะเบีียน

560,000,000 บาท

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

560,000,000 บาท

แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ

จำำ�นวน 56,000,000 หุ้้�น

มููลค่่าที่่�ตราไว้้

หุ้้�นละ 10 บาท

สัั ดส่่ วนการถืือหุ้้�นของบริิษััท

จำำ�นวน 55,999,994 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็นสััดส่่ วนร้้อยละ 100

ชื่่�อบริิษััทภาษาไทย

บริิษััท โกไฟว์์ จำำ�กััด

ชื่่�อบริิษััทภาษาอัังกฤษ

Gofive Company Limited

เลขทะเบีียนบริิษััท

0745561010054

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

เลขที่่� 30/88 หมู่่�ที่่� 1 ถนนเจษฎาวิิถีี ตำำ�บลโคกขาม อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร 74000

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

บริิการให้้คำำ�ปรึึกษา และให้้บริิการด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและซอฟต์์แวร์์

โทรศััพท์์

0-2784-5888

โทรสาร

0-2784-5858

ทุุนจดทะเบีียน

10,000,000 บาท

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

5,000,000 บาท

แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ

จำำ�นวน 1,000,000 หุ้้�น

มููลค่่าที่่�ตราไว้้

หุ้้�นละ 10 บาท

สัั ดส่่ วนการถืือหุ้้�นของบริิษััท

จำำ�นวน 600,000 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็นสััดส่่ วนร้้อยละ 60
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ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััทร่ว
่ ม
ชื่่�อบริิษััทภาษาไทย

บริิษััท ซิินเน็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)

ชื่่�อบริิษััทภาษาอัังกฤษ

Synnex (Thailand) Public Company Limited (SYNEX)

ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์

SYNEX

เลขทะเบีียนบริิษััท

0107550000203

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

เลขที่่� 433 ถนนสุุคนธสวััสดิ์์� แขวงลาดพร้้าว เขตลาดพร้้าว กรุุงเทพฯ 10230

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

ประกอบธุร
ุ กิิจจััดจำำ�หน่่ายคอมพิิ วเตอร์์ อุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงคอมพิิ วเตอร์์ ซอฟต์์แวร์์ และระบบสารสนเทศ

โทรศััพท์์

0-2553-8888

โทรสาร

0-2578-8181

Home Page

www.synnex.co.th

ทุุนจดทะเบีียน

880,000,000 บาท

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

847,361,206 บาท

แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ

จำำ�นวน 847,361,206 หุ้้�น

มููลค่่าที่่�ตราไว้้

หุ้้�นละ 1 บาท

สัั ดส่่ วนการถืือหุ้้�นของบริิษััท

จำำ�นวน 326,355,876 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็นสััดส่่ วนร้้อยละ 38.51

ชื่่�อบริิษััทภาษาไทย

บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน)

ชื่่�อบริิษััทภาษาอัังกฤษ

TBSP Public Company Limited

ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์

TBSP

เลขทะเบีียนบริิษััท

0107537002311

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

41/1 ซอยวััดสวนส้้ ม ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย ตำำ�บลสำำ�โรงใต้้

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

ประกอบธุุร กิิ จ ประเภทการพิิ มพ์์ เอกสารปลอดการปลอมแปลงและบัั ต รพลาสติิ ก เพื่่� อใช้้ ใ นวงการ

อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130
ธนาคารพาณิิชย์์ สถาบัันการเงิิน และสำำ�หรัับลููกค้้าทั่่�วไป
โทรศััพท์์

0-2754-2650

โทรสาร

0-2183-2763

Home Page

www.tbsp.co.th

ทุุนจดทะเบีียน

204,220,357 บาท

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

204,220,357 บาท

แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ

จำำ�นวน 204,220,357 หุ้้�น

มููลค่่าที่่�ตราไว้้

หุ้้�นละ 1 บาท

สัั ดส่่ วนการถืือหุ้้�นของบริิษััท

จำำ�นวน 51,048,559 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็นสััดส่่ วนร้้อยละ 25

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
	คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ต่่อการสร้้างระบบการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี จึึงเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมตั้้ง� แต่่การกำำ�หนดทิิศทาง
กลยุุทธ์์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบ และการบริิหารความเสี่่ย� ง รวมถึึงกระบวนการติิดตามและการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน เพื่่อ� ให้้คณะ
กรรมการสามารถกำำ�กับั ดููแลให้้บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินงานด้้วยระบบบริิหารจััดการที่่ดี� ี โปร่่งใส และมีีมาตรฐานเป็็นสากล ภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อ
ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย ในอัันที่่จ� ะช่่วยให้้บริิษัทั ฯ มีีศักั ยภาพในการแข่่งขััน มีีผลประกอบการที่่ดี� ี พร้้อมคำำ�นึึงถึึงผลกระทบทั้้ง� ในระยะสั้้น� และ
ระยะยาว เพื่่อ� ให้้เกิิดการสร้้างคุุณค่่าแก่่กิจิ การอย่่างยั่่ง� ยืืน
บริิษัทั ฯ ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี เนื่่อ� งจากการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ใี นระยะยาวจะเป็็นการสร้้างความเชื่่อ�
ถืือให้้กับั ผู้้�ถือื หุ้้�น และผู้้�คนรอบข้้างรวมถึึงเป็็นการสร้้างคุุณค่่าให้้บริิษัทั ฯ ได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ในอัันที่่จ� ะนำำ�ไปสู่่�ผลทางด้้านความสามารถในการแข่่งขััน
และมีีผลประกอบการที่่ดี� ี โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบในระยะยาว มีีการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิและมีีความรัับผิิดชอบต่่อทั้้ง�
ผู้้�ถือื หุ้้�น และผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียเป็็นประโยชน์์ต่อ่ สัังคม และพััฒนาหรืือลดผลกระทบด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ตลอดจนสามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปัจั จััยแวดล้้อม
ที่่มี� กี ารเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา โดยคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารทบทวนแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นบรรษััทภิิบาลของบริิษัทั ฯ ให้้เหมาะสมกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจและสอดคล้้องกัับแนวปฏิิบัติั ใิ นระดัับสากล และเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� ให้้มีกี ารพิิจารณาปรัับปรุุงให้้ทันั สมััยเป็็นประจำำ�ทุกุ
ปีี ซึ่่�งในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 6/2564 เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2564 ที่่�ประชุุมมีีมติิอนุุมััติิปรัับปรุุง “คู่่�มืือ
บรรษััทภิิบาล” เพื่่อ� ให้้เหมาะสมกัับปััจจุุบันั ซึ่่ง� ครอบคลุุมนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ จรรยาบรรณและจริิยธรรมธุุรกิิจ นโยบายต่่อต้้านการ
ทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั และนโยบายอื่่น� ที่่สำ� �คั
ำ ญั
บริิษัทั ฯ ได้้เปิิดเผยนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ ที่่� http://www.tks.co.th ภายใต้้หัวั ข้้อ “การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ”
นโยบายและแนวปฏิิบัติ
ั ที่
ิ เ่� กี่่ย
� วกัับคณะกรรมการ

	คณะกรรมการบริิษัทั ตระหนัักดีีว่า่ กรรมการบริิษัทั มีีบทบาทสำำ�คัญั ในการรัับผิิดชอบในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการเพื่่อ� ประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั
ซึ่่ง� จะต้้องเข้้าใจบทบาทหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ โดยแบ่่งบทบาทหน้้าที่่ร� ะหว่่างคณะกรรมการบริิษัทั กัับฝ่่ายจััดการ จึึงได้้กำ�ำ หนดโครงสร้้างคณะ
กรรมการที่่เ� หมาะสม เพื่่อ� ให้้การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องคณะกรรมการบริิษัทั มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยมีีแนวทางในการปฏิิบัติั ิ ดัังนี้้�
	องค์์ประกอบและการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิษัทั
	คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ประกอบด้้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่่น� ตามความเหมาะสมกัับขนาดกิิจการ
ของบริิษัทั ฯ และการปฏิิบัติั งิ านที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพ โดยเมื่่อ� รวมแล้้วมีีจำ�ำ นวนไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ท่่าน และมีีกรรมการอิิสระที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติติ ามที่่ค� ณะ
กรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") และตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย ("ตลาดหลัักทรััพย์ฯ์ ") ประกาศ
กำำ�หนด ไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้ง� หมดและต้้องไม่่ต่ำ��ำ กว่่า 3 คน
ให้้คณะกรรมการบริิษัทั ฯ เลืือกกรรมการอิิสระ คนหนึ่่ง� เป็็นประธานกรรมการบริิษัทั ฯ ในกรณีีที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั ฯ พิิจารณาเห็็นสมควร
อาจจะเลืือกกรรมการบริิษัทั ฯ คนหนึ่่ง� หรืือหลายคนเป็็นรองประธานกรรมการบริิษัทั ฯ ก็็ได้้
บริิษัทั ฯ เสนอชื่่อ� บุุคคลที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการในการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น โดยขอมติิที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น ให้้ถือื คะแนนเสีียงข้้าง
มากของผู้้�ถือื หุ้้�นซึ่่ง� มาประชุุม กรรมการนั้้น� ให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเลืือกตั้้ง� ตามหลัักเกณฑ์์ และวิิธีกี ารดัังต่่อไปนี้้�
(1) ผู้้�ถือื หุ้้�นคนหนึ่่ง� มีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับจำำ�นวนหุ้้�นที่่ต� นถือื คููณด้้วยจำำ�นวนกรรมการที่่จ� ะเลืือกตั้้ง�
(2) ผู้้�ถือื หุ้้�นแต่่ละคนจะต้้องใช้้คะแนนเสีียงที่่มี� อี ยู่่�ทั้้ง� หมดตาม (1) เลืือกตั้้ง� บุุคคลคนเดีียวหรืือหลายคนเป็็นกรรมการก็็ได้้ ในกรณีีที่่เ� ลืือกตั้้ง�
บุุคคลหลายคนเป็็นกรรมการจะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดก็็ได้้
(3) บุุคคลซึ่่ง� ได้้รับั คะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดับั ลงมาเป็็นผู้้�ได้้รับั การเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่จ� ะพึึงมีีในกรณีีที่่บุ� คค
ุ ลซึ่่ง�
ได้้รับั การเลืือกตั้้ง� ในลำำ�ดับั ถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวนกรรมการที่่จ� ะพึึงมีีให้้ เลืือกโดยวิิธีจัี บั สลากเพื่่อ� ให้้ได้้จำ�ำ นวนกรรมการที่่จ� ะพึึงมีี
ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีทุกุ ครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งจำำ�นวนหนึ่่ง� ในสาม (1/3) เป็็นอััตรา ถ้้าจำำ�นวนกรรมการ ที่่จ� ะแบ่่งออก
ให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็ใ็ ห้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่สุ� ดกั
ุ บั ส่่วนหนึ่่ง� ในสาม (1/3)
ในกรณีีที่่ตำ� �ำ แหน่่งว่่างลง เนื่่อ� งจากเหตุุอื่น�่ ที่่มิ� ใิ ช่่การครบวาระออกจากตำำ�แหน่่ง ให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนคััดเลืือก
และเสนอชื่่อ� ผู้้�ที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมตามกฎหมายและหลัักเกณฑ์์ที่่กำ� �ำ หนดเข้้าเป็็นกรรมการแทน โดยบุุคคลซึ่่ง� เข้้าเป็็นกรรมการแทนจะอยู่่�ใน
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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ตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เท่่าวาระที่่ยั� งั เหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่ต� นเข้้ามาแทนที่่� ส่่วนการคััดเลืือก บุุคคล ที่่เ� หมาะสม เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับ
สููงนั้้น� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะพิิจารณาหลัักเกณฑ์์ และกระบวนการสรรหาบุุคคล ที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมในการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร เพื่่อ� เสนอแก่่คณะกรรมการบริิษัทั ฯ รวมถึึงทบทวนแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง พร้้อมทั้้ง� รายชื่่อ� ผู้้�ที่่อ� ยู่่�ในเกณฑ์์
เหมาะสมที่่จ� ะได้้รับั การพิิจารณาสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
การแต่่งตั้้ง� กรรมการบริิษัทั ฯ ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั และข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ทั้้ง� นี้้จ� ะต้้องมีีความโปร่่งใสและชััดเจน
โดยการพิิจารณาจะต้้องมีีประวััติกิ ารศึึกษาและประสบการณ์์ การประกอบวิิชาชีีพของบุุคคลนั้้น� ๆ โดยมีีรายละเอีียดที่่�เพีียงพอเพื่่อ� ประโยชน์์ใน
การตััดสินิ ใจของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ และผู้้�ถือื หุ้้�น
	ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารจะได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการในคณะกรรมการบริิษัทั โดยวิิธีกี ารที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด
คุุณสมบััติขอ
ิ งคณะกรรมการบริิษัทั ฯ
1) กรรมการบริิษััทฯ ต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ มีีความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต มีีจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและมีีเวลาอย่่าง
เพีียงพอที่่จ� ะอุุทิศิ ความรู้้� ความสามารถและปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ใ� ห้้แก่่บริิษัทั ฯ ได้้
2)	มีีคุณ
ุ สมบััติแิ ละไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั และกฎหมายอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง รวมทั้้ง� ต้้องไม่่มีลัี กั ษณะที่่แ� สดง
ถึึงการขาดความเหมาะสมที่่จ� ะได้้รับั ความไว้้วางใจให้้บริิหารจััดการกิิจการที่่มี� มี หาชนเป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นตามที่่ค� ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำำ�หนด
3) กรรมการบริิษัทั ฯ สามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั อื่่น� ได้้ แต่่ทั้้ง� นี้้ใ� นการเป็็นกรรมการดัังกล่่าวต้้องไม่่เป็็น อุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่ก� รรมการของบริิษัทั ฯ และต้้องเป็็นไปตามแนวทางของสำำ�นักั งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์ฯ์
4) กรรมการบริิษัทั ฯ ต้้องไม่่ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกััน และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัทั หรืือเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนในห้้าง
หุ้้�นส่่วนสามััญหรืือเป็็นหุ้้�นส่่วนไม่่จำ�กั
ำ ดค
ั วามรัับผิิดในห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กัดั หรืือเป็็นกรรมการบริิษัทั อื่่น� ที่่ป� ระกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและ
เป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัทั ฯ ไม่่ว่า่ จะทำำ�เพื่่อ� ประโยชน์์ตน หรืือประโยชน์์ผู้้�อื่น�่ เว้้นแต่่จะแจ้้งให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นทราบก่่อนที่่จ� ะมีีมติิแต่่งตั้้ง�
5) กรรมการอิิสระต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติเิ กี่่ย� วกัับความเป็็นอิิสระตามที่่บ� ริิษัทั ฯ กำำ�หนด และเป็็นไปตามแนวทางเดีียวกัันกัับ คุุณสมบััติขิ องกรรมการ
อิิสระ ตามประกาศของตลาดหลัักทรััพย์ฯ์ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และต้้องสามารถดููแลผลประโยชน์์ของผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกราย
ได้้เท่่าเทีียมกััน และไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ นอกจากนั้้น� ยัังต้้องสามารถเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ โดยให้้ ความเห็็น
อย่่างเป็็นอิิสระได้้
สำำ�หรัับ กรรมการอิิสระ บริิษัทั ฯ กำำ�หนดให้้หมายความถึึงกรรมการที่่ไ� ม่่ทำ�ำ หน้้าที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหาร เป็็นกรรมการที่่เ� ป็็น อิิสระจากฝ่่ายจััดการ
และผู้้�ถือื หุ้้�นที่่มี� อำี �ำ นาจควบคุุมบริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม และเป็็นผู้้�ซึ่ง�่ ไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม
ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ ในลัักษณะที่่จ� ะให้้มีข้ี อ้ จำำ�กัดั ในการแสดงความเห็็นที่่เ� ป็็นอิิสระและจะต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติิ
เพิ่่ม� เติิม คืือ
1) ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่ง� ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มี� สิี ทิ ธิิออกเสีียงทั้้ง� หมดของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ ทั้้ง� นี้้� ให้้นับั รวมการถือื หุ้้�นของผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้น� ๆ ด้้วย
2) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่มี� ส่ี ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่ปรึึ
� กษาที่่ไ� ด้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ
บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม บริิษัทั ย่่อยลำำ�ดับั เดีียวกััน ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีี
ลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นวัันที่่มี� มี ติิแต่่งตั้้ง�
3) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่มี� คี วามสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่เ� ป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส พี่่น้� อ้ ง และ
บุุตร รวมทั้้ง� คู่่�สมรสของบุุตร ของกรรมการรายอื่่น� ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่จ� ะได้้รับั การเสนอให้้เป็็นกรรมการ
ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ หรืือบริิษัทั ย่่อย
4) ไม่่มีหี รืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ ผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุมของ
บริิษัทั ฯ ในลัักษณะที่่อ� าจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิจิ ารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้ง� ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นที่่มี� นัี ยั หรืือผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุม
ของผู้้�ที่่มี� คี วามสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ เว้้นแต่่จะได้้
พ้้นจากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นวัันที่่มี� มี ติิแต่่งตั้้ง�
	ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจตาม 4) รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่ก� ระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่อ� ประกอบกิิจการ การเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
รายการเกี่่ย� วกัับสิินทรััพย์ห์ รืือบริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ�ป
� ระกััน การให้้สินิ ทรััพย์เ์ ป็็นหลััก
ประกัันหนี้้สิ� นิ รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่น�่ ทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่ง� เป็็นผลให้้บริิษัทั ฯ หรืือคู่่�สัญั ญามีีภาระหนี้้ที่่� ต้� อ้ งชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่ง� ตั้้ง� แต่่ร้อ้ ยละสามของ
สิินทรััพย์ที่่์ มี� ตัี วั ตนสุุทธิิของบริิษัทั ฯ หรืือตั้้ง� แต่่ยี่่สิ� บิ ล้้านบาทขึ้้น� ไป แล้้วแต่่จำ�ำ นวนใดจะต่ำำ�� กว่่า ทั้้ง� นี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้ดั� งั กล่่าวให้้เป็็นไปตาม
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วิิธีกี ารคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน โดย
อนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้ดั� งั กล่่าว ให้้นับั รวมภาระหนี้้ที่่� เ� กิิดขึ้้น� ในระหว่่างหนึ่่ง� ปีีก่อ่ นวัันที่่มี� คี วามสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
5) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ และ
ไม่่เป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นที่่มี� นัี ยั ผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นักั งานสอบบััญชีี ซึ่่ง� มีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม
ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นวัันที่่มี� มี ติิ
แต่่งตั้้ง�
6) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่ง� รวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่ปรึึ
� กษากฎหมายหรืือที่่ปรึึ
� กษาทางการเงิิน ซึ่่ง� ได้้รับั ค่่าบริิการ
เกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถือื
หุ้้�นที่่มี� นัี ยั ผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้น� ด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีี
ก่่อนวัันที่่มี� มี ติิแต่่งตั้้ง�
7) ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษัทั ฯ ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถือื หุ้้�นซึ่่ง� เป็็นผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่
8) ไม่่ประกอบกิิจการที่่มี� สี ภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่มี� นัี ยั กัับกิิจการของผู้้�บริิษัทั ฯ หรืือบริิษัทั ย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่มี� นัี ยั
ในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่มี� ส่ี ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่ปรึึ
� กษาที่่รั� บั เงิินเดืือนประจำำ� หรืือถือื หุ้้�นเกิินร้้อยละหนึ่่ง� ของจำำ�นวน
หุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทฯ
หรืือบริิษัทั ย่่อย
9) ไม่่มีลัี กั ษณะอื่่น� ใดที่่�ทำ�ำ ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ
ภายหลัังได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นกรรมการอิิสระที่่มี� ลัี กั ษณะเป็็นไปตาม 1) ถึึง 9) ข้้างต้้นแล้้ว กรรมการอิิสระอาจได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้้ตัดสิ
ั นิ ใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม บริิษัทั ย่่อยลำำ�ดับั เดีียวกััน ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุม
ของบริิษัทั ฯ โดยมีีการตััดสินิ ใจในรููปแบบขององค์์คณะ (collective decision) ได้้
การสรรหากรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารระดัับสูงู
การแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับบริิษัทั ฯ และข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง รวมถึึงเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่ดี� ขี องตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งานกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ และนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ขี อง
บริิษัทั โดยผ่่านกระบวนการของคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนซึ่่ง� จะทำำ�หน้้าที่่พิ� จิ ารณาเสนอแนะโครงสร้้าง ขนาด
และองค์์ประกอบ และคุุณสมบััติขิ องคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย โดยวิิเคราะห์์ทักั ษะที่่จำ� �ำ เป็็นเพื่่อ� นำำ�มาใช้้ในการสรรหา
กรรมการบริิษัทั ให้้มีคี วามเหมาะสมกัับขนาด ประเภท และให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั รวมถึึงความซัับซ้้อนของธุุรกิิจ
ของบริิษัทั ฯ ทั้้ง� ในด้้านการศึึกษา ความรู้้� ความชำำ�นาญ ทัักษะ ประสบการณ์์ ความสามารถเฉพาะด้้านที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ความเป็็น
อิิสระตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารที่่ก� ฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกำำ�หนด ซึ่่ง� บริิษัทั ใช้้ฐานข้้อมููลกรรมการ (Director Pool) จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) มาเป็็นส่่วนประกอบในหนึ่่ง� การสรรหากรรมการใหม่่และพิิจารณาคุุณลัักษณะของบุุคคลที่่จ� ะมาเป็็นกรรมการบริิษัทั
ให้้มีคี วามเหมาะสม โดยมีีแนวทางในการพิิจารณาจากคุุณลัักษณะทั่่ว� ไป (General Characteristics) คุุณลัักษณะความรู้้� ความชำำ�นาญเฉพาะ
ด้้าน (Board Skill Matrix) รวมถึึงพิิจารณากรรมการที่่ส� ามารถอุุทิศิ เวลาในการทำำ�หน้้าที่่ก� รรมการได้้อย่่างเต็็มที่่� โดยกรรมการต้้องไม่่ควรดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนเกิิน 5 แห่่ง
รายชื่่�อกรรมการ

กรรมการ
อิิสระ

กรรมการ
อิิสระที่่เ� ป็็น
ผู้้�หญิง
ิ

1. นายสุุ พัันธุ์์� มงคลสุุ ธีี
2. นางเสาวนีีย์์ กมลบุุตร

✓

3. นายประเสริิฐ บุุญสัั มพัั นธ์์

✓

4. นายอารีีพงศ์์ ภู่่�ชอุ่่�ม

✓

5. นางชนััญญารัักษ์์ เพ็็ ชรรััตน์์

✓

6. นางสาวสุุ ธิด
ิ า มงคลสุุ ธีี

✓

กรรมการ
ที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�
บริิหาร

Core Skills
ด้้าน
อุุตสาหกรรม

ด้้านบริิหาร
และการ
จััดการ

ด้้านการ
กำำ�กับ
ั ดููแล
กิิจการ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

7. นายจุุ ติพั
ิ ั นธุ์์� มงคลสุุ ธีี

Specific Skills
ด้้านการ
ตลาด

ด้้านภาวะ
ผู้้�นำ�
ำ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

●

●

●

●

●

●

●

✓

ด้้านบััญชีี
และ
การเงิิน

ด้้าน
เทคโนโลยีี

✓

ด้้าน
วิิศวกรรม

ด้้าน
เศรษฐศาสตร์์

ด้้าน
กฎหมาย

ด้้าน
ตลาดทุุน

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

ด้้านการ
ตรวจสอบ
ภายใน

ด้้านการ
บริิหารความ
เสี่่� ยง

ด้้าน
ภาษีี

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

หมายเหตุุ: ● = คุุณสมบััติจำิ �ำ เป็็นของตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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	อีีกทั้้ง� คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีนโยบายที่่จ� ะให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นมีีส่ว่ นในการดููแลกิิจการ และให้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินกิิจการให้้มากขึ้้น� จึึง
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นรายย่่อยเสนอรายชื่่อ� บุุคคลที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ และตามคุุณสมบััติที่่ิ บ� ริิษัทั ฯ
กำำ�หนดไว้้ เพื่่อ� เข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษัทั ฯ โดยจะประกาศเชิิญชวนในเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นเสนอรายชื่่อ� และประวััติิ
บุุคคลเข้้ามายัังบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดสััดส่ว่ นของการถือื หุ้้�นขั้้น� ต่ำำ�� สำำ�หรัับผู้้�ถือื หุ้้�นที่่มี� สิี ทิ ธิิเสนอชื่่อ� กรรมการล่่วงหน้้า โดยต้้องถือื หุ้้�นรวม
กัันไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละห้้า (5) ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้ง� หมดของบริิษัทั ฯ โดยต้้องถือื หุ้้�นถึึงวัันที่่กำ� �ำ หนดปิิดสมุดุ ทะเบีียนเพื่่อ� สิิทธิ์์ใ� นการเข้้าร่่วม
ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษัทั ฯ
	กำำ�หนดให้้กรรมการบริิษัทั ฯ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี และเมื่่อ� ครบกำำ�หนดออกตามวาระ อาจได้้รับั พิิจารณาเลืือกตั้้ง� ให้้ เป็็นกรรมการ
บริิษัทั ฯ ต่่อไปได้้
ในการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุกุ ครั้้�ง ให้้กรรมการบริิษัทั ฯ ออกจากตำำ�แหน่่งจำำ�นวน 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการในขณะนั้้น�
ถ้้าจำำ�นวนกรรมการจะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่สุ� ดกั
ุ บั ส่่วน 1 ใน 3
กรรมการที่่จ� ะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่ส� อง ภายหลัังจดทะเบีียนบริิษัทั ฯ นั้้น� ให้้จับั สลากกััน ส่่วนปีีหลัังๆ ต่่อไปให้้กรรมการ
คนที่่อ� ยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่สุ� ดนั้้
ุ น� เป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง
นอกจากการพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระดัังกล่่าวแล้้ว กรรมการบริิษัทั ฯ อาจพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่อ�
1)	ตาย
2) ลาออก
3)	ขาดคุุณสมบััติกิ ารเป็็นกรรมการบริิษัทั หรืือมีีลักั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั หรืือ มีีลักั ษณะที่่แ� สดงถึึงการ
ขาดความเหมาะสมที่่จ� ะได้้รับั ความไว้้วางใจให้้บริิหารจััดการกิิจการที่่มี� มี หาชนเป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นตามที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในมาตรา 89/3 แห่่งพระราชบััญญััติิ
หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และที่่แ� ก้้ไขเพิ่่ม� เติิม
4)	ที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นมีีมติิให้้พ้น้ จากตำำ�แหน่่ง (ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่าสามในสี่่� (3/4) ของจำำ�นวนผู้้�ถือื หุ้้�น ซึ่่ง� มาประชุุมและมีีสิทิ ธิิออก
เสีียงและมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่ง� ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่ถื� อื โดยผู้้�ถือื หุ้้�น ที่่ม� าประชุุมและมีีสิทิ ธิิออกเสีียง)
5) ศาลมีีคำ�สั่่
ำ ง� ให้้ออก
กรรมการบริิษัทั ฯ คนใดจะลาออกจากตำำ�แหน่่งให้้ยื่น�่ ใบลาออกต่่อบริิษัทั หรืือประธานกรรมการบริิษัทั ฯ การลาออกมีีผลนัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่ใ� บลา
ออกไปถึึงบริิษัทั ฯ หรืือถึึงประธานกรรมการบริิษัทั ฯ
ในกรณีีที่่ตำ� �ำ แหน่่งกรรมการบริิษัทั ฯ ว่่างลงเพราะเหตุุอื่น�่ นอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษัทั ฯ เลืือกบุุคคลซึ่่ง� มีีคุณ
ุ สมบััติิ
และไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการผู้้�นั้้น� จะเหลืือ
น้้อยกว่่า 2 เดืือน บุุคคลซึ่่ง� เข้้าเป็็นกรรมการแทนดัังกล่่าวจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่ยั� งั เหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่ต� นเข้้ามาแทน
สำำ�หรัับผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั ตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระมาแล้้วเป็็นระยะเวลา 9 ปีี หรืือ 3 วาระติิดต่อ่ กััน คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
จะทบทวนความเป็็นอิิสระที่่แ� ท้้จริิงของกรรมการอิิสระผู้้�นั้้น� เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทอื่่
ั น� และบริิษัทั จดทะเบีียน
เพื่่อ� ประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ใ� นฐานะกรรมการบริิษัทั คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดนโยบายในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการใน
บริิษัทั อื่่น� และบริิษัทั จดทะเบีียน โดยให้้กรรมการของบริิษัทั แต่่ละท่่านดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่น� อีีกได้้ไม่่เกิิน 5 บริิษัทั ใน
ขณะเดีียวกััน
กรณีีกรรมการบริิษัทั ท่่านใดมีีการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษัทั อื่่น� กรรมการท่่านนั้้น� จะต้้องรายงานข้้อมููลการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งให้้บริิษัทั ทราบ โดยเป็็นเรื่อ�่ งหนึ่่ง� ของการมีีส่ว่ นได้้เสีียซึ่่ง� ต้้องรายงานตามที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในเรื่อ�่ งของการเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
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การกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสูงู
	ปััจจุุบันั บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิจิ ารณาค่่าตอบแทนของกรรมการอย่่างเป็็นธรรม และ
เหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่ต� ลอดจนความรัับผิิดชอบของกรรมการ โดยเปรีียบเทีียบกัับกิิจการที่่มี� ขี นาดใกล้้เคีียงในธุุรกิิจเดีียวกัันสำำ�หรัับการพิิจารณา
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููงนั้้น� บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้มีกี ารพิิจารณาค่่าตอบแทนที่่เ� หมาะสม ผ่่านกระบวนการประเมิินผลงานตามหลัักเกณฑ์์
ที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั ฯ และฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลกำำ�หนดไว้้สำ�ำ หรัับผู้้�บริิหารในแต่่ละระดัับ โดยเชื่่อ� มโยงกัับผลการประกอบการของบริิษัทั ฯ และ
ผลงานของผู้้�บริิหารแต่่ละท่่าน กำำ�หนดตััวชี้้วั� ดั ผลปฏิิบัติั งิ านในระยะสั้้น� และระยะยาว ซึ่่ง� เป็็นเกณฑ์์ในการประเมิินผลปฏิิบัติั งิ านประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารโดยคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ตััวชี้้วั� ดั ผลปฏิิบัติั งิ านเหล่่านี้้� สะท้้อนถึึงค่่าตอบแทนระยะสั้้น� และระยะยาว สำำ�หรัับ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและผู้้�บริิหาร ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ มีีความโปร่่งใสและกระบวนการที่่เ� หมาะสมในการพิิจารณาค่่าตอบแทน
	ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสูงู
บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจนและโปร่่งใส โดยคณะกรรมการบริิษัทั จะพิิจารณาทบทวน ตามหลัักเกณฑ์์
หรืือวิิธีกี ารและโครงสร้้างที่่เ� ป็็นธรรมและสมเหตุุสมผล ซึ่่ง� จะพิิจารณาตามผลการปฏิิบัติั งิ าน ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั เทีียบเคีียงกัับอััตรา
ค่่าตอบแทนในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน และขอบเขตหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบพร้้อมนำำ�เสนอที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเพื่่อ� พิิจารณาอนุุมัติั ที่่ิ ป� ระชุุมสามััญ
ผู้้�ถือื หุ้้�น เมื่่อ� วัันที่่� 23 เมษายน 2564 ได้้อนุุมัติั ค่ิ า่ ตอบแทนที่่เ� ป็็นตััวเงิิน ในรููปแบบเบี้้ย� ประชุุม สำำ�หรัับอััตราค่่าเบี้้ย� ประชุุมกรรมการ ให้้มีผี ลบัังคัับ
ใช้้ไปจนกว่่าที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นจะกำำ�หนดเป็็นอย่่างอื่่น� ซึ่่ง� กรรมการที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายให้้เป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยได้้รับั ค่่าเบี้้ย� ประชุุม
ตามปริิมาณงานที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� ยกเว้้นกรรมการที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหารจะไม่่ได้้รับั ค่่าเบี้้ย� ประชุุมจากการเป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย
แผนการสืืบทอดตำ�ำ แหน่่ง
	คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบในการจััดทำ�ำ แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
กรรมการผู้้�จัดั การ เพื่่อ� นำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณา รวมทั้้ง� กำำ�กับั ดููแลให้้บริิษัทั มีีแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
บริิษัทั ด้้วย และให้้มีกี ารทบทวนอย่่างสม่ำำ�� เสมอโดยการประเมิินความสำำ�คัญั ของตำำ�แหน่่ง การสรรหาและการพััฒนาเพื่่อ� ให้้ผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง มีี
ความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ และคุุณสมบััติอื่ิ น�่ ๆ ที่่ต� รงตามความต้้องการและเป็็นประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั ฯ
การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
ในกรณีีมีกี รรมการเข้้าใหม่่ คณะกรรมการบริิษัทั ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องกรรมการใหม่่ โดยกำำ�หนดให้้มีกี ารปฐมนิิเทศ
กรรมการใหม่่ทุกุ คน เพื่่อ� ให้้กรรมการใหม่่รับั ทราบ ความคาดหวัังของบริิษัทั ต่่อบทบาท หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบของกรรมการ แนวทางการ
ดำำ�เนิินงานในภาพรวมของบริิษัทั โครงสร้้างบริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม และแนวปฏิิบัติั ใิ นการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ขี องบริิษัทั ตลอดจนสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจในธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ ของบริิษัทั เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องกรรมการ นำำ�ส่ง่ ข้้อมููลที่่สำ� �คั
ำ ญั เกี่่ย� ว
กัับบริิษัทั รวมทั้้ง� มอบคู่่�มืือกรรมการ และจริิยธรรมทางธุุรกิิจของกรรมการและพนัักงานบริิษัทั บริิษัทั มีีนโยบายที่่จ� ะส่่งเสริิมให้้กรรมการเข้้ารัับ
การอบรมเพื่่อ� เพิ่่ม� พููนความเข้้าใจในบทบาทและภารกิิจ ภายใต้้แผนงานการรณรงค์์การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี โดยกรรมการสามารถเข้้ารัับการ
อบรมที่่ส� มาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทยหรืือหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยบริิษัทั เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบค่่าใช้้จ่า่ ยทั้้ง� หมด
นโยบายและแนวปฏิิบัติ
ั ที่
ิ เ่� กี่่ย
� วกัับผู้้�ถือ
ื หุ้้�นและผู้้�มีีส่่ วนได้้เสีีย

บริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียมด้้วยสิิทธิิขั้้น� พื้้น� ฐาน ยึึดมั่่�นในข้้อปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี มุ่่�งมั่่น� เป็็น
ตััวแทนของผู้้�ถือื หุ้้�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส มีีระบบบััญชีีและการเงิินที่่มี� คี วามเชื่่อ� ถืือได้้ ทั้้ง� นี้้เ� พื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกคนได้้รับั การปฏิิบัติั ิ
อย่่างเสมอภาคในเรื่อ�่ งต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั ทั้้ง� สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมและการออกเสีียงลงมติิในที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น การมอบฉัันทะ การ
ให้้ข้อ้ มููลล่่วงหน้้าในเวลาที่่เ� หมาะสมเพื่่อ� ใช้้ในการตััดสินิ ใจ สถานที่่ป� ระชุุม การจััดสรรเวลาให้้ควรแก่่วาระ การเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนได้้เสีียและสิิทธิิ
ในการแสดงความคิิดเห็็นอย่่างอิิสระในที่่ป� ระชุุม เป็็นต้้น นอกจากนี้้ค� ณะกรรมการบริิษัทั จะไม่่ดำ�ำ เนิินการใด ๆ ในลัักษณะที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั ไม่่แสวงหาประโยชน์์ให้้ตนเองและไม่่เปิิดเผยข้้อมููลลัับต่่อบุุคคลภายนอก
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สิิ ทธิแ
ิ ละความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถือ
ื หุ้้�น

บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบ และการให้้ความสำำ�คัญั ต่่อการเคารพและปกป้้องสิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�น รวมทั้้ง� ไม่่ละเมิิดหรืือริิดรอนสิิทธิิ
ของผู้้�ถือื หุ้้�น แต่่พร้อ้ มส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นใช้้สิทิ ธิิของตน ภายใต้้สิทิ ธิิขั้้น� พื้้น� ฐานตามกฎหมายของผู้้�ถือื หุ้้�น อัันได้้แก่่
•	สิิทธิิในการได้้รัับใบหุ้้�น และสิิทธิิในการซื้้�อ ขาย โอนหลัักทรััพย์์ที่่�ถืืออยู่่� โดยบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งให้้บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์
(ประเทศไทย) จำำ�กัดั ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นนายทะเบีียนหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั ฯ เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกให้้กับั ผู้้�ถือื หุ้้�น
•	สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุม และออกเสีียงลงคะแนนในที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น โดยก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น บริิษัทั ฯ จะแจ้้งกำำ�หนดการพร้้อม
วาระการประชุุมให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นทราบผ่่านระบบข่่าวสารของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ ล่่วงหน้้าก่่อนการ
ประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่า 30 วััน พร้้อมทั้้ง� มอบหมายให้้บริิษัทั ศููนย์์รับั ฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั เป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินการจััดส่ง่ หนัังสืือเชิิญ
ประชุุมในรููปแบบเอกสารที่่มี� ข้ี อ้ มููลเช่่นเดีียวกัันกัับที่่ป� รากฏในเว็็บไชต์์ของบริิษัทั ฯ ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมอย่่างน้้อย 7 ถึึง 14 วััน แล้้ว
แต่่กรณีี นอกจากนี้้ยั� งั ได้้ทำ�ำ การลงโฆษณาในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันก่่อนการประชุุมอย่่างน้้อย 3 วััน และลงประกาศติิดต่อ่ กัันไม่่น้อ้ ยกว่่า
3 วััน ขณะที่่ใ� นวัันประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นนั้้น� บริิษัทั ฯ จะจััดให้้มีกี ารลงทะเบีียนเพื่่อ� เข้้าร่่วมประชุุม โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่แ� ละเทคโนโลยีีที่่เ� หมาะสม
และเพีียงพอ เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�น
•	สิิทธิิในการเลืือกตั้้ง� และถอดถอนกรรมการ ตลอดจนสิิทธิิในการพิิจารณาอนุุมัติั ค่ิ า่ ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อ�่ ง
รวมถึึงสิิทธิิในการให้้ความเห็็นชอบแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีี
•	สิิทธิิในการได้้รับั เงิินปัันผล ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ มีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นในอััตราไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีี
และสำำ�รองต่่าง ๆ แต่่อย่่างไรก็็ตามการจ่่ายเงิินปัันผลนี้้อ� าจจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ขึ้้น� อยู่่�กับั แผนการลงทุุน ความจำำ�เป็็น และความ
เหมาะสมอื่่น� ๆ ในอนาคต ตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั ฯ เห็็นสมควร
•	สิิทธิิในการรัับทราบข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ ของบริิษัทั ฯ อาทิิเช่่น นโยบายการบริิหารงาน ผลประกอบการบทวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
งานกิิจกรรมเพื่่อ� สัังคม เป็็นต้้น โดยผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ (www.tks.co.th) ที่่ส� ามารถเข้้าถึึงได้้โดยง่่ายและสะดวก
นอกจากสิิทธิิขั้้น� พื้้น� ฐานที่่ผู้้�� ถือื หุ้้�นพึึงได้้รับั แล้้ว บริิษัทั ฯ ยัังมีีแนวทางปฏิิบัติั เิ พื่่อ� อำำ�นวยความสะดวก และสนัับสนุุนการใช้้สิทิ ธิิของ
ผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกประเภท รวมทั้้ง� นัักลงทุุนสถาบัันในการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น ดัังนี้้�
• เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นซัักถาม และแสดงความคิิดเห็็นในเรื่อ�่ งที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับวาระการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น รวมทั้้ง� จััดให้้มีกี ารบัันทึึกประเด็็น
ข้้อซัักถาม และข้้อคิิดของผู้้�ถือื หุ้้�นไว้้ในรายงานการประชุุม
• เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม หากผู้้�ถือื หุ้้�นมีีข้อ้ สงสััยเกี่่ย� วกัับวาระการประชุุม โดยได้้เปิิดเผยช่่องทางการส่่ง
คำำ�ถามไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม และเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ
• บริิษัทั ฯ จะจััดหาสถานที่่� และเวลาของการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นให้้เหมาะสม เพื่่อ� ให้้มีผู้้�ี เข้้าร่่วมประชุุมมากที่่สุ� ดุ
•	จััดให้้มีกี ระบวนการ และวิิธีกี ารในการประชุุมที่่ทำ� �ำ ให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้รับั การปฏิิบัติั อิ ย่่างยุุติธิ รรม และไม่่ริดิ รอนสิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�นส่่วนน้้อย
โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นคนหนึ่่ง� มีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่ง� หุ้้�นต่่อหนึ่่ง� เสีียง
•	คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อ�่ ง ผู้้�บริิหาร รวมทั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ จะเข้้าร่่วมประชุุมอย่่างพร้้อมเพรีียง เพื่่อ� ตอบข้้อ
ซัักถามต่่าง ๆ ของผู้้�ถือื หุ้้�น
• เปิิดเผยมติิที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น พร้้อมผลการลงคะแนนเสีียงภายในวัันทำำ�การถััดไป นัับจากวัันที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น โดยผ่่านระบบการเปิิดเผย
ข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย
• เปิิดเผยรายงานการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ (www.tks.co.th) ภายใน 14 วััน นัับจากวัันประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น
การปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ ผู้้�มีีส่่ วนได้้เสีียในแต่่ละกลุ่่�มที่่สำ
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ำ ญ
ั

บริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียในแต่่ละกลุ่่�มที่่สำ� �คั
ำ ญั ดัังนี้้�
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1.	ผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่น� ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรู้้� ความรอบคอบ และทัักษะการบริิหารจััดการอย่่างสุุดความสามารถในทุุกกรณีี ภายใต้้ความโปร่่งใส
ซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต และเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ และรายย่่อย เพื่่อ� ให้้ธุรุ กิิจมีีผลประกอบการที่่ดี� ี สามารถสร้้างผลกำำ�ไรให้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
และมั่่น� คง เสริิมสร้้างศัักยภาพในการแข่่งขััน เพื่่อ� สร้้างมููลค่่าเพิ่่ม� ให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นในระยะยาว
2.	ลููกค้้า
บริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะผลิิตสินิ ค้้า และบริิการที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ มีีมาตรฐาน จััดส่ง่ ตรงเวลา ในราคาที่่เ� หมาะสม เพื่่อ� ให้้ลูกู ค้้าได้้รับั ผลประโยชน์์สูงู สุุด
อีีกทั้้ง� สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ในการรัักษาความลัับของลููกค้้าอย่่างเคร่่งครััด และสม่ำำ�� เสมอ เว้้นแต่่กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้อ้ งเปิิดเผย หรืือได้้รับั อนุุญาต
เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรจากลููกค้้า มีีส่ว่ นสนัับสนุุนงานขายเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบในการให้้คำ�ปรึึ
ำ กษา และความช่่วยเหลืือแก่่ลูกู ค้้าอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
3. เจ้้าหนี้้�
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ เจ้้าหนี้้ทุ� กุ กลุ่่�ม อัันได้้แก่่ เจ้้าหนี้้ท� างการค้้า ผู้้�ถือื หุ้้�นกู้้� และเจ้้าหนี้้อื่� น�่ ๆ อย่่างเสมอภาคและเป็็นธรรม
พร้้อมปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ�่ นไขต่่าง ๆ ที่่มี� ต่ี อ่ เจ้้าหนี้้อ� ย่่างเคร่่งครััด และซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต ทั้้ง� ในด้้านวััตถุปุ ระสงค์์การใช้้เงิิน การบริิหารเงิินทุุน การชำำ�ระคืืน
และการดููแลคุุณภาพหลัักทรััพย์ค้ำ์ �ป
�ำ ระกััน รวมถึึงเรื่อ�่ งอื่่น� ใดที่่�ได้้ทำ�ำ ข้้อตกลงไว้้กับั เจ้้าหนี้้� นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ฯ ยัังได้้จัดั ให้้มีกิี จิ กรรมร่่วมกัันกัับ
เจ้้าหนี้้ท� างการค้้า ในด้้านการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และการจััดสัมั มนาร่่วมกัันตามโอกาส
4.	คู่่�ค้้า
บริิษัทั ฯ กำำ�หนดให้้พนักั งานที่่มี� ส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องกัับการซื้้อ� หรืือขายทรััพย์สิ์ นิ สิินค้้า และบริิการทุุกชนิิดของบริิษัทั ฯ ต้้องยึึดหลัักผลประโยชน์์
สููงสุุดของบริิษัทั ฯ โดยไม่่คำ�นึึ
ำ งถึึงผลประโยชน์์ส่ว่ นตนหรืือพวกพ้้อง และหลีีกเลี่่ย� งการรัับของกำำ�นัลั สิินน้ำำ�� ใจ ทั้้ง� นี้้� บริิษัทั ฯ จะปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�ค้า้ ด้้วย
ความเสมอภาค และเป็็นธรรม ตามเงื่อ�่ นไขสััญญาที่่ไ� ด้้ตกลงไว้้
5.	พนัักงาน
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงคุุณค่่าของทรััพยากรบุุคคล ซึ่่ง� เป็็นพลัังขัับเคลื่่อ� นที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ขององค์์กร จึึงได้้พยายามสรรหาบุุคลากรที่่มี� ทัี กั ษะและ
ประสบการณ์์ที่่ต� รงกัับลัักษณะงาน โดยให้้ผลตอบแทนที่่เ� ป็็นธรรมแก่่พนักั งาน ทั้้ง� ในระยะสั้้น� และระยะยาว อาทิิเช่่น บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้มีกี องทุุน
สำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ โครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้าง (Employee Joint Investment Program : EJIP) รวมถึึงจััดให้้มีกี ารตรวจ
สุุขภาพประจำำ�ปีี นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังมีีนโยบายดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน พััฒนาความรู้้�ความสามารถ เพิ่่ม� ทัักษะการทำำ�งานแบบ
มืืออาชีีพ ควบคู่่�กับั การพััฒนาทางด้้านศีีลธรรมให้้แก่่พนักั งาน เพื่่อ� ให้้เป็็นคนดีี และไม่่เป็็นภาระต่่อสัังคมโดยรวม รวมถึึงให้้ความเคารพต่่อศัักดิ์์ศ� รีี
ของความเป็็นมนุุษย์์ พร้้อมเปิิดช่อ่ งทางให้้พนักั งานสามารถร้้องเรีียน และให้้ข้อ้ เสนอแนะแก่่ผู้้�บริิหารอย่่างเหมาะสม
6.	พัันธมิิตรธุุรกิิจ
บริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะปฏิิบัติั ติ ามข้้อตกลงที่่ไ� ด้้ทำ�ำ ไว้้กับั พัันธมิิตรธุุรกิิจ และให้้ความช่่วยเหลืือในลัักษณะเอื้้อ� ประโยชน์์ซึ่ง�่ กัันและกััน เพื่่อ� ผล
ทางธุุรกิิจโดยรวม
7.	คู่่�แข่่งทางการค้้า
บริิษัทั ฯ จะปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�แข่่งอย่่างเสมอภาค เป็็นมืืออาชีีพ ปฏิิบัติั ติ นภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่ดี� ี ไม่่ใส่่ร้า้ ย ป้้ายสีี กลั่่น� แกล้้ง บิิดเบืือน
ข้้อเท็็จจริิงของคู่่�แข่่ง และไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งการค้้าด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิตหรืือไม่่เหมาะสม ภายใต้้การแข่่งขัันอย่่าง
เสมอภาค
8.	สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
บริิษัทั ฯ จะไม่่ทำ�ำ การใด ๆ ที่่จ� ะส่่งผลเสีียหายต่่อสัังคม ทรััพยากรธรรมชาติิ และสภาพแวดล้้อม โดยบริิษัทั ฯ จััดให้้มีรี ะบบควบคุุมคุุณภาพ
(ISO14001) ที่่ใ� ช้้ควบคุุมดููแลสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่อ� สร้้างความมั่่น� ใจให้้ชุมุ ชนที่่อ� ยู่่�ใกล้้เคีียงบริิษัทั ฯ ว่่าจะได้้รับั ความปลอดภััยจากมลภาวะที่่เ� ป็็นพิิษ
ทั้้ง� นี้้บ� ริิษัทั ฯ ยัังได้้สนับั สนุุนกิิจกรรมสร้้างสรรค์์สังั คม เพื่่อ� ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกของความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ให้้เกิิดขึ้้น� ในหมู่่�พนัักงานทุุกระดัับอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� งและจริิงจััง อาทิิ โครงการปลููกป่่าชายเลน โครงการตรวจสุุขภาพผู้้�สููงอายุุที่่อ� าศััยอยู่่�ในบริิเวณใกล้้เคีียงบริิษัทั ฯ โครงการให้้ทุนุ การศึึกษา
แก่่นักั เรีียน เป็็นต้้น ซึ่่ง� คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดให้้บริิษัทั ฯ จััดทำ�ำ รายงานข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั ฯ ต่่อผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย
และผู้้�มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องตามรายงานข้้อมููลในแบบ 56-1 ซึ่่ง� เป็็นรายงานประจำำ�ปีีที่่เ� ปิิดเผยอยู่่�ในเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ (www.tks.co.th)
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9. ภาครััฐ
บริิษัทั ฯ พร้้อมให้้ความร่่วมมืือ และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของภาครััฐ โดยปฏิิบัติั ติ นตามหลัักเกณฑ์์ และนโยบายของหน่่วยงานกำำ�กับั
ควบคู่่�ไปกัับการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เกิิดความร่่วมมืือในกิิจกรรมต่่าง ๆ ของหน่่วยงานภาครััฐ เพื่่อ� การเสริิมสร้้างความมั่่น� คง และความเจริิญ
เติิบโตให้้แก่่ประเทศชาติิ
การดููแลเรื่่อ� งการใช้้ข้อมู
้ ลู ภายใน
บริิษัทั มีีนโยบายและวิิธีกี ารดููแลผู้้�บริิหารในการนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษัทั ไปใช้้เพื่่อ� ประโยชน์์ส่ว่ นตน รวมทั้้ง� เพื่่อ� การซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ ดัังนี้้�
•	มีีนโยบายและยึึดมั่่�นในจริิยธรรม ความซื่่อ� สััตย์์ และความสุุจริิตใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อลููกค้้า บริิษัทั คู่่�ค้า้ และผู้้�ถือื หุ้้�น มีีข้อ้ กำำ�หนดและ
จรรยาบรรณที่่ชั� ดั เจน ในกรณีีที่่พนั
� กั งานหรืือผู้้�บริิหารนำำ�ข้้อมููลบริิษัทั ไปเปิิดเผยหรืือนำำ�ไปใช้้ส่ว่ นตนหรืือกระทำำ�รายการที่่อ� าจขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ถือื เป็็นความผิิดอย่่างร้้ายแรงและอาจถููกลงโทษทางวิินัยั
• บริิษัทั ได้้ทำ�ำ การแจ้้งให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษัทั เกี่่ย� วกัับหน้้าที่่ก� ารรายงานการถือื ครองหลัักทรััพย์ข์ องตน คู่่�สมรส และบุุตรที่่�
ยัังไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะซึ่่ง� ถืือหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั และรัับทราบการจััดทำ�ำ รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ ทุุกครั้้�งที่่มี� กี ารซื้้อ�
ขาย โอน หรืือ รัับโอนหลัักทรััพย์์ ภายใน 3 วัันทำำ�การหลัังจากวัันที่่ซื้้� อ� ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ ตามที่่สำ� �นั
ำ กั งานคณะกรรมการ
กำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์กำ์ �ำ หนด ทั้้ง� นี้้ก� รรมการและผู้้�บริิหารจะต้้องจััดส่ง่ สำำ�เนารายงานข้้างต้้นต่่อเลขานุุการบริิษัทั ในวััน
เดีียวกัับที่่ร� ายงานต่่อสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. เพื่่อ� รวบรวมเสนอต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ทุุกครั้้�ง ซึ่่ง� กำำ�หนดไว้้เป็็นวาระการประชุุม
เพื่่อ� รัับทราบรายงานการถือื ครองหลัักทรััพย์์ อีีกทั้้ง� บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดนโยบายให้้กรรมการและผู้้�บริิหารต้้องแจ้้งต่่อเลขานุุการบริิษัทั
เกี่่ย� วกัับการซื้้อ� ขาย หุ้้�นของบริิษัทั ฯ ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 1 วัันทำำ�การก่่อนซื้้อ� ขายหุ้้�นบริิษัทั ฯ ด้้วย
• บริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารจะต้้องนำำ�ส่ง่ รายงานการมีีส่ว่ นได้้เสีียของตนหรืือของบุุคคลที่่มี� คี วามเกี่่ย� วข้้องกััน ซึ่่ง� เป็็นส่่วน
ได้้เสีียที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารจััดการกิิจการของบริิษัทั บริิษัทั ย่่อย หรืือบริิษัทั ร่่วม โดยจะต้้องนำำ�ส่ง่ รายงานครั้้�งแรกภายใน 30 วััน
หลัังจากได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารตามแบบรายงานที่่กำ� �ำ หนด และรายงานทุุกครั้้�งเมื่่อ� มีีการเปลี่่�ยนแปลงภายใน 30
วัันหลัังจากที่่มี� กี ารเปลี่่�ยนแปลงตามแบบรายงานที่่กำ� �ำ หนด โดยจะจััดเก็็บที่่เ� ลขานุุการบริิษัทั เลขานุุการบริิษัทั จะเป็็นผู้้�จัดส่
ั ง่ สำำ�เนาให้้
ประธานกรรมการบริิษัทั และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์
	ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ยัังมีีนโยบายการป้้องกัันการใช้้ข้อ้ มููลบริิษัทั ในทางมิิชอบ โดยกำำ�หนดมาตรการข้้อห้้ามไม่่ให้้มีกี ารใช้้โอกาสหรืือข้้อมููลที่่ไ� ด้้จาก
การเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือพนัักงาน ในการหาประโยชน์์ส่ว่ นตน หรืือทำำ�ธุรุ กิิจที่่แ� ข่่งขัันกัับบริิษัทั หรืือธุุรกิิจที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อ� ง รวมทั้้ง� ไม่่
ใช้้ข้อ้ มููลภายในเพื่่อ� ประโยชน์์ส่ว่ นตนในการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั หรืือให้้ข้อ้ มููลภายในแก่่บุคค
ุ ลอื่่น� เพื่่อ� ประโยชน์์การซื้้อ� ขายหุ้้�นของบริิษัทั
และหลีีกเลี่่ย� งหรืืองดซื้้�อขายหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั ในช่่วง 1 เดืือน ก่่อนการเผยแพร่่งบการเงิินหรืือข้้อมููลที่่สำ� �คั
ำ ญั ที่่มี� ผี ลต่่อราคาหลัักทรััพย์ข์ อง
บริิษัทั (ยกเว้้นการซื้้อ� หุ้้�นตามโครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้าง Employee Joint Investment Program "EJIP")
	ทั้้�งนี้้ก� รรมการและผู้้�บริิหาร จะต้้องทำำ�การรายงานการถือื หลัักทรััพย์ใ์ ห้้ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการรัับทราบ ตามมาตรา 59 ในพระราชบััญญััติิ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 พร้้อมกัับรายงานภายใน 3 วัันทำำ�การให้้สำ�นั
ำ ักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์ท์ ราบ เพื่่อ� เผยแพร่่ต่อ่ สาธารณชนต่่อไป รวมถึึงกรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงจะต้้องรายงานการมีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียให้้ที่่ป� ระชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั รัับทราบ
โดยในปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมา บริิษัทั ฯ ไม่่มีกี ารกระทำำ�ความผิิดเกี่่ย� วกัับการใช้้ข้อ้ มููลภายใน และบริิษัทั ฯ ได้้เปิิดเผยแนวปฏิิบัติั ใิ นการเก็็บรัักษา
และป้้องกัันการใช้้ข้อ้ มููลภายในอยู่่�ในคู่่�มืือบรรษััทภิิบาล ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ ที่่� http://www.tks.co.th ภายใต้้หัวั ข้้อ “การกำำ�กับั ดููแล
กิิจการ”
นโยบายเกี่่ย� วกัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิษัทั มีีนโยบายเกี่่ย� วกัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เพื่่อ� รัักษาผลประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั และผู้้�ถือื หุ้้�นโดยกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน
ทุุกคน รวมถึึงพนัักงานของบริิษัทั ย่่อย และบริิษัทั ร่่วม ต้้องหลีีกเลี่่ย� งการแสวงหาผลประโยชน์์ส่ว่ นตััวใด ๆ ที่่จ� ะมีีผลเสีียต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
เพื่่อ� ผลประโยชน์์ของบริิษัทั หรืือทำำ�ให้้ยากต่่อการปฏิิบัติั งิ านอย่่างถููกต้้องและมีีประสิิทธิิภาพ บริิษัทั ไม่่สนับั สนุุนให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานบริิษัทั ทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันที่่นำ� �ำ ไปสู่่�ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ได้้ แต่่หากเกิิดกรณีีที่่เ� ข้้าข่่ายรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันต้้องได้้รับั การ
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พิิจารณาอย่่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริิษัทั จะดููแลให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์ วิิธีกี าร และการเปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน
ของบริิษััทจดทะเบีียนอย่่างเคร่่งครััด และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�สำ�คั
ำ ัญของบริิษััท รวมทั้้�งปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินที่่กำ� �ำ หนดโดยสภาวิิชาชีีพบัญั ชีีโดยเคร่่งครััด ให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ
คำำ�สั่่ง� หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และภายใต้้สำ�นั
ำ กั งาน ก.ล.ต.
การต่่อต้า้ นการทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั รวมทั้้ง� ได้้จัดทำ
ั �ำ แนวทางการปฏิิบัติั เิ ป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรที่่จ� ะไม่่เรีียก ไม่่รับั ไม่่จ่า่ ย และไม่่ทำ�ำ
ธุุรกิิจกัับบุุคคลและนิิติบุิ คค
ุ ลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับคอร์์รัปชั
ั นั ซึ่่ง� ได้้ผ่า่ นการอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการแล้้ว ทั้้ง� นี้้� บริิษัทั ได้้เข้้าร่่วมกัับโครงการแนวร่่วม
ปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่่ง� วัันที่่� 12 กรกฎาคม
2562 บริิษัทั ฯ ได้้ประกาศเจตนารมณ์์แนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต และ ได้้รับั การรัับรองเป็็นสมาชิิกแนวร่่วม
ต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่่อ� วัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน 2563
บริิษัทั ฯ แสดงเจตนารมณ์์อย่่างชััดเจนที่่จ� ะให้้พนักั งานบริิษัทั ทุุกระดัับตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ว่่า การประกอบธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ที่่จ� ะ
ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างมั่่น� คงและยั่่ง� ยืืนนั้้น� ขึ้้น� อยู่่�กับั ความไว้้ใจจากลููกค้้า ผู้้�ถือื หุ้้�น ผู้้�ที่่มี� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกฝ่่ายและสาธารณชนที่่มี� ต่ี อ่ บริิษัทั ฯ
ในการดำำ�เนิินงานด้้วยความซื่่อ� สััตย์์ สุุจริิต โปร่่งใส และเป็็นธรรม
	ดัังนั้้น� บริิษัทั ฯ จึึงมีีนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั (Anti - Corruption Policy) เพื่่อ� ให้้พนักั งานบริิษัทั ทุุกระดัับได้้ยึึดถือื และปฏิิบัติั ิ
ตาม โดยกำำ�หนดหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบและแนวทางการปฏิิบัติั ไิ ว้้ เพื่่อ� เป็็นการป้้องกัันมิิให้้เกิิดความกัังขาในเรื่อ�่ งความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ
จััดให้้มีช่ี อ่ งทางรัับข้้อร้้องเรีียนและมีีกระบวนการตอบสนองที่่ร� วดเร็็ว โดยมุ่่�งหวัังว่่าพนัักงานทุุกคนจะร่่วมกัันสอดส่่องดููแลในกรณีีที่่มี� ข้ี อ้ สงสััย
หรืือพบพฤติิกรรมที่่ไ� ม่่เหมาะสมและขััดต่อ่ นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั และจรรณยาบรรณที่่ดี� ขี องบริิษัทั ฯ โดยบริิษัทั ฯ จะรัับฟัังทุุก
ข้้อร้้องเรีียนอย่่างเสมอภาค โปร่่งใส เอาใจใส่่ และให้้ความเป็็นธรรมแก่่ทุกุ ฝ่่าย
บริิษัทั ฯ ได้้เปิิดเผยนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ ที่่� http://www.tks.co.th ภายใต้้หัวั ข้้อ “การกำำ�กับั
ดููแลกิิจการ”
การแจ้้งเบาะแสและมาตรการคุ้้�มครอง
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ในเรื่อ�่ งการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั ทุุกรููปแบบ โดยการสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้บุคุ ลากรของบริิษัทั ฯ อย่่าง
บููรณาการ ถือื เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการบริิหารจััดการอย่่างยั่่ง� ยืืน และเสริิมสร้้างผลประโยชน์์แก่่ผู้้�เกี่่ย� วข้้องและผู้้�มีส่ี ว่ นร่่วม (Stakeholders) ทั้้ง� หลาย
จึึงได้้มีวัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์ที่่จ� ะจััดตั้้ง� ระบบการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�การในเชิิงการบริิหารธุุรกิิจที่่ไ� ม่่ถูกู ต้้องตามหลัักบรรษััทภิิบาล โดยบุุคคลภายนอก
บริิษัทั ฯ และบุุคคลภายในบริิษัทั ฯ เพื่่อ� ให้้ผู้้�ที่่แ� จ้้งเบาะแสอัันเป็็นการกระทำำ�ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั ฯ ได้้รับั ข้้อความคุ้้�มครองและป้้องกัันจาก
การถููกกลั่่น� แกล้้ง และสำำ�หรัับบุุคลากรภายในบริิษัทั ฯ มิิให้้ถูกู ขััดขวางความเจริิญก้้าวหน้้าในหน้้าที่่ก� ารงานอัันชอบธรรม โดยบริิษัทั ฯ กำำ�หนด
ช่่องทางในการติิดต่อ่ และรัับเรื่อ�่ งร้้องเรีียนไว้้ ดัังนี้้�
1. แจ้้งผ่่านช่่องทาง อีีเมล feedback@tks.co.th โดยอีีเมลนี้้จ� ะส่่งตรงถึึง กรรมการผู้้�จัดั การ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน
		คณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ และผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน
2. แจ้้งผ่่านช่่องทาง เว็็บไซต์์ของบริิษัทั ที่่� www.tks.co.th (หััวข้้อ: แจ้้งเบาะแส) หรืือ
3. แจ้้งผ่่านช่่องทาง โทร. 0-2784-5888
4. แจ้้งผ่่านช่่องทาง กล่่องรัับความคิิดเห็็น (กล่่องแดง)
บริิษัทั ฯ ให้้การคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�แจ้้งเบาะแสและร้้องเรีียน ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลที่่ก� ระทำำ�โดยเจตนาสุุจริิต โดยจะปกปิิด ชื่่อ� ที่่อ� ยู่่� หรืือข้้อมููลใด ๆ
ไว้้เป็็นความลัับ โดยห้้ามมิิให้้มีกี ารเปิิดเผยข้้อมููลแก่่บุคค
ุ ลอื่่น� ที่่ไ� ม่่มีหี น้้าที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เว้้นแต่่เป็็นการเปิิดเผยตามคำำ�สั่่ง� โดยชอบด้้วยกฎหมาย ตาม
คำำ�สั่่ง� ศาลหรืือหน่่วยงานที่่กำ� �กั
ำ บั ดููแลที่่เ� กี่่ย� วข้้องหรืือคำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานรััฐและมีีการกำำ�หนดบทลงโทษผู้้�รับั ผิิดชอบหากข้้อมููลถููกเปิิดเผย
	คณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ และฝ่่ายตรวจสอบภายใน จะพิิจารณาให้้ความเป็็นธรรมและปกป้้องผู้้�แจ้้งเบาะแสหรืือผู้้�ร้อ้ งเรีียน ผู้้�รับั
เรื่อ�่ งร้้องเรีียน ผู้้�ถูกู ร้้องเรีียน และผู้้�มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องในกระบวนการตรวจสอบหาข้้อเท็็จจริิง และการรายงาน ต้้องเก็็บข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องเป็็นความ
ลัับ จะเปิิดเผยเท่่าที่่จำ� �ำ เป็็น โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย และความเสีียหายของผู้้�แจ้้งเบาะแสหรืือผู้้�ร้อ้ งเรีียน ผู้้�ถูกู ร้้องเรีียน หรืือผู้้�ที่่ร่� ว่ มมืือในการ
ตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง แหล่่งที่่ม� าของข้้อมููล หรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยการลงนามให้้สัตั ยาบัันร่่วมกััน
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยนโยบายแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนและมาตรการคุ้้�มครองไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� http://www.tks.co.th
ภายใต้้หัวั ข้้อ “การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ”
กรณีีข้อ้ พิิพาทชุุมชน
บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับชุุมชนรอบข้้าง จึึงได้้ดำ�ำ เนิินธุุรกิิจควบคู่่�กัับการเป็็นมิิตรด้้านสิ่่�งแวดล้้อม จึึงทำำ�การสำำ�รวจข้้อมููลจากชุุมชน
รอบข้้าง ได้้แก่่ การนิิคมอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สินิ สาคร องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโคกขาม และสำำ�นักั งานอุุตสาหกรรมจัังหวััด
สมุุทรสาคร ตลอดระยะเวลาในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ไม่่พบข้้อร้้องเรีียนจากการประกอบธุุรกิิจ

มาตรการการป้้องกัันโควิิด
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� โควิิด บริิษัทั ได้้มีคี วามตระหนัักและห่่วงใยพนัักงาน จึึงได้้จัดั หาวััคซีนี ชิิโนฟาร์์มเข็็ม 1 และเข็็ม 2
ให้้กับั พนัักงานภายในองค์์กร 100% รวมถึึงได้้มีกี ารจััดตั้้ง� คณะทำำ�งานเพื่่อ� ควบคุุม ดููแล และให้้ข้อ้ มููลข่่าวสาร ประชาสััมพัันธ์์ ให้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับ
การระบาด การป้้องกัันอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และจััดทำ�ำ “กล่่องห่่วงใย” ส่่งถึึงพนัักงานที่่เ� ข้้ารัับการรัักษาทุุกคน ปััจจุุบันั พนัักงานของบริิษัทั ได้้รับั วััคซีนี
ครบ 3 เข็็มคิิดเป็็น 96% ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้ง� หมด

บริิษััทจััดเตรีียมโรงพยาบาลสนามโดยร่่วมกัับบริิษััทที่่�ประกอบการภายในนิิคมอุุตสาหกรรมพร้้อมสนัับสนุุนอุุปกรณ์์และเงิินช่่วยเหลืือ
ในการรัักษาโควิิดให้้กับั โรงพยาบาลสมุุทรสาคร
บริิษัทั ฯ มีีมาตรการการป้้องกััน การปฏิิบัติั ติ ามมาตรการควบคุุม ติิดตาม และป้้องกัันตามหลัักเกณฑ์์ของกรมอนามััย ในสถานที่่� กระบวนการ
ผลิิต กระบวนการจััดส่ง่ บุุคลากร และได้้รับั ใบรัับรอง สถานประกอบการปลอดโควิิด IPHA (INDUSTRIAL AND PRODUCTION HYGIENE
ADMINISTRATION) โดยสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย และสถานประกอบการป้้องกัันโควิิด THAI STOP COVID , THAI STOP COVID 2
PLUS โดยกรมอนามััย
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การคุ้้�มครองข้้อมูลู ส่่วนบุุคคล
บริิษัทั ได้้มีคี วามตระหนััก เพื่่อ� ให้้การปฏิิบัติั มีิ คี วามสอดคล้้องตามข้้อกำำ�หนดของ พรบ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562 จึึงได้้กำ�ำ หนด
นโยบาย แต่่งตั้้ง� DPO จััดตั้้ง� คณะทำำ�งานโดยได้้จัดทำ
ั �ำ แผนดำำ�เนิินการแบ่่งออกเป็็น 5 ขั้้น� ตอน ได้้แก่่ จััดตั้้ง� คณะทำำ�งานด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล (Setting up DPO), สำำ�รวจข้้อมููลส่่วนบุุคคลและประเมิินความเสี่่ย� ง (Personal Data Survey and Risk Assessment), ปรัับปรุุง
กระบวนการ และวางระบบ/มาตรการ (Existing Compliance Documents), ประกาศให้้เจ้้าของข้้อมููลรู้้�ว่า่ ทำำ�ตามกฎหมาย (Legal Advice),
สร้้างวััฒนธรรมด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Training & Awareness) ปััจจุุบันั ได้้ดำ�ำ เนิินการตามแผนงานครบถ้้วนแล้้ว 100% และได้้จัดั
ทำำ�ช่อ่ งทางการติิดต่อ่ กัับเจ้้าหน้้าที่่คุ้้�� มครองข้้อมููล (DPO) ไว้้บนหน้้า Website ของบริิษัทั

ความมั่่น� คงปลอดภััยทางไซเบอร์์
จากแนวโน้้มที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� จากภััยคุุกคามและความมั่่น� คงทางไซเบอร์์ บริิษัทั ฯได้้ดำ�ำ เนิินงานภายใต้้กรอบ ISO27001 ระบบการจััดการความ
มั่่น� คงปลอดภััยด้้านสารสนเทศ รวมถึึงจััดหาเทคโนโลยีีและพััฒนาแอปพลิิเคชััน เพื่่อ� รองรัับการให้้บริิการด้้านข้้อมููลให้้มีคี วามมั่่น� คง ปลอดภััย
บริิษัทั ดำำ�เนิินการจััดทำ�ำ Vulnerability Assessment (VA) เพื่่อ� หาช่่องโหว่่ของระบบของ Service หรืือ Application ทุุก ๆ 6 เดืือน และทำำ�การ
ปิิดช่อ่ งโหว่่ทันั ทีีหากตรวจพบเพื่่อ� เป็็นการสร้้างจุุดแข็็งของระบบ อีีกทั้้ง� ยัังจััดหาผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการเจาะระบบเพื่่อ� ทำำ�การทดสอบเจาะระบบ
(Penetration Test) เพื่่อ� ประเมิินประสิิทธิิภาพของการควบคุุม (Control) เป็็นการสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ให้้กับั ลููกค้้า และเป็็นการรัับรองว่่าระบบ
ยัังคงมีีความมั่่น� คง ปลอดภััย และน่่าเชื่่อ� ถือื บริิษัทั มีีการจััดเตรีียม DR Site ติิดตั้้ง� อุุปกรณ์์สำ�ำ รอง รวมถึึงจััดทำ�ำ แผนสำำ�รองในการดำำ�เนิินงานเพื่่อ�
รองรัับในกรณีีเกิิดภัยั คุุกคามขึ้้น� กัับระบบสารสนเทศและทดสอบเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี
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การจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
บริิษัทั ฯ ได้้รับั เลืือกให้้เป็็นโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory) จากสถาบัันสิ่่ง� แวดล้้อมอุุตสาหกรรม สภาอุุตสาหกรรมแห่่ง
ประเทศไทย และได้้รับั การรัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียว (Green Industry) ระดัับ 4 จากกระทรวงอุุตสาหกรรม อย่่างต่่อเนื่่อ� งตั้้ง� แต่่ปีี 2558 จนถึึง
ปััจจุุบันั

บริิษัทั ฯ มีีการจััดการการใช้้ทรััพยากรน้ำำ�� ภายในองค์์กรด้้วยการบำำ�บัดน้ำ
ั ��ำ เสีียก่่อนนำำ�กลัับมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์โดยนำำ�มารดน้ำำ�ต้
� น้ ไม้้เพื่่อ�
เป็็นการเพิ่่ม� พื้้น� ที่่สี� เี ขีียว ซึ่่ง� มีีการตรวจวััดคุณ
ุ ภาพน้ำำ�� ในระบบบำำ�บัดน้ำ
ั ��ำ เสีีย และบัันทึึกข้้อมููลเป็็นประจำำ�ทุกุ วัันโดยค่่าที่่วั� ดั ได้้ดีกี ว่่ามาตรฐานที่่ก� าร
นิิคมอุุตสาหกรรมกำำ�หนด
	ความเสี่่ย� งต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของสภาพอากาศ
จากภาวะโลกร้้อน บริิษัทั ตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญ
ั อยู่่�เสมอ พลัังงานไฟฟ้้า เป็็นทรััพยากรหลัักที่่ใ� ช้้ในกระบวนการผลิิต บริิษัทั จึึงนำำ�
พลัังงานทดแทน “โซล่่าเซลล์์” มาใช้้ตั้้ง� แต่่ปีี 2560 รวมถึึงกำำ�หนดเป้้าหมายลดการใช้้พลังั งานต่่อตัันกระดาษที่่ใ� ช้้ 2% ต่่อปีี ซึ่่ง� บริิษัทั ทำำ�ได้้ดีกี ว่่า
เป้้าหมายที่่กำ� �ำ หนดมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง

	คาร์์บอนฟุุตพริ้้น� ท์์องค์์กร (Carbon Footprint of Organization) และคาร์์บอนฟุุตพริ้้น� ท์์ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ (Carbon Footprint Product) เป็็น
ทางเลืือกที่่บ� ริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั และจััดทำ�ำ เพื่่อ� ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (Greenhouse Gas : GHG)
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บริิษัทั ฯ ได้้ยึึดหลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแผนการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยมุ่่�งมั่่น� ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ภายใต้้หลััก
จริิยธรรมและการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ตี ามแนวทางของคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย
เพื่่อ� ให้้บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์หลัักและนำำ�พาบริิษัทั ฯ ไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน (Sustainability Development) อีีกทั้้ง� ยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินกิิจการ
ด้้วยความถููกต้้อง โปร่่งใสและด้้วยความยุุติธิ รรม
	คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานพึึงยึึดถือื หลัักจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจนี้้� เป็็นแนวทางปฏิิบัติั ิ ในการทำำ�งาน
ในฐานะตััวแทนของบริิษัทั ฯ คณะกรรมการบริิษัทั ฯ จึึงได้้กำ�ำ หนดแนวทางปฏิิบัติั ิ เพื่่อ� ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษัทั ฯ ยึึดถือื เป็็น
แนวทาง ในการปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ให้้บรรลุุภารกิิจในการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ จรรยาบรรณและจริิยธรรมทางธุุรกิิจจะได้้รับั การพิิจารณาทบทวนหรืือ
ปรัับปรุุงให้้มีคี วามทัันสมััยอยู่่�เสมอ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าแนวทางที่่ใ� ห้้ยึึดถือื ปฏิิบัติั เิ ป็็นไปด้้วยความสุุจริิตเยี่่ย� งมืืออาชีีพ และมีีมาตรฐานในระดัับสููง
ตลอดไป
บริิษัทั ฯ มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นธรรมและให้้ความสำำ�คัญั ด้้านจรรยาบรรณธุุรกิิจ โดยปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีการดำำ�เนิินงานในด้้านต่่าง ๆ
อาทิิเช่่น
•	ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน: บริิษัทั ฯ เล็็งเห็็นความสำำ�คัญั และความสามารถของผู้้�พิกิ าร ผู้้�สูงู อายุุ โดยให้้โอกาสการจ้้างงานและได้้รับั สวััสดิกิ าร
		 เท่่าเทีียมกัับพนัักงานทั่่ว� ไป
•	ด้้านจััดซื้้อ� จััดจ้า้ ง: จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 ในปััจจุุบันั ที่่คู่่�ค้
� า้ ของบริิษัทั ฯ หลายรายได้้รับั ผลกระทบ บริิษัทั ฯ
		จึึงได้้ประกาศปรัับเปลี่่�ยน (Credit term) สำำ�หรัับคู่่�ค้า้ ให้้เหมาะสมเพื่่อ� เป็็นการช่่วยเหลืือคู่่�ค้า้ ให้้สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไปได้้ และดำำ�เนิินงาน
		กัับคู่่�ค้า้ คู่่�ธุรุ กิิจที่่ไ� ม่่มีกี ารละเมิิดด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชน

เพื่่อ� เน้้นย้ำำ�� การดำำ�เนิินงานที่่เ� ป็็นรููปธรรม บริิษัทั ฯ มีีนโยบายงดรัับ และให้้ของขวััญในทุุกเทศกาล ประกาศผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ และแจ้้ง
ให้้กับั ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียได้้ปฏิิบัติั ติิ ต่ิ อ่ แนวทางดัังกล่่าวอย่่างเคร่่งครััด
การเปลี่่ย
� นแปลงและพัั ฒนาการที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั ของนโยบาย แนวปฏิิบัติ
ั ิ และระบบการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการในรอบปีี 2564

การเปลี่่ย� นแปลงและพััฒนาการที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารทบทวนและปรัับปรุุง นโยบาย แนวปฏิิบัติั ิ และระบบการกำำ�กับั ดููแลกิิจการอย่่างต่่อเนื่่อ� งให้้มีี
ความเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ขี องบริิษัทั ฯ ให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี
สำำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code) รวมถึึงทบทวนและปรัับปรุุงกฎบััตรคณะกรรมการบริิษัทั และกฎบััตรคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย ทั้้ง� นี้้�
พััฒนาการที่่สำ� �คั
ำ ญั ในปีีที่่ผ่� า่ นมามีีดังั นี้้�
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• บริิษัทั ฯ ได้้ทบทวนและปรัับปรุุงคู่่�มืือบรรษััทภิิบาลของบริิษัทั ฯ ให้้ทันั สมััยอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยในคู่่�มืือบรรษััทภิิบาล มีีนโยบายที่่สำ� �คั
ำ ญั
ของบริิษัทั ฯ ที่่ไ� ด้้มีกี ารทบทวนและปรัับปรุุงด้้วยเช่่นกััน ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วย
1.	นิิยามและปรััชญาการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
2. นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
3. นโยบายเกี่่ย� วกัับสิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถือื หุ้้�น
4. นโยบายการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย
5. จรรยาบรรณและจริิยธรรมธุุรกิิจ
6. นโยบายเกี่่ย� วกัับการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
7. นโยบายเกี่่ย� วกัับการใช้้ข้อ้ มููลภายใน
8. นโยบายเกี่่ย� วกัับการควบคุุมและตรวจสอบภายใน
9. นโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศและกิิจกรรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
10. นโยบายความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
11. นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
12. นโยบายการบริิหารความเสี่่ย� ง
13. นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั
14. นโยบายเกี่่ย� วกัับทรััพย์สิ์ นิ ทางปััญญา
15. นโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
• บริิษัทั ฯ ได้้ทบทวนและปรัับปรุุงกฎบััตรคณะกรรมการบริิษัทั และกฎบััตรคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย
การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
� ในเรื่่�องอื่่�นๆ

	คณะกรรมการบริิษัทั และฝ่่ายจััดการของบริิษัทั มีีความเชื่่อ� มั่่น� ว่่าการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการที่่จ� ะสร้้างความยั่่ง� ยืืนให้้
กัับองค์์กร จึึงได้้มีคี วามมุ่่�งมั่่น� ในการบริิหารงาน ยึึดถือื และปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ใี นการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั จึึงได้้กำ�ำ หนด
นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ใี ห้้กับั กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานถือื ปฏิิบัติั ิ
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้รับั การประเมิินในเรื่อ�่ งการกำำ�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) โดย
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
2. บริิษัทั ได้้คะแนนประเมิิน 100 คะแนน จากผลประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 (AGM Checklist) โดย
สมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
บริิษัทั ฯ ได้้ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ โดยมีีหลัักปฏิิบัติั ิ 8 หลััก ดัังนี้้�
หลัักปฏิิบัติ
ั ิ 1 ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำ�
ำ องค์์กรที่่สร้้
� างคุุณค่่าให้แ
้ ก่่บริิษััทอย่่างยั่่�งยืืน

	คณะกรรมการบริิษัทั ฯ เข้้าใจถึึงบทบาทและหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบในการจััดการบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ตลอดจนมติิที่่�
ประชุุมของผู้้�ถือื หุ้้�น ด้้วยความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต และระมััดระวััง รัักษาผลประโยชน์์ของบริิษัทั และได้้ร่ว่ มกัับฝ่่ายบริิหารในการกำำ�หนดแผนธุุรกิิจและ
งบประมาณประจำำ�ปีี 2564 ของบริิษัทั เพื่่อ� นำำ�มาเป็็นกรอบในการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงทบทวนนโยบายการดำำ�เนิินงานในการบริิหารจััดการด้้าน
ต่่างๆ เพื่่อ� ให้้บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์และเป้้าหมาย พร้้อมทั้้ง� มีีการติิดตาม ประเมิินผล และดููแลการรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย
โดยมีีการกำำ�หนดนโยบายด้้านต่่างๆ ซึ่่ง� ได้้จัดทำ
ั �ำ เป็็นคู่่�มืือบรรษััทภิิบาล โดยเปิิดเผยบน website ของบริิษัทั www.tks.co.th เพื่่อ� เป็็นกรอบใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน
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หลัักปฏิิบัติ
ั ิ 2 กำำ�หนดวััตถุป
ุ ระสงค์์ เป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่เ� ป็็นไปเพื่่� อความยั่่�งยืืน

	คณะกรรมการได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการดููแลและคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย จึึงส่่งเสริิมให้้เกิิดการร่่วมมืือระหว่่างบริิษัทั และผู้้�ที่่มี� ี
ส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียตลอดจนผู้้�มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องที่่สำ� �คั
ำ ญั อาทิิ ผู้้�ถือื หุ้้�น ผู้้�ขายสิินค้้าและบริิการให้้กับั บริิษัทั ผู้้�ซื้้อ� สิินค้้าจากบริิษัทั และพนัักงาน โดยมีี
แนวทางการปฏิิบัติั งิ านอยู่่�บนพื้้น� ฐานของความซื่่อ� สััตย์แ์ ละเป็็นธรรมด้้วยความโปร่่งใส และไม่่แสวงหาประโยชน์์ส่ว่ นตััวที่่ขั� ดั แย้้งกัับประโยชน์์
ของบริิษัทั และผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย ซึ่่ง� เป็็นเป้้าหมายหลัักของการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน ดัังนี้้�
ผู้้�ถือหุ้้�
ื น : บริิษัทั ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียมด้้วยสิิทธิิขั้้น� พื้้น� ฐาน ยึึดมั่่�นในข้้อปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่ดี� ี มุ่่�งมั่่น� เป็็นตััวแทนของผู้้�ถือื หุ้้�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส มีีระบบบััญชีีและการเงิินที่่มี� คี วามเชื่่อ� ถือื ได้้ ทั้้ง� นี้้เ� พื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกคน
ได้้รับั การปฏิิบัติั อิ ย่่างเสมอภาคในเรื่อ�่ งต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั ทั้้ง� สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมและการออกเสีียงลงมติิในที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น การ
มอบฉัันทะ การให้้ข้อ้ มููลล่่วงหน้้าในเวลาที่่เ� หมาะสมเพื่่อ� ใช้้ในการตััดสินิ ใจ สถานที่่ป� ระชุุม การจััดสรรเวลาให้้ควรแก่่วาระ การเปิิดเผยข้้อมููลส่่วน
ได้้เสีียและสิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็นอย่่างอิิสระในที่่ป� ระชุุม เป็็นต้้น นอกจากนี้้ค� ณะกรรมการบริิษัทั จะไม่่ดำ�ำ เนิินการใด ๆ ในลัักษณะที่่อ� าจ
ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั ไม่่แสวงหาประโยชน์์ให้้ตนเองและไม่่เปิิดเผยข้้อมููลลัับต่่อบุุคคลภายนอก
ลููกค้้า : บริิษัทั มุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะจััดหาสิินค้้าและบริิการที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพและได้้มาตรฐาน ให้้ลูกู ค้้าของบริิษัทั ได้้รับั ประโยชน์์สูงู สุุด ทั้้ง� ในด้้านราคา
คุุณภาพ และความมั่่น� ใจที่่บ� ริิษัทั จะรัักษาข้้อมููลของลููกค้้าซึ่่ง� เป็็นส่่วนสำำ�คัญั อย่่างยิ่่ง� ทั้้ง� นี้้จ� ะมีีการตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้า การจััดส่ง่ ที่่ถู� กู ต้้องและ
ทัันเวลา ปฏิิบัติั ติ ามสััญญา ข้้อตกลง หรืือเงื่อ�่ นไขต่่าง ๆ ที่่มี� ต่ี อ่ ลููกค้้าอย่่างโปร่่งใสและเท่่าเทีียมกััน พร้้อมกัับการเอาใจใส่่กับั ความต้้องการใน
รููปแบบต่่าง ๆ ของลููกค้้าทั้้ง� รายใหญ่่และรายย่่อย โดยมีีหน่่วยงานที่่ติ� ดต่
ิ อ่ กัับลููกค้้า พร้้อมให้้คำ�ำ แนะนำำ� และรัับฟัังข้้อเสนอแนะหรืือข้้อคิิดเห็็น
ของลููกค้้า รวมถึึงในเรื่อ�่ งการรัักษาความลัับของลููกค้้า
ระเบีียบและแนวปฏิิบัติั ิ มีีดังั นี้้�
•	จััดให้้มีรี ะบบการดููแล เก็็บรัักษา ปกป้้องและคุ้้�มครองข้้อมููลหรืือทรััพย์สิ์ นิ ใด ๆ ที่่ลู� กู ค้้ามอบหมายให้้อยู่่�ในความดููแลของบริิษัทั อย่่าง
รััดกุมุ และเหมาะสม บริิษัทั ได้้ติดตั้้
ิ ง� ระบบกล้้องวงจรปิิด (CCTV) เพื่่อ� บัันทึึกการทำำ�งานตลอดเวลา โดยพร้้อมให้้ลูกู ค้้าเข้้ามาตรวจสอบ
ระบบการทำำ�งาน และมีีระบบสแกนใบหน้้า (Face Scan System) บัันทึึกเวลาการทำำ�งาน สะดวก รวดเร็็ว และปลอดภััย
•	ริิเริ่่ม� สร้้างสรรค์์นวััตกรรมเพื่่อ� สร้้างความพึึงพอใจแก่่ลูกู ค้้า และดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่เ� ป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อมภายใต้้มาตรฐาน ISO 9001 และ
ISO 14001 ตลอดจนทุ่่�มเทกำำ�ลังั ความสามารถในการปฏิิบัติั งิ าน
• ใช้้ความรู้้� ความสามารถ ความเชี่่ย� วชาญ ความระมััดระวัังและเอาใจใส่่ ในผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพแก่่ลูกู ค้้าเยี่่ย� งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
•	ทำำ�การสำำ�รวจความพึึงพอใจ ให้้ลูกู ค้้าได้้แสดงความคิิดเห็็นในด้้านคุุณภาพ การบริิการ และความคิิดเห็็นอื่่น� ๆ ที่่มี� ต่ี อ่ บริิษัทั เพื่่อ� ที่่บ� ริิษัทั
จะได้้นำ�ำ ไปปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงให้้เกิิดความพึึงพอใจสููงสุุดต่อ่ ลููกค้้าบริิษัทั
•	จััดเก็็บรัักษา และดููแลข้้อมููลอัันเป็็นความลัับของลููกค้้าอย่่างรััดกุมุ เหมาะสม และจะไม่่เปิิดเผยข้้อมููลอัันเป็็นความลัับนั้้น� แก่่บุคค
ุ ลอื่่น�
เว้้นแต่่จะได้้รับั ความยิินยอมจากลููกค้้าหรืือเป็็นการดำำ�เนิินการตามกฎหมาย
•	จััดตั้้ง� ทีีมงานเพื่่อ� เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบในการรัับข้้อร้้องเรีียน ข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ จากลููกค้้า ในการนำำ�มาปรัับปรุุงให้้เกิิดประสิิทธิิผลในการ
ทำำ�งานดีียิ่่ง� ขึ้้น�
•	จััดทำ�ำ นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั เพื่่อ� ใช้้เป็็นแนวปฏิิบัติั ใิ ห้้กับั พนัักงานทุุกระดัับของกลุ่่�มบริิษัทั ทีี.เค.เอส. เพื่่อ� ให้้ได้้รับั
ความไว้้วางใจจากลููกค้้า ผู้้�ขาย ผู้้�ถือื หุ้้�นรวมถึึง ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย
•	ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั อัันเป็็นที่่ย� อมรัับโดยทั่่ว� ไป
• ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยถููกต้้องตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของทางการ และจะไม่่ให้้ความช่่วยเหลืือ ส่่งเสริิม หรืือสนัับสนุุนกิิจกรรมและ
ธุุรกรรมใด ๆ ที่่มิ� ชิ อบด้้วยกฎหมาย
•	สื่่อ� สารข้้อมููลเกี่่ย� วกัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์หรืือบริิการของบริิษัทั ให้้ลูกู ค้้าเกิิดความเข้้าใจที่่ถู� กู ต้้อง
	พนัักงาน : บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญั กัับทรััพยากรบุุคคลทั้้ง� ในด้้านสวััสดิกิ าร ความปลอดภััย และการปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
โดยบริิษัทั ดำำ�เนิินการและดููแลภายใต้้นโยบายความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน บริิษัทั มีีการจ่่ายผลตอบแทนให้้
ประจำำ�ปีีแก่่พนักั งานอย่่างเหมาะสมและสอดคล้้องกัับการจ่่ายผลตอบแทนของอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ตลอดจนจััดให้้มีสวั
ี สดิ
ั กิ ารต่่าง ๆ เช่่น กองทุุน
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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สำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ โครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างกัับลููกจ้้าง (EJIP) มีีนโยบายตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีให้้แก่่พนักั งานทุุกท่่าน ส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
การใช้้อุปุ กรณ์์ป้อ้ งกัันอัันตรายจากการปฏิิบัติั งิ าน เช่่น การใช้้ผ้า้ ปิิดจมููกในพื้้น� ที่่ที่่� เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเกิิดฝุ่่�น การใช้้เครื่่อ� งป้้องกัันเสีียงในพื้้น� ที่่เ� สีียง
ดััง ในแต่่ละปีีบริิษัทั จะจััดให้้มีกี ารตรวจสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เช่่น การตรวจแสงสว่่างในที่่ทำ� �ำ งาน การตรวจสภาพอากาศเกี่่ย� วกัับสารเคมีี
การตรวจปริิมาณฝุ่่�นและความดัังของเสีียงภายในอาคารโรงงาน การตรวจคุุณภาพน้ำำ�ดื่
� ม�่ เป็็นต้้น
การส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน บริิษัทั ได้้มุ่่�งเน้้นให้้พนักั งานทุุกคนมีีความภููมิใิ จและเชื่่อ� มั่่น� ในองค์์กร โดยการปลููกฝัังวััฒนธรรม
องค์์กร “T.K.S. We Can” ดัังนี้้�
T: Trust
- เชื่่อ� ใจกััน ซื่่อ� สััตย์์ จริิงใจ ไว้้ใจมีีทัศั นคติิที่่ดี� ี มีีความรัับผิิดชอบในหน้้าที่่� เคารพและให้้เกีียรติิกันั
K: Knowledge - ใฝ่่รู้้� หมั่่น� ศึึกษา เรีียนรู้้� และพััฒนาศัักยภาพในการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
S: Synergy
- รวมพลัังกััน มีีส่ว่ นร่่วม สามััคคีี แบ่่งปััน ช่่วยเหลืือกัันและกััน เพื่่อ� ไปสู่่�เป้้าหมายเดีียวกััน
WE CAN
- เชื่่อ� มั่่น� มุ่่�งมั่่น� ตั้้ง� ใจลงมืือทำำ�อย่่างเต็็มที่่�
เมื่่อ� พนัักงานทุุกคนมีีความเชื่่อ� ใจกััน ใฝ่่รู้้� มีีจิติ อาสา และลงมืือทำำ�อย่่างเต็็มที่่� จะนำำ�พาองค์์กรสู่่�ความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่ง� ยืืน
นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ดำำ�เนิินการพััฒนาพนัักงานทุุกระดัับเพื่่อ� เพิ่่ม� ขีีดความสามารถสำำ�หรัับรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจในอนาคต โดยจััดให้้มีกี าร
ฝึึกอบรมเพื่่อ� ส่่งเสริิมเพิ่่ม� พููนความรู้้�ความสามารถในเรื่อ�่ งที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับพนัักงานแต่่ละแผนกจััดให้้อยู่่�ในระดัับที่่ส� มเหตุุสมผลและให้้เหมาะสมกัับ
ผลการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานแต่่ละคนในแต่่ละระดัับ พร้้อมกัับมีีการถ่่ายทอดความรู้้�ให้้กับั พนัักงานในแผนกนั้้น� ๆ
ในการเปิิดรับั ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของพนัักงาน บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีกี ารประชุุมสามััญอย่่างต่่อเนื่่อ� งทุุกปีี เพื่่อ� ให้้พนักั งานได้้รับั ฟััง
นโยบายและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ซักั ถามและเสนอแนะข้้อคิิดเห็็นต่่าง ๆ ต่่อผู้้�บริิหาร นอกจากนั้้น� บริิษัทั ยัังจััดเตรีียมกล่่อง
รัับความคิิดเห็็นและข้้อร้้องเรีียนต่่าง ๆ ไว้้ โดยกรรมการผู้้�จัดั การจะเข้้ามาเปิิดกล่่องรัับความคิิดเห็็นแต่่เพีียงผู้้�เดีียว
สำำ�หรัับพนัักงานใหม่่ บริิษัทั ได้้จัดป
ั ฐมนิิเทศในวัันแรกที่่เ� ริ่่ม� ทำำ�งาน เพื่่อ� ให้้พนักั งานใหม่่ได้้รับั ทราบนโยบาย ข้้อบัังคัับ กฎ ระเบีียบ โครงสร้้าง
ธุุรกิิจของบริิษัทั วััฒนธรรมขององค์์กรในเบื้้อ� งต้้น สวััสดิกิ ารและผลประโยชน์์ต่า่ ง ๆ ของบริิษัทั และภายในระยะเวลา 1 ปีี บริิษัทั จะมีีการจััด
กิิจกรรมปฐมนิิเทศให้้กับั พนัักงานใหม่่ เพื่่อ� ให้้ได้้ทำ�ค
ำ วามรู้้�จักั กัับเพื่่อ� นร่่วมงาน รุ่่�นพี่่พนั
� กั งาน และผู้้�บริิหาร อัันเป็็นการเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�
ดีีระหว่่างคนในบริิษัทั ความผููกพัันกัับองค์์กร รวมถึึงการเรีียนรู้้�การทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีม
	ทั้้�งนี้้บ� ริิษัทั ได้้คำ�นึึ
ำ งถึึงความปลอดภััยและคำำ�นึึงถึึงสิ่่ง� แวดล้้อม ส่่งเสริิมให้้ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียของบริิษัทั มีีส่ว่ นร่่วมในการพััฒนาชุุมชนและสัังคม
และยัังคงยึึดถืือและพััฒนาการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยได้้เปิิดเผยสถิิติกิ ารเกิิดอุบัุ ติั เิ หตุุ อััตราการหยุุดงาน และอััตราการเจ็็บ
ป่่วยจากการทำำ�งาน และเปิิดเผยตััวเลขจำำ�นวนชั่่ว� โมงเฉลี่่ย� ของการฝึึกอบรมของพนัักงานต่่อปีี
ในปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมาจัังหวััดสมุทุ รสาครเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 อย่่างรุุนแรงและเป็็นพื้้น� ที่่ค� วบคุุมสููงสุุดมีกี าร
เฝ้้าระวัังและมีีการล็็อกดาวน์์จังั หวััดซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อการมาปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องพนัักงาน บริิษัทั จึึงมีีการปรัับเปลี่่�ยนเวลาการทำำ�งานของพนัักงาน
กะดึึกให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของจัังหวััดเพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่ว� างไว้้
สัังคม ชุุมชน และสิ่่ง� แวดล้้อม : บริิษัทั ได้้การรัับรองเป็็นโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory) ได้้การรัับรองมาตรฐานระบบการ
จััดการสิ่่ง� แวดล้้อม (ISO 14001) เพื่่อ� ควบคุุมดููแลสิ่่ง� แวดล้้อม ทำำ�ให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ ชุุมชนที่่อ� ยู่่�ในบริิเวณใกล้้บริิษัทั จะได้้รับั ความปลอดภััยในเรื่อ�่ ง
ของมลภาวะที่่เ� ป็็นพิิษ พร้้อมทั้้ง� ได้้จัดกิ
ั จิ กรรมร่่วมกัับชุุมชนบริิเวณใกล้้เคีียงเพื่่อ� ให้้อยู่่�ร่ว่ มกัันอย่่างมีีความสุุข เช่่น ให้้ทุนุ การศึึกษากัับนัักเรีียนใน
โรงเรีียนใกล้้เคีียง เป็็นต้้น
เจ้้าหนี้้� : บริิษัทั ได้้ปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ�่ นไขข้้อกำำ�หนดของสััญญาอย่่างเคร่่งครััดในการกู้้�ยืืมเงิินตามข้้อตกลง ทั้้ง� ในการชำำ�ระคืืนหนี้้� เงิินกู้้�ยืืม ดอกเบี้้ย�
พร้้อมทั้้ง� จะปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ�่ นไขในการกู้้�ยืืมเงิินตามข้้อตกลง และมีีหน้้าที่่ที่่� พึึ� งมีีต่อ่ เจ้้าหนี้้ท� างการค้้า ไม่่เคยมีีการปฏิิบัติั ใิ ดที่่�ฝ่า่ ฝืืนเงื่อ�่ นไขที่่�ตกลง
ปกปิิดข้้อมููล หรืือข้้อเท็็จจริิงอัันจะก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่เจ้้าหนี้้� ซึ่่ง� เป็็นการสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ให้้แก่่เจ้้าหนี้้ม� าโดยตลอด นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ยััง
ได้้มีกิี จิ กรรมร่่วมกัันกัับเจ้้าหนี้้ก� ารค้้าในการแลกเปลี่่�ยนความรู้้� การจััดงานสััมมนาร่่วมกัันตามโอกาส
คู่่�ค้า้ : บริิษัทั คำำ�นึึงถึึงความสำำ�คัญั กัับคู่่�ค้า้ มีีการซื้้อ� สิินค้้าและบริิการจากคู่่�ค้า้ เป็็นไปตามเงื่อ�่ นไขทางการค้้า รวมถึึงปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย กติิกา
และสััญญาต่่อคู่่�ค้า้ อย่่างยุุติธิ รรม โปร่่งใส และให้้ความสำำ�คัญั ในเรื่อ�่ งของการชำำ�ระค่่าสิินค้้าตามกำำ�หนดเวลา ทั้้ง� นี้้บ� ริิษัทั มีีระบบการคััดเลืือกคู่่�ค้า้
ที่่มี� คี วามน่่าเชื่่อ� ถืือ มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม ทั้้ง� นี้้เ� พื่่อ� ให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ ลููกค้้าจะได้้รับั สิินค้้าและบริิการที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพมาตรฐานตามที่่�
กำำ�หนด
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แนวทางปฏิิบัติั มีิ ดัี งั นี้้�
• ไม่่เรีียกร้้อง ไม่่รับั ไม่่จ่า่ ยผลประโยชน์์ใด ๆ ทางการค้้ากัับคู่่�ค้า้ โดยไม่่สุจุ ริิต และปฏิิบัติั ติ ามสััญญา ข้้อตกลงและเงื่อ�่ นไขต่่าง ๆ ที่่มี� ต่ี อ่
คู่่�ค้า้ อย่่างเคร่่งครััด ในกรณีีที่่ไ� ม่่สามารถปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ�่ นไขได้้ จะรีีบแจ้้งให้้คู่่�ค้า้ ทราบล่่วงหน้้า เพื่่อ� ร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ไข
ปััญหาด้้วยหลัักแห่่งความสมเหตุุสมผล
•	ควบคุุมดููแลหรืือป้้องกัันในกรณีีที่่�เกิิดหรืืออาจเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทอย่่าง
เหมาะสม และจะไม่่แสวงหาประโยชน์์ใด ๆ ที่่มิ� ชิ อบด้้วยกฎหมายหรืือขััดต่อ่ ข้้อกำำ�หนดของทางราชการ
• ไม่่ดำ�ำ เนิินการใด ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการละเมิิดทรััพย์สิ์ นิ ทางปััญญา รวมทั้้ง� ส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหาร พนัักงานใช้้ทรััพยากรและทรััพย์สิ์ นิ ของ
บริิษัทั อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ใช้้สินิ ค้้าและบริิการที่่มี� ลิี ขสิ
ิ ทิ ธิ์์ถู� กู ต้้อง และไม่่สนับั สนุุนการใช้้สินิ ค้้าหรืือบริิการที่่เ� ป็็นการละเมิิดทรััพย์สิ์ นิ
ทางปััญญา
•	ปฏิิบััติิตามเงื่�อ่ นไขข้้อตกลงทางการค้้าอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อส่่งผลให้้เกิิดการค้้าที่่�มีีมาตรฐานทั้้�งกัับคู่่�ค้้าในประเทศและต่่างประเทศ
เกณฑ์์การคััดเลืือกและประเมิินคู่่�ค้า้ ของบริิษัทั มีีดังั นี้้�
•	คุุณภาพของสิินค้้าและการให้้บริิการ
•	คุุณสมบััติขิ องสิินค้้าที่่ต้� อ้ งตรงตามความต้้องการ และสามารถให้้นำ�ำ มาทดลองตรวจสอบก่่อนได้้
•	ความเชี่่ย� วชาญและประสบการณ์์
•	สถานภาพทางการเงิิน
•	ความมีีชื่อ�่ เสีียงทางธุุรกิิจ
• ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่เ� ป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อมและมีีหลัักกำำ�กับั กิิจการที่่ดี� ี
•	ความเสี่่ย� งจากการให้้บริิการลููกค้้าหลายราย
คู่่�แข่่ง : บริิษัทั ยึึดถือื การปฏิิบัติั ติ ามจริิยธรรมและจรรยาบรรณว่่าด้้วยความสััมพัันธ์์กับั คู่่�แข่่งทางการค้้าของบริิษัทั โดยปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�แข่่งทาง
การค้้าให้้สอดคล้้องกัับหลัักสากลภายใต้้กรอบแห่่งกฎหมายเกี่่ย� วกัับหลัักปฏิิบัติั กิ ารแข่่งขัันทางการค้้า และยึึดถืือกติิกาของการแข่่งขัันที่่ดี� อี ย่่าง
เสมอภาคกััน ไม่่บิดิ เบืือนข้้อมููล หลอกลวง หรืือใช้้วิธีิ อื่ี น�่ ใดที่่�ไม่่ถูกู ต้้องตามครรลองของการแข่่งขัันที่่ดี� ี ไม่่พยายามทำำ�ลายชื่่อ� เสีียงของคู่่�แข่่ง
ทางการค้้าด้้วยการกล่่าวหา ให้้ร้า้ ยป้้ายสีี กล่่าวหาโดยปราศจากความจริิง หรืือมีีการกระทำำ�การใด ๆ ที่่ไ� ม่่เป็็นธรรมต่่อการแข่่งขััน ไม่่แสวงหา
ข้้อมููลที่่เ� ป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยวิิธีกี ารที่่ไ� ม่่สุจุ ริิต หรืือไม่่เหมาะสม ไม่่กีดกั
ี นั ผู้้�อื่น�่ ในการเข้้าร่่วมการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
รััฐบาล : บริิษัทั ได้้ให้้ความร่่วมมืือในฐานะพลเมืืองที่่ดี� โี ดยการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ระเบีียบ และข้้อบัังคัับที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั
อย่่างเคร่่งครััดรวมถึึงเสีียภาษีี
ทรััพย์สิ์ นิ ทางปััญญาหรืือลิขสิ
ิ ทธิ์์
ิ � : บริิษัทั มีีนโยบายที่่จ� ะปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการไม่่ละเมิิดทรััพย์สิ์ นิ ทางปััญญาหรืือลิิขสิทิ ธิ์์�
รวมถึึงไม่่สนับั สนุุนให้้พนักั งานกระทำำ�การอัันเป็็นการละเมิิดทรััพย์สิ์ นิ ทางปััญญาหรืือลิิขสิทิ ธิ์์ข� องผู้้�อื่น�่ โดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต ซึ่่ง� เป็็นการปฏิิบัติั ติ าม
จริิยธรรมและจรรยาบรรณว่่าด้้วยทรััพย์สิ์ นิ ทางปััญญา และการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สารของบริิษัทั
การต่่อต้า้ นการทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน : ในปีี 2563 บริิษัทั ได้้ส่ง่ เสริิมบุุคลากรภายในองค์์กรโดยจััดอบรมสร้้างความตระหนัักและให้้ความรู้้�เรื่อ�่ ง
การคอร์์รัปชั
ั นั อย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมทั้้ง� มีีการสื่่อ� สารและแจ้้งนโยบายงดรัับ/งดให้้ของขวััญกัับคู่่�ค้า้ ทางธุุรกิิจโดยมีีการสื่่อ� สารผ่่านช่่องทาง E-mail
และจดหมาย เพื่่อ� รัับทราบและเข้้าใจ เพื่่อ� เป็็นการปลููกฝัังค่่านิิยมให้้กับั พนัักงานและคู่่�ค้า้ ต่่อไป
หลัักปฏิิบัติ
ั ิ 3 เสริิมสร้้างคณะกรรมการบริิษััทที่่มีี
� ประสิิ ทธิผ
ิ ล

	คณะกรรมการบริิษัทั ตระหนัักดีีว่า่ กรรมการบริิษัทั มีีบทบาทสำำ�คัญั ในการรัับผิิดชอบในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการเพื่่อ� ประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั
ซึ่่�งจะต้้องเข้้าใจบทบาทหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ โดยแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�ระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทกัับฝ่่ายจััดการ จึึงได้้กำ�ำ หนดโครงสร้้าง
คณะกรรมการที่่เ� หมาะสม เพื่่อ� ให้้การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องคณะกรรมการบริิษัทั มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
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หลัักปฏิิบัติ
ั ิ 4 สรรหาและพัั ฒนาผู้้�บริิหารระดัับสูู งและการบริิหารบุุคลากร

	คณะกรรมการบริิษัทั ตระหนัักดีีว่า่ บุุคลากรที่่จ� ะเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงในทุุกระดัับเป็็นบุุคลากรที่่สำ� �คั
ำ ญั และเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ใน
การขัับเคลื่่�อนบริิษััทไปสู่่�เป้้าหมาย คณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนขึ้้�นมาทำำ�หน้้าที่่�เพื่่�อช่่วย
คณะกรรมการบริิษัทั มั่่น� ใจว่่า บริิษัทั มีีการดำำ�เนิินการเรื่อ�่ งกระบวนการสรรหาอย่่างเหมาะสม และโปร่่งใส โดยพิิจารณาจากความรู้้� ประสบการณ์์
รวมถึึงการกำำ�กับั ดููแลให้้การบริิหารและพััฒนาบุุคลากรสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ของบริิษัทั
ในด้้านการบริิหารบุุคลากร บริิษัทั ได้้ส่ง่ เสริิมให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรตามข้้อเสนอแนะของสำำ�นักั งานคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) เพื่่�อพััฒนาความรู้้�ของกรรมการ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง และเลขานุุการบริิษัทั ให้้ได้้รับั ทราบกฎระเบีียบ และข้้อปฏิิบัติั สำิ �ำ หรัับการเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษัทั อย่่างเพีียงพอ
เพื่่อ� ให้้สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ไ� ด้้ซื่อ�่ สััตย์สุ์ จุ ริิต ระมััดระวััง และเป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั และผู้้�ถือื หุ้้�นโดยรวม
หลัักปฏิิบัติ
ั ิ 5 ส่่ งเสริิมนวััตกรรม และการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ

	คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญั ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่ค� วบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่อ่ สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม ภายใต้้การบริิหาร
จััดการตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ตี ามแนวทางที่่สำ� �นั
ำ กั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่ง
ประเทศไทยกำำ�หนด ซึ่่ง� ได้้ถือื ปฏิิบัติั สืืิ บเนื่่อ� งกัันมาภายใต้้หลัักจริิยธรรมและจรรยาบรรณ โดยมีีระบบบริิหารจััดการที่่ดี� ี โปร่่งใส และเป็็นธรรม
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้วางใจ และมั่่�นใจในการลงทุุนกัับธุุรกิิจของบริิษััท จึึงได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม ทำำ�หน้้าที่่กำ� �กั
ำ บั ดููแลและติิดตามฝ่่ายจััดการให้้มีกี ารดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่อ� ให้้มีกี าร
ปฏิิบัติั เิ ป็็นไปตามวััตถุปุ ระสงค์์ และเป้้าหมายหลัักได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน
บริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญั กัับการพััฒนาบุุคลากร ซึ่่ง� เป็็นทรััพยากรที่่สำ� �คั
ำ ญั โดยการส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ปลููกฝัังวััฒนธรรม
องค์์กร “TKS Wecan” เพื่่อ� ให้้พนักั งานทุุกคนมีีความเชื่่อ� ใจกััน ใฝ่่รู้้� มีีจิติ อาสา และลงมืือทำำ�อย่่างเต็็มที่่� นำำ�พาองค์์กรสู่่�ความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่ง� ยืืน
ในด้้านการพััฒนานวััตกรรม (Innovation) ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ บริิษัทั ได้้ให้้การสนัับสนุุนการศึึกษาวิิจัยั พััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ ๆ เพื่่อ� ให้้สอดรัับกัับ
ความต้้องการที่่�มากขึ้้�นในอนาคต เป็็นการเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจ สำำ�หรัับด้้านการปฏิิบััติิงาน บริิษััทได้้มีีการพััฒนาปรัับปรุุงระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศเข้้ามาเป็็นเครื่่อ� งมืือรองรัับกัับกระบวนการทำำ�งานให้้ได้้ประสิิทธิิภาพ เช่่น การลดเวลา การลดต้้นทุุน เป็็นต้้น
หลัักปฏิิบัติ
ั ิ 6 ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่� ยง และการควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสม

	คณะกรรมการบริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีคี ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง เพื่่อ� กำำ�กับั ดููแลระบบการบริิหารความเสี่่ย� ง
และระบบการควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสม เพื่่อ� ให้้มีกี ารปฏิิบัติั เิ ป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยมีีฝ่า่ ยตรวจสอบภายในที่่มี� คี วาม
เป็็นอิิสระในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่เ� ป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบ ซึ่่ง� ได้้รายงานไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี และได้้มีกี ารกำำ�หนดนโยบายและเรื่อ�่ งต่่าง ๆ เพื่่อ� เป็็นแนวทาง
ในการปฏิิบัติั ิ
หลัักปฏิิบัติ
ั ิ 7 รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้อ
้ มููล

	คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญั เป็็นอย่่างมากต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ ทั้้ง� ข้้อมููลทางการเงิินและสารสนเทศอื่่น� ที่่ไ� ม่่ใช่่ข้อ้ มููล
ทางการเงิินต่่อสาธารณะ โดยสารสนเทศที่่สำ� �คั
ำ ญั ของบริิษัทั ประกอบด้้วยข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่ไ� ม่่ใช่่ทางการเงิิน ในปีี 2564 การเปิิดเผย
ข้้อมููลทางการเงิินโดยเฉพาะในส่่วนของงบการเงิินนั้้น� ได้้ผ่า่ นการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีว่า่ ถููกต้้องตามที่่ค� วรในสาระสำำ�คัญ
ั ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริิษััทก่่อนเปิิดเผยแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น โดย
คณะกรรมการบริิษััทรายงานความรัับผิิดชอบต่่อรายงานทางการเงิินในรายงานประจำำ�ปีีด้้วย และเปิิดเผยรายละเอีียดค่่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริิษัทั ไว้้ในหััวข้้อ “โครงสร้้างการจััดการ”
สำำ�หรัับการเปิิดเผยข้้อมููลที่่ไ� ม่่ใช่่ทางการเงิินนั้้น� บริิษัทั ได้้เปิิดเผยข้้อมููลตามเกณฑ์์ที่่ต� ลาดหลัักทรััพย์ฯ์ และสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. กำำ�หนด ซึ่่ง�
รวมถึึงรายการระหว่่างกััน และบทวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการด้้วย ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทยที่่� www.set.or.th และ
เว็็บไซต์์ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์ที่่์ � www.sec.or.th ตามเกณฑ์์ที่่ต� ลาดหลัักทรััพย์แ์ ละสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์กำ์ �ำ หนดไว้้ และเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ที่่� www.tks.co.th โดยมีีการปรัับปรุุงข้้อมููลอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่อ� ให้้ผู้้�ใช้้สามารถ
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รัับข้้อมููลข่่าวสารได้้ทันั ต่่อเหตุุการณ์์ เข้้าถึึงได้้สะดวก และได้้รับั ประโยชน์์สูงู สุุด รวมถึึงหากมีีข้อ้ สงสััยเพื่่อ� ซัักถาม สามารถติิดต่อ่ ได้้ที่่แ� ผนก
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสื่่อ� สารองค์์กร หมายเลขโทรศััพท์์ 02-784-5888 ต่่อ 5200 อีีเมล investor@tks.co.th เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นและผู้้�ที่่มี� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ น
เสีียได้้รับั ข้้อมููลสารสนเทศอย่่างเท่่าเทีียมกััน
นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ฯ ยัังให้้ความสำำ�คัญั ในด้้านความสััมพัันธ์์กับั ผู้้�ถือื หุ้้�น ผู้้�ลงทุุนทั่่ว� ไป และนัักวิิเคราะห์์ บริิษัทั จึึงกำำ�หนดให้้มีกี ารเผยแพร่่ข้อ้ มููล
ของบริิษัทั แก่่นักั ลงทุุน ทั้้ง� ที่่เ� ป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นและผู้้�ที่่ส� นใจจะถืือหุ้้�นในอนาคต ทั้้ง� นี้้� ปีี 2564 ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษัทั รวมถึึงส่่วนงานนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ได้้ให้้ข้อ้ มููลและแจ้้งสารสนเทศของบริิษัทั ต่่อสื่่อ� มวลชน ผู้้�ถือื หุ้้�น นัักลงทุุน และนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ สรุุปได้้ดังั นี้้�
1. การนำำ�เสนอข้้อมููลในงานบริิษัทั จดทะเบีียนพบผู้้�ลงทุุน (Opportunity Day) จำำ�นวน 2 ครั้้�ง
2.	จััดประชุุม Online กัับนัักวิิเคราะห์์และนัักลงทุุนสถาบััน จำำ�นวน 4 ครั้้�ง
3. การเผยแพร่่ข่า่ ว (Press Releases) ในกรณีีที่่บ� ริิษัทั มีีกิจิ กรรมการลงทุุนหรืือกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่สำ� �คั
ำ ญั
4. การเผยแพร่่ข่า่ วบทวิิเคราะห์์ของบริิษัทั ไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ที่่� www.tks.co.th
หลัักปฏิิบัติ
ั ิ 8 สนัับสนุุนการมีีส่่ วนร่่วม และการสื่่� อสารกัับผู้้�ถือ
ื หุ้้�น

	คณะกรรมการตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของผู้้�ถือื หุ้้�น และมีีนโยบายปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม ซึ่่ง� ได้้กำ�ำ หนดไว้้ใน
นโยบายกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั สิิทธิิขั้้น� พื้้น� ฐานของผู้้�ถือื หุ้้�น ได้้แก่่ สิิทธิิในการซื้้อ� ขาย หรืือโอนหุ้้�น สิิทธิิในการรัับข่่าวสารของกิิจการที่่เ� พีียง
พอ ถููกต้้อง ทัันเวลาและสม่ำำ�� เสมอ สิิทธิิในเงิินปัันผล สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่อ� ใช้้สิทิ ธิิออกเสีียงในที่่ป� ระชุุม เพื่่อ� แต่่งตั้้ง� หรืือถอดถอนกรรมการ
แต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีี รวมทั้้ง� ให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้รับั ทราบกฎเกณฑ์์และวิิธีปี ฏิิบัติั ใิ นการเข้้าร่่วมประชุุมและข้้อมููลที่่เ� พีียงพอต่่อการพิิจารณา รวมทั้้ง� การมีี
ส่่วนร่่วมในการเสนอวาระการเสนอชื่่อ� กรรมการ การให้้โอกาสซัักถามในที่่ป� ระชุุมและมีีสิทิ ธิิมอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่น�่ เข้้าร่่วมประชุุมแทน
บริิษัทั กำำ�หนดให้้มีกี ารประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีีภายใน 120 วััน นัับแต่่วันั สิ้้น� รอบปีีบัญั ชีีของบริิษัทั และหากมีีความจำำ�เป็็นเร่่ง
ด่่วนที่่จ� ะต้้องพิิจารณาวาระพิิเศษที่่อ� าจเป็็นเรื่อ�่ งที่่ก� ระทบหรืือเกี่่ย� วข้้องกัับผลประโยชน์์ของผู้้�ถือื หุ้้�นซึ่่ง� จำำ�เป็็นต้้องได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากผู้้�ถือื หุ้้�น
คณะกรรมการบริิษัทั สามารถเรีียกประชุุมวิิสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นได้้เป็็นกรณีีไป ในปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมา บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีกี ารประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�
ปีี 2564 เมื่่อ� วัันที่่� 23 เมษายน 2564 โดยจััดที่่ห้� อ้ งมงคลสุุธีี บริิษัทั ซิินเน็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กัดั (มหาชน) โดยในการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น บริิษัทั จะ
คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้้สิทิ ธิิและไม่่ละเมิิด หรืือริิดรอนสิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�น ดัังนี้้�
• ก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถือหุ้้�
ื น
บริิษัทั มีีนโยบายส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นในการเข้้าประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น รวมถึึงในกรณีีดำ�ำ เนิินการส่่งเสริิมและอำำ�นวยความ
สะดวกให้้นักั ลงทุุนสถาบัันที่่มี� คี วามสนใจลงทุุนกัับบริิษัทั ในอนาคต
โดยบริิษัทั จััดทำ�ำ และจััดส่ง่ หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีีให้้กับั ผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกประเภท รวมถึึงผู้้�ถือื หุ้้�นสถาบััน พร้้อมทั้้ง� รายละเอีียด
ระเบีียบวาระการประชุุมข้้อมููลสำำ�คัญั และจำำ�เป็็นประกอบการพิิจารณาของผู้้�ถือื หุ้้�น พร้้อมความเห็็นของคณะกรรมการรายงานการประชุุมครั้้�งที่่�
ผ่่านมา รายงานประจำำ�ปีี หนัังสืือมอบฉัันทะทุุกแบบประกอบด้้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่่ก� ระทรวงพาณิิชย์กำ์ �ำ หนด และระบุุวิธีิ กี าร
มอบฉัันทะให้้ชัดั เจน พร้้อมทั้้ง� ระบุุสถานที่่� วััน เวลา และแผนที่่แ� สดงสถานที่่ป� ระชุุม ซึ่่ง� ในหนัังสืือเชิิญประชุุมจะแจ้้งรายละเอีียดของเอกสาร
ที่่ผู้้�� ถือื หุ้้�นจะต้้องนำำ�มาแสดงในวัันประชุุมเพื่่อ� รัักษาสิิทธิิในการเข้้าประชุุม โดยจััดส่ง่ หนัังสืือเชิิญประชุุมให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 14 วัันก่่อน
วัันประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้รับั ข้้อมููลข่่าวสารเพื่่อ� การตััดสินิ ใจในการลงมติิอย่่างเพีียงพอ ถููกต้้อง ครบถ้้วน โปร่่งใส พร้้อมทั้้ง� ประกาศลง
ในหนัังสืือพิิมพ์์ฉบัับภาษาไทยเป็็นเวลา 3 วัันติิดต่อ่ กััน ก่่อนวัันประชุุมอย่่างน้้อย 3 วััน นอกจากนี้้ผู้้�� ถือื หุ้้�นยัังสามารถเข้้าดููข้อ้ มููลต่่าง ๆ เกี่่ย� วกัับ
ระเบีียบวาระการประชุุมของแต่่ละครั้้�งได้้ทางเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ที่่มี� กี ารเผยแพร่่ล่ว่ งหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างน้้อย 30 วััน เพื่่อ� เป็็นการ
บอกกล่่าวการเรีียกประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นเป็็นการล่่วงหน้้าสำำ�หรัับให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นเตรีียมตััวมาร่่วมประชุุมก่่อนได้้รับั เอกสารการประชุุมด้้วย
สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี บริิษัทั ได้้เปิิดโอกาสให้้สิทิ ธิิผู้้�ถือื หุ้้�นเสนอเรื่อ�่ งเพื่่อ� บรรจุุเป็็นวาระการประชุุมรวมทั้้ง� เสนอชื่่อ� บุุคคล
เข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการบริิษัทั ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 9 ตุุลาคม 2563 จนถึึงวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 และในกรณีีที่่มี� กี ารเพิ่่ม� วาระการ
ประชุุมจะมีีการแจ้้งให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นทราบ ในกรณีีจำ�ำ เป็็นรีีบด่่วนเพื่่อ� รัักษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์ของบริิษัทั จะส่่งหนัังสืือนััดประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่า 14 วััน
ก่่อนวัันประชุุม รวมทั้้ง� จะเผยแพร่่ข้อ้ มููลประกอบวาระการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นล่่วงหน้้าไว้้ในเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และเว็็บไซต์์
ของบริิษัทั ก่่อนจััดส่ง่ เอกสาร
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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• วัันประชุุมผู้้�ถือหุ้้�
ื น
บริิษัทั ฯ ได้้อำ�ำ นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นที่่เ� ดิินทางมาประชุุม บริิษัทั ฯ ได้้มีบี ริิการรถตู้้� รัับ-ส่่ง โดยมีีจุดนั
ุ ดพ
ั บที่่อ� าคารจอดรถไฟฟ้้าใต้้ดินิ
ศููนย์์วัฒ
ั นธรรมแห่่งประเทศไทย โดยรถตู้้�จะออกเดิินทางในเวลา 12.30 และ 13.00 น. มายัังสถานที่่ป� ระชุุมและภายหลัังจากการประชุุมเสร็็จ
สิ้้น� และจััดเจ้้าหน้้าที่่ต้� อ้ นรัับและให้้ข้อ้ มููลในการตรวจเอกสารและลงทะเบีียนเพื่่อ� เข้้าร่่วมประชุุมอย่่างเพีียงพอ นอกจากนี้้ไ� ด้้จัดั ให้้มีสถ
ี านที่่จั� ดั การ
ประชุุมที่่มี� ขี นาดเพีียงพอรองรัับจำำ�นวนผู้้�ถือื หุ้้�นที่่อ� ยู่่�ในกรุุงเทพมหานครหรืือจัังหวััดใกล้้เคีียง ก่่อนเริ่่ม� ประชุุมทุุกครั้้�ง ได้้มีกี ารชี้้แ� จงหลัักเกณฑ์์
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการประชุุมทั้้ง� หมด อาทิิ การเปิิดประชุุม วิิธีกี ารลงคะแนน และวิิธีกี ารนัับคะแนนเสีียงของผู้้�ถือื หุ้้�นที่่จ� ะต้้องลงมติิในแต่่ละวาระตาม
ข้้อบัังคัับของบริิษัทั เป็็นต้้น ในการนัับคะแนนเสีียง บริิษัทั จะดำำ�เนิินการนัับคะแนนเสีียงของ ผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกระเบีียบวาระในห้้องประชุุม และแสดง
ผลสรุุปของคะแนนเสีียงทุุกระเบีียบวาระอย่่างชััดเจนในห้้องประชุุม ซึ่่�งบริิษััทได้้จััดแยกการลงคะแนนเสีียงสำำ�หรัับแต่่ละเรื่�อ่ งอย่่างชััดเจน
เพื่่อ� รัักษาสิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�น
ในการนัับคะแนนเสีียง บริิษัทั แจ้้งต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเพื่่อ� ขออาสาสมััครในการตรวจสอบคะแนนเสีียงในการประชุุมสามััญและวิิสามััญ
ผู้้�ถือื หุ้้�น พร้้อมเปิิดเผยให้้ที่่ป� ระชุุมทราบและบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุมและในระหว่่างการประชุุมเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมสามารถใช้้
สิิทธิิในการดููแลรัักษาผลประโยชน์์ของตน โดยการซัักถาม แสดงความเห็็น ให้้ข้อ้ เสนอแนะและออกเสีียงในที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นใช้้สิทิ ธิิร่ว่ มตััดสินิ ใจ
ในเรื่อ�่ งที่่สำ� �คั
ำ ญั ต่่างๆ ที่่อ� าจมีีผลกระทบต่่อบริิษัทั เช่่น การแต่่งตั้้ง� หรืือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่อ� เป็็นกรรมการอิิสระ การอนุุมัติั ิ
ผู้้�สอบบััญชีี การจััดสรรเงิินปัันผล การลดทุุนหรืือเพิ่่ม� ทุุน การกำำ�หนดหรืือการแก้้ไขข้้อบัังคัับ บริิคณห์์สนธิิ และการอนุุมัติั ริ ายการพิิเศษ เป็็นต้้น
ทั้้ง� นี้้บ� ริิษัทั ให้้สิทิ ธิิผู้้�ถือื หุ้้�นที่่ม� าร่่วมประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นภายหลัังเริ่่ม� การประชุุมแล้้วมีีสิทิ ธิิออกเสีียงหรืือลงคะแนนในระเบีียบวาระที่่อ� ยู่่�ระหว่่างการ
พิิจารณาและยัังไม่่ได้้ลงมติิ
บริิษัทั ได้้ระบุุการมีีส่ว่ นได้้เสีียของกรรมการไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น และในการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น หากกรรมการท่่านใดมีีส่ว่ นได้้เสีีย
หรืือมีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้องในการพิิจารณาวาระใด ประธานที่่ป� ระชุุมจะแจ้้งให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทราบก่่อนการพิิจารณาวาระ โดยกรรมการท่่านที่่มี� ส่ี ว่ น
ได้้เสีียนั้้น� จะไม่่ร่ว่ มประชุุมและงดออกเสีียงในวาระนั้้น� ๆ นอกจากนี้้� ในการประชุุม ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้้�บริิหารที่่เ� กี่่ย� วข้้องมีีความ
รัับผิิดชอบในการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเพื่่อ� ตอบคำำ�ถามแก่่ผู้้�ถือื หุ้้�น และในระหว่่างการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น ประธานที่่ป� ระชุุมได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�น
แสดงความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ หรืือซัักถามในวาระต่่าง ๆ อย่่างอิิสระก่่อนการลงมติิในวาระใด ๆ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบข้้อมููลและ
รายละเอีียดในเรื่อ�่ งดัังกล่่าวอย่่างเพีียงพอ ทั้้ง� นี้้ใ� นวาระที่่ผู้้�� ถือื หุ้้�นมีีข้อ้ สงสััยหรืือข้้อซัักถาม บริิษัทั ได้้จัดั เตรีียมบุุคลากรที่่เ� กี่่ย� วข้้องเป็็นผู้้�ให้้คำ�ต
ำ อบ
ภายใต้้ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท ตลอดจนในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ประธานที่่�ประชุุมได้้ขอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาตามลำำ�ดัับใน
ระเบีียบวาระที่่�ได้้กำ�ำ หนดไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุมที่่�ได้้ส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้า โดยไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงลำำ�ดัับวาระดัังกล่่าว และไม่่มีีการขอให้้
ที่่ป� ระชุุมพิิจารณาเรื่อ�่ งอื่่น� ที่่น� อกเหนืือไปจากที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นแต่่อย่่างใด
• ภายหลัังการประชุุมผู้้�ถือหุ้้�
ื น
บริิษััททำำ�การเปิิดเผยผลการลงคะแนนเสีียงของแต่่ละวาระในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันทำำ�การถััดไป ผ่่านระบบ Set Portal ของ
ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั และจััดทำ�ำ รายงานการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นแจ้้งผ่่านระบบ Set Portal ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยภายใน 14 วัันหลัังวัันประชุุม ตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และเผยแพร่่บันั ทึึกรายละเอีียดการประชุุม
อย่่างครบถ้้วนเหมาะสม ประกอบด้้วยการบัันทึึกรายงานการประชุุม การออกเสีียงและข้้อซัักถามของผู้้�ถือื หุ้้�นในแต่่ละวาระอย่่างละเอีียดบน
เว็็บไซต์์ของบริิษัทั
บริิษััทมีีนโยบายเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบข้้อมููลข่่าวสารสำำ�คััญของบริิษััทที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลง รวมถึึงสารสนเทศที่่บ� ริิษัทั เปิิดเผยตามข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ โดยภายหลัังจากการเปิิดเผยต่่อตลาดหลัักทรััพย์แ์ ล้้ว และนำำ�ข้้อมููลเผยแพร่่
ในเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ทั้้ง� ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
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ข้อ
้ ที่่ยั
� ง
ั ไม่่พึึงปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
� ในเรื่่�องอื่่�นๆ

หลัักปฏิิบัติั ใิ นเรื่อ�่ งใดที่่�บริิษัทั ฯ ยัังไม่่ได้้นำ�ำ มาปรัับใช้้หรืือกำำ�หนดเป็็นนโยบาย อัันเนื่่อ� งมาจากหลัักการในเรื่อ�่ งนั้้น� ยัังไม่่สอดคล้้องกัับบริิบท
และการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ในปััจจุุบันั คณะกรรมการบริิษัทั จะทำำ�การพิิจารณาและทบทวนเพื่่อ� พััฒนาและติิดตามดููแลให้้มีกี ารดำำ�เนิินการ
ต่่อไป โดยบริิษัทั ฯ จะนำำ�ไปเป็็นแนวทางในการปรัับใช้้ให้้เหมาะสมต่่อไป โดยข้้อที่่ยั� งั ไม่่พึึงปฏิิบัติั ิ ได้้แก่่
ข้อ
้ ที่่ยั
� ง
ั ไม่่พึึงปฏิิบัติ
ั ิ
การกำำ�หนดนโยบายให้ก
้ รรมการอิิสระดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน 9 ปีี

เหตุุผล (มาตรการทดแทน)
คณะกรรมการบริิษััทเห็็นว่่า กรรมการอิิสระของบริิษััทยัง
ั คง
มีีคุุณสมบััติค
ิ รบถ้้วน และสามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างเป็็น
อิิสระ ถึึงแม้้จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งมานานกว่่า 9 ปีี

ประธานกรรมการของบริิษััทควรเป็็นกรรมการอิิสระ

เนื่่�องจากการลาออกของพลเอกมงคล อััมพรพิิ สิิฏฐ์์ จึึง
ทำำ�ให้้ตำ�
ำ แหน่่งประธานกรรมการบริิษััทว่า
่ งลง ที่่�ประชุุม
คณะกรรมการสรรหาฯ จึึงเห็็นควรแต่่งตั้้�ง นายสุุพัั นธุ์์�
มงคลสุุธีี ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิษััท จึึงทำำ�ให้้
ประธานกรรมการบริิษััทไม่่เป็็นกรรมการอิิสระ แต่่จะเห็็นได้้
ว่่าประธานไม่่ได้้ดำ�
ำ รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการบริิหาร และไม่่ใช่่
บุุคคลเดีียวกัันกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ซึ่่�งมีีการกำำ�หนด
หน้้าที่่�กัน
ั อย่่างชััดเจน
ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างการสรรหาประธานกรรมการบริิษััท
ที่่�เป็็นกรรมการอิิสระ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร พนัักงานและอื่่�น ๆ
โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ณ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

่ หาร
ประธานเจา
้ หนา
้ ทีบริ
คุณจุ ตพ
ิ ั นธุ์ มงคลสุธี
ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน
สำ�นักงานเลขานุการ

ฝ่ ายงานพั ฒนา
ธุรกิจ

ฝ่ ายขาย
และการตลาด

ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล

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

ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

ฝ่ ายผลิต

้
ฝ่ ายจัดซือ
และส่งออก

ฝ่ ายวิจย
ั
และพั ฒนา

ฝ่ าย Logistic
and Warehouse
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ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 7 ท่่าน โดยเป็็นกรรมการอิิสระจำำ�นวน 4 ท่่าน
ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 57 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด และมีีกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 6 ท่่าน ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 85 ของจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งหมด
กรรมการอิิสระมีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหารและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท เป็็นผู้้�ซึ่่�งไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท ใน
ลัักษณะที่่�จะทำำ�ให้้มีข้ี อ้ จำำ�กัดั ในการแสดงความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระและมีีคุณ
ุ สมบััติิ ตามคำำ�นิยิ ามของกรรมการอิิสระ ดัังที่่�ได้้กล่่าวในหััวข้้อ
กรรมการอิิสระ
คณะกรรมการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 7 ท่่าน โดยเป็็นกรรมการอิิสระจำำ�นวน 4 ท่่าน
ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 57 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด และมีีกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 6 ท่่าน ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 85 ของจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งหมด โดยรายชื่่�อกรรมการมีีดัังต่่อไปนี้้�
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการบริิษััทฯ
และกรรมการชุุดย่อ
่ ย

วัันที่่ไ� ด้้รัับการแต่่งตั้้�ง

ระยะเวลา
การดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

กรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
1. นายสุุ พัันธุ์์� มงคลสุุ ธีี

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา

14 มีีนาคม 2562

2 ปีี 9 เดืือน

14 พฤศจิิกายน 2555

9 ปีี 2 เดืือน

25 เมษายน 2562

2 ปีี 8 เดืือน

2 มกราคม 2562

3 ปีี

และกำำ�หนดค่่าตอบแทน / กรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง / ประธานกรรมการบริิหาร
2. นางเสาวนีีย์์ กมลบุุตร

กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

3. นายประเสริิฐ บุุญสัั มพัั นธ์์

กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

4. นายอารีีพงศ์์ ภู่่�ชอุ่่�ม

กรรมการอิิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

5. นางชนััญญารัักษ์์ เพ็็ ชรรััตน์์

กรรมการอิิสระ

13 พฤษภาคม 2564

6. นางสาวสุุ ธิด
ิ า มงคลสุุ ธีี

กรรมการ

2 มกราคม 2563

กรรมการ/ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง/

25 สิิงหาคม 2559

7 เดืือน
2 ปีี

กรรมการที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหาร
7. นายจุุ ติพั
ิ ั นธุ์์� มงคลสุุ ธีี

5 ปีี 5 เดืือน

กรรมการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ/
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหาร

กรรมการที่่�ลาออกระหว่่างปีี

96

รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

วัันที่่ล
� าออก

1. พลเอกมงคล อััมพรพิิ สิิฏฐ์์

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิิสระ

2. นายปฏิิญญา เทวอัักษร*

กรรมการ

1 พฤษภาคม 2564
18 มีีนาคม 2564

56-1 ONE REPORT 2021

อำำ�นาจหน้้าที่่ค
� วามรัับผิิดชอบกรรมการบริิษััท

1)	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตาม กฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับบริิษััทฯ ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยความรัับผิิดชอบ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ เว้้นแต่่ในเรื่่�องที่่�ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อนการ
ดำำ�เนิินการ เช่่น เรื่่อ� งที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้อ้ งได้้รับั มติิที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น การทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันและการได้้มาหรืือจำำ�หน่่าย
ไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ตามหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ หรืือตามที่่�หน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลกำำ�หนด
2) พิิจารณาอนุุมััติินโยบายทางธุุรกิิจ เป้้าหมายแผนการดำำ�เนิินงาน กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจและงบประมาณประจำำ�ปีีของ บริิษััทฯ
3) พิิจารณาอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� บุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติแิ ละไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามที่่�กำำ�หนดกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั และกฎหมาย
ว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึงประกาศข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบ ที่่�เกี่่ย� วข้้องเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ใน
กรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกถึึงคราวจากออกตามวาระ
4) พิิจารณาเสนอชื่่�อกรรมการอิิสระ โดยพิิจารณาจากคุุณสมบััติิและลัักษณะต้้องห้้ามของกรรมการอิิสระตามกฎหมายว่่าด้้วย
หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน รวมถึึงประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ หรืือเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็น กรรมการอิิสระของบริิษััท ต่่อไป
5) พิิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติติ ามที่่�กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศคณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุน รวมถึึงประกาศข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
6) พิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�อง เพื่่�อช่่วยปฏิิบััติิงานตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ มอบหมาย
7) พิิจารณากำำ�หนดและแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขและชื่่�อกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทฯ ได้้
8) แต่่งตั้้�งบุุคคลอื่่�นใดให้้ดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ ภายใต้้การควบคุุมของคณะกรรมการบริิษััทฯ หรืืออาจมอบอำำ�นาจเพื่่�อให้้
บุุคคลดัังกล่่าวมีีอำำ�นาจ และ/หรืือภายในเวลาตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ เห็็นสมควร ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทฯ อาจยกเลิิก
เพิิกถอน เปลี่่�ยนแปลงหรืือแก้้ไขอำำ�นาจนั้้�น ๆ ได้้
9) พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารทำำ�รายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่ง� สิินทรััพย์์ เว้้นแต่่รายการดัังกล่่าวจะต้้องได้้รับั อนุุมัติั จิ ากที่่� ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น
ทั้้�งนี้้�ในการพิิจารณาอนุุมััติิดัังกล่่าวจะเป็็นไปตาม กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศคณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุน และ/ หรืือ ประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
10) พิิจารณาอนุุมััติิการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน เว้้นแต่่รายการดัังกล่่าวจะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ในการ
พิิจารณาอนุุมัติั ดัิ งั กล่่าวจะเป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน
และ/หรืือ ประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/ หรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
11) พิิจารณาอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น เมื่่�อเห็็นว่่าบริิษััทฯ มีีกำำ�ไรพอสมควรที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�น และรายงาน
การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นคราวต่่อไป
12)	คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีหน้้าที่่�ดูแู ลให้้มีกี ารจััดทํํานโยบายและแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั รวมถึึงส่่งเสริิมและปลููกฝััง
ให้้พนัักงานทุุกระดัับมีีจิิตสำำ�นึึกในจริิยธรรมและคุุณธรรม และปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาล จรรยาบรรณ นโยบายต่่อต้้าน
คอร์์รัปชั
ั นั ระเบีียบ และข้้อบัังคัับที่่เ� กี่่ย� วข้้อง พร้้อมทั้้ง� กำำ�กับั ดููแลให้้มีรี ะบบควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายที่่เ� หมาะสม เพื่่อ�
ลดความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริิตและการใช้้อำำ�นาจอย่่างไม่่ถููกต้้อง รวมทั้้�งป้้องกัันการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย
บทบาทหน้้าที่่ข
� องประธานกรรมการบริิษััท

		ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ไม่่ได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกััน เพื่่�อเป็็นการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ด้้านนโยบาย และการ
บริิหารงานออกจากกัันอย่่างชััดเจน ประธานกรรมการบริิษััทมีีบทบาทหน้้าที่่� ดัังนี้้�
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1. เรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ เป็็นประธานการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ และการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นตลอดจนมีีบทบาท
ในการกำำ�หนดระเบีียบวาระการประชุุม
2.	มีีบทบาทในการควบคุุมการประชุุมให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ เป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับบริิษัทั ฯ สนัับสนุุนและเปิิดโอกาส
ให้้กรรมการแสดงความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ
3.	สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�อย่่างเต็็มความสามารถ ตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
และตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
4.	ดููแล ติิดตาม การบริิหารงานของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยอื่่น� ๆ ให้้บรรลุุตามวััตถุปุ ระสงค์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้
5. เป็็นผู้้�ลงคะแนนชี้้�ขาดในกรณีีที่่�ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ มีีการลงคะแนนเสีียง และคะแนนเสีียงทั้้�งสองฝ่่ายเท่่ากััน
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการ

		คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดโครงสร้้างของคณะกรรมการให้้ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิหลากหลาย ทั้้�งในด้้านทัักษะ
ประสบการณ์์ความเชี่่ย� วชาญที่่�หลากหลาย ความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์กับั บริิษัทั มีีความเข้้าใจในธุุรกิิจของกลุ่่�มธุุรกิิจของ
บริิษััท เพศ และควรมีีกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นกรรมการบริิหารอย่่างน้้อย 1 คนที่่�มีีประสบการณ์์ในธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมหลัักที่่�บริิษััท
ดำำ�เนิินกิิจการอยู่่�
ความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการของคณะกรรมการ

		 การแยกตำำ�แหน่่งประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ
		คณะกรรมการบริิษััทมีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท และผู้้�ถือื หุ้้�นโดยรวม ดัังนั้้�น เพื่่�อ
ให้้เกิิดความสมดุุลในอำำ�นาจการดำำ�เนิินงาน บริิษััทได้้แยกตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิษััท และกรรมการผู้้�จััดการ มิิให้้เป็็นบุุคคลคน
เดีียวกััน โดยประธานกรรมการของบริิษััทเป็็นกรรมการอิิสระซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายและบริิษััทกำำ�หนด และไม่่มีีความสััมพัันธ์์
ใด ๆ กัับฝ่่ายบริิหาร
		 การถ่่วงดุุลของกรรมการ
		 บริิษััทมีีกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด ซึ่่�งในจำำ�นวนดัังกล่่าวมีีกรรมการอิิสระ
อย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด และกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายและบริิษััทกำำ�หนด
โดยมีีส่ว่ นร่่วมในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการด้้วยความเป็็นอิิสระและเป็็นกลาง เพื่่อ� ประโยชน์์สูงู สุุดของผู้้�ถือื หุ้้�นและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียของบริิษัทั
		 การติิดต่่อสื่่�อสารกัับฝ่่ายบริิหาร
		 กรรมการสามารถเข้้าถึึงและติิดต่อ่ สื่่อ� สารกัับฝ่่ายบริิหารและเลขานุุการบริิษัทั ได้้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่่การเข้้าถึึงและ
ติิดต่่อสื่่�อสารนั้้�นต้้องไม่่เป็็นการก้้าวก่่ายหรืือแทรกแซงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััท
		 การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทอื่่
ั �นและบริิษัทั จดทะเบีียน
		 เพื่่�อประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายในการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการในบริิษัทั อื่่น� และบริิษัทั จดทะเบีียน โดยให้้กรรมการของบริิษัทั แต่่ละท่่านดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่น� อีีก
ได้้ไม่่เกิิน 5 บริิษััท ในขณะเดีียวกััน
		 กรณีีกรรมการบริิษััทท่่านใด มีีการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทอื่่�น กรรมการท่่านนั้้�นจะต้้องรายงาน
ข้้อมููลการดำำ�รงตำำ�แหน่่งให้้บริิษััททราบ โดยเป็็นเรื่่�องหนึ่่�งของการมีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งต้้องรายงานตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในเรื่่�องของการเปิิดเผย
ข้้อมููลและความโปร่่งใส
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กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัั นบริิษััท

		 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 นายสุุพัันธุ์์� มงคลสุุธีี นายจุุติิพัันธุ์์� มงคลสุุธีี และนางสาวสุุธิดิ า มงคลสุุธีี กรรมการสองในสาม
ท่่านนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน และประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
ข้อ
้ มููลเกี่่ย
� วกัับคณะกรรมการชุุดย่อ
่ ย
คณะกรรมการตรวจสอบ

		คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งหมด เพื่่�อช่่วยในการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ คณะกรรมการตรวจสอบกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อย 4 ครั้้�งต่่อปีี โดยกำำ�หนดวัันประชุุมไว้้ล่่วงหน้้าทั้้�งปีีและอาจมีีการ
ประชุุมวาระพิิเศษเพิ่่�มตามความจำำ�เป็็นซึ่่�งในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้มีีการประชุุมร่่วมกัันกัับผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท
เป็็นประจำำ� และรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบต้้องมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน
		 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีกรรมการตรวจสอบซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. คุุณเสาวนีีย์์ กมลบุุตร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คุุณประเสริิฐ บุุญสัั มพัั นธ์์

กรรมการตรวจสอบ

3. คุุณอารีีพงศ์์ ภู่่�ชอุ่่�ม

กรรมการตรวจสอบ

		 โดยกรรมการตรวจสอบทั้้�ง 3 ท่่าน เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้า้ นบััญชีีและการเงิิน มีีความรู้้�และประสบการณ์์
เพีียงพอในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน โดยมีีนายเชิิดสกุุล อ้้นมงคล เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
		องค์์ประกอบ คุุณสมบััติิ และการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ
		คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบจำำ�นวนอย่่างน้้อย 3 คนและประธานคณะกรรมการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง โดยที่่�คณะกรรมการตรวจสอบจะต้้องเป็็นกรรมการของบริิษััทเป็็นกรรมการอิิสระ และมีี
คุุณสมบััติิตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
นอกจากนั้้�น กรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คนจะต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบััญชีีและการเงิิน
		 วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
		 กรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเท่่ากัับระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท โดยจะครบวาระการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมกัับการครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
		อำำ�นาจ หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
		 หน้้าที่่�
1.	สอบทานให้้บริิษััทมีีรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
2.	สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน (internal control) ระบบบริิหารความเสี่่�ยง และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และอาจเสนอแนะให้้มีีการสอบทานหรืือตรวจสอบรายการใดที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็น
และเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ พร้้อมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงแก้้ไขระบบการควบคุุมภายใน ระบบบริิหารความเสี่่�ยง และ
พิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�งโยกย้้าย เลิิกจ้้าง
หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
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3.	สอบทานกระบวนการภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับแจ้้งเบาะแสและการรัับข้้อร้้องเรีียน
4.	สอบทานความถููกต้้องและประสิิทธิิผลของเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรายงานทางการเงิิน และการควบคุุมภายใน
5.	สอบทานให้้บริิษัทั ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ แห่่งประเทศไทย
และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
6. พิิจารณา คััดเลืือก และเสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และพิิจารณาเสนอค่่า
ตอบแทนของบุุคคลดัังกล่่าว โดยคำำ�นึึงถึึงความน่่าเชื่่อ� ถือื ความเพีียงพอของทรััพยากร และปริิมาณงานตรวจสอบของสำำ�นักั งาน
ตรวจสอบบััญชีีนั้้น� รวมถึึงประสบการณ์์ของบุุคลากรที่่�ได้้รับั มอบหมายให้้ทำำ�การตรวจสอบบััญชีีของบริิษัทั และร่่วมประชุุมกัับ
ผู้้�สอบบััญชีี โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
7. พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผล และเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
8.	จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อย ดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
(2)	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััท
(3)	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
		ประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
(4)	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
(5)	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(6)	จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
(7)	ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร (charter)
(8) รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย
		 จากคณะกรรมการบริิษััท
9.	สอบทานให้้บริิษััทมีีกระบวนการกำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบที่่�สนัับสนุุนการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยติิดตามและ
ประเมิินผลมาตรการป้้องกัันคอร์์รััปชััน รวมทั้้�งสอบทานแบบประเมิินตนเองเกี่่�ยวกัับมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
10.	ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษััทมอบหมายด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ความรัับผิิดชอบ
		คณะกรรมการตรวจสอบมีีความรัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการบริิษััทโดยตรงตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย
และคณะกรรมการบริิษััทยัังคงมีีความรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทต่่อบุุคคลภายนอก
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

		 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจำำ�นวน 3 ท่่าน โดยเป็็นกรรมการอิิสระจำำ�นวน
2 ท่่าน ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 66 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด ดัังนี้้�
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รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. คุุณประเสริิฐ บุุญสัั มพัั นธ์์

ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน (กรรมการอิิสระ)

2. คุุณสุุ พัันธุ์์� มงคลสุุ ธีี

กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

3. คุุณอารีีพงศ์์ ภู่่�ชอุ่่�ม

กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน (กรรมการอิิสระ)

	องค์์ประกอบ การแต่่งตั้้�ง และคุุณสมบััติิ
1.	คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการบริิษัทั อย่่างน้้อยสาม (3) คน และอย่่างน้้อยหนึ่่ง� (1) คน
ต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ
2.	คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ได้้รัับการแต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการบริิษััท
3.	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ควรเป็็นกรรมการอิิสระ เพื่่�อช่่วยเป็็นแกนหลัักในการผลัักดัันให้้การ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นไปอย่่างอิิสระ
4.	ประธานกรรมการของบริิษััทไม่่ควรเป็็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน หรืือเป็็นกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่อ� ให้้การทำำ�หน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเกิิดการ
ตรวจสอบและถ่่วงดุุลและมีีความเป็็นอิิสระอย่่างแท้้จริิง
5.	คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีคี วามรู้้�ความสามารถ และมีีประสบการณ์์ที่่จ� ะเป็็นประโยชน์์
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ มีีความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต และมีีจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงมีีความรู้้�เรื่่�องการกำำ�กัับดููแล
กิิจการเป็็นอย่่างดีี และสามารถอุุทิิศเวลาอย่่างเพีียงพอในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทนสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์
6. 	คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ต้้องมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชน
จำำ�กััด กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
7.	คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ เพื่่�อให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง
เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน การนััดหมายประชุุม และงานอื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยครบรอบออกตามวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของ
กรรมการบริิษััทและอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทอีีกก็็ได้้
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ด้้านการสรรหา
1. พิิจารณาเสนอแนะโครงสร้้าง ขนาด และองค์์ประกอบ และคุุณสมบััติขิ องคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยให้้มีี
ความเหมาะสมกัับขนาด ประเภท และความซัับซ้้อนของธุุรกิิจของบริิษััทฯ ทั้้�งในด้้านการศึึกษา ความรู้้� ความชำำ�นาญ ทัักษะ
ประสบการณ์์ ความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ความเป็็นอิิสระตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารที่่�กฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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2. พิิจารณาทบทวนความเป็็นอิิสระของกรรมการบริิษััท รวมถึึงการมีีผลประโยชน์์ขััดแย้้งที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
3. พิิจารณาคุุณลัักษณะของบุุคคลที่่�จะมาเป็็นกรรมการบริิษััทให้้มีีความเหมาะสม โดยมีีแนวทางในการพิิจารณาจาก
		 3.1)	คุุณลัักษณะทั่่�วไป (General Characteristics) ได้้แก่่ ความมีีคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบ การตััดสิินใจด้้วยข้้อมููลและ
				 เหตุุผล กล้้าแสดงความคิิดเห็็นที่่�แตกต่่างและเป็็นอิิสระ ยึึดมั่่�นในการทำำ�งานอย่่างมีีหลัักการและมาตรฐานเยี่่ย� งมืืออาชีีพ
				มีีความหลากหลายในด้้านต่่าง ๆ ได้้แก่่ ด้้านความรู้้� ประสบการณ์์ อายุุ และเพศ เป็็นต้้น
		 3.2)	คุุณลัักษณะความรู้้� ความชำำ�นาญเฉพาะด้้าน (Skill Characteristics) เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับธุุรกิิจ และความต้้องการของบริิษัทั
		 3.3) พิิจารณากรรมการที่่�สามารถอุุทิศิ เวลาในการทำำ�หน้้าที่่�กรรมการได้้อย่่างเต็็มที่่� โดยกรรมการต้้องไม่่ควรดำำ�รงตำำ�แหน่่งใน
				 บริิษััทจดทะเบีียนเกิิน 5 แห่่ง
4. พิิจารณากำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และกระบวนการในการสรรหากรรมการที่่จ� ะมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งเพื่่อ� เสนอชื่่อ� ให้้คณะกรรมการบริิษัทั
		 พิิจารณา
5.	สนัับสนุุนให้้บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยเสนอรายชื่่�อบุุคคลเข้้ารัับการสรรหาเป็็นกรรมการบริิษััทฯ
6.	กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อย และประเมิินตนเองเป็็น
		 รายบุุคคล
7.	กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ
8.	จััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทมีีแผน
		สืืบทอดตำำ�แหน่่งสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทด้้วย
9. พิิจารณาทบทวนกฎบััตรอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง และหากมีีการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงตามที่่�เห็็นสมควรให้้นำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัทั
		 เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
10.	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
ด้้านการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
1. พิิจารณากำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และรููปแบบการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุุดย่อ่ ย ประกอบด้้วย ค่่าตอบแทนประจำำ�
(Retainer Fees) เบี้้�ยประชุุม (Meeting Fees) ค่่าตอบแทนรููปแบบอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตััวเงิิน เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับ
ภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ และเป็็นธรรม เพื่่อ� เป็็นการสร้้างแรงจููงใจและรัักษากรรมการที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพไว้้ได้้ และสอดคล้้องกัับ
ผลประโยชน์์ของผู้้�ถือื หุ้้�น รวมทั้้�งให้้สอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ ต� ลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทยได้้กำำ�หนดไว้้ ควรจััดให้้อยู่่�
ในลัักษณะที่่�เปรีียบเทีียบในอุุตสาหกรรมที่่�มีคี วามคล้้ายคลึึงกััน โดยค่่าตอบแทนกรรมการบริิษัทั และกรรมการชุุดย่อ่ ย ต้้องนำำ�
เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาและนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
2.	กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และรููปแบบการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหาร ประกอบด้้วย เงิินเดืือน โบนััสประจำำ�ปีี
สิิทธิิประโยชน์์ขั้้�นพื้้�นฐานต่่าง ๆ โดยให้้สอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารเป็็นราย
บุุคคลอย่่างเหมาะสมตามดุุลยพิินิจิ ที่่�เห็็นสมควร เพื่่อ� สร้้างแรงจููงใจให้้แก่่ผู้้�บริิหารเพื่่อ� ให้้เกิิดการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มอย่่างยั่่ง� ยืืนให้้
แก่่บริิษััท
3. พิิจารณาแนวทางในการประเมิินผลงานของกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อพิิจารณาผลตอบแทนประจำำ�ปีี
4. พิิจารณาทบทวน ศึึกษา ติิดตามความเปลี่่�ยนแปลงในเรื่่�องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิ
5. ในกรณีีจำำ�เป็็น อาจพิิจารณาว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาภายนอกเพื่่อ� ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ผู้้�จััดการให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม โดยค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวถืือเป็็นความรัับผิิดชอบของบริิษััท
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6. เปิิดเผยข้้อมููลบทบาท หน้้าที่่� และหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทน รายชื่่�อคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมในรอบปีีที่่�ผ่่านมา ตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท
7. พิิจารณาทบทวนกฎบััตรอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง และหากมีีการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงตามที่่�เห็็นสมควร ให้้นำำ�เสนอคณะกรรมการ
บริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
8.	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่� ยง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจำำ�นวน 5 ท่่าน ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายอารีีพงศ์์ ภู่่�ชอุ่่�ม

ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

2. นางเสาวนีีย์์ กมลบุุตร

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

3. นายสุุ พัันธุ์์� มงคลสุุ ธีี

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4. นายจุุ ติพั
ิ ั นธุ์์� มงคลสุุ ธีี

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

5. นายเชิิดสกุล
ุ อ้้นมงคล

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

	องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ
	คณะกรรมการบริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยเลืือก
จากกรรมการและผู้้�บริิหารจำำ�นวนหนึ่่ง� ของบริิษัทั ฯ และ/หรืือ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ทั้้ง� นี้้กำ� �ำ หนดให้้กรรมการบริิหารความเสี่่ย� งที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้�ง
คััดเลืือกกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 1 ท่่าน ให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 3 ปีี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะพิิจารณาคััด
เลืือกกรรมการและผู้้�บริิหารจำำ�นวนหนึ่่�งของบริิษััทฯ และ/หรืือ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ เพื่่�อเสนอให้้กรรมการบริิษััทฯ พิิจารณาแต่่งตั้้�งเข้้าดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งใหม่่ทุกุ ปีี ทั้้�งนี้้�กรรมการบริิหารความเสี่่ย� งที่่�ครบกำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวมีีสิทิ ธิิกลัับ
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงอีีก
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
1. พิิจารณาแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากปััจจััยภายในบริิษััทและ/หรืือเกิิดจากปััจจััยภายนอกอัันส่่งผลกระทบต่่อ
บริิษััทฯ ในด้้านต่่างๆ ได้้แก่่ความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ ความเสี่่�ยงทางด้้านการตลาด ความเสี่่�ยงทางด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงทางด้้าน
บุุคลากร เป็็นต้้น
2.	กำำ�หนดมาตรฐานของการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิในส่่วนงานต่่างๆ ตามความรัับผิิดชอบ
3.	กำำ�กัับดููแลให้้มั่่�นใจว่่ามาตรการดัังกล่่าวได้้มีีการสื่่�อสารอย่่างทั่่�วถึึง และพนัักงานได้้ปฏิิบัติั ิตามมาตรการเหล่่านั้้�น
4.	จััดให้้มีกี ารประเมิินและวิิเคราะห์์ความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้น� อย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าการสำำ�รวจความเสี่่ย� ง
ได้้ครอบคลุุมทุุกขั้้�นตอนของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

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

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการจำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายขรรค์์ ประจวบเหมาะ

ประธานกรรมการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ

2. นายจุุ ติพั
ิ ั นธุ์์� มงคลสุุ ธีี

กรรมการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ

3. นายภาคภููมิิ ภููอุุดม

กรรมการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ

องค์์ประกอบ การแต่่งตั้้�ง คุุณสมบััติิ
1.	ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััท หรืือ ที่่�ปรึึกษา หรืือ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ อย่่างน้้อย 2 คน
2. กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการต้้องได้้รัับแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
3. ให้้คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการเลืือกกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการคนหนึ่่�งเป็็นประธานฯ
4.	มีีความรู้้�ความเข้้าใจในบรรษััทภิิบาลเป็็นอย่่างดีี
5.	มีีวิิสััยทััศน์์กว้้างไกล ติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงเกี่่�ยวกัับบรรษััทภิิบาลในระดัับสากลอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงนโยบาย
ด้้านบรรษััทภิิบาลของบริิษััทฯ
6.	สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�และแสดงความคิิดเห็็น รวมทั้้�งรายงานผลการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่� ที่่�ได้้รัับมอบหมายได้้โดยอิิสระ และ
สามารถใช้้ดุุลยพิินิิจในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายด้้วยความเป็็นอิิสระและเที่่�ยงธรรม สามารถอุุทิิศเวลาในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างพอเพีียง
7.	คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ เป็็นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ เพื่่�อให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการของ
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ให้้กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยครบกำำ�หนดออกตามวาระในวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี ทั้้�งนี้้�เมื่่�อครบกำำ�หนดออกตามวาระก็็อาจได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปอีีกได้้
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ให้้กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการมีีหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1.	กำำ�หนดขอบเขตและนโยบายด้้านบรรษััทภิิบาลของเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
2. เสนอแนะแนวปฏิิบัติั ิด้้านบรรษััทภิิบาลของบริิษััทต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ พร้้อมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการบริิษััทฯ
ในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับบรรษััทภิิบาล
3.	ติิดตามดููแลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทฯ และฝ่่ายจััดการให้้เป็็นไปตามนโยบายด้้านบรรษััทภิิบาลของบริิษััท
4. พิิจารณาทบทวนแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นบรรษััทภิิบาลของบริิษัทั ให้้เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและสอดคล้้องกัับแนวปฏิิบัติั ใิ นระดัับ
สากล และเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้มีีการพิิจารณาปรัับปรุุงให้้ทัันสมััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
5.	กำำ�กัับดููแลให้้มีีนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่่�เหมาะสมเพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
6. พิิจารณา กำำ�หนด ทบทวน และปรัับปรุุงนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชัันและติิดสิินบน เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
7.	ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี โดยประเมิินการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการโดยรวมทั้้�งคณะ และประเมิินตนเองเป็็นรายบุุคคล
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ในการปฏิิบัติั งิ านตามขอบเขตหน้้าที่่� ให้้คณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ มีีอำำ�นาจเรีียกสั่่ง� การให้้ฝ่า่ ยจััดการหััวหน้้าหน่่วยงานหรืือ
พนัักงานของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้ความเห็็น ร่่วมประชุุมหรืือส่่งเอกสารที่่�เห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้องจำำ�เป็็น นอกจากนั้้�นในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�ของกฎบััตรฉบัับนี้้� คณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ อาจขอคำำ�ปรึึกษาจากที่่�ปรึึกษาอิิสระภายนอกหรืือผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ในวิิชาชีีพอื่่�นๆ หากเห็็นว่่ามีีความจำำ�เป็็นและเหมาะสมโดยบริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในเรื่่�องค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมด
ข้อ
้ มููลเกี่่ย
� วกัับผู้้�บริิหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีผู้้�บริิหารตามผัังโครงสร้้างองค์์กร ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายจุุ ติพั
ิ ั นธุ์์� มงคลสุุ ธีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหาร

2. นางสาวรุุจีี จรพิิ ภพ

ผู้้�อำำ�นวยการขายและการตลาด

3. นายวรวุุฒิิ โอภาสถิิรกุุล

ผู้้�อำำ�นวยการจััดซื้้อ
� และส่่งออก

4. นายจิิรพงศ์์ วชิิราธนาภรณ์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายงานระบบ

5. นายภาคภููมิิ กัังสนานนท์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

	ผู้้�บริิหารของบริิษััทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายความว่่า ผู้้�จััดการหรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารสี่่�รายแรกนัับต่่อ
จากผู้้�จััดการลงมา ผู้้�ซึ่ง่� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่ากัับผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารรายที่่�สี่่ทุ� กุ ราย และให้้หมายความรวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหารในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น

	คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั อื่่น� ของผู้้�บริิหารระดัับสููง ตั้้ง� แต่่ระดัับผู้้�จััดการฝ่่าย
ขึ้้น� ไป โดยกำำ�หนดให้้ก่อ่ นที่่�ผู้้�บริิหารท่่านใดจะไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่น� นอกเหนืือจากที่่�ได้้รับั มอบหมายจาก
บริิษัทั จะต้้องรายงานข้้อมููลการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อบริิษัทั ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ทั้้�งนี้้�ต้อ้ งไม่่เป็็นกรรมการในบริิษัทั ที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจสภาพ
อย่่างเดีียวกัันกัับบริิษััท หรืือเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท
บทบาทหน้้าที่่แ
� ละความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหาร

บริิษัทั ได้้มีกี ารแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของฝ่่ายจััดการ โดยมีีประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นหััวหน้้าและเป็็นผู้้�นำำ�
คณะผู้้�บริิหารของบริิษััท ในการบริิหารจััดการ โดยครอบคลุุมเรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้�
1.	กำำ�หนดกลยุุทธ์์ระดัับปฏิิบััติิการ ให้้เป็็นไปตามนโยบาย แผนงานการดำำ�เนิินงาน กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการบริิษััท
2.	กำำ�หนดแผนธุุรกิิจ งบประมาณประจำำ�ปีี เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบ และให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารมีีอำำ�นาจ
พิิจารณาอนุุมัติั ิการใช้้จ่่ายเงิินในการดำำ�เนิินการตามปกติิธุุรกิิจของบริิษััท
3.	ควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินกิิจการ และ/หรืือ บริิหารงานประจำำ�วัันของบริิษััท ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย
ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง และมติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ตลอดจน
กฎหมายหรืือกฎระเบีียบอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััททุุกประการ
4. เป็็นผู้้�รัับมอบอำำ�นาจของบริิษััท ในการบริิหารกิิจการของบริิษััท ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย ระเบีียบ
ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และ/หรืือ มติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกประการ
5. อนุุมัติั กิ ารใช้้จ่า่ ยเงิินลงทุุนที่่�สำำ�คัญ
ั ๆ ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี ตามที่่�จะได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษััทหรืือตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้เคยมีีมติิอนุุมัติั ิในหลัักการไว้้แล้้ว
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6.	อำำ�นาจพิิจารณาอนุุมัติั กิ ารกู้้�ยืืมเงิิน การจััดหาวงเงิินสิินเชื่่อ� หรืือการออกตราสารหนี้้� รวมถึึงการให้้หลัักประกััน การค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�หรืือสิินเชื่่�อ หรืือการขอสิินเชื่่�อใดๆ ของบริิษััท หรืือตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้เคยมีีมติิอนุุมััติิในหลัักการไว้้แล้้ว
7. ให้้มีีอำำ�นาจในการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือ มอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นปฏิิบััติิงานเฉพาะอย่่างแทนได้้ โดยการมอบอำำ�นาจช่่วง
และ/หรืือการมอบหมายดัังกล่่าวให้้อยู่่�ภายใต้้ขอบเขตที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบอำำ�นาจไว้้ และ/หรืือให้้เป็็นไปตามระเบีียบ
ข้้อกำำ�หนด หรืือคำำ�สั่่�งที่่�คณะกรรมการของบริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้
8.	ติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงจากปััจจััยต่่าง ๆ ไม่่ว่่าภายในหรืือ
ภายนอกบริิษััท
9. พิิจารณาอนุุมััติิการเข้้าทำำ�สััญญาเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจของบริิษััท และสััญญาต่่าง ๆ ซึ่่�งเป็็นผลประโยชน์์ต่่อกิิจการของบริิษััท รวมทั้้�ง
กำำ�หนดขั้้�นตอนและวิิธีีการจััดทำ�สั
ำ ัญญาดัังกล่่าว เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
10. พิิจารณาจััดสรร เงิินบำำ�เหน็็จ เงิินรางวััล หรืือผลตอบแทนต่่างๆ ซึ่่ง� ได้้รับั อนุุมััติจิ ากคณะกรรมการบริิษัทั แล้้ว แก่่พนักั งานหรืือ
ลููกจ้้างของบริิษััท หรืือบุุคคลใดๆ ที่่�กระทำำ�กิิจการให้้บริิษััท
11. พิิจารณาว่่าจ้้างพนัักงาน และบรรจุุแต่่งตั้้ง� ตลอดจนการโอน โยกย้้ายข้้ามสายงาน/ฝ่่าย/แผนก หรืือการพ้้นจากการเป็็นพนัักงาน
กำำ�หนดอััตราค่่าจ้้าง ค่่าตอบแทน เงิินโบนััส รวมถึึงสวััสดิิการเกี่่�ยวกัับพนัักงานทั้้�งหมดของบริิษััท
12. ออกคำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์์ของบริิษััท และเพื่่�อรัักษา
ระเบีียบ วิินััย การทำำ�งานภายในองค์์กร
13.	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทเป็็นครั้้�งคราว
	ทั้้�งนี้้� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารไม่่อาจมอบอำำ�นาจแก่่บุุคคลอื่่�นในการอนุุมััติิการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย กัับ
กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�มีคี วามเกี่่ย� วข้้องของบริิษัทั ซึ่่ง� การอนุุมัติั ริ ายการในลัักษณะดัังกล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการ และ/หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเพื่่อ� พิิจารณาและอนุุมัติั ริ ายการดัังกล่่าวตามที่่�ข้อ้ บัังคัับของบริิษัทั หรืือกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด
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ข้อ
้ มููลเกี่่ย
� วกัับกรรมการบริิษััท บริิษััทย่อ
่ ย บริิษััทร่ว
่ ม และบริิษััทที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บริษัท

บริษัทย่อย

TKS

ชื่อกรรมการ

SPM

บริษัทร่วม

GOFIVE

SYNEX

TBSP

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

X

/

-

X

/

2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

//

-

-

-

-

3. นายประเสริฐ บุญสัมพั นธ์

//

-

-

-

-

4. นายอารีพงศ์ ภูช
่ อุม
่

//

-

-

-

-

5. นางชนัญญารักษ์ เพ็ ชร์รต
ั น์

///

-

-

-

-

/

/

/

/, CEO

/

/, CEO

/

/, CEO

-

/

6. นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธี
7. นายจุ ตพ
ิ ั นธุ์ มงคลสุธี

หมายเหตุุ:

X=ประธานกรรมการบริิษััท

/=กรรมการ

//=กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ

///=กรรมการอิิสระ

CEO=ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ข้อ
้ มููลเกี่่ย
� วกัับกรรมการบริิษััทย่อ
่ ย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บริษัทย่อย

บริษัท
ชื่อกรรมการ

SPM

GOFIVE

1. นายสุุ พัันธุ์์� มงคลสุุ ธีี

/

-

2. นางสาวสุุ ธิด
ิ า มงคลสุุ ธีี

/

/

3. นายจุุ ติพั
ิ ั นธุ์์� มงคลสุุ ธีี

/

/, CEO

4. นายภาคภููมิิ ภููอุุดม

/

-

5. นายอาคเนย์์ เกตุุกลิ่่�นแก้้ว

-

/

หมายเหตุุ:

/=กรรมการ CEO=ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหารและผู้้�บริิหาร

บริิษััทฯ มีีการวััดผลการดำำ�เนิินงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกำำ�หนดค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
ผู้้�บริิหารได้้อย่่างเหมาะสมภายใต้้หลัักเกณฑ์์ที่่�เป็็นธรรม สมเหตุุสมผล คำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และผลการปฏิิบััติิงาน ทั้้�งนี้้�
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนในรููปของเงิินเดืือน โบนััส เงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ และค่่าตอบแทนอื่่�น ให้้แก่่บุุคคลที่่�เป็็น
ผู้้�บริิหาร (ตามคำำ�นิิยามของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

ค่าตอบแทนรวมของผูบ
้ ริหาร (บาท)
จำ�นวนผูบ
้ ริหาร (ราย)
่ นตัวเงิน
รูปแบบค่าตอบแทนทีเป็
่
รูปแบบค่าตอบแทนอืน
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ปี 2563

ปี 2564

13 ล้านบาท

18 ล้านบาท

5

5

เงิินเดืือน โบนััส ค่่าน้ำำ�มัน
ั เงิินสวััสดิิการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เงิินสมทบ
(EJIP) รถประจำำ�ตำ�
ำ แหน่่ง โทรศััพท์มืื
์ อถืือ สวััสดิิการรัักษาพยาบาล

107

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

- ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ
บริิษััทจััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพให้้แก่่ผู้้�บริิหาร โดยบริิษััทได้้สมทบในอััตราส่่วน 3%-5% ของเงิินเดืือน สรุุปเปรีียบเทีียบดัังนี้้�

้
กองทุนสำ�รองเลียงชีพสำ
�หรับผูบ
้ ริหาร
จำ�นวนราย

ปี 2563

ปี 2564

201,500

763,400

5

5

ข้อ
้ มููลเกี่่ย
� วกัับพนัักงาน

	ค่่าตอบแทนสำำ�หรัับพนัักงาน
นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนของบริิษัทั ฯ ได้้ถูกู กำำ�หนดขึ้้�นตามระบบการประเมิินผลที่่�มีคี วามโปร่่งใส เพื่่อ� สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการ
ปฏิิบัติั งิ านอย่่างมีีประสิิทธิิภาพของพนัักงาน ซึ่่ง� ถือื เป็็นปััจจััยและทรััพย์สิ์ นิ ที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั สููงสุุดสำำ�หรัับบริิษัทั ฯ วััตถุปุ ระสงค์์หลัักของ
นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนของบริิษััทฯ คืือ เพื่่�อดึึงดููด จููงใจ ตอบแทน และรัักษาพนัักงาน ที่่�มีีคุุณภาพไว้้กัับบริิษััทฯ ผลประโยชน์์
ตอบแทนโดยทั่่�วไปสำำ�หรัับพนัักงานจะประกอบด้้วย เงิินเดืือนพื้้�นฐาน โบนััส ซึ่่�งมีีอััตราผัันแปรตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและ
ผลงานพนัักงาน เบี้้�ยเลี้้ย� ง และผลประโยชน์์ต่า่ งๆ การกำำ�หนดองค์์ประกอบของผลประโยชน์์ตอบแทนสำำ�หรัับพนัักงานนั้้�น จะคำำ�นึึงถึึง
ลัักษณะบทบาทหน้้าที่่�ของพนัักงาน และสภาวะของตลาดโดยทั่่�วไปเป็็นปััจจััย ประกอบด้้วย อนึ่่�ง เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผลประโยชน์์
ตอบแทน สำำ�หรัับพนัักงานของบริิษััทฯ สามารถแข่่งขัันเทีียบได้้กัับ กิิจการอื่่�นในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน บริิษััทฯ จึึงได้้พิิจารณาทบทวน
กำำ�หนดอััตราเงิินเดืือนพื้้�นฐานและผลตอบแทนอื่่�น โดยเทีียบกัับผู้้�ประกอบการรายอื่่�นที่่�ประกอบกิิจการในกลุ่่�มธุุรกิิจการพิิมพ์์
ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููงและเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารระดัับอาวุุโสนั้้�น บริิษััทฯ มีีเจตจำำ�นงกระตุ้้�นให้้ผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงและเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารระดัับอาวุุโสทุุกท่่านเกิิดแรงจููงใจในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เพื่่�อผลัักดัันให้้ผลประกอบการของบริิษััทฯ บรรลุุ
เป้้าหมายประจำำ�ปีีและเป้้าหมายระยะยาวของบริิษัทั ฯ และเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ เป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันกัับส่่วนได้้เสีียของผู้้�ถือื หุ้้�น ดัังนั้้�น
ปััจจััยทั้้�งปวงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลงานจึึงถืือเป็็นส่่วนประกอบในการกำำ�หนดผลตอบแทนทั้้�งหมดสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููงและเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารระดัับอาวุุโสของบริิษััทฯ นอกเหนืือจากปััจจััยในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการดัังกล่่าวข้้างต้้น
การที่่�บริิษััทฯ เลืือกวิิธีีการจ่่ายผลประโยชน์์ตอบแทนแก่่พนัักงานตามวิิธีีนี้้�ไม่่เพีียงแต่่จะช่่วยดึึงดููด รัักษา และจููงใจพนัักงานที่่�มีี
ศัักยภาพเท่่านั้้�น หากแต่่ยังั ช่่วยดำำ�รงรัักษาไว้้ ซึ่่ง� วััฒนธรรมในการทำำ�งานที่่�มุ่่�งเน้้นผลงานเป็็นหลััก เพื่่อ� เป็็นแนวทางปฏิิบัติั สำิ �ำ หรัับทุุกองค์์กร
ภายในบริิษััทฯ ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมให้้บริิษััทฯ สามารถบรรลุุเป้้าหมายทางการเงิินได้้
บุุคลากร
ในปีี 2564 ณ 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั มีีพนักั งาน (พนัักงานจนถึึงระดัับหััวหน้้าส่่วน) รวมกัันทั้้�งสิ้้น� 705 คน โดยในปีี 2564 บริิษัทั
ได้้จ่า่ ยผลตอบแทนให้้แก่่พนักั งานจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 237,358,361.14 ล้้านบาท ซึ่่ง� ได้้แก่่ เงิินเดืือน โบนััสประจำำ�ปีี ค่่าล่่วงเวลา เงิินช่่วยเหลืือ
ค่่าครองชีีพ เงิินประกัันสัังคม เงิินสมทบร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้าง (EJIP) และเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ เป็็นต้้น
โดยในปีี 2564 มีีพนักั งานจำำ�นวน 395 รายที่่เ� ข้้าร่่วมโครงการเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ และบริิษัทั ฯ จ่่ายสมทบ 8.23 ล้้านบาท
ปี

2562
2563
2564
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จำ�นวนพนักงาน และผลตอบแทน
จำ�นวนพนักงาน
(คน)

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
(ล้านบาท)

696
559
705

266.00
152.97
237.14

ค่าใช้จ่ายต่อคน
(ล้านบาท/คน/ปี )
0.382
0.28
0.33
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ค่่าตอบแทนอื่่�น
นอกจากผลตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินแล้้ว บริิษัทั ยัังมีีการจ่่ายสวััสดิกิ ารอื่่น� ๆ เพิ่่�มเติิมให้้กับั พนัักงานของบริิษัทั โดยจััดให้้มีสวั
ี สดิ
ั กิ ารต่่างๆ
อาทิิเช่่น รถตู้้�รัับส่่งพนัักงานในเขตต่่างๆ การจััดให้้มีพี ยาบาลมาเข้้าเวรประจำำ�ที่่บ� ริิษัทั ฯ สวััสดิกิ ารอาหารสำำ�หรัับพนัักงาน และส่่งเสริิม
ให้้มีกิี จิ กรรมการแข่่งขัันกีีฬา เช่่น การแข่่งขัันฟุุตบอล การแข่่งขัันแบตมิินตัันภายในกรุ๊๊�ป ที่่�จัดขึ้้
ั น� ภายในบริิษัทั และการแข่่งขัันระหว่่าง
บริิษััท ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ การทำำ�กิิจกรรมนอกสถานที่่�เพื่่�อเสริิมสร้้างความสามััคคีีการทำำ�งานเป็็นทีีม นอกจากนั้้�น
บริิษััทมีีโครงการให้้ทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับบุุตรและธิิดาของพนัักงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี รวมถึึงการให้้ทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับพนัักงาน
โครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้าง (EJIP)

บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีโี ครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้าง (EJIP) เพื่่อ� เป็็นแรงจููงใจในการปฏิิบัติั งิ านและร่่วมทำำ�งานกัับบริิษัทั
ระยะยาว ดัังนี้้�
- โครงการที่่� 1 มีีระยะเวลาโครงการ 5 ปีี ตั้้�งแต่่ 1 กรกฎาคม 2555 - 10 กรกฎาคม 2560
- โครงการที่่� 2 มีีระยะเวลาโครงการ 3 ปีี ตั้้�งแต่่ 1 กรกฎาคม 2557 - 10 กรกฎาคม 2560
- โครงการที่่� 3 มีีระยะเวลาโครงการ 5 ปีี ตั้้�งแต่่ 1 ตุุลาคม 2560 - 10 ตุุลาคม 2565
สำำ�หรัับโครงการที่่� 3 ในช่่วงระหว่่างปีี 2562 บริิษััทย่่อยของบริิษััทได้้เข้้าร่่วมโครงการ คืือ บริิษััท โกไฟว์์ จำำ�กััด ซึ่่�งมีีระยะเวลา
โครงการ 2 ปีี 7 เดืือน ตั้้�งแต่่ 1 เมษายน 2562 – 10 ตุุลาคม 2565
โดยมีีพนัักงานและผู้้�บริิหารที่่�สามารถเข้้าร่่วมโครงการ EJIP ได้้ต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังนี้้�
1. 	พนัักงานอาวุุโส (O2) ที่่�มีีอายุุงานตั้้�งแต่่ 5 ปีีขึ้้�นไป
2. 	พนัักงานระดัับหััวหน้้าแผนก (O3) ที่่�มีีอายุุงานตั้้�งแต่่ 3 ปีีขึ้้�นไป
3.	หััวหน้้าส่่วน (M1) ที่่�มีีอายุุงาน 1 ปีี ขึ้้�นไป
4. 	พนัักงานระดัับผู้้�จััดการส่่วน (M2) ถึึงกรรมการผู้้�จััดการ (MD) ที่่�พ้้นทดลองงาน
โดยบริิษััทจะหัักเงิินเดืือนจากผู้้�เข้้าร่่วมโครงการตามระดัับของพนัักงานดัังนี้้�
ระดัับของพนัักงาน

เงิินสมทบในส่่ วนของพนัักงาน

พนัักงานอาวุุโส (O2)
หััวหน้้าแผนก (O3)
หััวหน้้าส่่ วน (M1)
ผู้้�จััดการส่่ วน (M2)
ผู้้�จััดการฝ่่าย (M3)
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย (E1)
รองกรรมการผู้้�จััดการ (E2)
รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส (E3)
กรรมการผู้้�จััดการ (MD)

1,000
1,200
1,800
2,500
5,000
8,000
12,000
15,000
20,000

บาท/เดืือน
บาท/เดืือน
บาท/เดืือน
บาท/เดืือน
บาท/เดืือน
บาท/เดืือน
บาท/เดืือน
บาท/เดืือน
บาท/เดืือน

บริิษััทได้้จ่่ายเงิินสมทบอีีกในอััตรา 42% ของเงิินในส่่วนที่่�พนัักงานและผู้้�บริิหารจ่่ายในแต่่ละเดืือน
จำำ�นวนพนัักงานที่่อ
� ยู่่�
ในโครงการ(ราย)

ปีี

โครงการ

2556

โครงการที่่� 1

63

2557

โครงการที่่� 1,2

79

2558

โครงการที่่� 1,2

107

2559

โครงการที่่� 1,2

104

2560 (ม.ค.-ก.ค.)

โครงการที่่� 1,2

103

		(ต.ค.-ธ.ค.)

โครงการที่่� 3

113

2561

โครงการที่่� 3

109

2562

โครงการที่่� 3

118

2563

โครงการที่่� 3

119

2564

โครงการที่่� 3

109

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

บริิษััทจ่า
่ ยสมทบ
(บาท)
578,424
673,932
776,538
785,652
381,192
281,148
1,093,764
1,131,060
1,329,051
1,038,912
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นโยบายการพัั ฒนาพนัักงาน

บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของทรััพยากรบุุคคล และมีีนโยบายในการพััฒนาพนัักงานให้้มีีความรู้้�ความสามารถ บริิษััทฯ
ให้้ความสำำ�คัญ
ั ตั้้ง� แต่่การคััดเลืือกพนัักงาน การกำำ�หนดขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการทำำ�งานที่่�ชัดั เจน การฝึึกอบรมและพััฒนา
การประเมิินผลงาน การวางแนวทางสำำ�หรัับความก้้าวหน้้าในอาชีีพเป็็นรายบุุคคล การจััดการผลตอบแทนที่่�ยุุติิธรรมและสวััสดิิการ
ที่่�ดีี รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้มีีกิิจกรรมเพื่่�อเสริิมสร้้างความสามััคคีีและบรรยากาศที่่�ดีีในการทำำ�งาน รวมถึึงการสร้้างวััฒนธรรมเพื่่�อเป็็น
หลัักปฏิิบััติิในการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ตามวััฒนธรรมองค์์กร T.K.S. We Can
T: Trust - เชื่่�อใจกััน ซื่่�อสััตย์์ จริิงใจ ไว้้ใจมีีทััศนคติิที่่�ดีี มีีความรัับผิิดชอบในหน้้าที่่� เคารพและให้้เกีียรติิกััน
K: Knowledge - ใฝ่่รู้้� หมั่่�นศึึกษา เรีียนรู้้� และพััฒนาศัักยภาพในการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง
S: Synergy - รวมพลัังกััน มีีส่่วนร่่วม สามััคคีี แบ่่งปััน ช่่วยเหลืือกัันและกััน เพื่่�อไปสู่่�เป้้าหมายเดีียวกััน
WE CAN - เชื่่�อมั่่�น มุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจลงมืือทำำ�อย่่างเต็็มที่่�
เมื่่อ่� พนัััก� งานทุุกคนมีีความเชื่่อ่� ใจซึ่่ง� กัันและกััน พััฒนาศัักยภาพในการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมพลัังและมุ่่�งมั่่น� ในความสำำ�เร็็จของงาน
บริิษััทฯ เชื่่�อมั่่�นว่่าด้้วยวััฒนธรรมองค์์กรดัังกล่่าวจะนำำ�พาองค์์กรสู่่่��ความสำำ�เร็็็�จอย่่่�างยั่่�งยืืื�น
การพัั ฒนาผู้้�บริิหาร

บริิษััทฯ ส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ได้้พััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยผ่่านการเข้้าร่่วมการสััมมนา
และอบรมจากหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยบริิษััทฯ จััดส่่งเอกสารการสััมมนาและอบรมให้้เป็็นระยะๆ นอกจากนั้้�น บริิษััทฯ ยัังได้้
จััดส่่งเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้กรรมการเพื่่�อให้้ได้้รัับทราบข้้อมููลที่่�ทัันต่่อเหตุุการณ์์และใช้้ประกอบในการตััดสิินใจในปีี 2564 ผู้้�บริิหาร
ได้้เข้้าร่่วมอบรมและสััมมนาในหลัักสููตรต่่างๆ ดัังนี้้�
อบรมและสัั มมนาในหลัักสูู ตร
IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders “IMET MAX 3”2021
Private Networking Forum: AI Next Future in Financial World Event
CPX Online Meeting - Virtual Drupa Review by Fraser Church
ASEAN Tech Summit 2021 by The FinLab
Techsauce Connext Seminar Moderator
IMETMAX Pair 4 and 10
The Magic Number: Accounting Concept & Financial Statement Analysis
การตรวจสอบอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง
Power BI
พรบ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่ วนบุุคคล
โปรแกรมหล่่อเฟืื องปั้้� นสุุ ดยอด System Integrator
				
รวม

จำำ�นวนชั่่�วโมง
34
3
3
12
6
6
6
6
3
6
88
103

การพัั ฒนาพนัักงานทุุกระดัับ

บริิษัทั ฯ เล็็งเห็็นว่่าพนัักงานคืือทรััพยากรบุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่า ประกอบกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเทคโนโลยีี และสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ
จึึงมุ่่�งเน้้นการพััฒนาองค์์ความรู้้�และทัักษะความสามารถ เพื่่�อเสริิมสร้้างโอกาสที่่�ก้้าวหน้้าทางสายอาชีีพ เพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันของ
ธุุรกิิจและสร้้างให้้พนัักงานมีีความพร้้อมต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในโลกยุุคปััจจุุบัันและสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� (Learning
Organization) เพื่่อ� สร้้างความยั่่ง� ยืืนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีการจััดอบรมที่่�เน้้นการแลกเปลี่่�ยนความรู้้� (Knowledge
Sharing) และการจััดอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวกัับระบบคุุณภาพและการพััฒนาฝีีมืือตามสายอาชีีพ (Functional) ต่่างๆ โดยมีีหลัักสููตร
ดัังต่่อไปนี้้�
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อบรมและสัั มมนาในหลัักสูู ตร

จำำ�นวนหลัักสูู ตร

จำำ�นวนชั่่�วโมง

10

90

พัั ฒนาทางด้้านเทคโนโลยีีและสารสนเทศ

6

29

หลัักสูู ตรเพื่่� อพัั ฒนาทัักษะตามสายอาชีีพ

6

33

22

152

หลัักสูู ตรมาตรฐานระบบ ISO และความปลอดภััย

รวม

สรุุปการฝึึกอบรมของผู้้�บริิหารและพนัักงาน เปรีียบเทีียบ ปีี 2563 – 2564 ดัังนี้้�
สรุุปการฝึึกอบรมของผู้้�บริิหารและพนัักงาน

2564

2563

จำำ�นวนหลัักสูู ตรที่่จั
� ด
ั การอบรม

26

16

จำำ�นวนชั่่�วโมงอบรมเฉลี่่�ยทั้้�งปีี

252

198

จำำ�นวนพนัักงานเฉลี่่�ยทั้้�งปีี

705

559

การวััดผลการปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน

บริิษััทฯ มีีระบบวััดผลการปฏิิบััติิงานเพื่่�อชี้้�วััดความสำำ�เร็็จในการทำำ�งาน โดยใช้้ KPIs (Key Performance Indicators) เพื่่�อ
สะท้้อนประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลในการปฏิิบัติั งิ าน โดยใช้้เครื่่อ� งมืือการประเมิินผลรอบทิิศโดยประเมิินศัักยภาพของพนัักงานแบบ
ครบองค์์รวม 360 องศา ตั้้ง� แต่่ ผู้้�บัังคัับบััญชา, ผู้้�ใต้้บังั คัับบััญชา, เพื่่อ� นร่่วมงาน ไปจนถึึงผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในธุุรกิิจ เพื่่อ� สร้้างวััฒนธรรม
ในการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ข้อ
้ พิิ พาทด้้านแรงงานที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั ในระยะ 3 ปีีที่่ผ่
� า
่ นมา

บริิษััทฯ ไม่่มีีข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่�สำำ�คััญในระยะ 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
ข้อ
้ มููลที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั อื่่�นๆ

เลขานุุการบริิษัทั
	คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�ง นายจุุติิพัันธุ์์� มงคลสุุธีี ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััทฯ เมื่่�อวัันที่่� 13
พฤษภาคม 2564 โดยให้้มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
(ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2551 เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบการจััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงช่่วยดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิ
ตามมติิดังั กล่่าว ดููแลและให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการเกี่่ย� วกัับกฎเกณฑ์์ต่า่ งๆ ที่่�ต้อ้ งปฏิิบัติั ิ การจััดทำำ�และเก็็บรัักษาทะเบีียนกรรมการ
หนัังสืือนััดประชุุมคณะกรรมการ รายงานการประชุุมคณะกรรมการและรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และ
รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร และดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด โดยคุุณสมบััติิของเลขานุุการบริิษััท ปรากฏในประวััติินายจุุติิพัันธุ์์� มงคลสุุธีี หน้้า 18
ผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน (CFO)
	ปััจจุุบััน นายภาคภููมิิ กัังสนานนท์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน ทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีี
และการเงิิน (CFO) รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี ได้้รัับการอบรมพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�องด้้านบััญชีี จำำ�นวน 12
ชั่่�วโมงแล้้ว ซึ่่�งตามเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.) กำำ�หนด จะต้้องได้้รัับการอบรม
พััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�องด้้านบััญชีี จำำ�นวน 6 ชั่่�วโมง และมีีนางธารทิิพย์์ ศรีีงามผ่่อง เป็็นผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีของบริิษััท
โดยคุุณสมบััติิของผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน (CFO) ปรากฏในประวััติินายภาคภููมิิ กัังสนานนท์์ หน้้า 21

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ประวััติผู้้
ิ ค
� วบคุุมดููแลการทำำ�บัญ
ั ชีีของบริิษััท
่
ชือ-นามสกุ
ล

นางธารทิิพย์์ ศรีีงามผ่่อง

อายุ
สัญชาติ

38 ปีี
ไทย

ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุน
้ ในบริษัท

รษก.ผู้้�จััดการส่่วนบััญชีทั่่
ี ว
� ไป
ไม่่มีี

วุฒก
ิ ารศึกษา

ปริิญญาตรีี สาขาการบััญชีี (เกีียรติินิย
ิ มอัันดัับสอง) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ราชมงคล บพิิ ตรพิิมุข
ุ จัักรวรรดิิ

การอบรมหลักสูตรอน
ื่ ๆ

• การควบคุุมภายในและปรัับปรุุงระบบบััญชีี จุุ ดที่่�นัก
ั บััญชีต้
ี อ
้ งระมััดระวััง - ธรรมนิิติิ
•	รวมประเด็็นปััญหาภาษีีอากรที่่�ต้อ
้ งแก้้ไข ของธุุรกิจ
ิ ขายสิินค้้าและบริิการ - ธรรมนิิติิ
•	คู่่�มืือปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน(Work Manual) ภาษีีอากร - ธรรมนิิติิ
• เจาะลึึกปััญหาภาษีีการจ่่ายเงิินไปต่่างประเทศ - ธรรมนิิติิ

ประสบการณท
์ �
ำ งาน

2561-ปััจจุุ บัน
ั บริิษััท ทีี.เค.เอส.เทคโนโลยีี จำำ�กัด
ั (มหาชน)
2558-2561 บริิษััท จงสถิิตย์์ จำำ�กัด
ั
2556-2558 บริิษััท ฮูู ทามากิิ (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั
2552-2556 บริิษััท น้ำำ�ตาลมิิตรผล จำำ�กัด
ั
2548-2552 บริิษััท ทรููมูฟ
ู จำำ�กัด
ั

่ื ๆ ในปั จจุบน
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อน
ั
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
่ื
- กิจการอน
่
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท)

ไม่่มีี
ไม่่มีี

หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
	ปััจจุุบันั นายเชิิดสกุลุ อ้้นมงคล ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบความเพีียงพอและ
ความมีีประสิิทธิิภาพของระบบควบคุุมภายในของกิิจกรรมต่่างๆ ของบริิษััทฯ และรายงานผลต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่่�องจาก
มีีประสบการณ์์ในปฏิิบััติิงานด้้านการตรวจสอบภายในมาเป็็นระยะเวลากว่่า 17 ปีี จึึงเห็็นว่่า มีีความเหมาะสมที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ดัังกล่่าวได้้อย่่างเหมาะสมเพีียงพอ ทั้้�งนี้้� การพิิจารณาและอนุุมััติิ แต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้ายผู้้�ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริิษััทจะต้้องผ่่านการอนุุมััติิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุุณสมบััติิของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างาน
ตรวจสอบภายในมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประวััติหั
ิ ว
ั หน้้างานตรวจสอบภายใน

112

่
ชือ-นามสกุ
ล

นายเชิดสกุล อน
้ มงคล

อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุน
้ ในบริษัท

43 ปี
ไทย
ผูอ
้ �
ำ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ไม่มี

วุฒก
ิ ารศึกษา

ปริญญาโท บช.ม. (บัญชบ
ี ริหาร) จุฬาลงกรณม
์ หาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บธ.บ. การบัญช-ี การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

่ื ๆ
คุณวุฒอ
ิ น

ผูส
้ อบบัญชร
ี บ
ั อนุญาต เลขทะเบียน 7195
ผูส
้ อบบัญชท
ี ได้
ี่ รบ
ั ความเห็นชอบให้เป็ นผูส
้ อบบัญชใี นตลาดทุน
ผูบ
้ ง
ั คับหลักประกัน ใบอนุญาตเลขที่ 22
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่
ชือ-นามสกุ
ล

นายเชิดสกุล อน
้ มงคล

การอบรมหลักสูตรอน
ื่ ๆ

2564
2563

ประสบการณท
์ �
ำ งาน

2564	รักษาการผูอ
้ �
ำ นวยการฝ่ ายบัญชแ
ี ละการเงิน บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี
2563	ผูอ
้ �
ำ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี
2563
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการเงินและภาษี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
้ ดับเบิลยู
้ พี
2558 – 2563 หุน
้ ส่วนสอบบัญชี บจก. ซี ดับเบิลยู
2555 – 2558	ผูจ
้ ด
ั การอาวุโสสอบบัญชี บจก. เอส.เค. แอคเคานแ
์ ต้นท์ เซอร์วิสเซส
2548 – 2555	ผูจ
้ ด
ั การตรวจสอบภายในและผูช
้ �
ำ นาญการ บจก. ปรมา คอนซัลแต้นท์

หลักสูตร CFO’s Orientation for New IPOs รุน
่ ที่ 5
โครงการวุฒบ
ิ ตร
ั วิชาชีพด้านการบัญชน
ี ต
ิ ว
ิ ท
ิ ยา

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อน
ื่ ๆ ในปั จจุบน
ั
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ไม่มี

่ื
- กิจการอน
่ ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการ
(ทีไม่
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท)

2563 – ปั จจุบน
ั หุน
้ ส่วนสอบบัญชี (บางเวลา) บจก. สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี
2563 – ปั จจุบน
ั กรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรม
		
การผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
•	จััดทำำ�แผนตรวจสอบภายในประจำำ�ปีีโดยพิิจารณาจากฐานความเสี่่ย� ง (Risk-based Methodology) เพื่่อ� เสนอให้้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิิจารณาอนุุมััติิ และแจ้้งกรรมการผู้้�จััดการเพื่่�อทราบ
• ดำำ�เนิินการตรวจสอบให้้บรรลุุตามแผนงานที่่�วางไว้้ รวมทั้้�งโครงการพิิเศษที่่�ร้อ้ งขอซึ่่ง� สั่่ง� การโดยฝ่่ายบริิหารของบริิษัทั และ/หรืือ
คณะกรรมการบริิษััท
• รายงานผลการตรวจสอบและความคืืบหน้้าของการปฏิิบัติั งิ านเทีียบกัับแผนงานที่่�วางไว้้ กรณีีมีปี ระเด็็นสำำ�คัญ
ั ให้้รายงานผลต่่อ
ฝ่่ายบริิหารได้้ทัันทีี
•	สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานและให้้ข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่่ายบริิหารของบริิษััทที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับงานตรวจสอบ
•	พััฒนาบุุคลากรของฝ่่ายตรวจสอบภายในให้้มีคี วามรู้้� ทัักษะ ความชำำ�นาญและความสามารถอื่่น� ๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
ที่่�ได้้รัับมอบหมาย ทั้้�งด้้านวิิชาชีีพและธุุรกิิจอย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้มีี Professional Certification ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
•	ตรวจสอบและสอบทานการปฏิิบััติิงานว่่าเป็็นไปอย่่างถููกต้้องตรงตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน แนวทางปฏิิบััติิ
อำำ�นาจดำำ�เนิินการ ระเบีียบปฏิิบัติั ิ กฎหมาย และข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
•	ติิดตามประเด็็นที่่�ตรวจพบจากการตรวจสอบให้้ได้้รัับการแก้้ไขตามแนวทางการแก้้ไขของผู้้�รัับการตรวจและรายงานผลการ
ตรวจติิดตามต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
• ดำำ�เนิินกิิจกรรมอื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากฝ่่ายบริิหารของบริิษััทและ/หรืือคณะกรรมการตรวจสอบ
• ทบทวนกฎบััตรของฝ่่ายตรวจสอบภายในให้้สอดคล้้องกัับกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ในส่่วนงานด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์นั้้น� บริิษัทั ฯ ได้้จัดตั้้
ั ง� หน่่วยงานด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์เพื่่อ� เป็็นตััวแทนในการสื่่อ� สารประชาสััมพัันธ์์
ข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นประโยชน์์และจััดการสาระสำำ�คััญของข้้อมููลบริิษััทฯ ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์ และผู้้�ลงทุุนทั่่�วไป โดยมีี
นางสาวเกวลีี ไพศาลพยััคฆ์์ เป็็นหััวหน้้างานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ และจััดให้้มีีช่่องทางเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการติิดต่่อ ดัังนี้้�
โทรศััพท์์: 0 2784 5888 ต่่อ 1103

อีีเมล: Investor@tks.co.th

เว็็บไซต์์: www.tks.co.th

โดยในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารจััดกิจิ กรรม Opportunity Day : บริิษัทั จดทะเบีียนพบผู้้�ลงทุุน จำำ�นวน 2 ครั้้�ง และกิิจกรรมพบปะ
นัักลงทุุนสถาบััน จำำ�นวน 4 ครั้้�ง

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี
•	ผู้้�สอบบััญชีี
	ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษััท เคพีีเอ็็มจีีภููมิิไชย สอบบััญชีีจำำ�กััดเป็็นผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษัทั ฯ ประจำำ�ปีี 2564 โดยมีี นางสาวสิิรินุิ ชุ วิิมลสถิิตย์์ เลขทะเบีียน 8413 เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั โดยผู้้�สอบบััญชีีมีคุี ณ
ุ สมบััติิ
ตามที่่�สำ�นั
ำ กั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์กำ์ ำ�หนด มีีความเป็็นอิิสระ มีีความเชี่่ย� วชาญในการสอบบััญชีี ทั้้�งนี้้�
บริิษััท เคพีีเอ็็มจีีภููมิิไชย สอบบััญชีีจำำ�กััด และผู้้�สอบบััญชีีดัังกล่่าว ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ หรืือส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััท/บริิษััทย่่อย/ผู้้�บริิหาร/
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว และไม่่ได้้ให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษาแก่่บริิษััทฯ แต่่อย่่างใด จึึงมีีความเป็็นอิิสระ
ในการตรวจสอบ และแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
•	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (audit fee)
สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีสิ้้น� สุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีค่า่ ตอบแทนจากการสอบบััญชีีที่่บ� ริิษัทั จ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีี
ให้้แก่่บริิษััทผู้้�สอบบััญชีี บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี
ค่าสอบบัญชี

2564

2563

ค่าตรวจสอบบัญชี (ประจำ�ปี )

920,000

1,190,000

ค่าสอบทาน (ไตรมาส)

480,000

480,000

ไม่มี

ไม่มี

1,400,000

1,670,000

่
ค่าบริการอืน
้
รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีทังหมด

นอกจากนี้้� บริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กัดั ยัังเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ย่่อย จำำ�นวน 5 บริิษัทั ได้้แก่่
1.
2.
3.
4.
5.

บริิษัทั ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัดั โดยมีีค่า่ สอบบััญชีีสำ�ำ หรัับงบการเงิินประจำำ�ปีี 2564 รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 975,000 บาท
บริิษัทั ไทยบริิติชิ ดีีโพสต์์ จำำ�กัดั โดยมีีค่า่ สอบบััญชีีสำ�ำ หรัับงบการเงิินประจำำ�ปีี 2564 รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 200,000 บาท
บริิษัทั มาร์์เวลแพค จำำ�กัดั โดยมีีค่า่ สอบบััญชีีสำ�ำ หรัับงบการเงิินประจำำ�ปีี 2564 รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 150,000 บาท
บริิษัทั โกไฟว์์ จำำ�กัดั โดยมีีค่า่ สอบบััญชีีสำ�ำ หรัับงบการเงิินประจำำ�ปีี 2564 รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 125,000 บาท
บริิษัทั ไทยบริิติชิ ซีีเคีียวริิตี้้� พริ้้�นติ้้ง� โอเวอร์์ซีส์ี ์ จำำ�กัดั โดยมีีค่า่ สอบบััญชีีสำ�ำ หรัับงบการเงิินประจำำ�ปีี 2564 รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 30,000 บาท

ค่่าบริิการอื่่�นๆ (non-audit fee)
	ค่่าบริิการอื่่�น (Non-audit fee) จะพิิจารณาจากประเภทและปริิมาณงานที่่� บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ให้้บริิการ
โดยในปีี 2564 ไม่่มีค่ี า่ บริิการอื่่น� ๆ ส่่วนการให้้บริิการในการตรวจสอบการปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขของบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) ซึ่่ง� เป็็นการ
ให้้บริิการกัับบริิษััทย่่อย 1 บริิษััท ในจำำ�นวนเงิิน 45,000 บาท ซึ่่�งบริิษััทย่่อยเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่าย
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รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
สรุุปผลการปฏิิบัติ
ั หน้้
ิ าที่่ข
� องคณะกรรมการในรอบปีีที่่ผ่
� า
่ นมา

ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดนโยบาย ทิิศทาง และกลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ ในช่่วงที่่�มีี
วิิกฤต และยัังคงรัักษาความสามารถในการแข่่งขัันเพื่่อ� ประโยชน์์ระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย รวมถึึงมีีความเข้้าใจบทบาทหน้้าที่่�
และปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้เป็็นไปตามกฎบััตรของคณะกรรมการ อีีกทั้้�งยัังตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น และมีีส่่วนได้้เสีีย
การสรรหา พัั ฒนา และประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั หน้้
ิ าที่่ข
� องคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ
รายชื่่�อกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกตามวาระในปีี 2564
ชื่อ
1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
2. นายปฏิญญา เทวอักษร

ตำ�แหน่ง
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

โดยกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดตามวาระประจำำ�ปีี 2564 มีีจำำ�นวน 2 ท่่าน ได้้แก่่ นายสุุพัันธุ์์� มงคลสุุธีี และ นายปฏิิญญา เทวอัักษร
คณะกรรมการซึ่่�งไม่่รวมกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกจากตำำ�แหน่่งในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นปีี 2564 ได้้พิิจารณาตามความเห็็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาผลตอบแทนและจากคุุณสมบััติขิ องกรรมการรายเดิิมและผู้้�ทรงคุุณวุุฒิภิ ายนอกเป็็นรายบุุคคลอย่่าง
ละเอีียดรอบคอบกล่่าวคืือ ต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมครบถ้้วนตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ.2535 มีีความรู้้�
ความสามารถ มีีประสบการณ์์ ความเชี่่�ยวชาญเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจของบริิษััท มีีคุุณธรรมและประวััติิการทำำ�งานที่่�โปร่่งใส พร้้อมทั้้�งตััดสิินใจ
ด้้วยข้้อมููลและเหตุุผล และสำำ�หรัับกรรมการรายเดิิม คณะกรรมการก็็ได้้พิิจารณาถึึงผลการปฏิิบััติิงานในตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�กรรมการ ซึ่่�ง
นายสุุพันั ธุ์์� มงคลสุุธีี และนายปฏิิญญา เทวอัักษร กรรมการรายเดิิมที่่�ครบกำำ�หนดออกตามวาระได้้ปฏิิบัติั งิ านในตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�กรรมการ
ได้้เป็็นอย่่างดีีตลอดมา ตลอดจนเป็็นผู้้�ที่่ไ� ม่่มีคุี ณ
ุ สมบััติต้ิ อ้ งห้้ามเกี่่ย� วกัับการกระทำำ�ความผิิดทางอาญาในความผิิดที่่เ� กี่่ย� วกัับทรััพย์ซึ่์ ง่� ได้้
กระทำำ�โดยทุุจริิตและการทำำ�รายการที่่�อาจเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กับั บริิษัทั ฯ ในระหว่่างการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ ทั้้�งนี้้�
บริิษัทั ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นเสนอวาระและเสนอรายชื่่อ� บุุคคลเพื่่อ� เข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการล่่วงหน้้าระหว่่างวัันที่่� 9
ตุุลาคม 2563–30 ธัันวาคม 2563 ปรากฏว่่า ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระและรายชื่่�อบุุคคลใดเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ
เนื่่�องจากนายปฏิิญญา เทวอัักษร กรรมการ มีีจดหมายแจ้้งขอลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท ลงวัันที่่� 18 มีีนาคม 2564
เนื่่�องจากติิดภารกิิจส่่วนตััว
สำำ�หรัับมติิในวาระแต่่งตั้้ง� กรรมการ กำำ�หนดให้้ต้อ้ งได้้รับั การรัับรองด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถือื หุ้้�นซึ่่ง� มาประชุุมและออกเสีียง
ลงคะแนน โดยที่่�ประชุุมพิิจารณาแล้้ว มีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์อนุุมััติิแต่่งตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกตามวาระในปีี 2564
จำำ�นวน 1 ท่่าน ตามรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้� กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการต่่อไปอีีกวาระหนึ่่�ง
	ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีการสรรหาและตั้้ง� แต่่งกรรมการใหม่่ แทนกรรมการที่่ล� าออก ตามที่่พ� ลเอกมงคล อััมพรพิิสิฏฐ์
ิ ์ ลาออกจาก
ตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิษัทั ฯ และกรรมการอิิสระ ของบริิษัทั ฯ โดยมีีผลตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 พฤษภาคม 2564 นั้้น� ทำำ�ให้้ตำ�ำ แหน่่งกรรมการ
อิิสระบริิษัทั ฯ ว่่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้้พิจิ ารณาเสนอชื่่อ� กรรมการอิิสระ โดยพิิจารณาจากคุุณสมบััติแิ ละลัักษณะต้้องห้้ามของ
กรรมการอิิสระตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน รวมถึึงประกาศ ข้้อบัังคัับ
และ/หรืือระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้องของตลาดหลัักทรััพย์ฯ์ หรืือเสนอต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเพื่่อ� พิิจารณาแต่่งตั้้ง� เป็็น กรรมการอิิสระของบริิษัทั
รายชื่่�อกรรมการอิิสระที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งใหม่่ในปีี 2564 (มีีผล ณ วัันที่่� 13 พฤษภาคม 2564)
ชื่อ
นางชนัญญารักษ์ เพ็ ชร์รต
ั น์

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

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
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โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้้พิิจารณาร่่วมกััน โดยพิิจารณาจากคุุณสมบััติิ และประสบการณ์์ และได้้ผ่่านกระบวนการกลั่่�นกรอง
รวมถึึงพิิจารณาด้้วยความรอบคอบแล้้วเห็็นว่่านางชนััญญารัักษ์์ เพ็็ชร์์รััตน์์ เป็็นผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามแต่่งตั้้�ง
ให้้เป็็นกรรมการตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ.2535 รวมถึึงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีคุุณสมบััติิ นอกจากนี้้� ยัังมีีความรู้้�
ความสามารถ และมีีประสบการณ์์อัันเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
การสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููง
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ไม่่มีีการสรรหาหรืือแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููงคนใหม่่ มีีเพีียงเปลี่่�ยนชื่่�อตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงจากเดิิมเรีียกว่่า
กรรมการผู้้�จััดการ เป็็น ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 ธัันวาคม 2564 เป็็นต้้นไป และมีีการแต่่งตั้้�งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
บััญชีีและการเงิินคนใหม่่ คืือ นายภาคภููมิิ กัังสนานนท์์ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2564
การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
	ด้้านการบริิหารบุุคลากร ได้้ส่ง่ เสริิมให้้กรรมการ และผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรตามข้้อเสนอแนะของสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
กำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) เพื่่อ� พััฒนาความรู้้�ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง และเลขานุุการบริิษัทั ให้้ได้้รับั ทราบกฎระเบีียบ และข้้อปฏิิบัติั สำิ �ำ หรัับการเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษัทั อย่่างเพีียงพอ เพื่่อ� ให้้
สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ไ� ด้้ซื่อ�่ สััตย์สุ์ จุ ริิต ระมััดระวััง และเป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั และผู้้�ถือื หุ้้�นโดยรวม
	คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีการพััฒนาตนเองอยู่่�เสมอ โดยได้้เข้้าร่่วมการสััมมนา/อบรม/ประชุุมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย และ
สถาบัันอื่่น� ๆ เพื่่อ� ให้้มีกี ารปรัับปรุุงการปฏิิบัติั งิ านอย่่างต่่อเนื่่อ� งและนำำ�ความรู้้�ที่่ไ� ด้้มาใช้้ประโยชน์์กับั กิิจการต่่อไป ทั้้ง� นี้้ก� รรมการของบริิษัทั
ได้้เข้้าร่่วมในหลัักสููตรที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ก� รรมการดัังนี้้�
่
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1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

DAP 12/2004

3. นายประเสริฐ บุญสัมพั นธ์

RCC 8/2009

FGP 1/2010

DAP 28/2004

RCP 23/2010

AACP 17/2014 BMD 9/2019

ITG 15/2020

RCP 28/2012
DCP 3/2000

4. นายอารีพงศ์ ภูช
่ อุม
่
5. นางชนัญญารักษ์ เพ็ ชรรต
ั น์

DCP 52/2004
DCP 69/2006

2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

(AACP)

DAP 162/2019

DCP 49/2004

6. นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธี

DCP 233/2016

7. นายจุตพ
ิ ั นธุ์ มงคลสุธี

DCP 247/2017

AACP 41/2021

SFE 14/2010

โดยในปีี 2564 มีีกรรมการและผู้้�บริิหาร เข้้าอบรมหลัักสููตรหรืือเข้้าร่่วมกิิจกรรมสััมมนาที่่�เป็็นการเพิ่่�มพููนความรู้้�ในการปฏิิบััติิงาน
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา ดัังนี้้�
ชื่อกรรมการ

หลักสู ตร

สถาบันที่จัดอบรม

นางชนัญญารักษ์ เพ็ ชร์รต
ั น์

Advance Audit Committee Program (AACP) 41/2564

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการอิสระ

Cybersecurity and Cyber Resilience

ธนาคารทหารไทยธนชาต

่
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารด้านความมันคงปลอดภั
ยไซเบอร์

ก.ล.ต. ร่วมกับ คปภ. และ ธปท.

สำ�หรับคณะกรรมการของภาคการเงิน ปี 2564
นายจุ ตพ
ิ ั นธุ์ มงคลสุธี

IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders

มูลนิธเิ พื่ อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการ

่ หาร
กรรมการ/ประธานเจา
้ หนา
้ ทีบริ

“IMET MAX 3” 2021

แห่งประเทศไทย (IMET)

Private Networking Forum : AI Next Future in Financial

บริษัท แอพแมน จำ�กัด

World Event in March 2021
IMETMAX Pair 4 and 10

มูลนิธเิ พื่ อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการ
แห่งประเทศไทย (IMET)

SEAN Tech Summit 2021

The FinLab

The Magic Number: Accounting Concept & Financial

CXO by Disrupt Technology Venture

Statement Analysis
นายภาคภูมิ กังสนานนท์
ผูอ
้ �
ำ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
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E-learning CFO’s Orientation Course

ศูนย์ส่งเสริมการพั ฒนาความรูต
้ ลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

56-1 ONE REPORT 2021

การประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ง
ิ านของคณะกรรมการบริิษััทฯ และคณะกรรมการชุุดย่อ
่ ย

บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย โดยมีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์
ในการนำำ�ผลการประเมิินไปใช้้ประโยชน์์ในการปรัับปรุุงการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยในด้้าน
ต่่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการให้้มีกี ารประเมิิน รวม
ถึึงกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิษัทั คณะกรรมการชุุดย่อ่ ย และประเมิินตนเองเป็็นรายบุุคคล
โดยจะนำำ�ผลการประเมิินเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ข้อ้ เสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพและ
พััฒนาการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทฯ และคณะกรรมการชุุดย่่อย และจะนำำ�เปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีี
โดยการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานมีีหััวข้้อหลัักในการประเมิินครอบคลุุม ดัังต่่อไปนี้้�
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ			
4. การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการ
2. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ		
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
3. การประชุุมคณะกรรมการ				
6. การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร
หลัักเกณฑ์์
บริิษััทฯ จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อย และ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยใช้้แนวทางการประเมิินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะและโครงสร้้างของคณะกรรมการ เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการบริิษัทั และส่่งเสริิมให้้มีกี ารร่่วมกัันพิิจารณาผลงานและปััญหา ในประเด็็นต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และให้้เปิิดเผยหลัักเกณฑ์์ ขั้้�นตอน และผลการประเมิินในภาพรวมไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
ขั้้�นตอน
บริิษัทั ฯ จััดให้้มีกี ารประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี เพื่่อ� ประเมิินถึึงการดำำ�เนิินงานในปีีที่่ผ่� า่ นมา โดย
เลขานุุการบริิษัทั จะจััดส่ง่ แบบการประเมิินดัังกล่่าวให้้กรรมการแต่่ละท่่าน เพื่่อ� ทำำ� การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน และนำำ�ผลการประเมิิน
ไปหารืือในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้�สำำ�หรัับข้้อเสนอแนะต่่างๆ ที่่�ได้้รับั จากการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ
บริิษััทฯ จะนำำ�มาใช้้ในการปรัับปรุุงประสิิทธิิผลของการทำำ�งานของคณะกรรมการ เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
โดยเกณฑ์์ในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบ่่งออกเป็็น 5 ระดัับ กล่่าวคืือ
		 4 = ดีีเยี่่�ยม 3 = ดีีมาก 2 = พอใช้้ 1 = ไม่่น่่าพอใจ 0 = ต้้องปรัับปรุุง
	ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 สรุุปผลการประเมิินคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย ดัังนี้้�
1. การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ (ทั้้�งคณะ) หััวข้้อการประเมิิน ประกอบด้้วย 6 หมวดหลััก ได้้แก่่ 1) นโยบาย
ของคณะกรรมการ 2) การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของคณะกรรมการ 3) โครงสร้้างองค์์ประกอบ และคุุณสมบััติขิ องคณะกรรมการ 4) แนวปฏิิบัติั ิ
ของคณะกรรมการ 5) การจััดเตรีียมและการดำำ�เนิินการประชุุม และ 6) การพััฒนากรรมการ โดยผลการประเมิินคณะกรรมการ
(ทั้้�งคณะ) มีีค่่าระดัับคะแนนเฉลี่่�ย = ร้้อยละ 97.30
2. การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการรายบุุคคล (ตนเอง) หััวข้้อการประเมิิน ประกอบด้้วย 3 หมวดหลััก ได้้แก่่ 1) ความรู้้�
ความเชี่่�ยวชาญของกรรมการ การพััฒนาตนเองและการทำำ�งานเป็็นทีีม 2) การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ 3) การอุุทิิศเวลาและ
การเข้้าร่่วมประชุุม โดยผลการประเมิินกรรมการรายบุุคคล (ตนเอง) มีีค่่าระดัับคะแนนเฉลี่่�ย = ร้้อยละ 97.98
3. การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อย มีีหััวข้้อประเมิิน ประกอบด้้วย ความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญของ
คณะกรรมการ การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของคณะกรรมการ แนวปฏิิบัติั ขิ องคณะกรรมการ การอุุทิศิ เวลาและการประชุุม โดยมีีผลการประมาณ
แต่่ละคณะดัังนี้้�
•	คณะกรรมการตรวจสอบ มีีค่่าระดัับคะแนนเฉลี่่�ย = ร้้อยละ 97.55
•	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มีีค่่าระดัับคะแนนเฉลี่่�ย = ร้้อยละ 96.98
•	คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน มีีค่่าระดัับคะแนนเฉลี่่�ย = ร้้อยละ 97.94
•	คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ มีีค่่าระดัับคะแนนเฉลี่่�ย = ร้้อยละ 95.36
•	คณะกรรมการบริิหาร มีีค่่าระดัับคะแนนเฉลี่่�ย = ร้้อยละ 97.16
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การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
	คณะกรรมการบริิษััท จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เป็็นประจำำ�ทุุกปีี อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
ในหััวข้้อเกี่่�ยวกัับ ความเป็็นผู้้�นำำ� การกำำ�หนดและปฏิิบััติิตามแผนกลยุุทธ์์ การวางแผนและผลปฏิิบััติิทางการเงิิน ความสััมพัันธ์์กัับ
คณะกรรมการ ความสััมพัันธ์์กัับภายนอก การบริิหารงานและความสััมพัันธ์์กัับบุุคลากร การสืืบทอดตำำ�แหน่่ง ความรู้้�ด้้านผลิิตภััณฑ์์
และบริิการ การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน การกำำ�กัับดููแลกิิจการ และคุุณลัักษณะส่่วนตััว โดยใช้้แนวทางการประเมิิน
จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ซึ่่�งเกณฑ์์ในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม แบ่่งออกเป็็น 5 ระดัับ กล่่าวคืือ 4 = มีีการดำำ�เนิิน
การในเรื่่�องนั้้�นอย่่างดีีเยี่่�ยม 3 = มีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นดีี 2 = มีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นพอสมควร 1 = มีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�อง
นั้้�นเล็็กน้้อย 0 = ไม่่มีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�น
โดยแบ่่งระดัับการประเมิินผล คิิดเป็็นร้้อยละจากคะแนนเต็็มในแต่่ละข้้อ 5 ระดัับ ได้้แก่่
มากกว่่า 95% = ดีีเยี่่�ยม 90% - 95% = ดีีมาก 80% - 89% = ดีี
70% - 79% = พอใช้้ ต่ำำ��กว่่า 70% = ควรปรัับปรุุง
การประเมิินการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ประจำำ�ปีี 2564 หััวข้้อการประเมิิน ประกอบด้้วย 3 หมวดหลััก
1. การประเมิินผลจากดััชนีวัี ดั ผลการดำำ�เนิินงาน (Corporate KPI) และ 2. การประเมิินด้้านความเป็็นผู้้�นำำ� (Leadership Competency)
สำำ�หรัับปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และ
รายงานผลต่่อคณะกรรมการบริิษััท โดยสรุุปการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร มีีผลการปฏิิบััติิงานใน
ภาพรวมอยู่่�ในเกณฑ์์ “ดีีมาก” หรืือคิิดเป็็นคะแนนเฉลี่่�ย 93.17%
การเข้า
้ ร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล

การประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทฯ ได้้แจ้้งกำำ�หนดการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้คณะกรรมการได้้รัับทราบล่่วงหน้้าทุุกปีี โดยมีีกำำ�หนดการประชุุม
ประจำำ�ไตรมาส และอาจมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็น โดยต้้องมีีการประชุุมอย่่างน้้อย 6 ครั้้�งต่่อปีี ในปีี 2564 มีีประชุุม
ทั้้�งหมด 7 ครั้้�ง โดยเลขานุุการบริิษััทฯ ได้้แจ้้งให้้กรรมการแต่่ละท่่านทราบกำำ�หนดการดัังกล่่าว เพื่่�อให้้กรรมการสามารถจััดสรรเวลา
เข้้าร่่วมประชุุมได้้ ซึ่่�งในหนัังสืือเชิิญประชุุมมีีการกำำ�หนดวาระที่่�ชััดเจน และมีีวาระพิิจารณาติิดตามผลการดำำ�เนิินงานเป็็นประจำำ� ทั้้�งนี้้�
เลขานุุการบริิษััทฯ ได้้จัดส่
ั ่งหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระการประชุุมและเอกสารการประชุุม ให้้กรรมการเป็็นการล่่วงหน้้า
ไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน เว้้นแต่่ในกรณีีจำำ�เป็็นรีีบด่่วนเพื่่�อรัักษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์ของบริิษััท นอกจากนั้้�นหากกรรมการท่่านใดประสงค์์ที่่�
จะเสนอเรื่่�องเข้้าสู่่�วาระการประชุุมก็็สามารถกระทำำ�ได้้โดยการแจ้้งล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมเพื่่�อพิิจารณาบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม
หรืือเสนอเพิ่่�มเติิมในที่่�ประชุุมในวาระอื่่�น ๆ โดยองค์์ประชุุมขั้้�นต่ำำ�� ณ ขณะที่่�คณะกรรมการจะลงมติิในที่่�ประชุุม จะต้้องมีีกรรมการ
อยู่่�ไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
	ทั้้�งนี้้� การเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการแต่่ละท่่านในปีี 2564 สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
การเข้า
้ ร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด (ครั้้�ง)
รายชื่่�อกรรมการ

สามััญผู้้�ถือ
ื หุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2564

กรรมการ
บริิษััท

1. นายสุุ พัันธุ์์� มงคลสุุ ธีี

เข้้า

7/7

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

กรรมการ
บริิหาร
ความเสี่่� ยง

4/4

4/4

2. นางเสาวนีีย์์ กมลบุุตร

เข้า

7/7

5/5

3. นายประเสริิฐ บุุญสัั มพัั นธ์์

เข้า

7/7

5/5

4/4

4 นายอารีีพงศ์์ ภู่่�ชอุ่่�ม

เข้า

7/7

5/5

4/4

5. นางชนััญญารัักษ์์ เพ็็ ชรรััตน์*์

กรรมการ
บริิหาร
12/12

4/4

4/4

5/5

6. นางสาวสุุ ธิด
ิ า มงคลสุุ ธีี

เข้า

7/7

7. นายจุุ ติพั
ิ ั นธุ์์� มงคลสุุ ธีี

เข้้า

7/7

หมายเหตุ : 1. คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ฯ โดยมีผลเมอ่ื วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
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กรรมการกำำ�กับ
ั
ดููแลกิิจการ

4/4

1/1

12/12
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โดยในปีี 2564 สััดส่ว่ นการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการบริิษัทั รายบุุคคลจำำ�นวน 7 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของจำำ�นวนการประชุุมทั้้�งหมด
กรรมการลาออกระหว่่างปีี
การเข้า
้ ร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด (ครั้้�ง)
รายชื่่�อกรรมการ

สามััญผู้้�ถือ
ื หุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2564

1. พลเอกมงคล อััมพรพิิ สิิฏฐ์์

เข้้า

กรรมการ
บริิษััท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริิหาร
ความเสี่่� ยง

กรรมการ
สรรหาฯ

กรรมการกำำ�กับ
ั
ดููแลกิิจการ

กรรมการ
บริิหาร

-/1

2. นายปฏิิญญา เทวอัักษร

1/1

หมายเหตุ : 1. พลเอกมงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษทั โดยมีผลเมอ่ื วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
2. นายปฏิญญา เทวอักษร ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษทั โดยมีผลเมอ่ื วันที่ 18 มีนาคม 2564

	ค่่าตอบแทนกรรมการ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 23 เมษายน 2564 มีีมติิอนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการ ดัังนี้้�
เบี้้�ยประชุุม (บาท/คน/ครั้้�ง)

ตำำ�แหน่่ง

คณะกรรมการบริิษััท
2564

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุุดย่อ
่ ย

2563

2564

2563

2564

2563

ประธาน

50,000

50,000

40,000

40,000

30,000

30,000

กรรมการ

25,000

25,000

25,000

25,000

20,000

20,000

	ค่่าเบี้้�ยประชุุมกรรมการ
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการค่่าจ่่ายตอบแทนในรููปเบี้้�ยประชุุมให้้แก่่กรรมการแต่่ละท่่าน ดัังนี้้�
ค่่าตอบแทน ปีี 2564
รายชื่่�อกรรมการ

กรรมการบริิษััท

กรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายสุุ พัันธุ์์� มงคลสุุ ธีี

275,000

240,000

2. นางเสาวนีีย์์ กมลบุุตร

150,000

125,000

3. นายประเสริิฐ บุุญสัั มพัั นธ์์

150,000

125,000

4. นายอารีีพงศ์์ ภู่่�ชอุ่่�ม

150,000

5. นางชนััญญารัักษ์์ เพ็็ ชรรััตน์*์

125,000

6. นางสาวสุุ ธิด
ิ า มงคลสุุ ธีี

150,000

7. นายจุุ ติพั
ิ ั นธุ์์� มงคลสุุ ธีี

150,000

กรรมการ
สรรหาฯ
60,000

กรรมการ
บริิหาร
ความเสี่่� ยง

กรรมการ
กำำ�กับ
ั ดููแล
กิิจการ

80,000

กรรมการ
บริิหาร
360,000

775,000

80,000

470,000

120,000

455,000

90,000
60,000

รวม

365,000
125,000
150,000
-

8. นายขรรค์์ ประจวบเหมาะ

-

-

150,000
20,000

20,000

หมายเหตุ: 1. นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษทั ฯ โดยมีผลเมอ่ื วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ฯ โดยมีผลเมอ่ื วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
3. นายจุตพิ นั ธ์ุ มงคลสุธี เป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร จะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมในคณะกรรมการชุดย่อย
4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ หมด 7 ครัง้ ไม่จา่ ยค่าเบีย้ 1 ครัง้ เนอ่ื งจากเป็นการประชุมวาระพิเศษ
5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทัง้ หมด 4 ครัง้ ไม่จา่ ยค่าเบีย้ 1 ครัง้ เนอ่ื งจากเป็นการประชุมวาระพิเศษ

กรรมการลาออกระหว่่างปีี
ค่่าตอบแทน ปีี 2564
รายชื่่�อกรรมการ

กรรมการบริิษััท

1. พลเอกมงคล อััมพรพิิ สิิฏฐ์์*
2. นายปฏิิญญา เทวอัักษร*

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

กรรมการ
บริิหาร
ความเสี่่� ยง

กรรมการ
กำำ�กับ
ั ดููแล
กิิจการ

กรรมการ
บริิหาร

รวม

-

-

25,000

25,000

หมายเหตุ : 1. พลเอกมงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษทั โดยมีผลเมอ่ื วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
2. นายปฏิญญา เทวอักษร ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษทั โดยมีผลเมอ่ื วันที่ 18 มีนาคม 2564
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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ค่่าตอบแทนรายปีี (โบนััสกรรมการประจำำ�ปีี 2564) : ให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ ทั้้�งคณะได้้รัับโบนััส ถ้้ามีีการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นในปีีนั้้�นๆ โดยได้้รัับร้้อยละ 0.50 ของกำำ�ไรสุุทธิิปีีนั้้�นๆ แต่่ไม่่เกิินวงเงิินปีีละ 3.0 ล้้านบาท โดยจ่่ายตามระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการ และประธานกรรมการได้้รัับค่่าตอบแทนสููงกว่่ากรรมการร้้อยละ 25 ทั้้�งนี้้�ในปีี 2564 บริิษััทได้้มีีการจ่่ายโบนััสกรรมการประจำำ�ปีี
2564 ให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 2,070,817 บาท
ผลประโยชน์์อื่่�น -ไม่่มีี	ค่่าตอบแทนอื่่�น : บริิษััทไม่่มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนอื่่�นให้้กรรมการบริิษััท
	ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร ที่่�ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยจะไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทน (ค่่าเบี้้�ยประชุุม) และ
ค่่าตอบแทนรายปีี (โบนััส)
การกำำ�กับ
ั ดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่อ
่ ย การร่่วมค้้า และบริิษััทร่ว
่ ม

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีควบคู่่�กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจมาโดยตลอด และได้้จััดทำำ�นโยบายบรรษััทภิิบาล
และคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจขึ้้�นเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยมีีวัตถุ
ั ุประสงค์์เพื่่�อใช้้ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท บริิษััทย่่อย การร่่วมค้้า และ
บริิษัทั ร่่วม โดยคณะกรรมการบริิษัทั ได้้เผยแพร่่นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีแี ละจริิยธรรมทางธุุรกิิจให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ทุุกระดัับเข้้าใจและถือื ปฏิิบัติั ติ าม โดยบริิษัทั เชื่่อ� ว่่าการกำำ�กับั กิิจการที่่�ดีจี ะทำำ�ให้้บริิษัทั สามารถบรรลุุพันั ธกิิจของบริิษัทั ได้้และหลัักการกำำ�กับั
กิิจการที่่�ดีีเป็็นการควบคุุมดููแลการประกอบกิิจการขององค์์กรให้้มีีความรัับผิิดชอบตามหน้้าที่่�ด้้วยความโปร่่งใสสามารถตรวจสอบได้้และ
สร้้างความสามารถในการแข่่งขัันอย่่างมีีจริิยธรรม นอกจากนี้้�การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีียัังเป็็นการลดความเสี่่�ยงและสร้้าง
ความสามารถในการแข่่งขัันระยะยาวให้้กัับองค์์กรโดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�น
	ทั้้�งนี้้� ในการเสนอชื่่�อและการใช้้สิิทธิิออกเสีียงแต่่งตั้้�งบุุคคลเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อย การร่่วมค้้า หรืือ บริิษััทร่่วม ให้้ฝ่่ายจััดการ
ดำำ�เนิินการเสนอรายชื่่�อเข้้าสู่่�การพิิจารณาของคณะกรรมการบริิษััทและ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อย การร่่วมค้้า หรืือบริิษััทร่่วม
โดยบุุคคลที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อย การร่่วมค้้า หรืือบริิษััทร่่วม มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของบริิษััท
บริิษััทย่่อย การร่่วมค้้า และบริิษััทร่่วม
ในการลงมติิหรืือใช้้สิิทธิิออกเสีียงในบริิษััทย่่อย การร่่วมค้้า หรืือบริิษััทร่่วม ในเรื่่�องสำำ�คััญที่่�มีีหรืือจะมีีผลกระทบต่่อบริิษััทอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ จะต้้องแจ้้งให้้คณะกรรมการบริิษััทและ/หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจของบริิษััทได้้รัับทราบหรืือให้้ความเห็็นชอบก่่อน ทั้้�งนี้้�การส่่งกรรมการ
เพื่่�อเป็็นตััวแทนในบริิษััทย่่อย การร่่วมค้้า หรืือบริิษััทร่่วมดัังกล่่าวเป็็นไปตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััท
นอกจากนี้้�ในกรณีีเป็็นบริิษััทย่่อย การร่่วมค้้า และบริิษััทร่่วม บริิษััทกำำ�หนดระเบีียบให้้บุุคคลที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งจากบริิษััทนั้้�นต้้องดููแล
ให้้บริิษััทย่่อยการร่่วมค้้า และบริิษััทร่่วม มีีข้้อบัังคัับในเรื่่�องการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหรืือการทำำ�
รายการสำำ�คััญอื่่�นใดของบริิษััทให้้ครบถ้้วนถููกต้้อง และใช้้หลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปิิดเผยข้้อมููลและการทำำ�รายการข้้างต้้นในลัักษณะ
เดีียวกัับหลัักเกณฑ์์ของบริิษััท รวมถึึงต้้องกำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดเก็็บข้้อมููล และการบัันทึึกบััญชีีของบริิษััทย่่อยให้้บริิษััทสามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจััดทำำ�งบการเงิินรวมได้้ทัันกำำ�หนดด้้วย
การติิดตามให้้มีีการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายและแนวปฏิิบัติ
ั ใิ นการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ

บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่อ� งการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ โดยในปีีที่่ผ่� า่ นมา คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารทบทวนคู่่�มืือบรรษััทภิิบาลให้้ทันั สมััย
และสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้้�เกิิดการปฏิิบััติิิ�อย่่างแท้้้�จริิง อีีกทั้้�งสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวและสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ต่่อผู้้้��มีี�ส่ี ่วนได้้้�เสีียทุุกกลุ่่�ม และได้้มีีการติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�สำำ�คััญ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ติิดตามเพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอีีก 4 ประเด็็น ดัังต่่อไปนี้้�
1. การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิษัทั ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน) (TKS) มุ่่�งกระทำำ�สิ่่ง� ที่่�ถูกู ต้้องด้้วยความตั้้ง� ใจให้้เกิิดผลที่่�เป็็นเลิิศเสมอ ดัังนั้้�น การปฏิิบัติั งิ าน
ของพนัักงานต้้องยึึดถือื ประโยชน์์สูงู สุุดของ TKS ภายใต้้ความถููกต้้องตามกฎหมายและจริิยธรรม โดยหลีีกเลี่่ย� งการกระทำำ�ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�อาจส่่งผลกระทบในการตััดสิินใจใด ๆ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดทำำ�นโยบายเกี่่�ยวกัับการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ในคู่่�มืือบรรษััทภิิบาลของบริิษััทฯ โดยมีีแนวทางในการปฏิิบััติิดัังนี้้�
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• รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
- บริิษัทั ฯ จะพิิจารณาความเหมาะสมก่่อนที่่�จะทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันอย่่างรอบคอบในทุุก ๆ รายการ รวมทั้้�งกำำ�หนดราคาและเงื่่อ� นไข
		ของรายการเกี่่�ยวโยงกัันเสมืือนเป็็นการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก
		
		
		

กรณีีที่่�บริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยได้้ทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ซึ่่�งเป็็นรายการตามที่่�กำำ�หนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.) ในเรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููล
และการปฏิิบััติิการของบริิษััทจดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน คณะกรรมการบริิษััทจะดููแลให้้มีีการดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์
เงื่่�อนไข และวิิธีีการของประกาศดัังกล่่าวอย่่างเคร่่งครััด

-	ห้้ามมิิให้้คณะกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�มีีผลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้องเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณาอนุุมััติิ และกรณีีที่่�มีีการทำำ�รายการ
		ที่่�เกี่่ย� วโยงกััน จะให้้คณะกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมพิิจารณาให้้ความเห็็นตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี และตามหลัักเกณฑ์์ของ
		ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- การลงทุุนในกิิจการที่่�คณะกรรมการหรืือผู้้�บริิหารมีีผลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้อง จะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
		 โดยจะต้้องไม่่มีีกรรมการหรืือผู้้�บริิหารนั้้�นเข้้าร่่วมพิิจารณาอนุุมััติิด้้วย เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
• สถานการณ์์ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิษััทฯ มีีนโยบายป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดปััญหาความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์จากสถานการณ์์อื่่�น ๆ นอกจากรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ดัังนี้้�
- การลงทุุนทั่่�วไป บริิษััทฯ จะไม่่ให้้บุุคลากรของบริิษััทฯ ที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือได้้รัับผลประโยชน์์จากกิิจการคู่่�แข่่งหรืือคู่่�ค้้าที่่�บริิษััทติิดต่่อ
		ธุุรกิิจด้้วย เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการตััดสินิ ใจในเรื่่อ� งที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับกิิจการดัังกล่่าว เว้้นแต่่ได้้รับั การอนุุมัติั จิ าก
		ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ส่่วนการซื้้อ� หุ้้�นของบริิษัทั ฯ ที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์ห์ รืือการลงทุุนผ่่านกองทุุนรวมหรืือหน่่วยลงทุุน
		 จะยัังไม่่ถือื ว่่าเป็็นความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เว้้นแต่่จะทำำ�ให้้เกิิดผลเสีียต่่อการปฏิิบััติิงานให้้กัับบริิษััทฯ
- การรัับของขวััญ บุุคลากรทุุกระดัับไม่่ควรรัับของขวััญ ตั๋๋�วโดยสาร บััตรชมกีีฬา ข้้อเสนอเพื่่�อการพัักผ่่อน ที่่�พัักรัับรอง หรืือข้้อเสนอที่่�
		 ให้้เป็็นส่่วนตััวต่่าง ๆ หากการกระทำำ�ดัังกล่่าวจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างข้้อผููกมััดให้้กัับบริิษััทฯ หรืือทำำ�ให้้บริิษััทฯ สููญเสีียผลประโยชน์์
- การบริิจาคเงิินหรืือทรััพย์สิ์ นิ เพื่่อ� การกุุศล การบริิจาคเงิินหรืือทรััพย์สิ์ นิ เพื่่อ� การกุุศลสาธารณประโยชน์์ รวมถึึงการเป็็นผู้้�สนัับสนุุนต้้อง
		มีีเอกสารแจ้้งเจตจำำ�นงหรืือหนัังสืือขอรัับบริิจาคเงิินสนัับสนุุน หรืือออกใบเสร็็จรัับเงิินหรืือหนัังสืือแสดงความขอบคุุณด้้วย
-	ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจและการจััดซื้้อ� จััดจ้า้ ง บริิษัทั ฯ ห้้ามมิิให้้มีกี ารให้้หรืือรัับสิินบนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการจััดซื้้อ� จััดจ้า้ งทุุกชนิิด
		 โดยจะต้้องเป็็นไปตามระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดซื้้�อจััดจ้้าง และนโยบายการใช้้บริิการจากบุุคคลภายนอก และการติิดต่่องาน
		 บริิษััทฯ จะต้้องเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส ซื่่�อสััตย์์ ตรวจสอบได้้ และอยู่่�ภายใต้้กฎหมาย กฎเกณฑ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		
		
		

การรัับงานทางวิิชาการ งานบริิการสาธารณะเป็็นวิิทยากร หรืือการรัับตำำ�แหน่่งใด ๆ บุุคลากรทุุกระดัับของบริิษัทั ฯ สามารถขออนุุมัติั ิ
จากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เพื่่อ� รัับงานในสถาบัันวิิชาการ งานบริิการสาธารณะเป็็นวิิทยากร หรืือการรัับตำำ�แหน่่งใด ๆ เช่่น กรรมการ
บริิษััทหรืือที่่�ปรึึกษา ซึ่่�งจะช่่วยขยายวิิสััยทััศน์์และประสบการณ์์ให้้แก่่บุุคลากรนั้้�น แต่่จะต้้องไม่่นำำ�เอาบริิษััทฯ หรืือตำำ�แหน่่งของตน
ในบริิษััทฯ ไปพััวพัันกัับกิิจกรรมที่ีี��ทำำ�ภายนอก เว้้นแต่่ได้้รัับอนุุมััติิให้้ทำำ�เช่่นนั้้�นได้้

บริิษััทฯ ยัังกำำ�หนดให้้ในกรณีีที่่�มีีรายการที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ ต้้องรายงานให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาทราบโดย
ทัันทีี และในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการปรัับปรุุงแนวทางในการปฏิิบััติิและได้้มีีการเผยแพร่่ คู่่�มืือบรรษััทภิิบาลฉบัับปรัับปรุุงไว้้ที่่� Website
เรีียบร้้อยแล้้ว
โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ ไม่่พบความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่าง กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานบริิษััททำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ที่่�นำำ�ไปสู่่�ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ได้้
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2. การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์
บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับการใช้้ข้้อมููลภายในไว้้ในคู่่�มืือบรรษััทภิิบาล รวมทั้้�งมีีวิิธีีการดููแลผู้้�บริิหารในการนำำ�ข้้อมููลภายใน
ของบริิษััทฯ ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตนและการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ โดยสรุุปนโยบายที่่�สำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
• บริิษัทั ฯ มีีนโยบายและยึึดมั่่�นในจริิยธรรม ความซื่่อ� สััตย์์ และความสุุจริิตใจ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อลููกค้้า คู่่�ค้้า และผู้้�ถือื หุ้้�น มีีข้อ้ กำำ�หนด
และจรรยาบรรณที่่�ชัดั เจน ในกรณีีที่่พนั
� กั งานหรืือผู้้�บริิหารนำำ�ข้้อมููลบริิษัทั ฯ ไปเปิิดเผยหรืือนำำ�ไปใช้้ส่ว่ นตนหรืือกระทำำ�รายการที่่�อาจขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ ถืือเป็็นความผิิดอย่่างร้้ายแรง และอาจถููกลงโทษทางวิินััย
• บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การแจ้้งให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ รัับทราบเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�การรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของตน
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ซึ่่�งถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ และรัับทราบการจััดทำำ�รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์
ทุุกครั้้�งที่่�มีีการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ ภายใน 3 วัันทำำ�การ หลัังจากวัันที่่�ซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ ตามที่่�สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� กรรมการและผู้้�บริิหารจะต้้องจััดส่่งสำำ�เนารายงานข้้างต้้นต่่อเลขานุุการ
บริิษััทในวัันเดีียวกัับที่่�รายงานต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. เพื่่�อรวบรวมเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกครั้้�งซึ่่�งกำำ�หนดไว้้เป็็นวาระการ
ประชุุมเพื่่�อรัับทราบรายงานการถือื ครองหลัักทรััพย์์
• บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารจะต้้องนำำ�ส่ง่ รายงานการมีีส่ว่ นได้้เสีียของตน หรืือของบุุคคลที่่�มีคี วามเกี่่ย� วข้้องกััน ซึ่่ง� เป็็น
ส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการกิิจการของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วม โดยจะต้้องนำำ�ส่่งรายงานครั้้�งแรกภายใน 30 วััน
หลัังจากได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารตามแบบรายงานที่่�กำำ�หนด และรายงานทุุกครั้้�งเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงภายใน 30 วััน
หลัังจากที่่�มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงตามแบบรายงานที่่�กำำ�หนด โดยจะจััดเก็็บที่่�เลขานุุการบริิษัทั เลขานุุการบริิษัทั จะเป็็นผู้้�จััดส่ง่ สำำ�เนาให้้ประธาน
กรรมการบริิษััทและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
	ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังมีีนโยบายการป้้องกัันการใช้้ข้อ้ มููลบริิษัทั ฯ ในทางมิิชอบโดยกำำ�หนดมาตรการข้้อห้้ามไม่่ให้้มีกี ารใช้้โอกาสหรืือข้้อมููลที่่�ได้้
จากการเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือพนัักงานในการหาประโยชน์์ส่่วนตน หรืือทำำ�ธุุรกิิจที่่�แข่่งขัันกัับบริิษััทฯ หรืือธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
รวมทั้้�งไม่่ใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตนในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ หรืือให้้ข้้อมููลภายในแก่่บุุคคลอื่่�น เพื่่�อประโยชน์์การ
ซื้้อ� ขายหุ้้�นของบริิษัทั ฯ และหลีีกเลี่่ย� งหรืืองดซื้้�อขายหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั ฯ ในช่่วง 1 เดืือน ก่่อนการเผยแพร่่งบการเงิินหรืือข้้อมููลที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�
มีีผลต่่อราคาหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั ฯ (ยกเว้้นการซื้้อ� หุ้้�นตามโครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้าง Employee Joint Investment
Program “EJIP”) ทั้้�งนี้้� กรรมการและผู้้�บริิหารจะต้้องทำำ�การรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการรัับทราบตามมาตรา
59 ในพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 พร้้อมกัับรายงานภายใน 3 วัันทำำ�การ ให้้สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่่�อ
เผยแพร่่ต่่อสาธารณชนต่่อไป รวมถึึงกรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงจะต้้องรายงานการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
รัับทราบ ทั้้�งนี้้� นโยบายดัังกล่่าวได้้ผ่่านการให้้ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว
	ทั้้�งนี้้�ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ไม่่มีีเหตุุการณ์์ที่่�กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ประพฤติิฝ่่าฝืืนมาตรการป้้องกััน
การใช้้ข้้อมููลภายใน หรืือมีีการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููลภายในแต่่อย่่างใด
3. การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
บริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) (“TKS”) ได้้แสดงเจตนารมณ์์เข้้าร่่วมกัับโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านการทุุจริิต (CAC) เมื่่�อวัันที่่� 12 มิิถุุนายน 2562 และได้้รัับการรัับรองเป็็นสมาชิิกโครงการเมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2563 ทั้้�งนี้้�
บริิษัทั ฯ แสดงเจตนารมณ์์อย่่างชััดเจนที่่�จะให้้พนักั งานทุุกระดัับตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ว่่าการประกอบธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ที่่�จะประสบความ
สำำ�เร็็จอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนนั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับความไว้้ใจจากลููกค้้า ผู้้�ถือื หุ้้�น ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายและสาธารณชนที่่�มีีต่่อบริิษััทฯ ในการ
ดำำ�เนิินงานด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต โปร่่งใส และเป็็นธรรม
บริิษััทฯ ได้้ขอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทมีีวาระเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิการทบทวนนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี ซึ่่�งนโยบายดัังกล่่าวมีีแนวทางในการปฏิิบััติิดัังนี้้�
•	ครอบคลุุมไปถึึงกระบวนการบริิหารงานบุุคคล ตั้้�งแต่่การสรรหาหรืือการคััดเลืือกบุุคลากร การเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง การฝึึกอบรม การ
ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านพนัักงาน และการให้้ผลตอบแทน ไม่่ดำำ�เนิินการหรืือเข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมในการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั ทุุกรููปแบบ ทั้้�ง
ทางตรงและทางอ้้อม เพื่่�อประโยชน์์ของตนเองหรืือบริิษััทฯ หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันตนเอง เช่่น เพื่่�อน ครอบครััว คนรู้้�จััก เป็็นต้้น โดย
กำำ�หนดให้้ผู้้�บังั คัับบััญชาทุุกระดัับสื่่อ� สารทำำ�ความเข้้าใจกัับพนัักงานเพื่่อ� ใช้้ในกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบและควบคุุม
ดููแลการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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• การดำำ�เนิินการใด ๆ ตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ให้้ใช้้แนวปฏิิบััติิตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจและคู่่�มืือ
จรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััทฯ นโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ รวมทั้้�งระเบีียบและคู่่�มืือปฏิิบััติิงานของ
บริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนแนวทางปฏิิบััติิอื่่�นใดที่่�บริิษััทฯ จะกำำ�หนดขึ้้�นต่่อไป
- เพื่่�อความชััดเจนในการดำำ�เนิินการในเรื่่�องที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงกัับการเกิิดการทุุจริิตคอร์์รััปชััน กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุก
ระดัับต้้องปฏิิบััติิด้้วยความระมััดระวัังในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
- ไม่่รัับ หรืือให้้ของขวััญ ของกำำ�นััลที่่�เป็็นเงิินสด เช็็ค พัันธบััตร หุ้้�น ทองคำำ� เพชรพลอย อััญมณีี อสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือสิ่่�งของใน
ทำำ�นองเดีียวกััน หรืือประโยชน์์อื่่�น ๆ เช่่น การเลี้้�ยงรัับรอง การอำำ�นวยความสะดวกด้้านที่่�พััก ยานพาหนะ เป็็นต้้น กัับผู้้�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องที่่�ตนได้้เข้้าไปติิดต่่อประสานงาน ทั้้�งในหน่่วยงานราชการ หน่่วยงานเอกชน คู่่�ค้้า และคู่่�แข่่งทางการค้้า ที่่�จะเป็็นการซััก
นำำ�ให้้เกิิดการละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตน ทั้้�งนี้้� ค่่าใช้้จ่่ายการให้้ การมอบหรืือรัับของกำำ�นััล การเลี้้�ยงรัับรอง ให้้เป็็นไปตาม
ที่่�กำำ�หนดในจริิยธรรมธุุรกิิจและนโยบายการปฏิิบััติิของบริิษััทฯ โดยสิ่่�งของ ของขวััญหรืือผลประโยชน์์อื่่�นที่่�ให้้แก่่กัันในหน้้าที่่�
การงานควรมีีราคาไม่่มากและเหมาะสมในแต่่ละโอกาส
	ทั้้�งนี้้� ก่่อนการรัับของที่่�ระลึึกควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้้ปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมาย และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ โดยสิ่่�งของหรืือ
ของขวััญที่่�ให้้แก่่กันั ในหน้้าที่่�การงานควรมีีราคาไม่่มากและเหมาะสมในแต่่ละโอกาส และการให้้สิ่่ง� ของหรืือของขวััญตามโอกาส
หรืือวาระต่่าง ๆ ต้้องมีีมููลค่่าไม่่มากจนเกิินปกติิวิิสััยและสถานภาพของธุุรกิิจ
- การจ่่ายและการรัับเงิินที่่�เกี่่ย� วกัับค่่าของขวััญ ค่่าบริิการต้้อนรัับและค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น� ๆ และการใช้้จ่า่ ยอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิบัติั ิ
ตามสััญญาทางธุุรกิิจสามารถกระทำำ�ได้้โดยเป็็นการให้้ในนามบริิษัทั ฯ เท่่านั้้�น และต้้องเป็็นไปตามระเบีียบที่่�บริิษัทั ฯ กำำ�หนดอย่่าง
สมเหตุุสมผล ถููกต้้องตามกาลเทศะหรืือในช่่วงเทศกาลสากล และสามารถตรวจสอบได้้
- กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานสามารถรัับของขวััญที่่�มีมูี ูลค่่าไม่่เกิิน 3,000 บาท จากคู่่�ค้้าได้้ เว้้นแต่่กรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิเสธ
และจะต้้องรัับของขวััญที่่�มีีมููลค่่ามากกว่่า 3,000 บาท จากคู่่�ค้้า จะต้้องแจ้้งให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาและคณะทำำ�งานทราบ และให้้นำ�ส่
ำ ่ง
ของขวััญดัังกล่่าวแก่่สำำ�นัักเลขานุุการ เพื่่�อนำำ�ไปเป็็นของรางวััลและ/หรืือบริิจาคเพื่่�อการกุุศลตามความเหมาะสมต่่อไป
- การใช้้เงิินบริิจาคหรืือทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ เพื่่�อการกุุศล ต้้องกระทำำ�ในนามบริิษััทฯ เท่่านั้้�น และอยู่่�ภายใต้้การดำำ�เนิินการของ
สำำ�นักั เลขานุุการ โดยการบริิจาคหรืือการให้้เงิินสนัับสนุุนจะพิิจารณาตามอำำ�นาจอนุุมัติั ใิ นแต่่ละระดัับชั้้น� ของผู้้�มีีอำำ�นาจที่่�บริิษัทั ฯ
กำำ�หนด การบริิจาคเพื่่�อการกุุศลต้้องเป็็นการบริิจาคให้้กัับมููลนิิธิิ องค์์การ สถานสาธารณกุุศล เช่่น วััด โรงพยาบาล โรงเรีียน
มหาวิิทยาลััย สถานพยาบาล หรืือองค์์กรเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคม ที่่�มีีใบรัับรองหรืือเชื่่�อถืือได้้ สามารถตรวจสอบได้้ ทั้้�งนี้้� รวมถึึง
การรัับเงิินบริิจาคหรืือเงิินสนัับสนุุนต้้องเป็็นไปอย่่างโปร่่งใสและถููกต้้องตามกฎหมาย โดยต้้องมั่่�นใจว่่าไม่่ได้้ถููกนำำ�ไปใช้้เพื่่�อเป็็น
ข้้ออ้้างในการติิดสิินบน
- การบริิจาคเพื่่�อการกุุศลในนามส่่วนตััวพึึงกระทำำ�ได้้ แต่่ต้้องไม่่เกี่่�ยวข้้องหรืือทำำ�ให้้เกิิดข้้อสงสััยได้้ว่่าเป็็นการกระทำำ�ที่่�ทุุจริิต
คอร์์รััปชััน เพื่่�อหวัังผลประโยชน์์ใด
- การใช้้เงิินหรืือทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ เพื่่�อสนัับสนุุนโครงการ ต้้องระบุุชื่่�อในนามบริิษััทฯ เท่่านั้้�น โดยเงิินสนัับสนุุนที่่�จ่่ายไปต้้อง
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อธุุรกิิจ ให้้ภาพลัักษณ์์และชื่่�อเสีียงที่่�ดีีของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� การเบิิกจ่่ายต้้องระบุุวััตถุุประสงค์์ที่่�ชััดเจน และมีี
หลัักฐานที่่�ตรวจสอบได้้ และดำำ�เนิินการผ่่านขั้้�นตอนตามระเบีียบของบริิษััทฯ
- ไม่่เป็็นตััวกลางในการเสนอเงิิน ทรััพย์์สิิน สิ่่�งของ หรืือประโยชน์์อื่่�นใดกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ หน่่วยงานราชการ หรืือองค์์กร
ใด ๆ เพื่่อ� แลกกัับสิิทธิิพิเิ ศษที่่�ไม่่ควรได้้ หรืือทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐละเว้้นการปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบข้้อบัังคัับ และข้้อปฏิิบัติั ทิ าง
กฎหมายตามที่่�กำำ�หนดไว้้
- ไม่่กระทำำ�การอัันใดที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการเมืืองภายในบริิษัทั ฯ และไม่่ใช้้ทรััพยากรใดของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� ดำำ�เนิินการดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ
เป็็นองค์์กรที่่�ยึึดมั่่�นในความเป็็นกลางทางการเมืือง สนัับสนุุนการปฏิิบััติิตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิิปไตย
รวมถึึงไม่่มีีแนวทางในการให้้การช่่วยเหลืือทางการเมืืองแก่่พรรคการเมืืองใด ไม่่ว่่าจะโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม ทั้้�งนี้้� กรรมการ
ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััทฯ มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางการเมืืองได้้ภายใต้้บทบััญญััติิตามรััฐธรรมนููญ กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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- ในการจััดซื้้�อจััดจ้้างต้้องดำำ�เนิินการผ่่านขั้้�นตอนตามระเบีียบของบริิษััทฯ มีีความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้
-	ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจและการจััดซื้้�อจััดจ้้างกัับภาครััฐ ห้้ามให้้หรืือรัับสิินบนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจทุุกชนิิด การดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทฯ และการติิดต่่องานกัับภาครััฐจะต้้องเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส ซื่่�อสััตย์์และต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- หากพบเห็็นการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่ายการทุุจริิตคอร์์รััปชัันหรืือส่่อไปในทางทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่่�มีีผลเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ ทั้้�งทาง
ตรงหรืือทางอ้้อม ต้้องไม่่ละเลยหรืือเพิิกเฉยต่่อพฤติิกรรมดัังกล่่าว ควรแจ้้งให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารทราบทัันทีี หรืือแจ้้ง
ผ่่านช่่องทางการแจ้้งเบาะแสตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในนโยบายนี้้�
•	พนัักงานไม่่พึึงละเลยหรืือเพิิกเฉยเมื่่อ� พบเห็็นการกระทำำ�ที่่เ� ข้้าข่่ายการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั ฯ โดยต้้องแจ้้งให้้ผู้้�บังั คัับ
บััญชาหรืือบุุคคลที่่�รับั ผิิดชอบทราบ และให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงต่่าง ๆ หากมีีข้อ้ สงสััยหรืือข้้อซัักถามให้้ปรึึกษากัับ
ผู้้�บัังคัับบััญชา หรืือบุุคคลที่่�กำำ�หนดให้้ทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการติิดตาม การปฏิิบััติิเรื่่�องต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันผ่่าน
ช่่องทางต่่าง ๆ ที่่�กำำ�หนดไว้้
• การลงโทษผู้้�ที่่�ละเมิิดกฎหมาย กฎ ระเบีียบ นโยบายต่่าง ๆ รวมถึึงข้้อพึึงปฏิิบััติิอื่่�น ๆ ของบริิษััทฯ จะถููกดำำ�เนิินการลงโทษทางวิินััย
และ/หรืือทางกฎหมาย โดยพิิจารณาจากเจตนา สภาพแวดล้้อม ผลการกระทำำ�ผิิด บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะไม่่ลดตำำ�แหน่่ง ลงโทษ
หรืือให้้ผลทางลบต่่อพนัักงานที่่�ปฏิิเสธการทุุจริิตคอร์์รััปชััน แม้้ว่่าการกระทำำ�นั้้�นจะทำำ�ให้้บริิษััทฯ สููญเสีียโอกาสทางธุุรกิิจ และ
บริิษััทฯ มีีกระบวนการสื่่�อสารอย่่างชััดเจนผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ เช่่น หลัักสููตรการปฐมนิิเทศสำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานใหม่่ การ
สััมมนา การอบรม อิินทราเน็็ต เป็็นต้้น กรรมการและผู้้�บริิหารต้้องตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการเผยแพร่่ ให้้ความรู้้� ให้้คำำ�ปรึึกษา
เพื่่อ� สร้้างความเข้้าใจให้้แก่่ผู้้�ใต้้บังั คัับบััญชาเกี่่ย� วกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั เพื่่อ� ให้้พนักั งานได้้ปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามนโยบาย
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั ันของบริิษััทฯ รวมถึึงเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในเรื่่�องการมีีความซื่่�อสััตย์์ จริิยธรรม และจรรยาบรรณ
นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั ของบริิษัทั ฯ ยัังกำำ�หนดให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นผู้้�พิจิ ารณารัับเรื่่อ� งแจ้้งเบาะแส ข้้อร้้องเรีียน
การกระทำำ�ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความสงสััยได้้ว่่าเป็็นการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ โดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
บริิษััทฯ กำำ�หนดช่่องทางในการติิดต่่อและรัับเรื่่�องร้้องเรีียนไว้้ดัังนี้้�
• แจ้้งผ่่านช่่องทาง อีีเมล feedback@tks.co.th โดยอีีเมลนี้้�จะส่่งตรงถึึงประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		ประธานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน
• แจ้้งผ่่านช่่องทาง เว็็บไซต์์ของบริิษััท ที่่� www.tks.co.th (หััวข้้อ : แจ้้งเบาะแส)
• แจ้้งผ่่านช่่องทาง โทร. 0-2784-5888 หรืือ
• แจ้้งผ่่านช่่องทาง กล่่องรัับความคิิดเห็็น (กล่่องแดง)
โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้มีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยการจััดส่่ง E-mail เพื่่�อสื่่�อสารให้้พนัักงานทราบถึึงความ
เสี่่่�ยงที่่่�อาจก่่อให้้้�เกิิดการทุุจริิตคอร์์รััปชััน รวมทั้้�งแนวทางป้้องกััน เช่่น การงดรัับของขวััญช่่วงเทศกาล ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ไม่่พบหรืือได้้รัับแจ้้ง
เบาะแสการทุุจริิตคอร์์รััปชัันแต่่อย่่างใด
4. การแจ้้งเบาะแส
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในเรื่่�องการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ โดยการสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้บุุคลากรของบริิษััทฯ อย่่าง
บููรณาการ ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการบริิหารจััดการอย่่างยั่่�งยืืน และเสริิมสร้้างผลประโยชน์์แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องและผู้้�มีีส่่วนร่่วมทั้้�งหลาย จึึงได้้มีี
วััตถุุประสงค์์ที่่�จะจััดตั้้�งระบบการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�การในเชิิงการบริิหารธุุรกิิจที่่�ไม่่ถููกต้้องตามหลัักบรรษััทภิิบาล โดยบุุคคลภายนอก
บริิษััทฯ และบุุคคลภายในบริิษััทฯ เพื่่�อให้้ผู้้�ที่่�แจ้้งเบาะแสอัันเป็็นการกระทำำ�ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ ได้้รัับข้้อความคุ้้�มครองและป้้องกััน
จากการถููกกลั่่�นแกล้้ง และสำำ�หรัับบุุคลากรภายในบริิษััทฯ มิิให้้ถููกขััดขวางความเจริิญก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�การงานอัันชอบธรรม
โดยปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ไม่่ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนการกระทำำ�ผิดทุ
ิ ุจริิตหรืือการกระทำำ�ผิิดจริิยธรรม หรืือเกิิดกรณีีเกี่่�ยวกัับชื่่�อเสีียง
ในทางลบของบริิษัทั ฯ อัันเนื่่อ� งมาจากการบริิหารงานของคณะกรรมการ รวมถึึงไม่่มีกี รณีีที่่ก� รรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารลาออก อัันเนื่่อ� งมาจาก
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ผิิดพลาดของบริิษััทฯ ตลอดจนไม่่มีีกรณีีพิิพาททางกฎหมายทั้้�งในเรื่่�องแรงงาน สิิทธิิของผู้้�บริิโภค และการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจแต่่ประการใด
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รายงานผลการปฏิิบัติ
ั หน้้
ิ าที่่ข
� องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีีที่่ผ่
� า
่ นมา

	จำำ�นวนครั้้�งการประชุุมและการเข้้าประชุุมของกรรมการตรวจสอบรายบุุคคล
ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมามีีการจััดประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบจำำ�นวน 6 ครั้้�ง ตามรายละเอีียดดัังนี้้�
ประชุม
้ ่
ครังที

วันที่ประชุม

คุณเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
กรรมการตรวจสอบ

คุณประเสริฐ บุญสั มพั นธ์
กรรมการตรวจสอบ

1

1 มีนาคม 2564

2

13 พฤษภาคม 2564

3

23 มิถน
ุ ายน 2564

4

9 สิงหาคม 2564

5

11 พฤศจิกายน 2564

6

23 ธันวาคม 2564

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

้
รวมจำ�นวนครังเข้าประชุ
ม

้
6 ครัง

้
6 ครัง

้
6 ครัง

หน้้าที่่ข
� องคณะกรรมการตรวจสอบ

	คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
ในการสอดส่่องดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และให้้ความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระและเที่่�ยงธรรมต่่อรายงานทางการเงิิน ระบบการควบคุุม
ภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีที่่�มีีความเป็็นอิิสระ การพิิจารณาความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และการปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยได้้กำำ�หนดองค์์ประกอบ ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ และข้้อกำำ�หนดในการประชุุม
เพื่่�อให้้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลเป็็นไปตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังนี้้�
•	กำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�ตรวจสอบภายใน รวมทั้้�งมีีการเสนอแนะแนวทางให้้มีกี ารตรวจสอบเรื่่อ� งต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผล เป็็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และทิิศทางขององค์์กร ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้
พิิจารณาอนุุมััติิแผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี รวมถึึงพิิจารณาอนุุมััติิการทบทวนความเหมาะสมของผัังโครงสร้้างหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
•	สอบทานการประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
•	คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี จำำ�นวน 5 ครั้้�ง โดยมีี 1 ครั้้�งที่่�เป็็นการประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีี
ฝ่่ายบริิหารเข้้าร่่วม เพื่่อ� สื่่อ� สารเรื่่อ� งแผนการตรวจสอบงบการเงิินประจำำ�ปีี และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�สอบบััญชีีได้้รายงานเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ในการ
ตรวจสอบงบการเงิินของบริิษััทฯ
• ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบทุุกไตรมาสจะมีีวาระพิิจารณางบการเงิินประจำำ�ไตรมาส เพื่่�อให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิิจารณาอนุุมััติิ ซึ่่�งก่่อนการอนุุมััติิทุุกครั้้�ง คณะกรรมการตรวจสอบจะมีีการสอบถามถึึงกระบวนการในการจััดทำำ�งบการเงิินอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ และในกรณีีที่่�บริิษััทฯ มีีรายการทางบััญชีีที่่�มีีความซัับซ้้อน คณะกรรมการตรวจสอบจะมีีการกำำ�กัับดููแลให้้การจััดทำ�ำ งบ
การเงิินเป็็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน เพื่่�อให้้บริิษััทฯ มีีรายงานทางการเงิินที่่�ถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ และเปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างเพีียงพอ
• ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้รัับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศโดยผู้้�สอบบััญชีี ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสอบบััญชีี
ประจำำ�ปีี และคณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องดัังกล่่าวเป็็นอย่่างมาก โดยในระหว่่างที่่�มีีการประชุุมสรุุปผลการ
ตรวจสอบของผู้้�สอบบััญชีี คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการสอบถามเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีและปฏิิบััติิตามการควบคุุม
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลอย่่างเหมาะสมและเพีียงพอหรืือไม่่
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• ในปีีที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบดัังนี้้�
- เนื่่�องจากในปีี 2565 ที่่�จะมาถึึง พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล จะมีีผลบัังคัับใช้้ทั้้�งฉบัับ คณะกรรมการตรวจสอบให้้ความเห็็น
ว่่าเรื่่�องดัังกล่่าวเป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ จึึงได้้มีีการติิดตามความคืืบหน้้าในการเตรีียมความพร้้อมของบริิษััทฯ อย่่างใกล้้ชิิด
-	ติิดตามผลการตรวจติิดตามของหน่่วยงานตรวจสอบภายในอย่่างสม่ำำ��เสมอ และรายงานผลการตรวจติิดตามดัังกล่่าวต่่อที่่�ประชุุม
กรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
- พิิจารณา คััดเลืือก และเสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ และพิิจารณาเสนอ
ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี โดยคำำ�นึึงถึึงผลการปฏิิบัติั งิ าน ความเป็็นอิิสระ คุุณสมบััติิ ทัักษะความรู้้�ความสามารถ ประสบการณ์์
ในการตรวจสอบธุุรกิิจ ผลการสอบทานระบบควบคุุมคุุณภาพของสำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสัังกััดอยู่่�
- พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์
-	สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีกระบวนการกำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบที่่�สนัับสนุุนการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยติิดตามและ
ประเมิินผลมาตรการป้้องกัันคอร์์รััปชัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ
สรุุปผลการปฏิิบัติ
ั หน้้
ิ าที่่ข
� องคณะกรรมการชุุดย่อ
่ ยอื่่�นๆ

บริิษัทั ฯ มีีคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยจำำ�นวน 5 ชุุด เพื่่อ� ช่่วยติิดตามและกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ และรายงานผลต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ ซึ่่�งประกอบไปด้้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และ คณะกรรมการบริิหาร โดยสรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละชุุด
ได้้ดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่� ยง

	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง ได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั ฯ เพื่่อ� ให้้การบริิหารงานและการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ เป็็นไปในทิิศทางที่่�ดีีและสอดคล้้องต่่อสภาพเศรษฐกิิจในปััจจุุบััน ในรอบปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ได้้ปฏิิบัติั งิ านตามอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบตามกรอบการบริิหารงานความเสี่่ย� งที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้อย่่างครบถ้้วน โดยจััดให้้มีกี ารประชุุม
ทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้�ง สรุุปสาระสำำ�คััญของการประชุุม ได้้ดัังนี้้�
1. กำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััทฯ
	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ได้้กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทฯ มีีกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สอดคล้้องกัับกรอบการบริิหารความเสี่่�ยง
ตามมาตรฐาน COSO-ERM 2017 และมีีการจััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยงรองรัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ เพื่่�อลดโอกาสเกิิดเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยง
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ และเพื่่�อลดผลกระทบหากเกิิดเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยงนั้้�น ๆ ไม่่ให้้ส่่งผลต่่อเป้้าหมายขององค์์กรอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ
2. พิิจารณากลั่่�นกรองรายการความเสี่่�ยงองค์์กรประจำำ�ปีี และทบทวนระหว่่างปีี
	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ได้้พิิจารณากลั่่�นกรองรายการความเสี่่�ยงองค์์กร ประจำำ�ปีี 2564 ทั้้�งจากปััจจััยภายนอกที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่
การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของลููกค้้า การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี และปััจจััยภายในที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยการ
ถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น (Holding Company) รวมถึึงทบทวนระหว่่างปีีให้้ครอบคลุุมปััจจััยเสี่่�ยงใหม่่ ๆ (Emerging Risks) ที่่�มีีนััยสำำ�คััญภายใต้้
ความไม่่แน่่นอนจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่่ละระลอก
3. ติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ได้้ติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรอย่่างใกล้้ชิิดเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส และให้้ข้้อเสนอแนะแก่่
ฝ่่ายจััดการในการปรัับปรุุงการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งให้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น� โดยการทบทวนแผนบริิหารความเสี่่ย� งให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และสภาพ
แวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารการลงทุุน การกระจายความเสี่่�ยงในการลงทุุน และการ
ติิดตามผลการลงทุุน รวมถึึงการกำำ�หนดตััวชี้้�วัดค
ั วามเสี่่�ยงที่่�ชััดเจนเพื่่�อวััดประสิิทธิิผลของการบริิหารความเสี่่�ยง โดยคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงมีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายไตรมาส
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	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทฯ ด้้วยความระมััดระวัังรอบคอบ และ
ให้้ความเห็็นเป็็นไปโดยอิิสระ และยึึดถืือผลประโยชน์์โดยรวมของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ เพื่่�อให้้ได้้รัับผลตอบแทนเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้
รวมถึึงร่่วมป้้องกัันและแก้้ไขความเสี่่ย� งต่่างๆ เพื่่อ� ความก้้าวหน้้าเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่ง� ยืืนของบริิษัทั สืืบต่่อไป คณะกรรมการบริิหารความ
เสี่่�ยง ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทฯ ด้้วยความระมััดระวัังรอบคอบ และให้้ความเห็็นเป็็นไปโดยอิิสระ
และยึึดถืือผลประโยชน์์โดยรวมของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ เพื่่�อให้้ได้้รัับผลตอบแทนเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้รวมถึึงร่่วมป้้องกัันและแก้้ไข
ความเสี่่�ยงต่่างๆ เพื่่�อความก้้าวหน้้าเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนของบริิษััทสืืบต่่อไป
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

	คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ภายใต้้หน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบที่่�กำำ�หนดไว้้ การพิิจารณาหลัักเกณฑ์์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา เพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ พิิจารณา
ให้้ความเห็็นชอบก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�สำำ�หรัับปีี 2564 คณะกรรมการ
สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ได้้ดำ�ำ เนิินการตามกรอบการปฏิิบััติิงานที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างครบถ้้วน ซึ่่�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน มีีการประชุุมรวม 4 ครั้้�ง สรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
1. พิิจารณาการสรรหา และคััดเลืือกบุุคคลเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการแทนกรรมการที่่�ครบวาระ ซึ่่�งได้้พิิจารณาสรรหาจากบุุคคลที่่�มีี
คุุณสมบััติที่่ิ เ� หมาะสม ครบถ้้วน ตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย
และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายกำำ�หนด โดยคำำ�นึึงถึึงคุุณวุุฒิิ ประสบการณ์์ และความรู้้� ความสามารถ ที่่�จะเป็็นประโยชน์์
ต่่อบริิษััทฯ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ และที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป โดยกรรมการผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย จะไม่่เข้้าร่่วมและงดออกเสีียงในเรื่่�องดัังกล่่าว
2. พิิจารณากลั่่�นกรองค่่าตอบแทนที่่�จำ�ำ เป็็นและเหมาะสม และผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ ให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััทฯ และคณะ
กรรมการชุุดย่่อยของบริิษััทฯ โดยพิิจารณาภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ผลงาน และเปรีียบเทีียบในธุุรกิิจที่่�ใกล้้เคีียงกััน เพื่่�อนำำ�
เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ พิิจารณาตามความเหมาะสมและอนุุมััติิ
3. พิิจารณาสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมที่่�จะเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ แทนกรรมการที่่�ลาออก เพื่่�อเสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทฯ พิิจารณาแต่่งตั้้�งตามความเหมาะสม
4. พิิจารณาแบบประเมิินคณะกรรมการบริิษัทั แบบรายคณะ และแบบรายบุุคคล และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย แบบรายคณะ และแบบ
ประเมิินประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
5. พิิจารณาทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้ปฏิิบััติิ
งานตามหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ โปร่่งใส และให้้ความเห็็นอย่่างตรงไปตรงมา ตามหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายเป็็นสำำ�คััญ
คณะกรรมการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ

การดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ถืือเป็็นหนึ่่�งในเรื่่�องสำำ�คััญที่่�บริิษััทฯ ถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด เนื่่�องจากเป็็นปััจจััย
สำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งที่่�จะทำำ�ให้้องค์์กรสามารถประสบความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคต และเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายในการพััฒนาการ
บริิหารจััดการของบริิษัทั ฯ ให้้ได้้รับั การยอมรัับ บริิษัทั ฯ จึึงได้้ปฏิิบัติั ติ ามการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีแี ละพััฒนาระบบการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของ
บริิษัทั ฯ ให้้มีธี รรมาภิิบาลและมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้น� ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�สำ�ำ หรัับปีี 2564 คณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการได้้มีกี ารประชุุม
เพื่่�อติิดตามการดำำ�เนิินงาน และปฏิิบััติิตามหน้้าที่่�ที่่�กำำ�หนดไว้้ และรายงานผลการประชุุมต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ ซึ่่�งมีีสาระสำำ�คััญที่่�อาจ
สรุุปได้้ดัังนี้้�
1.	คณะกรรมการฯ ได้้ส่ง่ เสริิม และสนัับสนุุนการเข้้าอบรมโครงการแนวร่่วมต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั ของคณะกรรมการ เพื่่อ� ศึึกษา
และเข้้าใจระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด กฎเกณฑ์์ต่่างๆ เกี่่�ยวกัับโครงการแนวร่่วมการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
2.	คณะกรรมการฯ ได้้ร่ว่ มกัันพิิจารณาทบทวนกฎเกณฑ์์ และนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั เพื่่อ� ให้้เหมาะสม ถููกต้้อง ตามนโยบาย
การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน อัันได้้แก่่การตรวจสอบการปฏิิบััติิงานให้้ตรงตามนโยบาย อำำ�นาจดำำ�เนิินการ การจััดการทางบััญชีี
การตลาด การจััดซื้้�อ การควบคุุมภายในทั้้�งด้้านการเงิินและการดำำ�เนิินการ รวมถึึงกระบวนการอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรการ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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ต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน เช่่น แนวทางเกี่่�ยวกัับทรััพยากรบุุคคล การให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานและบุุคลากรทุุกคน โดยจะต้้องอบรม และ
ปฐมนิิเทศแก่่พนัักงานให้้ทราบถึึงมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน นโยบาย และแนวปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
3.	คณะกรรมการฯ ได้้ร่่วมกัันทบทวนกฎบััตรของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และเสนอการปรัับปรุุงแก้้ไขกฎบััตรต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท
4.	คณะกรรมการฯ ได้้ร่่วมทบทวนคู่่�มืือบรรษััทภิิบาลของบริิษััท และนโยบายที่่�สำ�คั
ำ ัญต่่างๆ และเสนอการปรัับปรุุงแก้้ไขคู่่�มืือ
บรรษััทภิิบาลต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
	คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ เน้้นย้ำำ��ความมุ่่�งมั่่�นในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ และการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน ซึ่่�งเป็็นแรงผลัักดัันที่่�สำำ�คััญในการบรรลุุความเป็็นเลิิศด้้านการดำำ�เนิินงานที่่�โปร่่งใส ยุุติิธรรม และตรวจสอบได้้ เพื่่�อสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�น แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน ที่่�มีีส่่วนสนัับสนุุนให้้องค์์กรเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
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การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
การควบคุุมภายใน

	คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการตรวจสอบให้้ความสำำ�คััญและตระหนัักว่่า ระบบการควบคุุมภายในเป็็นกลไกสำำ�คััญที่่�จะ
สร้้างความมั่่�นใจต่่อฝ่่ายบริิหารในการช่่วยลดความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ ช่่วยให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� ในปีีที่่�
ผ่่านมามีีการประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในโดยใช้้แบบประเมิินของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ซึ่่�งแบบประเมิินระบบการควบคุุมภายในประกอบด้้วย 5 ด้้านดัังนี้้�
●

●

●

●

●

การควบคุุมภายในองค์์กร (Control Environment)
การประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment)
การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล (Information & Communication)
ระบบการติิดตาม (Monitoring Activities)

ในระหว่่างการประเมิินดัังกล่่าว ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีข้ี อ้ ซัักถามจากฝ่่ายบริิหารเพื่่อ� สอบทานความมีีอยู่่�จริิงของระบบ
ควบคุุมภายในที่่�ฝ่่ายบริิหารมีีจััดทำำ�แบบประเมิิน ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ และ
บริิษัทั ย่่อยมีีความเพีียงพอและเหมาะสม โดยบริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้มีบุี คุ ลากรอย่่างเหมาะสมและเพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินการตามระบบได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
	ทั้้�งนี้้� การพิิจารณาแต่่งตั้้ง� โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่น� ใดที่่�รับั ผิิดชอบเกี่่ย� วกัับการตรวจสอบ
ภายใน จะต้้องผ่่านการอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบก่่อนทุุกครั้้�ง โดยในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้้�งที่่� 6/2564 เมื่่อ�
วัันที่่� 23 ธัันวาคม 2564 ได้้แต่่งตั้้�งคุุณเชิิดสกุุล อ้้นมงคล ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายในและเป็็นผู้้�ดููแลงานตรวจ
สอบภายในทั้้�งหมด ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 ธัันวาคม 2564 เนื่่�องจากเป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์ และมีีความรู้้�ในการปฏิิบััติิงานด้้านการตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้้�งมีีความเข้้าใจในกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ จึึงเห็็นว่่า มีีความเหมาะสมที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าว
รายการระหว่่างกััน

ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีรายการระหว่่างกัันกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันตามที่่�ได้้เปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน สำำ�หรัับปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้ทำำ�หน้้าที่่�สอบทานแล้้วและมีีความเห็็นว่่าการทำำ�รายการระหว่่างกััน
ดัังกล่่าวเป็็นการทำำ�รายการอย่่างสมเหตุุสมผล เป็็นไปในทางการค้้าปกติิ และมีีการกำำ�หนดราคาโดยเทีียบเคีียงได้้กัับราคาตลาด
ในธุุรกิิจนั้้�น ๆ แล้้ว โดยสรุุปได้้ดัังนี้้�
ลักษณะความ
สั มพั นธ์
บริษัทย่อย

ชื่อกิจการ

ลักษณะรายการ

2564

2563

ขายสินค้า

20.74

31.84

บมจ. ทีบีเอสพี (สิ้นสุด 20 กันยายน 2564)

รายได้ค่าบริหารจัดการ

18.82

29.36

บจก. ไทยบริตช
ิ ดีโพสต์

รายได้ค่าเช่า
้ นค้า
ซือสิ

18.63

15.27

8.65

4.41

8.53

7.29

0.17

0.18

บจก. โกไฟว์

บจก. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์

ค่าเช่าและบริการ
้ าย
ดอกเบียจ่
่
ค่าใช้จ่ายอืน
บริษัทร่วม

มูลค่า (ล้านบาท)

บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
้
บมจ. ทีบีเอสพี (ตังแต่
21 กันยายน 2564 ถึงปั จจุ บน
ั )

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

ขายสินค้า

่
ค่าใช้จ่ายอืน

-

1.28

160.76

167.42

0.06

0.18
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มาตรการหรืือขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน
รายการ
ขายสินค้า
รายได้ค่าบริหารจัดการ
รายได้ค่าเช่า
่
รายได้อืน
้ นค้า
ซือสิ

ค่าเช่าและบริการ
ดอกเบยจ่
ี้ าย
่
ค่าใช้จ่ายอืน

นโยบายการกำ�หนดราคา
ราคาต้นทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ ม
่
ราคาทีตกลงกั
นตามสัญญา
่
ราคาทีตกลงกั
นตามสัญญา
่
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ราคาตลาด
่
ราคาทีตกลงกั
นตามสัญญา

่
้
อัตราทีตกลงกั
นตามสัญญาอ้างอิงกับอัตราดอกเบียของธนาคาร
่
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา

มาตรการหรืือขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน
กรรมการผู้้�จััดการได้้รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิษััทให้้เป็็นผู้้�อนุุมััติิการดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับกิิจการในกลุ่่�ม ภายใต้้เงื่่�อนไข
ปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิและเงื่่�อนไขทางการค้้าทั่่�วไป โดยจะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่ง� หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย รวมถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
เกี่่ย� วกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายซึ่่ง� สิินทรััพย์ที่่์ สำ� �คั
ำ ญ
ั ของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย การ
ร่่วมค้้า และบริิษััทร่่วม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี
	ทั้้�งนี้้� การมอบอำำ�นาจดัังกล่่าวข้้างต้้นให้้แก่่กรรมการผู้้�จััดการนั้้�นต้้องอยู่่�ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ของกฎหมายและกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ
ของบริิษััทฯ และในกรณีีที่่�การดำำ�เนิินการใด ๆ มีีหรืืออาจมีีผลประโยชน์์หรืือส่่วนได้้ส่่วนเสีียของกรรมการผู้้�จััดการหรืือบุุคคลที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ กรรมการผู้้�จััดการจะไม่่มีีอำ�ำ นาจอนุุมััติิการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว โดยกรรมการผู้้�จััดการจะต้้องนำำ�เสนอ
เรื่่�องดัังกล่่าวต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาต่่อไป
นอกจากนี้้� ในกรณีีการทำำ�รายการใด ๆ ที่่�เป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการเกี่่�ยวกัับการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์
ของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย การร่่วมค้้า หรืือบริิษััทร่่วม แล้้วแต่่กรณีี การทำำ�รายการดัังกล่่าวต้้องได้้รัับการพิิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิหรืือนำำ�เข้้าที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�ออนุุมััติิ และ/หรืือการปฏิิบััติิอื่่�น
ใดตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนดไว้้สำ�ำ หรัับเรื่่�องนั้้�น ๆ ด้้วย เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในเรื่่�องดัังกล่่าว
นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
บริิษัทั ฯ ยัังคงมีีการซื้้อ� ขายสิินค้้าและให้้บริิการระหว่่างกัันกัับกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัันต่่อไปในอนาคต เนื่่อ� งจากการทำำ�รายการดัังกล่่าว
เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิของบริิษัทั ฯ และเป็็นการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของบริิษัทั ย่่อย โดยที่่�การกำำ�หนดราคาจะเป็็น
ไปในราคาต้้นทุุนบวกกำำ�ไรส่่วนเพิ่่�มที่่�เทีียบเคีียงได้้กัับราคาตลาด อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ จะคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดที่่�บริิษััทฯ จะ
ได้้รัับเป็็นสำำ�คััญ สำำ�หรัับการทำำ�รายการใด ๆ กัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ซึ่่�งเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�ที่่�มีีส่่วน
ได้้เสีียกัับกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร บริิษัทั ฯ จะดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์และขั้้น� ตอนในการอนุุมัติั กิ ารทำำ�รายการระหว่่างกัันอย่่างเคร่่งครััด
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
	คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััทฯ) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ จำำ�นวน 3
คน มีีนางเสาวนีีย์์ กมลบุุตร เป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอารีีพงศ์์ ภู่่�ชอุ่่�ม และนายประเสริิฐ บุุญสััมพัันธ์์ เป็็นกรรมการตรวจ
สอบ โดยทั้้�ง 3 คนเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิและมีีประสบการณ์์ด้้านเศรษฐศาสตร์์ ด้้านบััญชีีและการเงิิน ด้้านบริิหารธุุรกิิจ ด้้านการตรวจสอบ
จึึงมีีคุณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมที่่�จะสามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�สอบทานความน่่าเชื่่อ� ถืือของงบการเงิินตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.)
	คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตและความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทตามที่่�
ระบุุในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายของบริิษััทฯ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.) อย่่างครบถ้้วน โดยมุ่่�งเน้้นให้้บริิษััทฯ มีีการ
ปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมถึึงปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ และติิดตามให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็น
ไปอย่่างต่่อเนื่่�อง บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมรวม 6 ครั้้�ง โดยประชุุมร่่วมกัับ
ฝ่่ายบริิหาร ผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�สอบบััญชีีในวาระที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งได้้รายงานผลการประชุุมต่่อคณะกรรมการบริิษััททุุกครั้้�ง สรุุป
สาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
1. การสอบทานรายงานทางการเงิิน
	คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานรายงานทางการเงิินทั้้�งรายไตรมาสและรายปีีของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อย โดยประชุุมร่่วม
กัับผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�บริิหารของสายงานบััญชีีและการเงิินเพื่่อ� พิิจารณาความถููกต้้องครบถ้้วนและเชื่่อ� ถือื ได้้ของรายงานทางการเงิิน ความ
เพีียงพอของการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิิน ความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่เ� ลืือกใช้้ รวมถึึงการกำำ�หนดเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ในการตรวจสอบ
(Key Audit Matter: KAM) ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี และจััดให้้มีีการประชุุมเป็็นการเฉพาะกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
เข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อปรึึกษาหารืือเกี่่�ยวกัับความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และการแสดงความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีี ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีี
ยืืนยัันว่่าสามารถดำำ�เนิินการได้้ตามแผนงานและแนวทางที่่�กำำ�หนดอย่่างเป็็นอิิสระโดยไม่่มีีอุุปสรรคหรืือข้้อจำำ�กััด และสามารถแสดง
ความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขต่่องบการเงิินประจำำ�ปีี 2564 ของบริิษััทฯ
2. การประเมิินและการสอบทานระบบการควบคุุมภายใน
	คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ โดยพิิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานที่่�ได้้รับั อนุุมัติั ิ
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการประเมิินของผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รายงานไว้้ว่่าไม่่พบจุุดอ่่อนหรืือข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ รวมทั้้�งพิิจารณา
ผลการประเมิินระบบการควบคุุมภายในของฝ่่ายจััดการตามกรอบแนวทางการควบคุุมภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยใช้้ “แบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน” ตาม
หลัักเกณฑ์์ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� ประเมิิน
ความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ สำำ�หรัับรอบปีี 2564 โดยเปิิดเผยผลการประเมิินระบบการควบคุุมภายในดัังกล่่าว
ในแบบแสดงรายการข้้อมููล (แบบ 56-1 One Report)
จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ มีีความเหมาะสม มีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลเพีียงพอกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยไม่่พบประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญอัันอาจจะกระทบต่่อการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ
3. การสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
	คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานความเหมาะสมเกี่่�ยวกัับวิิธีีปฏิิบััติิในการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ตลอดจนสอบทานให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้องครบถ้้วนและเพีียงพอ เป็็นไปตามกฎหมายและ
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ข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนและคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการ
ดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป มีีความเป็็นธรรม สมเหตุุสมผล และไม่่ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ รวมทั้้�งมีีการ
เปิิดเผยสารสนเทศอย่่างครบถ้้วนและเพีียงพอ
4. การกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน
	คณะกรรมการตรวจสอบได้้กำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยงานตรวจสอบภายในให้้มีคี วามเป็็นอิิสระโดยให้้รายงานตรงต่่อ
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่่�กำำ�หนดในกฎบััตร และพิิจารณาการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของหน่่วยงานตรวจสอบภายในให้้มีกี ารตรวจสอบระบบ
การควบคุุมภายในและขั้้น� ตอนการปฏิิบััติงิ านของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อย อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล เป็็นไปตามมาตรฐาน
สากล สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และทิิศทางขององค์์กร และเป็็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี
5. การพิิจารณาคััดเลืือกและเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี
	คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจิ ารณาคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีโดยพิิจารณาจากผลการปฏิิบัติั งิ าน ความเป็็นอิิสระ คุุณสมบััติิ ทัักษะ
ความรู้้�ความสามารถ ประสบการณ์์ในการตรวจสอบธุุรกิิจ ผลการสอบทานระบบควบคุุมคุุณภาพของสำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบ
บััญชีีสัังกััดอยู่่� และงบการเงิินของบริิษััทฯ ในปีีที่่�ผ่่านมา ตลอดจนพิิจารณาค่่าตอบแทนการสอบบััญชีี ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้
เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาเสนอขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและแต่่งตั้้�งบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด เป็็น
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ ประจำำ�ปีี 2565 ต่่อไป ทั้้�งนี้้� ผู้้�สอบบััญชีีดัังกล่่าวเป็็นผู้้�สอบบััญชีีตามรายชื่่�อผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบ
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ด้้วย
6. การกำำ�กัับดููแลด้้านการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
	คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทำ�ำ หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ตามหลัักการและแนวทางในการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่่�งรวมถึึงการปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ และนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ โดยได้้ดำ�ำ เนิินการตามแนวทางดัังกล่่าวอย่่างเคร่่งครััดและต่่อเนื่่�อง และได้้มอบหมายให้้หน่่วยงานตรวจสอบภายใน
ดำำ�เนิินการตรวจสอบเพื่่อ� ให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าบริิษัทั ฯ ได้้ปฏิิบัติั ติ ามอย่่างเหมาะสมและสม่ำำ��เสมอ ซึ่่ง� เสริิมสร้้างให้้บริิษัทั ฯ มีีการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่�ดีีต่่อไป
โดยสรุุปในภาพรวมแล้้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายและกฎบััตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบอย่่างครบถ้้วน โดยใช้้ความรู้้�ความสามารถด้้วยความรอบคอบอย่่างเป็็นอิิสระ และแสดงความเห็็นอย่่างตรงไปตรง
มาเพื่่อ� ประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีกี ารทบทวนกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้้มีีความเหมาะ
สม ครอบคลุุมข้้อกำำ�หนดและกฎเกณฑ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี เพื่่อ� ให้้เกิิดความมั่่น� ใจว่่า การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจ
สอบในปีี 2564 มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
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รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ต่่อรายงานทางการเงิิน
	คณะกรรมการบริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััท และงบการเงิินรวมของ
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย รวมถึึงข้้อมููลสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิินดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้น� ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่เ� หมาะสมและถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างสม่ำำ��เสมอ และใช้้ดุลุ ยพิินิจิ อย่่างระมััดระวัังและประมาณ
การที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ในการจััดทำำ� รวมทั้้�งให้้มีกี ารเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน เพื่่อ� ให้้เป็็นประโยชน์์ต่อ่
ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไปอย่่างโปร่่งใส
	คณะกรรมการบริิษััท ได้้จััดให้้มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยง และให้้มีีการดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิผลเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้อย่่างมีีเหตุุผลว่่าข้้อมููลทางบััญชีีมีีความถููกต้้องครบถ้้วน และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน ตลอด
จนเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
ในการนี้้�คณะกรรมการบริิษััท ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สอบทานนโยบายการบััญชีีและคุุณภาพของ
รายงานทางการเงิิน สอบทานระบบการควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายในระบบการบริิหารความเสี่่ย� งตลอดจนพิิจารณาการเปิิดเผย
ข้้อมููลรายการระหว่่างกััน โดยความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
งบการเงิินของบริิษััท และงบการเงิินรวมของบริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้รัับการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท โดยนางสาว
สิิริินุุช วิิมลสถิิต ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 8413 สัังกััด บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ในการตรวจสอบนั้้�นทาง
คณะกรรมการบริิษััทได้้สนัับสนุุนข้้อมููลและเอกสารต่่างๆ เพื่่�อให้้ผู้้�สอบบััญชีีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็็นได้้ ตามมาตรฐาน
การสอบบััญชีี โดยความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีได้้ปรากฏในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
	คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทโดยรวมมีีประสิิทธิิภาพอย่่างเพีียงพอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้อย่่างมีี
เหตุุผลได้้ว่่า งบการเงิินของบริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และงบการเงิินรวมของบริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด
(มหาชน) และบริิษัทั ย่่อย สำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีความเชื่่อ� ถืือได้้โดยถืือปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
และปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

(นายสุุ พัันธุ์์� มงคลสุุ ธีี)
ประธานกรรมการบริิษััท

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

(นายจุุ ติพั
ิ ั นธุ์์� มงคลสุุ ธีี)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหาร
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลาดับ ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะ
กิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ปฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ บัญชี ที่กาหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

136

งบการเงิน

56-1 ONE REPORT 2021

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสาหรั บงวดปั จจุ บ ัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิ จารณาในบริ บทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
กำรวัดมูลค่ ำของสิ นค้ ำคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ช) และ 9 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่ องดังกล่าว รวมถึง
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า เนื่ องจากราคาขาย • สอบถามผูบ้ ริ หารซึ่ ง เป็ นผูร้ ั บผิ ดชอบในการพิ จารณา
สิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อยู่ภายใต้ภาวการณ์
มูลค่าสุ ทธิ ท่ีคาดว่าจะได้รับเพื่อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจ
แข่งขันของตลาดซึ่ งมี การแข่งขันสู ง กลุ่มบริ ษทั และ
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารของกลุ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท ในการ
บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงที่มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้า
ประมาณการมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
คงเหลือจะต่ากว่าราคาทุน ทั้งนี้ การพิจารณาประมาณ
การมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ รวมถึ งการประมาณมูลค่ า • ทดสอบอายุสินค้าคงเหลือและความสมเหตุสมผลของ
ข้อ สมมติ ใ นการก าหนดอัต ราร้ อ ยละสิ น ค้า ที่ เ สื่ อ ม
ของสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัย เคลื่อนไหว
คุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าที่กาหนดโดย
ช้า และสู ญหายมีการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึ งเห็ นว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญในการ
ผูบ้ ริ หาร และเปรี ยบเที ยบอัตราดังกล่าวกับข้อมูล การ
ตรวจสอบ
ทาลายสิ นค้าคงเหลือที่เกิดขึ้น
• ทดสอบการค านวณการประมาณการมู ลค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะ
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือ โดยการเปรี ยบเทียบต้นทุนของ
สิ นค้าคงเหลือกับมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ (เช่น ราคาขายใน
ใบแจ้งหนี้ล่าสุ ด หักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย) และ
• พิ จ ารณาถึ ง ความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ สิ น ค้า คงเหลื อ ในงบการเงิ น รวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
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ข้ อมูลอื่ น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึง งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมี การแสดงข้อมูลที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและขอให้ทาการแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษั ท ในการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อ
หยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมู ลที่ ข ัด ต่อข้อเท็ จ จริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อยู่ ไ ด้เ สมอไป ข้อมู ลที่ ข ัด ต่ อข้อเท็จ จริ ง อาจเกิ ดจากการทุ จริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง แต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขด
ั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบ
ู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ป เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เ กณฑ์ ก ารบัญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของผูบ
้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่
อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้า
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
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•

•

ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่า งเพีย งพอเกี่ ย วกับข้อมู ลทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่ ม หรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อ แสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ื อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มี นัยสาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกั นไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่ อสารกับผูม้ ี หน้า ที่ ในการกากับดู แล ข้า พเจ้า ได้พิ จารณาเรื่ องต่ า ง ๆ ที่ มีนัย ส าคัญ ที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะ
จากการสื่ อสารดังกล่าว

(สิ รินุช วิมลสถิตย์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8413
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
สินทรัพย์

หมายเหตุ

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2564
2563

2563
(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการขายบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

6
5, 7
5, 8
5
5

108,544,569
294,265,795
16,744,859
1,020,522,000
-

162,711,754
320,291,417
26,263,224
-

14,076,883
31,278,805
8,519,662
1,020,522,000
-

20,424,199
29,780,846
9,938,779
-

5
9

116,339,949
1,556,417,172

175,423,374
684,689,769

12,853,797
1,087,251,147

10,077,975
70,221,799

29
5, 10
5, 11

2,771,881,154
2,185,612,171
15,780,000
560,078,738
542,834,835
55,548,266
40,079,817
8,525,934
50,107,193
20,531,838
6,250,979,946

13,121,440
1,336,265,622
63,832,362
1,309,603,700
103,800,857
490,071,667
63,608,788
31,813,597
58,663,034
2,068,489
3,472,849,556

2,769,326,154
1,739,655,004
1,073,540,251
4,030,000
124,464,432
32,064,747
12,391,973
17,885,245
5,773,357,806

13,121,440
1,336,265,622
1,683,844,403
124,713,168
34,117,301
16,171,277
6,381,358
557,123
1,211,294
3,216,382,986

7,807,397,118

4,157,539,325

6,860,608,953

3,286,604,785

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายขอคืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5
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13
14
15
16
26

6
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บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2564
2563

2563
(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้จากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

17
5
5, 18
5

336,984,416
103,144,225
133,171,896
1,020,000,000

474,602,408
148,830,427
117,115,974
-

28,843,828
26,305,995
1,020,000,000

65,602,408
39,243,666
10,154,598
-

17

157,171,961

172,266,052

113,671,961

118,266,052

5, 17

19,403,524
1,769,876,022

40,626,771
953,441,632

2,011,590
1,190,833,374

2,658,271
235,924,995

17
5, 17
26

439,415,647
31,354,228
362,616,685

499,942,787
57,668,206
43,477,145

269,040,647
10,926,455
345,155,177

387,442,787
14,015,718
-

19

59,801,905
2,971,076
896,159,541

78,481,074
150,000
679,719,212

7,872,788
1,269,794
634,264,861

10,239,509
650,000
412,348,014

2,666,035,563

1,633,160,844

1,825,098,235

648,273,009

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2564
2563

2563
(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญ 462,227,767 หุ้น มูลค่ าหุ้นละ 1 บาท)

462,227,767

462,227,767

462,227,767

462,227,767

462,226,467
694,968,529
44,033,292

462,226,467
694,968,529
44,033,292

462,226,467
694,968,529
44,033,292

462,226,467
694,968,529
44,033,292

46,222,777
2,448,124,113
1,432,302,067
5,127,877,245

46,222,777
1,394,593,905
(139,564,289)
2,502,480,681

46,222,777
2,355,698,586
1,432,361,067
5,035,510,718

46,222,777
1,394,424,265
(3,543,554)
2,638,331,776

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

13,484,310
5,141,361,555

21,897,800
2,524,378,481

5,035,510,718

2,638,331,776

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

7,807,397,118

4,157,539,325

6,860,608,953

3,286,604,785

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
(หุ้นสามัญ 462,226,467 หุ้น มูลค่ าหุ้นละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนซื้ อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

20

21

8
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บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
รายได้

5

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

22

1,717,398,347

1,891,631,606

285,174,248

278,745,551

รายได้อื่น

23

19,102,601

15,991,296

40,442,648

48,924,997

1,736,500,948

1,907,622,902

325,616,896

327,670,548

1,227,171,986

1,467,549,739

255,127,667

251,238,327

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

75,818,918

105,848,009

5,175,414

4,961,980

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

294,662,096

303,528,955

56,890,983

39,930,677

25

1,597,653,000

1,876,926,703

317,194,064

296,130,984

กำไรจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่วนแบ่งกาไรของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย

11
10

138,847,948
(30,498,797)
323,816,661

30,696,199
(35,860,794)
241,400,351

8,422,832
(16,799,303)
(519,164,274)
323,816,661

31,539,564
(17,696,394)
(28,674,157)
247,654,133

กาไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ

11

784,488,543

26

1,216,654,355
(18,002,313)

236,235,756
(5,123,073)

1,107,289,715
(9,040,877)

232,823,146
(3,863,180)

1,198,652,042

231,112,683

1,098,248,838

228,959,966

370,465

(4,579,171)

370,465

(4,579,171)

370,465

(4,579,171)

370,465

(4,579,171)

รวมรำยได้
ค่ าใช้ จ่าย

5

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ

9

รวมค่ ำใช้ จ่ำย

กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
รวมรำยกำรทีอ่ ำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรื อขำดทุน
ในภำยหลัง - สุทธิจำกภำษี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
29
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วม
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย

1,755,989,432

2,320,880

1,755,989,432

2,320,880

32,436,032

12,317,167

32,436,032

12,317,167

ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย

-

-

-

10,410,607

-

(1,328,922)

ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษี

19

-

11,885,718

(351,197,886)

(2,841,319)

(351,197,886)

(198,391)

1,437,227,578

23,682,446

1,437,227,578

23,521,341

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษี

1,437,598,043

19,103,275

1,437,598,043

18,942,170

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

2,636,250,085

250,215,958

2,535,846,881

247,902,136

1,190,504,725

228,959,966

1,098,248,838

228,959,966

8,147,317

2,152,717

1,198,652,042

231,112,683

1,098,248,838

228,959,966

2,628,102,768

247,902,136

2,535,846,881

247,902,136

8,147,317
2,636,250,085

2,313,822
250,215,958

2,535,846,881

247,902,136

2.58

0.50

2.38

0.50

กำรแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรสำหรับปี

-

-

กำรแบ่งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

27

10

145
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

กาไร

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่ อย
การได้มาซึ่งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
โดยอานาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
เงินปันผลของบริ ษทั ย่อยให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

28

หมายเหตุ

-

-

462,226,467

694,968,529

-

-

-

-

-

-

-

694,968,529

-

-

462,226,467

หุ ้นสามัญ

ทุนสารอง

44,033,292

-

-

-

-

-

-

-

44,033,292

46,222,777

-

-

-

-

-

-

-

46,222,777

หุ ้นทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย

11

1,394,593,905

238,887,896

9,927,930

228,959,966

(212,623,935)

-

-

(212,623,935)

1,368,329,944

ยังไม่ได้จดั สรร

(16,128,192)

1,856,704

1,856,704

-

-

-

-

-

(17,984,896)

เบ็ดเสร็ จอื่น

ผ่านกาไรขาดทุน

ชาระแล้ว

ที่ออกและ

ที่กาหนดให้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ส่ วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า

ผลกาไร (ขาดทุน) จาก

ส่วนแบ่งกาไร
ของบริ ษทั ร่ วม

7,157,536

7,157,536

-

-

-

-

-

5,368,102

12,525,638

(บาท)

ส่วนได้เสี ย

ที่ใช้วิธี

และการร่ วมค้า

(135,961,735)

-

-

-

3,652,040

3,652,040

3,652,040
-

-

(139,613,775)

บริ ษทั ย่อย

สัดส่ วนใน

การเปลี่ยนแปลง

ส่ วนเกิน (ต่า) จาก

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

งบกำรเงินรวม

เงินลงทุนในตราสารทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ทุนเรื อนหุ ้น

กาไรสะสม

รวม

(139,564,289)

9,014,240

9,014,240

-

3,652,040

3,652,040

3,652,040
-

-

(152,230,569)

ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

ของ

องค์ประกอบอื่น

รวม

2,502,480,681

247,902,136

18,942,170

228,959,966

(208,971,895)

3,652,040

3,652,040
-

(212,623,935)

2,463,550,440

บริ ษทั ใหญ่

ของ

ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

ส่ วนของ

21,897,800

2,313,822

161,105

2,152,717

(5,051,850)

(5,051,850)

(3,652,040)
(1,399,810)

-

24,635,828

ควบคุม

ไม่มีอานาจ

ส่ วนได้เสี ยที่

2,524,378,481

250,215,958

19,103,275

231,112,683

(214,023,745)

(1,399,810)

(1,399,810)

(212,623,935)

2,488,186,268

ผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่ วนของ

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

หมายเหตุ

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

462,226,467

-

โอนไปกาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

-

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

694,968,529

-

-

-

-

-

-

-

-

-

694,968,529

หุ ้นสามัญ

-

462,226,467

ชาระแล้ว

44,033,292

-

-

-

-

-

-

-

-

44,033,292

46,222,777

-

-

-

-

-

-

-

46,222,777

หุ ้นทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย

-

12

2,448,124,113

1,395,032

1,190,803,115

298,390

1,190,504,725

(138,667,939)

-

-

(138,667,939)

1,394,593,905

ยังไม่ได้จดั สรร

1,388,663,354

-

1,404,791,546

1,404,791,546

-

-

-

-

-

(16,128,192)

เบ็ดเสร็ จอื่น

ผ่านกาไรขาดทุน

ทุนสารอง

ที่กาหนดให้วดั มูลค่า
ที่ออกและ

ส่ วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า

ส่วนแบ่งกาไร
ของบริ ษทั ร่ วม

(บาท)

43,638,713

(1,395,032)

32,508,107

32,508,107

-

-

-

-

-

12,525,638

ส่วนได้เสี ย

ที่ใช้วิธี

และการร่ วมค้า

-

-

-

-

-

135,961,735

135,961,735

135,961,735
-

-

(135,961,735)

บริ ษทั ย่อย

สัดส่วนใน

การเปลี่ยนแปลง

ส่วนเกิน (ต่า) จาก

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

งบกำรเงินรวม

เงินลงทุนในตราสารทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ผลกาไร (ขาดทุน) จาก

ด้วยมูลค่ายุติธรรม

กาไรสะสม

ทุนเรื อนหุ ้น

กาไร

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลจ่าย
28
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่ อย
การจาหน่ายส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ย่อยซึ่งอานาจควบคุมเปลี่ยนไป
เงินปันผลของบริ ษทั ย่อยให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวม

1,432,302,067

(1,395,032)

1,437,299,653

1,437,299,653

-

135,961,735

135,961,735

135,961,735
-

-

(139,564,289)

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

ของ

องค์ประกอบอื่น

รวม

5,127,877,245

-

2,628,102,768

1,437,598,043

1,190,504,725

(2,706,204)

135,961,735

135,961,735
-

(138,667,939)

2,502,480,681

บริ ษทั ใหญ่

ของ

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ส่วนของ

13,484,310

-

8,147,317

-

8,147,317

(16,560,807)

(16,560,807)

(13,761,375)
(2,799,432)

-

21,897,800

ควบคุม

ไม่มีอานาจ

ส่วนได้เสี ยที่

5,141,361,555

-

2,636,250,085

1,437,598,043

1,198,652,042

(19,267,011)

119,400,928

122,200,360
(2,799,432)

(138,667,939)

2,524,378,481

ผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่วนของ

งบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลจ่าย
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

28

หมายเหตุ

462,226,467

-

-

-

462,226,467

ชาระแล้ว

694,968,529

-

-

-

694,968,529

หุ ้นสามัญ

44,033,292

-

-

-

44,033,292

13

46,222,777

-

-

-

46,222,777

หุ ้นทุนซื้ อคืน ตามกฎหมาย

ทุนสารอง
(บาท)

1,394,424,265

238,887,896

228,959,966
9,927,930

(212,623,935)
(212,623,935)

1,368,160,304

ยังไม่ได้จดั สรร

(16,128,190)

1,856,704

1,856,704

-

(17,984,894)

เบ็ดเสร็ จอื่น

ผ่านกาไรขาดทุน

ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า

ที่ออกและ

12,584,636

7,157,536

7,157,536

-

(3,543,554)

9,014,240

9,014,240

-

(12,557,794)

ของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

วิธีส่วนได้เสี ย

5,427,100

องค์ประกอบอื่น

รวม

การร่ วมค้าที่ใช้

ของบริ ษทั ร่ วมและ

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ที่กาหนดให้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม

ส่วนแบ่งกาไร

เงินลงทุนในตราสารทุน

ผลกาไร (ขาดทุน) จาก

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

ทุนเรื อนหุ ้น

กาไรสะสม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2,638,331,776

247,902,136

228,959,966
18,942,170

(212,623,935)
(212,623,935)

2,603,053,575

ผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่วนของ

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

462,226,467

-

โอนไปกาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

-

462,226,467

ชาระแล้ว

-

28

หมายเหตุ

694,968,529

-

-

-

-

694,968,529

หุน้ สามัญ

14

44,033,292

-

-

-

-

44,033,292

46,222,777

-

-

-

-

46,222,777

หุน้ ทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

2,355,698,586

1,395,032

1,098,547,228

1,098,248,838
298,390

(138,667,939)
(138,667,939)

1,394,424,265

(บาท)

ยังไม่ได้จดั สรร

1,388,663,356

-

1,404,791,546

1,404,791,546

-

(16,128,190)

เบ็ดเสร็ จอื่น

ผ่านกาไรขาดทุน

ส่ วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า

ที่ออกและ

43,697,711

(1,395,032)

32,508,107

32,508,107

-

1,432,361,067

(1,395,032)

1,437,299,653

1,437,299,653

-

(3,543,554)

ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

วิธีส่วนได้เสี ย

12,584,636

องค์ประกอบอื่น

รวม

การร่ วมค้าที่ใช้

ของบริ ษทั ร่ วมและ

ที่กาหนดให้วดั มูลค่า ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

เงินลงทุนในตราสารทุน ส่ วนแบ่งกาไร

ผลกาไร(ขาดทุน)จาก

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ด้วยมูลค่ายุติธรรม

กาไรสะสม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทุนเรื อนหุน้

กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรั บปี

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลจ่าย
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

5,035,510,718

-

2,535,846,881

1,098,248,838
1,437,598,043

(138,667,939)
(138,667,939)

2,638,331,776

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่วนของ

งบการเงิน
56-1 ONE REPORT 2021

149

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

บริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

2563

2564

2563

(บาท)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนแบ่งกาไรของการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
(กลับรายการ) ผลขาดทุนทางด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
กาไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริ ษทั ย่อย
กาไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริ ษทั ร่ วม
ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการในการร่ วมค้า
กาไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาเนินงาน
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
150

1,198,652,042

231,112,683

1,098,248,838

228,959,966

18,002,313
30,498,797
172,224,144
5,244,067
(2,115,797)
(323,816,661)

5,123,073
35,860,794
190,892,936
4,054,532
(834,566)
(241,400,351)

9,040,877
16,799,303
4,216,284
562,247
(921,268)
519,164,274
(323,816,661)

3,863,180
17,696,394
5,084,609
523,964
(25,798)
28,674,157
(247,654,133)

(2,148,225)
(3,567,012)
5,296,372
19,587,334
220,370
(784,488,543)
(528,000)
(1,896,421)
331,164,780

8,955,102
13,898,531
851,587
454,177
940,938
15,650,000
(438,000)
(982,581)
264,138,855

45,370
(891,979)
(640,485)
11,504
220,370
(1,311,013,799)
(528,000)
(18,336)
10,478,539

201,612
(201,173)
(1,983,245)
15,179
454,177
23,962
(438,000)
(41,045)
35,153,806

(179,323,434)
(20,076,240)
1,079,856
(17,852,465)

73,702,286
8,343,158
76,008,834
1,342,070

(1,543,329)
1,419,116
(1,883,844)
(15,765,781)

2,873,569
491,853
3,957,802
(829,006)

26,753,677
44,493,400

(58,024,424)
(11,822,956)

(10,399,838)
5,851,435

(701,505)
(2,659,376)

2,821,076
(6,423,613)
182,637,037
(34,001,022)
148,636,015

(20,000)
(35,192,281)
318,475,542
(10,070,010)
308,405,532

619,794
(1,466,667)
(12,690,575)
(2,085,567)
(14,776,142)

(20,000)
38,267,143
1,576,739
39,843,882
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บริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2563

2564

2563

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงาน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่ายให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ดอกเบี้ยจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(15,780,000)

-

(4,030,000)

-

889,349,028
(1,002,770,282)
(63,945,193)
(496,530,000)
8,694,083
(13,850,180)
370,661,582
3,103,800
(321,067,162)

1,504,256
(53,190,838)
30,765,193
(4,059,991)
150,561,703
167,512
125,747,835

984,500,000
(1,000,215,282)
(182,942)
1,195,463
370,661,582
18,335
351,947,156

1,504,256
(143,841)
1,983,256
198,661,897
41,045
202,046,613

1,517,716,475
(1,515,309,177)

1,076,102,408
(1,018,533,803)

653,500,000
(719,102,408)

96,602,408
(31,000,000)

260,000,000
217,500,000

(163,844,800)
(35,907,660)
(138,552,967)
-

(23,469,970)
118,131,901

16

-

(140,881,920)
(42,714,891)
(212,834,745)
(1,399,810)
(32,709,477)
(372,972,238)

-

(124,219,799)
(2,659,061)
(138,552,967)
-

(12,497,195)
(343,531,430)

-

(86,863,587)
(2,900,206)
(212,834,745)
-

(16,466,096)
(253,462,226)
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บริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2563

2564

2563

(บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

(54,299,246)

61,181,129

(6,360,416)

(11,571,731)

132,061
(54,167,185)
162,711,754
108,544,569

1,116,237
62,297,366
100,414,388
162,711,754

13,100
(6,347,316)
20,424,199
14,076,883

19,276
(11,552,455)
31,976,654
20,424,199

7,732,455

40,148,457

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซ้ื อระหว่างปี มีรายละเอียดดังนี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซ้ือทั้งหมดในระหว่างปี

63,502,478

53,649,580

182,942

143,841

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ยอดซื้ อสุ ทธิอำคำรและอุปกรณ์ ทจี่ ่ ำยเป็ นเงินสด

442,715
63,945,193

(458,742)
53,190,838

182,942

143,841

รำยกำรทีไ่ ม่ใช่ เงินสด
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น

ลูกหนี้จากการขายบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้จากการซื้ อบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1,020,522,000
1,020,000,000

17

-

-

1,020,522,000
1,020,000,000

8,035,748

-
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สำรบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การจัดโครงสร้างธุรกิจของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
สารองตามกฎหมาย
ส่ วนงานดาเนิ นงานและการจาแนกรายได้
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปั นผล
เครื่ องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน

18
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเหตุ
31
32

154

สำรบัญ
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยู่เลขที่ 30/88
หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ กลุ่มตระกูลมงคลสุ ธี (ถือหุน้ ร้อยละ 42.06)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตแบบฟอร์ ม กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง สิ่ งพิมพ์ปลอดการทาเทียม
สิ่ งพิมพ์อื่น ๆ ฉลากกาวต่อเนื่ อง บริ การคลังสิ นค้าแบบพิมพ์ และการลงทุนอื่นๆ รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ ว มและการร่ ว มค้า ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 ได้เ ปิ ดเผยไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ
10 และ 11

2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้
นาเสนอเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั นโยบายการบัญชีที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3
ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
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3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของ
กลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนือกิจการนั้นทาให้เกิดผล
กระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่มี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ ูกซื้ อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการ
ควบคุม ผลต่างระหว่างส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีการปรับปรุ งแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่
จ่ายหรื อรับจากการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมโดยอานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลงรับรู ้
เป็ นส่ วนเกิน/ส่ วนต่ากว่าทุนอื่นในส่ วนของเจ้าของ
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สิน ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม และส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยู่ให้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้า
เป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงาน
นั้นมากกว่าการมีสิทธิในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก
ด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึ งต้นทุนการทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก เงินปั นผลรับ ส่ วนแบ่งกาไรหรื อ
ขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบ
การเงินตามวิธีส่วนได้เสี ยจนถึงวันที่ความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญหรื อการควบคุมร่ วมสิ้ นสุ ดลง
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุน
นั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการ
ด้อยค่าเกิดขึ้น
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อกลุ่มบริ ษทั ประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสิ นทรัพย์ที่
ซื้ อมานั้นประกอบด้วยปั จจัยนาเข้าและกระบวนการที่สาคัญเป็ นอย่างน้อยซึ่ งสามารถทาให้เกิดผลผลิตได้ โดยวันที่
ซื้ อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนมาให้กลุ่มบริ ษทั ยกเว้นกรณี การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้วิธีการทดสอบการกระจุกตัว (concentration test) ซึ่ งเป็ นการประเมินอย่างง่ายโดยจะถือว่ากลุ่ม
ของกิจกรรมและสิ นทรัพย์ที่ได้มาเป็ นการซื้ อสิ นทรัพย์แทนที่จะเป็ นการซื้ อธุรกิจ หากมูลค่ายุติธรรมเกือบทั้งหมด
ของสิ นทรัพย์ที่ได้รับมานั้นกระจุกตัวที่สินทรัพย์ใดสิ นทรัพย์หนึ่ งหรื อกระจุกตัวที่กลุ่มของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่
รับมา กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่เจ้าของเดิม หนี้ สินที่
อาจเกิดขึ้น และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อที่รับมาจากการรวมธุ รกิจ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุ บนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ มแรกสาหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การรวม
ธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ทาการประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรัพย์ หรื อหนี้ สินเพิ่มเติ มในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัด
มูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ ซึ่ ง
ข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ
ในการรวมธุรกิจที่ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั
ถืออยู่ในผูถ้ ูกซื้ อก่อนการรวมธุ รกิ จใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อและรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้ นใน
กาไรหรื อขาดทุน มูลค่าของส่ วนได้เสี ยในผูถ้ ูกซื้ อก่อนการรวมธุรกิจที่เคยรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัด
ประเภทใหม่เป็ นกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป
การรวมธุ ร กิ จภายใต้การควบคุ มเดี ย วกันบันทึ กบัญชี โ ดยใช้วิธีเ สมื อนว่า เป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เ สี ย โดยรั บรู ้
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของธุรกิจที่ถูกซื้ อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจดังกล่าวตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ใน
ล าดับ สู ง สุ ด ณ วัน ที่ เ กิ ด รายการ ส่ ว นต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า สิ นทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องธุ ร กิ จ ที่ ถู ก น ามารวมดัง กล่ า วกับ
ค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู ้เป็ นส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
รายการส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ซ้ื อดังกล่าวไป ผลการดาเนิ นงาน
ของธุ รกิจที่ถูกซื้ อจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ ้ื อนับตั้งแต่วนั ที่ตน้ งวดของงบการเงินเปรี ยบเทียบหรื อวันที่
ธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ด
(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยวิธีส่วนได้เสี ย เงินปั นผลรับรับรู ้โดย
การหักออกจากมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล กรณี ที่บริ ษทั จาหน่ ายเงิน
ลงทุนบางส่ วนต้นทุนเงินลงทุนคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก กาไรหรื อขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกใน
กาไรหรื อขาดทุน

158

23

งบการเงิน

56-1 ONE REPORT 2021

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ค) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ น
เงิ นตราต่า งประเทศ แปลงค่ า เป็ นสกุ ลเงิ นที่ ใช้ในการด าเนิ นงานของแต่ ละบริ ษ ัทในกลุ่ มบริ ษัท โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงิ น ซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ ซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั ยกเว้นผลต่าง
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน ที่กาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (เว้นแต่การด้อยค่า ผลต่างของอัตราการแลกเปลี่ยนที่เคยรับรู ้เข้ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูก
จัดประเภทใหม่เข้ากาไรหรื อขาดทุน)
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของหน่ วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศที่อยู่ในประเทศที่ภาวะเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง แปลงค่าเป็ นเงิน
บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน ก่อนการแปลงค่างบการเงินของหน่ วยงานในประเทศที่อยู่ในภาวะ
เศรษฐกิจที่ เงินเฟ้ อรุ นแรง งบการเงินรวมถึงงบการเงินเปรี ยบเทียบ จะถูกทาการปรับปรุ งข้อมูลในงบการเงิ น
ดังกล่าวใหม่เพื่อให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของกาลังซื้อของเงินตราในประเทศนั้น การปรับปรุ งใหม่จดั ทาโดย
ใช้ดชั นีราคาที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่รายงาน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะรั บรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น และแสดงเป็ นสารองการ
แปลงค่างบการเงินในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่
ถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
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เมื่ อหน่ วยงานต่างประเทศถูกจาหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ ทาให้สูญเสี ยการควบคุม ความมี
อิ ทธิ พ ลอย่า งมี ส าระสาคัญ หรื อการควบคุ มร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่า งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
หน่ วยงานต่างประเทศนั้นต้องถู กจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกาไรขาดทุ นจากการ
จาหน่ าย หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าเพียงบางส่ วนโดยที่ กลุ่ มบริ ษทั ยังคงมี
อิทธิ พลหรื อการควบคุมร่ วมที่มีสาระสาคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่ วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกาไร
หรื อขาดทุน
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่ วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นสารองการแปลงค่างบการเงินในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการจาหน่าย
เงินลงทุนนั้นออกไป
(ง)

เครื่องมือทางการเงิน
(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิ นอื่ นๆ (นอกเหนื อจากลูกหนี้ การค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ฉ))) รับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกและภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มานั้นบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเว้นแต่กลุ่ม
บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรั พย์ทางการเงิน
ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดประเภท
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ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ดอกเบี้ยจ่าย กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกาไรหรื อ
ขาดทุนที่เกิดจากการ ตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ราคาทุนตัดจาหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กาไร
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัด
รายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบี้ยคานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน กาไรและขาดทุนสุ ทธิ อื่นรับรู ้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อมีการ ตัดรายการออกจากบัญชีกาไรและขาดทุนสะสมที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูก
จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรม เงินปั นผลรับรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล เว้น
แต่ เงินปั นผลดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน กาไรและขาดทุนสุ ทธิ อื่นรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหั กกลบ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรั พย์ทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่ อสิ ทธิ ตามสัญญาที่ จะได้รับกระแสเงิ นสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่ งความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่กลุ่ม
บริ ษทั ไม่ได้ท้ งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้
ซึ่งการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษ ัทตัด รายการหนี้ สิ นทางการเงิ นออกจากบัญ ชี เมื่ อภาระผูกพันตามสั ญ ญาสิ้ นสุ ด ลง ยกเลิ ก หรื อ
หมดอายุ กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงิน
สดจากการเปลี่ ยนแปลงหนี้ สินมี ความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญ โดยรั บรู ้ หนี้ สินทางการเงิ นใหม่ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อต้องจ่าย รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวน
สุ ทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่จะ
ชาระด้วยจานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
(ง.3) การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและวงเงิน
ให้สินเชื่อที่อนุมตั ิซ่ ึงไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12
เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การ
รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของ
จานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่าเมื่ อมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่
น่าลงทุนซึ่งเป็ นการจัดอันดับที่เข้าใจในระดับสากล กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่าด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12
เดือนข้างหน้า
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหากเกินกาหนด
ช าระมากกว่า 30 วัน มี การเปลี่ ย นแปลงของอันดับความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ลดระดับ ลงอย่า งมี นัย สาคัญ มี การ
ดาเนิ นงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสาคัญของลูกหนี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรื อกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถ
ของลูกหนี้ในการจ่ายชาระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
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กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผูก้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ใน
การไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชาระเกินกว่า 90 วัน
(ง.4) การตัดจาหน่ าย

มูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจาหน่ายแล้ว จะรับรู ้เป็ น
การกลับรายการการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
(ง.5) ดอกเบีย้
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่ แท้จริ ง ในการคานวณดอกเบี้ ยรับและ
ดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะนามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์ (เมื่อสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อย
ค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิตภายหลังการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับราคาทุนตัด
จาหน่ายของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หากสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอีกต่อไป การคานวณรายได้ดอกเบี้ย
จะเปลี่ยนกลับไปคานวณจากมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์
(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดประกอบด้วยยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู งซึ่ งมีระยะเวลาครบกาหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ที่ได้มาเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารซึ่งจะต้องชาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(ฉ) ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ การค้ารับรู ้เมื่ อกลุ่มบริ ษทั มี สิทธิ ที่ปราศจากเงื่ อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้ การค้าวัด
มูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
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กลุ่มบริ ษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่ งประมาณการโดยใช้ตารางการ
ตั้งสารองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งวิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ ตามความเสี่ ยงด้าน
เครดิ ต ที่ มีลักษณะร่ ว มกันและตามระยะเวลาที่ เ กิ นกาหนดช าระ โดยนาข้อมู ลผลขาดทุ นที่ เกิ ด ขึ้นในอดี ต การ
ปรับปรุ งปั จจัยที่มี ความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ น้ นั ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
(ช) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดย
ใช้วิธีเข้าก่ อนออกก่ อน ราคาทุนรวมถึ งต้นทุนทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นค้าคงเหลื อ สาหรั บสิ นค้า
สาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดย
คานึ งถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ ทั้งนี้ มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ น
ธุรกิจปกติหกั ด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสิ นค้าให้เสร็ จและค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นโดยประมาณในการขาย
(ซ) อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นทุนรวม
ค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่ อสร้ างที่ กิจการก่ อสร้ างเองรวมถึง
ต้นทุนการกูย้ มื
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและส่ วนปรับปรุ งจานวน 10
ถึง 30 ปี และรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้าง
ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน
(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
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ราคาทุนรวมถึ งต้นทุนทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุนของการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม และต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ สาหรับ
เครื่ องมื อที่ ควบคุมโดยลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ ันให้ถือว่า
ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ นประจาในการ
ซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ และรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้าง
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารและที่ดิน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

5 ถึง 20
3 ถึง 20
3 ถึง 5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

(ญ) ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าความนิ ยมของเงินลงทุนที่บนั ทึ กตาม
วิธีส่วนได้เสี ยรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ฎ) สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้งานไม่จากัดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า สิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่นๆ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการ
จะรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์เมื่ อก่ อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต ค่าตัดจาหน่ ายคานวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

3 ถึง 10 ปี
10 ปี

(ฏ) สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้
สิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายตาม
สั ญ ญาให้ กับ แต่ ล ะส่ ว นประกอบของสั ญญาเช่ า ตามราคาเอกเทศของแต่ ล ะส่ ว นประกอบ ส าหรั บ สั ญญาเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่แยกส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าและรับรู ้สัญญาเช่าและส่ วนประกอบที่
ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าทั้งหมด
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้แ ละหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผ ล ยกเว้นสัญญาเช่ า ซึ่ ง
สิ นทรัพย์มีมูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื่อมีการ
วัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรก
ของหนี้ สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่ มแรก ประมาณการต้นทุนในการ
บูรณะและสุ ทธิ จากสิ่ งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่ อมราคารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่
สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลจนถึ งวันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าที่ โอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าให้กับ กลุ่ม
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
บริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า หรื อกลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิในการซื้ อสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ีจะบันทึกค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุ
การใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกาหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั
ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน
กูย้ ืมส่ วนเพิ่มโดยนาอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ งและได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพื่อให้
สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัด
มูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิ ที่ระบุในสัญญาเช่า
เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่จะได้รับตาม
สัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริ ษทั พิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าที่ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรื อเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์อา้ งอิงไปให้แก่ผูเ้ ช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาที่ไม่เข้า
เงื่อนไขดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ลูกหนี้ สัญญาเช่าเงินทุนด้วยจานวนเงินลงทุนสุ ทธิ ของสัญญาเช่า ซึ่ งประกอบด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของ
ค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกันคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญา
เช่าเงินทุนจะถูกปันส่ วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของกลุ่มบริ ษทั
ที่ได้จากเงินลงทุนสุ ทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดาเนิ นงานในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและแสดง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้อื่น ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดาเนิ นงานจะรวมเป็ นมูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่ าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับ
รายได้ค่าเช่า
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
บริ ษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่ งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้ง
สารองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งวิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ สัญญาเช่าตามความ
เสี่ ยงด้านเครดิตที่มีลกั ษณะร่ วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกาหนดชาระ โดยนาข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต
การปรั บปรุ งปั จจัยที่ มีความเฉพาะเจาะจงกับ ลูกหนี้ น้ ัน ๆ ตลอดจนการประเมิ นข้อมูลสภาวการณ์ เศรษฐกิ จ ใน
ปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิ จทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการลู กหนี้
สัญญาเช่าตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3(ค)
(ฐ)

การด้ อยค่ าสิ นทรัพย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับ การทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ใน
กรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน เว้นแต่
เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ีจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการ
ขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้
ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
รับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่
สิ นทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่
ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับ
รายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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(ฑ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงาน
ในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูก คานวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแส
เงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ซึ่ งจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็ นประจาทุกปี โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรั บรู ้ รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่า ยของ
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิโดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคานึ งถึงการเปลี่ ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อกาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทางานของพนักงานในงวดปั จจุ บนั และงวดก่ อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ไ ด้คิด ลดกระแสเงิ นสดเพื่อให้เ ป็ นมู ลค่ า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้ เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั บริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสาหรับการปรับโครงสร้าง
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อ งถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ งถึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน
ประมาณการหนี้สิน ส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ณ) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่ม
บริ ษทั สามารถเข้าถึ งได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงที่ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อ หนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ น
ั หรื อหนี้ สินนั้นนอกเหนื อจาก
ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
หากสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สินที่ ว ดั มู ลค่าด้ว ยมู ลค่า ยุติ ธรรมมี ราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขายกลุ่ มบริ ษ ัทวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์และสถานะการเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้ อ และวัดมูลค่าหนี้ สินและสถานะการเป็ นหนี้ สินด้วยราคา
เสนอขาย
หลักฐานที่ดีที่สุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของการทา
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกแตกต่างจากราคาของการทารายการ ทาให้เครื่ องมือทางการเงินวัดมูลค่า
เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกและราคาของ
การทารายการและรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที่ได้มาถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม
อยู่ในระดับที่ 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชี ซ่ ึ งจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เ หมาะสม
ตลอดอายุของเครื่ องมือทางการเงินหรื อจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลี่ยนลาดับชั้นหรื อเมื่อรายการดังกล่าว
สิ้ นสุ ดลง
(ด) รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาด
ว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จาก
ส่ วนลดการค้า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ ณ วันที่มีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
สาหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสิ นค้าและบริ การเข้าด้วยกัน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้าและการ
ให้บริ การแยกจากกัน หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสิ นค้า
หรื อบริ การนั้น หรื อมีการให้บริ การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจะ
ถูกปันส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ
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(ต) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ ึ งรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุนเว้นแต่รายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุ รกิ จ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหรื อกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บันบันทึ กโดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ที่
ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจานวนที่ ใช้เ พื่ อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงิ นได้รอการตัด บัญชี จะไม่ ถูกรั บรู ้ เ มื่ อเกิ ด จากผล
แตกต่างชัว่ คราว สาหรับการรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็ นรายการที่
ไม่ใช่การรวมธุ รกิจ และรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรื อขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษีท่ี จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
บริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั จะหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ถ) กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี
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4

กำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 4/2564 เมื่ อวันที่ 23 มิ ถุนายน 2564 คณะกรรมการบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิที่
สาคัญดังต่อไปนี้
(ก) ให้จดั โครงสร้างธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) (“TBSP”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เพื่อรองรับการเข้าลงทุน โดยบริ ษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“SABUY”) ในอนาคต ทั้งนี้ ในการจัด
โครงสร้างธุรกิจของบริ ษทั และ TBSP นั้น TBSP จะดาเนิ นการขายทรัพย์สิน อันได้แก่ ที่ดินและหุ ้นสามัญใน
บริ ษทั ย่อย และหนี้ สินรวมถึ งภาระผูกพันทั้งหลายที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจบัตรพลาสติ ก ให้กับ
บริ ษัท ที . เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จากัด (“SPM”) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยของ TBSP และ/หรื อบริ ษ ัท
มาร์เวลแพค จากัด (“MVP”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ TBSP ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน SPM
(ข) อนุมตั ิการซื้ อหุ ้นสามัญของ SPM จานวนไม่เกิน 55,999,994 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของหุ ้นที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของ SPM จาก TBSP ในมูลค่ารวมไม่ เ กิ น 1,020 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะชาระค่า ตอบแทนเป็ น
เงินสด (ดูหมายเหตุข้อ 11)
(ค) อนุมตั ิการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนของ SABUY จานวน 110,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาไม่
เกินหุ ้นละ 8.95 บาท รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 984.50 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.68 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดที่
ชาระแล้วของ SABUY โดยบริ ษทั ชาระด้วยเงินสดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 และบันทึกเงินลงทุนใน SABUY
เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
(ง) อนุ มตั ิให้บริ ษทั ขายหุ ้นสามัญของ TBSP จานวน 150,061,118 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็ น
สัดส่ วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 73.48 ของหุ ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP ในราคาไม่ต่ากว่าหุ ้นละ 13.36
บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ นไม่ต่ากว่า 2,005.02 ล้านบาท ให้แก่ SABUY ซึ่ งภายหลังการขายหุ ้น TBSP ในครั้ง
นี้ จะส่ งผลให้บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ ้นใน TBSP คงเหลือไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของ TBSP ธุ ร กรรมนี้ จะเกิ ด ขึ้ น ภายหลัง จากการจัด โครงสร้ า งธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และ TBSP เสร็ จ สมบูร ณ์
(ดูหมายเหตุข้อ 11)

38

173

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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5

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุม หรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อ
กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมี สาระสาคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่ม
บริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจ
ทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนั้น
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 สาหรับบุคคลหรื อ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้

ชื่ อกิจกำร
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

บริ ษทั เซอร์วิส พ้อยท์ จากัด (เดิมชื่อ
บริ ษทั พริ ซ่ ึม โซลูชนั่ ส์ จากัด)
บริ ษทั เอสพีเอ็ม แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน)

174

ประเทศที่
จัดตั้ง/
สั ญชำติ
ลักษณะควำมสั มพันธ์
ไทย
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ จะทา
หน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่
ไทย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วม
ไทย
ไทย

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (บริ ษทั ย่อยทางอ้อมจนถึงวันที่ 20
กันยายน 2564)
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
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รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

บริษัทย่ อย
ขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้ค่าเช่า
ซื้อสิ นค้า
ค่าเช่าและบริ การ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

20,737
18,817
18,626
8,651
8,531
167
-

31,843
29,360
15,266
4,412
7,290
184
1,279

บริษัทร่ วม
ขายสิ นค้า
ซื้อสิ นทรัพย์
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
ซื้อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น

279,602
496,530
3,022
8,468
597

224,734
7,290
12,460
883

160,755
55

167,415
176

569

248
1,232

-

-

5,968
1,094

3,989
1,014

-

-

กำรร่ วมค้ ำ
ขายสิ นค้า
ดอกเบี้ยรับ
บุคคลหรื อกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ค่าบริ การ
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งบกำรเงินรวม
2564
2563
ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)

750

2,190

-

-

56,314
2,828
59,142

71,509
4,685
1
76,195

25,856
1,321
-

17,226
844
18,070

27,177

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

115,771
535
116,306

(พันบาท)

25,253
1,045
26,298

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

1,889
11,108
12,997

1,565
13,339
14,904

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่กิจการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 60 วัน
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม

176

662
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(พันบาท)

1,410
1,410

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
6,956
6,956

8,801
8,801
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่ อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,020,522
1,020,522

-

อัตรำดอกเบีย้

เงินให้ ก้ยู ืม
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
หัก ค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2564
(ร้ อยละต่ อปี )
5.5
5.5

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
1,020,522
1,020,522

-

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

ผลกระทบของ
ณ วันที่
ลดลง/
อัตราแลกเปลี่ยน 31 ธันวาคม
ตัดจาหน่าย เงินตราต่างประเทศ
2564
(พันบาท)

เพิ่มขึ้น

15,650

260,000
-

(260,000)
(15,942)

292

-

(15,650)

-

15,942

(292)

-

-

-

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

เจ้ าหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

6,483
6,483

1,917
180
2,097

1,724
1,724

ค่ าบริหารจัดการค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

-

-

42

659
659
1,156
1,156
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563
เจ้ าหนีค้ ่ าสิ นทรัพย์
บริ ษทั ร่ วม
รวม

599
599

261
261

-

เจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม

7,015
7,015

334
334

2,513
5
2,518

เจ้ าหนี้จากการซื้อบริษัทย่ อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

178

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

81
5
86

1,020,000
1,020,000

-

1,020,000
1,020,000

เงินมัดจารับ
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

-

500
500

500
500

หนี้สินตามสัญญาเช่ า
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

-

5,820
5,820

7,290
7,290

ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ภาระผูกพันภายใต้ สัญญาบริการ
ภายในหนึ่งปี

4,000

-

572

1,620

43

-

งบการเงิน
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั มีสัญญาให้บริ การบริ หารจัดการกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง สัญญานี้ มีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุได้
อีกคราวละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายหนึ่ งฝ่ ายใดจะบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
3 เดือนก่อนวันสิ้ นสุ ดสัญญา อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้มีการเจรจาตกลงยกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่
30 มิถุนายน 2564
บริ ษทั มีสัญญาให้เช่าที่ดินกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง สัญญานี้ มีร ะยะเวลา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 ไป
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาเงินให้กูย้ ืมกับบริ ษทั ย่อยทางอ้อม วงเงินจานวน 500 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมเบิกใช้วงเงินกูย้ ืมตามสัญญาเงินกูย้ ืมดังกล่าวแล้วเป็ นจานวน 492.5
ล้านบาท สัญญากูย้ ืมเงินดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.6 ต่อปี และมีกาหนดชาระเมื่อทวงถาม
ภำระผูกพันอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้นาที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไปเป็ นหลักทรั พย์
ค้ าประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้การค้ าประกัน
วงเงินสิ นเชื่อระหว่างกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน
6

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
2564
2563
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจา
อื่นๆ
รวม

123
6,341
99,656
2,425
108,545

44

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
149
23
64,280
3,416
98,274
10,638
9
162,712
14,077

21
620
19,783
20,424
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
7

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายได้คา้ งรับ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
มากกว่า 90 วัน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
กลับรายการ
ตัดบัญชี
ลดลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
(พันบาท)

20,303
223,799

211,491

21,831

23,312

19,089
23,796
2,261
6,408
295,656

72,493
21,043
8,742
14,690
328,459

7,651
927
566
372
31,347

4,277
1,262
651
481
29,983

(1,390)
294,266

(8,168)
320,291

(68)
31,279

(202)
29,781

งบกำรเงินรวม
2564
2563
(8,168)
(391)
206
3,387
3,576
(1,390)

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านเครดิตเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29 (ข.1)

180

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

45

(พันบาท)
(7,383)
(4,492)
3,694
13
(8,168)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(202)
(83)
38
179
(68)

(202)
(202)
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
8

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

หมายเหตุ
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
อื่น ๆ
รวม
9

งบกำรเงินรวม
2564
2563
662

5

3,468
7,137
5,478
16,745

(พันบาท)
1,410

8,779
5,400
10,674
26,263

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
6,956

8,801

412
351
801
8,520

473
186
479
9,939

สิ นค้ ำคงเหลือ

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

52,562
18,183
44,516
11,406
126,667
(10,327)
116,340

11,811
1,004
225
13,040
(186)
12,854

9,652
1,202
302
11,156
(1,078)
10,078

255,222
(94)
255,128

251,225
13
251,238

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกรวมในบัญชี
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
- ต้นทุนขาย
1,227,056
- ปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
116
สุ ทธิ
1,227,172

46

(พันบาท)
46,558
31,011
94,825
38,526
26
210,946
(35,523)
175,423

1,442,878
24,672
1,467,550
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกรวมในบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
- ปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่า
จะได้รับ
10

262

-

-

เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำ
รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสาคัญ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทร่ วม
ณ วันที่ 1 มกราคม
มูลค่าเริ่ มแรกของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจาก
การจัดประเภทเงินลงทุนใหม่
ส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิจากเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
เงินปั นผลรับ
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ของบริ ษทั ร่ วม
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

182

308

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ 2564
2563

11

47

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

1,336,266

1,236,918

1,336,266

1,236,918

682,079

-

236,122

-

323,816
(189,135)

247,654
(150,124)

323,816
(189,135)

247,654
(150,124)

32,806

7,738

32,806

7,738

(220)
2,185,612

(5,467)
(453)
1,336,266

(220)
1,739,655

(5,467)
(453)
1,336,266
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสาคัญ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กำรร่ วมค้ ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินคืนทุน
ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการ
ส่ วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
การด้อยค่าของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

48

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

-

8,699
(1,504)
(24)

-

1,528
(1,504)
(24)

-

(6,254)
(917)
-

-

-

183

184

4, 11

พิมพ์เอกสารปลอดการ
ทาเทียม

นาเข้าและจาหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ผลิตและจาหน่ายบัตร
พลาสติก

พม่า

ไทย

ไทย

40.00

25.00

38.51

40.00

-

USD
2.5
ล้าน

204,220

USD
2.5
ล้าน

-

34,485

682,079
980,597

38.51 847,361 847,361 298,518

34,485

298,518

298,518

-

674,128
2,185,612

1,511,484

-

1,336,266

1,336,266

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

-

1,314,500
13,226,489

11,911,989

-

4,895,338

4,895,338

มูลค่ายุตธิ รรมสาหรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนฯ
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2564
2563

-

189,135

189,135

-

150,124

150,124

เงินปันผลรับสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2564
2563

49

กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุน สาหรับส่ วนแบ่งในผลขาดทุนที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า ทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ยังมีส่วนแบ่งผล
ขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้รับรู ้จานวน 5.01 ล้านบาท ซึ่งส่วนแบ่งผลขาดทุนสาหรับปี ปัจจุบนั ของกลุ่มบริ ษทั มีจานวน 4 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระหนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับผลขาดทุนนี้

การร่ วมค้ าทางอ้ อม
Myanmar Deco-TBSP
Special Products Company
Limited

รวม

บริษัทร่ วม
บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด
(มหาชน)

หมายเหตุ

ลักษณะ
ธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการ สัดส่ วนความเป็ น
จัดตั้ง
เจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
ราคาทุน
31
31
31
31
31
31
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
2564
2563
(ร้ อยละ)

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

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

4, 11

นาเข้าและจาหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ผลิตและจาหน่ายบัตร
พลาสติก
ไทย

ไทย
25.00

38.51
-

38.51
204,220

-

236,122
534,640

897,361 847,361 298,518
298,518

298,518

ประเทศที่
กิจการ สัดส่ วนความเป็ น
จัดตั้ง
เจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
ราคาทุน
31
31
31
31
31
31
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
2564
2563
(ร้ อยละ)

228,171
1,739,655

1,511,484

1,336,266

1,336,266

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)

1,314,500
13,226,489

11,911,989

4,895,338

4,895,338

มูลค่ายุตธิ รรมสาหรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนฯ
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

189,135

189,135

150,124

150,124

เงินปันผลรับสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2564
2563

50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั นาหุน้ สามัญของบริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) มูลค่าไม่ต่ากว่า 1 เท่าของต้นเงินกูค้ งค้าง โดยคิดคานวณมูลค่าตามราคาที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั นาหุน้ สามัญของบริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มูลค่าไม่ต่ากว่า 1.5 เท่าของต้นเงินกูค้ งค้าง โดยคิดคานวณมูลค่าตามราคาที่
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

รวม

บริษัทร่ วม
บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด
(มหาชน)

หมายเหตุ

ลักษณะ
ธุรกิจ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบการเงิน
56-1 ONE REPORT 2021
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
บริ ษัทร่ วมที่มีสาระสาคัญ
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสาคัญ ซึ่ งนาเสนอรวมอยู่ในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2564
2563
(พันบาท)
37,085,387
32,148,703

รายได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (ร้อยละ 100)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนที่เป็ นของกลุ่มบริษัท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
สิ นทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็ นของกลุ่มบริ ษทั
กาไรในสิ นทรัพย์ปลายปี
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

186
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860,192
85,180
945,372
364,063

641,951
20,091
662,042
254,952

9,977,475
1,309,359
(7,256,272)
(89,570)
3,940,992
1,511,704
(220)
1,511,484

7,703,953
1,180,884
(5,324,468)
(89,625)
3,470,744
1,336,735
(469)
1,336,266
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ

ตั้งแต่ วันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายได้
ขาดทุนสาหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (ร้อยละ 100)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนที่เป็ นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
สิ นทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็ นของกลุ่มบริ ษทั
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม ณ
วันที่ 21 กันยายน 2564
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในขาดทุนจากการดาเนินงาน
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
ที่ไม่มีสาระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

52

บริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(พันบาท)
115,958
115,958
(31,804)
(31,804)
(7,951)

(31,804)
(31,804)
(7,951)

1,224,886
241,058
(170,018)
(18,131)
1,277,795
674,128
674,128

1,224,886
241,058
(170,018)
(18,131)
1,277,795
228,171
228,171

682,079
(7,951)

236,122
(7,951)

674,128

228,171

11
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
11 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)
1,683,844
1,750,223
1,020,000
(519,164)
(28,674)
(180,999)
(48,100)
(930,141)
10,395
1,073,540
1,683,844

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับ
ลดลงจากการปรับโครงสร้าง
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
การรั บโอนกิจการทั้งหมด

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 บริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั ที.เค.เอส สยามเพลส แมเนจเม้นท์ จากัด จานวน
55,999,994 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของหุ ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั
เอสพีเอ็ม แคปปิ ตอล จากัด (โอนทรัพย์สิน หนี้ สิน สิ ทธิ หน้าที่และความรั บผิดชอบทั้งหมดของบริ ษทั เอสพีเอ็ม
แคปปิ ตอล จากัดรวมถึงหุ ้นสามัญของ SPM) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) เป็ นเงินสดและ
บันทึกเป็ นเจ้าหนี้จากการซื้อบริ ษทั ย่อยจานวน 1,020 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การสูญเสียอานาจในการควบคุมในบริ ษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ขายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) ออกไปร้อยละ 73.48
(ประกอบด้วยหุ ้นสามัญจานวน 150,061,118 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาอัตราหุ ้นละ 13.36 บาท)
เป็ นเงิ นสดจานวน 2,005.02 ล้า นบาท ทั้งนี้ บริ ษ ัท ได้รั บ ช าระค่ า หุ ้นงวดแรกจานวน 984.5 ล้า นบาทเมื่ อวันที่ 16
กันยายน 2564 และบันทึกค่าหุ ้นส่ วนที่เหลือจานวน 1,020.52 ล้านบาทเป็ นลูกหนี้ จากการขายบริ ษทั ย่อยในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทาให้ บริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) ไม่ได้เป็ นบริ ษทั ย่อยอีกต่อไปแต่กลายเป็ น
บริ ษทั ร่ วม มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) ในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ณ วันที่ขาย มีจานวน 1,732.76 ล้านบาทและจานวน 930.13 ล้านบาทตามลาดับ มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ย
ของบริ ษทั ร่ วมที่ยงั คงอยู่ในกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่สูญเสี ยอานาจการควบคุมมี จานวน 682.08 ล้านบาท ได้ถือเป็ นมูลค่า
เริ่ มแรกของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม ณ วันนั้น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง
188
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งบการเงิน
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เป็ นจานวน 13.76 ล้านบาทและรับรู ้ส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนในบริ ษทั ย่อยเดิมเพิ่มขึ้นจานวน 135.96 ล้าน
บาทในงบการเงินรวม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้กาไรจากการขายเป็ นส่ วนหนึ่งของกาไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
เป็ นจานวน 830.96 ล้านบาท และจานวน 1,311.01 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ
นอกจากนี้ ในการจัดโครงสร้างธุ รกิจของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั บริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 ได้ขายทรัพย์สินและทรัพย์สินอื่นมูลค่าตามบัญชีสุทธิ รวมจานวน 95.54 ล้านบาท และ
รับรู ้ขาดทุนจากการขายเป็ นส่ วนหนึ่งของกาไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจานวน 46.48 ล้านบาทในงบการเงินรวม
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190

4

4

พิมพ์เอกสารปลอด
การทาเทียม
พิมพ์แบบฟอร์ม
สื่ อสิ่ งพิมพ์ และ
ให้บริ การบริ หาร
คลังสิ นค้า
ให้คาปรึ กษาและ
ให้บริ การด้าน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และซอฟต์แวร์
98.48

-

60.00

-

99.99

60.00

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2564
2563
(ร้ อยละ)

5,000

560,000

-

5,000

-

204,220

ทุนชาระแล้ว
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2564
2563

3,000
1,023,000

1,020,000

-

31
ธันวาคม
2564

3,000
1,965,677

-

1,962,677

31
ธันวาคม
2563

ราคาทุน

20,233
1,073,540

1,053,307

-

8,379
1,683,845

-

1,675,466

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

-

-

-

2,513,852

-

2,513,852

มูลค่ายุตธิ รรมสาหรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนฯ
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2564
2563

180,999

-

180,999

55

ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ที .เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จากัด เพิ่มทุนจดทะเบี ยนบริ ษทั จาก 300 ล้านบาท เป็ นจานวน 560 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน
26,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาทเป็ นจานวน 260 ล้านบาท การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

48,100

-

48,100

เงินปันผลรับ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2564
2563

บริ ษทั ย่อยทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนิ นธุรกิจในประเทศไทย และ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั นาหุน้ สามัญของบริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) มูลค่าไม่ต่ากว่า 1 เท่าของต้น
เงินกูค้ งค้าง โดยคิดคานวณมูลค่าตามราคาที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

รวม

บริ ษทั โกไฟว์ จากัด

บริษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ที.เค.เอส.
สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จากัด

หมายเหตุ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
31
31
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(ร้ อยละ)
(พันบาท)

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่อยทางอ้ อม
บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จากัด

หมายเหตุ
4

พิมพ์แบบฟอร์ม
สื่ อสิ่ งพิมพ์ และ
ให้บริ การบริ หาร
คลังสิ นค้า

-

98.47

-

300,000

บริ ษทั ไทยบริ ติช ดีโพสต์
จากัด

บริ การจัดพิมพ์ขอ้ มูล
พร้การจั
อมส่ดงพิมพ์เอกสาร
สาคัญและบริ การ
ที่เกี่ยวข้อง

100.00

98.47

34,000

34,000

บริ ษทั ไทยบริ ติชซีเคียวริ ต้ ี
พริ้ นติง้ โอเวอร์ซีส์ จากัด

ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การลงทุน

100.00

98.47

37,000

37,000

บริ ษทั มาร์เวลแพค จากัด

พิมพ์ฉลากสิ นค้า

100.00

98.47

90,000

90,000

บริ ษทั ย่อยทางอ้อมทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนิ นธุรกิจในประเทศไทย
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
12 อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ

ที่ดิน

13

63,177
-

งบกำรเงินรวม
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง

รวม
(พันบาท)

ที่ดิน

รวม

40,170
-

103,347
-

63,177
60,881

40,170
-

103,347
60,881

63,177
464,674
527,851

40,170
31,856
72,026

103,347
496,530
599,877

124,058
124,058

40,170
40,170

164,228
164,228

-

39,265
250
39,515

39,265
250
39,515

-

39,265
250
39,515

39,265
250
39,515

-

283
39,798

283
39,798

-

249
39,764

249
39,764

มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

63,177

655

63,832

124,058

655

124,713

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

527,851

32,228

560,079

124,058

406

124,464

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่ที่ดิน และอาคารที่บริ ษทั ถือครองไว้โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการ
ใช้งานในอนาคต และมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่ งหนึ่ งซื้อ
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างจากบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ งจานวนเงินรวม 496.5 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นราคาที่ตกลงร่ วมกัน มูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวนเงิน 688.53 ล้านบาท สาหรับกลุ่มบริ ษทั และจานวน
เงิน 225.45 ล้านบาทสาหรับบริ ษทั (2563 : จานวนเงิน 90.53 ล้ านบาทสาหรั บกลุ่มบริ ษัทและจานวนเงิน 225.45 ล้ านบาท
สาหรั บบริ ษัท) ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระด้วยวิธีราคาตลาดตามรายงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 และ 2561
และประเมินราคาโดยเปรี ยบเทียบกับราคาเสนอขายจากที่ดินใกล้เคียง และจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ 3
ข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญญาให้เช่าเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 14
จานวนที่รับรู ้เป็ นรายได้ค่าเช่าสาหรับปี 2564 และ 2563 มีจานวน 11.76 ล้านบาทและ 8.4 ล้านบาท ตามลาดับ
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ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
โอนกลับมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
จาหน่าย
ลดลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

13

529,315
529,315
(442,218)
87,097

ที่ดิน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

645,392
3,901
39,522
(30,919)
657,896
2,439
8,179
(9,761)
(75,059)
583,694

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารและที่ดิน

58

1,221,078
5,845
23,337
(161,574)
1,088,686
2,675
2,078
7,507
(97,028)
(263,087)
740,831

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

173,340
8,019
8,199
(35,675)
153,883
8,827
2,806
(10,532)
(44,519)
110,465

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)
21,505
5
(1,177)
20,333
6,600
(1,926)
(982)
24,025

ยานพาหนะ

64,919
35,881
(71,058)
(36)
29,706
29,857
(13,063)
(7,996)
(14,880)
23,624

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

2,655,549
53,651
(229,381)
2,479,819
43,798
14,107
(127,243)
(840,745)
1,569,736

รวม

งบการเงิน
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มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
โอนกลับมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ลดลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
529,315
87,097

-

ที่ดิน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

329,382
250,464

323,983
35,450
(30,919)
328,514
35,795
(7,444)
15,714
(39,349)
333,230

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารและที่ดิน

59

377,966
159,809

780,621
86,916
(156,817)
710,720
74,423
(90,531)
7,507
3,873
(124,970)
581,022

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

40,577
20,596

129,336
17,059
(33,089)
113,306
15,489
(7,908)
(31,018)
89,869

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

2,658
1,245

17,703
1,148
(1,176)
17,675
203
(752)
6,600
(946)
22,780

ยานพาหนะ

29,706
23,624

-

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

1,309,604
542,835

1,251,643
140,573
(222,001)
1,170,215
125,910
(106,635)
14,107
19,587
(196,283)
1,026,901

รวม

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

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้น
โอน
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
โอนกลับมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
2,737
98
2,835
686
3,521

26,216
26,216

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารและที่ดิน

87,097
(60,881)
-

ที่ดิน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

60

111,924
(19,794)
92,130

142,179
(30,255)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

1,958
183
2,141

1,853
75
30
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

9,243
6,600
(772)
15,071

9,243
-

ยานพาหนะ

801
(686)
115

860
69
(128)
-

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

152,977
183
6,600
(20,566)
139,194

243,969
144
(60,881)
(30,255)

รวม

งบการเงิน
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มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

โอนกลับมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

26,216
26,216

-

ที่ดิน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

1,657
2,058

1,008
170
1,178
285
1,463

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารและที่ดิน

61

4,134
3,124

136,834
1,211
(30,255)
107,790
986
(19,770)
89,006
571
514

1,163
224
1,387
240
1,627

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สานักงาน
(พันบาท)

738
38

8,219
286
8,505
120
6,600
(192)
15,033

ยานพาหนะ

801
115

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

34,117
32,065

147,224
1,891
(30,255)
118,860
1,631
6,600
(19,962)
107,129

รวม

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

งบการเงิน

56-1 ONE REPORT 2021

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคา
เต็มจานวนแล้ว แต่ย งั คงใช้งานจนถึ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี จานวน 712.24 ล้า นบาท ส าหรั บกลุ่ มบริ ษ ัท
และ 126.95 ล้านบาท สาหรับบริ ษทั (2563: 1,630 ล้ านบาท สาหรั บกลุ่มบริ ษัท และ 146.01 ล้ านบาท สาหรั บบริ ษัท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ ดิ น อาคารและอุปกรณ์ ส่วนหนึ่ งซึ่ งมี มูลค่าตามบัญชี ต ามงบการเงิ นรวม
จ านวนเงิ น 570.37 ล้า นบาท และ 502.88 ล้า นบาท ตามล าดับ และตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การจ านวนเงิ น
84.86 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี ถูกใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 17
บริ ษทั และบริ ษ ัทย่อยมี ขอ้ ผูกพันที่ จะต้องปฏิ บัติ ตามเงื่ อนไขและข้อจากัด ที่ กาหนดในสัญญาเงิ นกู้ยืมระยะยาว
เช่น การไม่จานองที่ดินและอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 17)
14

สั ญญำเช่ ำ
ในฐานะผู้เช่ า
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่ องใช้สานักงาน
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
1,243
40,241
12,354
1,710
55,548

(พันบาท)
17,030
50,774
29,473
6,524
103,801

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
5,671
6,721
12,392

6,380
9,791
16,171

ในปี 2564 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 7.73 ล้านบาท (2563: 40.14 ล้ านบาท สาหรั บกลุ่ม
บริ ษัท และ 8.04 ล้ านบาท สาหรั บบริ ษัท)
บริ ษทั เช่าอาคารเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญา ค่าเช่ากาหนดชาระเป็ นรายเดือน
ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั เช่ าที่ ดินและอาคาร เครื่ องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่ องใช้สานักงาน โดยสัญญาเช่ า
ส่ วนใหญ่มีระยะเวลา 3 - 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงที่ โดยเงื่อนไขในการจ่ายชาระเป็ นเงื่อนไขปกติทวั่ ไป
62
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ เลื อกขยายอายุสัญญาเช่า อสังหาริ มทรัพย์ภายในหนึ่ งปี ก่ อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเช่า ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั จะ
ประเมิ นตั้งแต่วนั ที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลว่ามี ความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ จะใช้สิทธิ ในการขยายอายุสัญญาเช่ า
หรื อไม่และจะทบทวนการประเมินดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

จานวนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
- ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์
- ยานพาหนะ
- เครื่ องใช้สานักงาน
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น

5,267
16,385
11,058
2,898
2,757
9,132

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

10,276
10,841
13,243
4,675
2,724
3,754

709
2,256
543
-

709
2,234
382
-

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีจานวน 35.91 ล้านบาท และ 2.66 ล้าน
บาท ตามลาดับ (2563: 42.72 ล้ านบาทและ 2.90 ล้ านบาท ตามลาดับ)
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
สั ญ ญาเช่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ประกอบด้ ว ย ที่ ดิ น ที่ ใ ห้ เ ช่ า แก่ บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น แห่ ง หนึ่ ง
สัญญาเช่ากาหนดระยะเวลาเช่าที่ยกเลิกไม่ได้เป็ นเวลา 3 ปี โดยการต่ออายุสัญญาเช่าในภายหลังจะมีการตกลงกับผูเ้ ช่า
สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดกาหนดรายได้ค่าเช่าเป็ นจานวนคงที่
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)
4,900
8,400
4,900
4,900
13,300

ค่ าเช่ าที่จะได้ รับจากสัญญาให้ เช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี ที่ 1
หลังจากปี ที่ 1
รวม
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
15

ค่ ำควำมนิยม
2564

งบกำรเงินรวม

2563

(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี

-

702,467
(212,395)
490,072

ค่าความนิ ยมเกิดจากการที่บริ ษทั ซื้ อหุ ้นในบริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่ ง
เป็ นค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นบนส่ วนธุ รกิจบัตรพลาสติกและธุ รกิจการส่ งออก (หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่า
ความนิ ยม) จานวน 702.47 ล้านบาท ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้ทดสอบการด้อยค่า และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมจานวน 212.4 ล้านบาทซึ่งเป็ นผลขาดทุนที่เกิดบนส่ วนธุรกิจการส่ งออก อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 กันยายน
2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ขายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) (ดูหมายเหตุข้อ 11) เฉพาะการประกอบธุรกิจบัตร
พลาสติกให้แก่บริ ษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และตัดรายการค่าความนิยมที่มีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีจานวน 490.1
ล้านบาท ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) ในงบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั จานวน 1,732.76 ล้านบาท ณ วันที่ขาย
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
16 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่นนอกจำกค่ ำควำมนิยม
ความ
สัมพันธ์กบั
ลูกค้า

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ลดลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ลดลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
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งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
(พันบาท)

สกุลเงิน
ดิจิทลั

รวม

94,910
3,201
5,971
(6,838)

39,899
-

6,757
859
(5,971)
-

-

141,566
4,060
(6,838)

97,244
893
(744)
(55,491)
41,902

39,899
39,899

1,645
1,677
(2,910)
412

11,280
(1,518)
9,762

138,788
13,850
(2,262)
(58,401)
91,975

63,999
7,046
(6,838)

6,982
3,990
-

-

-

70,981
11,036
(6,838)

64,207
5,540
473
(33,287)
36,933

10,972
3,990
14,962

-

-

75,179
9,530
473
(33,287)
51,895
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ความ
สัมพันธ์กบั
ลูกค้า

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

33,037
4,969

28,927
24,937

งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
(พันบาท)
1,645
412

สกุลเงิน
ดิจิทลั

9,762

รวม

63,609
40,080

17 หนีส้ ิ นที่มีภำระดอกเบีย้

2564
ส่ วนที่มี
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน หลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นที่มีภำระ
ดอกเบีย้

-

-

งบกำรเงินรวม

2563
ส่ วนที่มี
ส่ วนที่ไม่มี
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
(พันบาท)
3,602

รวม
3,602

190,000

146,984

336,984

79,000

392,000

471,000

596,588
-

50,757

596,588
50,757

643,876
-

28,333
98,295

672,209
98,295

786,588

197,741

984,329

722,876

522,230

1,245,106
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ส่ วนที่มี
หลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นที่มีภำระ
ดอกเบีย้

2564
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนที่มี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)
-

-

-

-

-

-

382,713
-

12,938

328,713

12,938

สินทรัพย์ ที่ใช้ เป็ นหลักประกันหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

10, 11
13

2564
711,435
570,369
1,281,804

รวม

3,602

3,602

-

62,000

62,000

382,713
12,938

505,709
-

16,674

505,709
16,674

395,651

505,709

82,276

587,985

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2563
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน

2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564

(พันบาท)
857,925
370,687
502,877
84,862
1,360,802
455,549

2563
857,925
84,862
942,787

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 วงเงิ นสิ นเชื่ อซึ่ งยังมิ ไ ด้เ บิ กใช้มีจานวนเงิ น รวม 522.68 ล้า นบาท ส าหรั บกลุ่ มบริ ษ ัท
และ 279.14 ล้านบาท สาหรั บบริ ษทั (2563: 1,808.05 ล้ านบาท สาหรั บกลุ่มบริ ษัท และ 583.32 ล้ านบาท สาหรั บ
บริ ษัท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินทั้งจานวนเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้นที่กลุ่มบริ ษทั
ได้กยู้ มื จากสถาบันการเงินในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินกาหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ถึงร้อยละ 2.50
ต่อปี (2563: ร้ อยละ 1.95 ถึงร้ อยละ 2.45 ต่ อปี )
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในเดือนกันยายน 2562 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ งจานวน 304.0
ล้ า นบาท เงิ น กู้ ยื ม ดั ง กล่ า วมี อ ั ต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 3 ต่ อ ปี และมี ก าหนดช าระคื น เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ยเป็ น
รายงวด 3 เดือน รวม 19 งวด เริ่ มชาระเงินงวดแรกในเดือนมีนาคม 2563 และจะต้องชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้
เสร็ จสิ้ นภายในเดือนกันยายน 2567 โดยผ่อนชาระตามตารางการผ่อนชาระเงิ นกูย้ ืมคืน ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุในสัญญาเงินกูย้ ืมโดยการนาหุ ้นสามัญของบริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
มูลค่าไม่ต่ากว่า 1.5 เท่าของเงินกูท้ ี่เบิกใช้ และนาหุน้ สามัญของบริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) มูลค่าไม่ต่ากว่า 1 เท่า
ของวงเงินกูท้ ี่เบิกใช้มาเป็ นหลักประกัน
ในเดือนกันยายน 2562 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งจานวน 308.0
ล้ า นบาท เงิ น กู้ ยื ม ดั ง กล่ า วมี อัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 3 ต่ อ ปี และมี ก าหนดช าระคื น เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ยเป็ น
รายงวด 3 เดื อน รวม 20 งวด เริ่ มชาระเงิ นงวดแรกในเดื อนมี นาคม 2563 และจะต้องชาระเงิ นต้นพร้ อมดอกเบี้ ย
ให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนธันวาคม 2567 โดยผ่อนชาระตามตารางการผ่อนชาระเงินกูย้ ืมคืน ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุในสัญญาเงินกูย้ มื โดยการนาหุน้ สามัญของบริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
มูลค่าไม่ต่ากว่า 1.5 เท่าของเงินกูท้ ี่เบิกใช้ และนาหุน้ สามัญของบริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) มูลค่าไม่ต่ากว่า 1 เท่า
ของวงเงินกูท้ ี่เบิกใช้ในมาเป็ นหลักประกัน
ในเดือนมิถุนายน 2563 บริ ษทั ได้รับการอนุ มตั ิการขอพักการชาระหนี้ ในส่ วนของเงินต้นจานวนสองงวด (งวดราย
ไตรมาส) จากสองสัญญาข้างต้น
ในเดื อนธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญากู้ยืมเงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ งจานวน
217.5 ล้า นบาท เงิ นกู้ยืมดังกล่ า วมี อ ัต ราดอกเบี้ ย BIBOR บวกร้ อยละ 2.7 ต่อปี และกาหนดช าระคื นเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ ย เป็ นรายเดื อ น โดยเริ่ ม ช าระเงิ น งวดแรกในเดื อ นธั น วาคม 2564 และจะต้อ งช าระให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน
กาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันเบิกเงินกูง้ วดแรก ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุในสัญญา
เงินกูย้ ืมโดยการนาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและนาหุ ้นสามัญของบริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ของ
บริ ษทั ใหญ่ จานวนตามที่ระบุในสัญญาจานาหุ ้นมาเป็ นหลักประกัน และเงินกูย้ ืมดังกล่าวถูกค้ าประกันโดยบริ ษทั
ใหญ่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดที่กาหนดในสัญญาเงินกูย้ ืม เช่น การดารง
สัดส่ วนการถือหุ ้น การดารงอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ การไม่นาที่ดินและอาคารไปจดจานอง การไม่ก่อ
ข้อผูกพันหนี้หรื อภาระใดๆ จนทาให้ไม่สามารถดารงอัตราส่ วนของหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร
และเงินกูย้ มื
ระยะสั้น
2564
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการ
จัดหาเงิน
ลดลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มิใช่เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการ
จัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มิใช่เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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งบกำรเงินรวม

เงินกูย้ ืม
หนี้สินตาม
ระยะยาว
สัญญาเช่า
(พันบาท)

รวม

474,602

672,209

98,295

1,245,106

2,407
(140,025)
336,984

53,655
(130,500)
1,224
596,588

(35,907)
(8,196)
(3,435)
50,757

20,155
(278,721)
(2,211)
984,329

417,034

812,715

98,709

1,328,458

57,568
474,602

(140,882)
376
672,209

(42,715)
42,301
98,295

(126,029)
42,677
1,245,106
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

เงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร
และเงินกูย้ มื
ระยะสั้น
2564
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มิใช่เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินกูย้ ืม
หนี้สินตาม
ระยะยาว
สัญญาเช่า
(พันบาท)

รวม

65,602

505,709

16,674

587,985

(65,602)
-

(124,220)
1,224
382,713

(2,659)
(1,077)
12,938

(192,506)
172
395,651

-

592,196

10,750

602,946

(86,863)
376
505,709

(2,900)
8,824
16,674

(24,161)
9,200
587,985

2563
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มิใช่เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

65,602
65,602
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
18

เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น

หมายเหตุ
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เงินปั นผลค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม
19

5

งบกำรเงินรวม
2564
2563
7,614
79,099
5,074
13,237
711
3,571
23,866
126,325
133,172

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
595
2,518
49,089
20,060
7,926
596
128
38,722
116,521
117,116

8,657
8,660
710
2,769
2,992
23,788
26,306

1,242
4,860
2,266
596
106
1,085
8,913
10,155

ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
56,142
3,660
59,802

(พันบาท)
72,443
6,038
78,481

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
7,871
2
7,873

10,201
39
10,240

โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน และผลประโยชน์จากการทางานเป็ น
ระยะเวลานานตามข้อนโยบายของกลุ่มบริ ษทั โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์

หมายเหตุ

ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
78,481
121,505
10,240
8,387
4,419
825
5,244

4,259
3,049
7,308

496
66
562

465
190
655

5,244

(3,253)
4,055

562

(131)
524

-

(570)
3,729
(15,046)
(11,887)

-

362
967
1,329

ลดลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ/โอนหนี้สิน
ผลประโยชน์จ่าย

(17,499)
(6,424)

(35,192)

(1,462)
(1,467)

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

59,802

78,481

7,873

10,240

ผลขาดทุน (กาไร) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

24

รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน (กาไร) จากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์

ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบกำรเงินรวม
2564
2563
0.69 - 1.97
3.0 - 4.93
0 - 40

(ร้ อยละ)
0.65 - 1.95
3.0 - 4.93
0 - 40

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
0.69
4.93
0 - 19

0.65
4.93
0 - 19

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น 6.34 ปี (2563: 6.34 ปี )
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆคงที่

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
20

งบกำรเงินรวม

ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

ข้อสมมติลดลงร้อยละ 0.5

2564

2564

(2,268)
2,436
(162)

2563

(พันบาท)
(3,474)
2,453
3,366
(2,276)
(203)
163

2563

3,764
(3,146)
204

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
2564

(123)
128
(9)

2563

ข้อสมมติลดลงร้อยละ 0.5

2564

(พันบาท)
(179)
130
133
(122)
(10)
9

2563

187
(128)
10

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

21

สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัด สรรทุนสารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
22

ส่ วนงำนดำเนินงำนและกำรจำแนกรำยได้
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั จะแสดงถึง
รายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่า กลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานที่รายงาน ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ที่มีสินค้าและ
บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน
การดาเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
- ส่ วนงานที่ 1 ผลิตแบบฟอร์ ม กระดาษพิมพ์ต่อเนื่ อง และสิ่ งพิมพ์ปลอดการทาเทียม
- ส่ วนงานที่ 2 บริ การด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์
- ส่ วนงานที่ 3 การลงทุนอื่นๆ

74
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การจาแนกรายได้
ส่ วนงำนภูมศิ ำสตร์ หลัก
ประเทศไทย
ประเทศในทวีปเอเชีย
อื่น ๆ
รวมรำยได้

ข้ อมูลตามส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรำยได้
รายได้อื่น
ตัดรายการรายได้ระหว่างส่วนงาน
รำยได้ รวม

สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

1,595,820
61,364
10,651
1,667,835

1,667,835
312,255
1,980,090

1,749,926
75,503
27,777
1,853,206

1,853,206
202,094
2,055,300

ผลิตแบบฟอร์ม
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องและ
สิ่ งพิมพ์ปลอดการทาเทียม
2564
2563

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

75

49,563
49,563

49,563
38,399
87,962

(พันบาท)

38,426
38,426

38,426
27,612
66,038

บริ การด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และซอฟต์แวร์
2564
2563

งบกำรเงินรวม

-

-

-

-

การลงทุนอื่นๆ
2564
2563

1,645,383
61,364
10,651
1,717,398

1,717,398
350,654
2,068,052
19,103
(350,654)
1,736,501

2564

รวม

1,788,352
75,503
27,777
1,891,632

1,891,632
229,706
2,121,338
15,991
(229,706)
1,907,623

2563

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

1,667,835
1,667,835

30,448
170,797
16,607

สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรำยได้

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

35,489
189,735
4,554

1,853,206
1,853,206

ผลิตแบบฟอร์ม
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องและ
สิ่ งพิมพ์ปลอดการทาเทียม
2564
2563

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

76

51
1,427
1,395

8,438
41,125
49,563

(พันบาท)

372
1,248
569

11,879
26,547
38,426

บริ การด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และซอฟต์แวร์
2564
2563

งบกำรเงินรวม

-

-

การลงทุนอื่นๆ
2564
2563

30,499
172,224
18,002

1,676,273
41,125
1,717,398

2564

รวม

35,861
190,983
5,123

1,865,085
26,547
1,891,632

2563
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(13,461)

2,801,909
2,648,796

2,771,224
1,610,197

77

47,995
17,239

-

36,928
22,964

-

4,957,493
-

-

323,817

1,349,387
-

-

241,400

323,817

4,157,539
1,633,161

241,400

7,807,397
2,666,035

46,121

สิ นทรัพย์ส่วนงาน
หนี้สินส่วนงาน

-

784,489

-

7,950

8,297
236,236

-

2563

62,227
1,216,654

-

2564

รวม

-

-

-

-

(พันบาท)

การลงทุนอื่นๆ
2564
2563

784,489

(21,411)

24,970

21,151

บริ การด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และซอฟต์แวร์
2564
2563

งบกำรเงินรวม

กาไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
ก่อนหักภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กาไรจากการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ
ตัดรายการขาดทุนระหว่าง
ส่วนงาน
กำไรรวมก่อนภำษีเงินได้

สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

ผลิตแบบฟอร์ม
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องและ
สิ่ งพิมพ์ปลอดการทาเทียม
2564
2563

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนเกี่ ยวกับการผลิ ตสิ่ งพิมพ์
จึงได้รับสิ ทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเว้นและ/หรื อลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มตามระยะเวลา เงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน

23

กิจการที่
ได้รับการ
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม ส่ งเสริ ม

2564
กิจการที่
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

ขายต่างประเทศ
ขายในประเทศ
ให้บริ การในประเทศ
ตัดรายการระหว่างกัน
รวมรำยได้

61,364
1,908,352
29,067
(348,010)
1,650,773

18,811
50,458
(2,644)
66,625

งบกำรเงินรวม
กิจการที่
ได้รับการ
รวม
ส่ งเสริ ม
(พันบาท)
61,364
519
1,927,163
140,938
79,525
25,280
(350,654)
(20,533)
1,717,398
146,204

2563
กิจการที่
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

รวม

103,411
1,822,776
28,414
(209,173)
1,745,428

103,930
1,963,714
53,694
(229,706)
1,891,632

รำยได้ อื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
อื่น ๆ
รวม

314
1,896
528
16,365
19,103

78

(พันบาท)
54
983
438
14,516
15,991

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
19,131
18,626
18
528
2,140
40,443

30,066
15,266
41
438
3,114
48,925
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
24

ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ พนักงำน
หมายเหตุ
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
อื่นๆ
รวม

19

งบกำรเงินรวม
2564
2563
322,432
5,244
121,711
449,387

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
379,999
28,284
4,055
562
96,806
13,080
480,860
41,926

20,624
524
4,958
26,106

โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้ ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุน
สารองเลี้ยงชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต

214
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
25

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้
หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ปเพื่อขาย
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการ
ปรับมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่านายหน้าและค่าขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
ระยะสั้น
ค่าสาธารณูปโภค
อื่นๆ
รวมต้ นทุนขำย ต้ นทุนกำรให้ บริกำร
ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย
และค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

24

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(2,547)
468,668
272,563

67,170
531,928
208,792

(2,159)
72,903
176,807

3,803
70,176
168,415

(3,567)
449,387
172,224
37,123

13,899
480,860
190,893
44,054

(892)
41,926
4,216
4,734

(201)
26,106
5,085
3,343

9,132
30,625
164,045

3,754
39,358
296,219

1,406
18,253

1,555
17,849

1,597,653

1,876,927

317,194

296,131

80
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
26

ภำษีเงินได้
งบกำรเงินรวม
2564
2563

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

ภำษีเงินได้ ของปี ปัจจุบัน
สาหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สู งไป)

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

17,047
(1,154)
15,893

11,670
(657)
11,013

9,830
(1,129)
8,701

3,445
421
3,866

2,109
18,002

(5,890)
5,123

339
9,040

(3)
3,863

งบกำรเงินรวม

ภาษีเงินได้ รับรู้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ก่อนภาษี
เงินได้

ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
32,806
ผลกาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่กาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
1,755,989
กาไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม
1,788,795

216

2564
ค่าใช้จ่าย สุ ทธิจาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
เงินได้
(พันบาท)
-

32,806

7,738

2563
ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

-

7,738

(351,198)

1,404,791

2,321

(464)

1,857

(351,198)

1,437,597

11,886
21,945

(2,378)
(2,842)

9,508
19,103

81
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ภาษีเงินได้ รับรู้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

2564
ก่อนภาษี
เงินได้

ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
32,806
ผลกาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่กาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
1,755,989
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม
1,788,795

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ค่าใช้จ่าย สุ ทธิจาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
เงินได้
(พันบาท)
-

2563
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

32,806

7,738

-

7,738

(351,198)

1,404,791

2,321

(464)

1,857

-

-

10,411

-

10,411

(351,198)

1,437,597

(1,329)
19,141

265
(199)

(1,064)
18,942

82
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การกระทบบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า

(พันบาท)
1,216,654

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(323,817)
892,837

จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิจากกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที่หกั ภาษีได้เพิ่มเติม

20

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
ภาษีเงินได้ปีก่อนบันทึกสู งไป
รวมค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

218

2564

งบกำรเงินรวม

1

83

178,567

2563
(พันบาท)
236,236
(241,400)
(5,164)

20

(1,033)

(2,790)
(264,800)
(2,634)

(2,374)
(88)
(8,991)

117,094
(6,931)

3,750
(1,507)

523
127
(1,154)
18,002

16,023
(657)
5,123

2
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

การกระทบบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง

กาไรก่อนภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้า

2564
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

2563
(พันบาท)
1,107,290
519,164

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(323,817)
1,302,637

จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที่หกั ภาษีได้เพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
การใช้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
ภาษีเงินได้ปีก่อนบันทึกต่าไป (สู งไป)
รวมค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

20

1

260,527
(264,388)
(26)
13,828
228
(1,129)
9,040

(พันบาท)
232,823
28,674
(247,654)
13,843

20

2

2,769
(88)
761
421
3,863

งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หนี้สิน
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
11,905
32,822
(365,996)
(44,486)
(3,379)
(1,009)
3,379
1,009

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

8,526

84

31,813

(362,617)

(43,477)
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

220

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

ลดลงจาก
การปรับ
โครงสร้าง

ณ วันที่
1 มกรำคม

กาไรหรื อ
ขาดทุน

ณ วันที่
31 ธันวำคม

1,634
1,585

(82)
(200)

-

(1,279)
(1,385)

273
-

3,130
6,610

246
(175)

-

(3,376)
(4,404)

2,031

-

775

-

-

775

(4,032)

-

-

-

(7,499)

8,269

2564
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (ค่ าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า)
ลูกหนี้อื่น (ค่ าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า)
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ค่ าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่ าเผื่อการลดมูลค่ า)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่ าเผื่อผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่ า)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(จากความแตกต่ างของค่ าเสื่ อมราคา)
รวม

15,758

10

73
32,822

615
1,189

(4,032)

(131)
(18,074)

557
11,905

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม)
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม
สุ ทธิ

(44,486)
(44,486)
(11,664)

3,094
(6,392)
(3,298)
(2,109)

(347,166)
(347,166)
(351,198)

28,954
28,954
10,880

(347,166)
(12,438)
(6,392)
(365,996)
(354,091)

4,032

85
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (ค่ าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า)
ลูกหนี้อื่น (ค่ าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า)
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ค่ าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่ าเผื่อการลดมูลค่ า)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(จากความแตกต่ างของค่ าเสื่ อมราคา)
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม)
หนี้สินตามสัญญา
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกรำคม

กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวำคม

1,454
-

180
1,585

-

1,634
1,585

4,051

3,130
2,559

-

3,130
6,610

4,496

-

(464)

4,032

24,234

(6,110)

(2,366)

15,758

34,235

73
1,417

(2,830)

73
32,822

(48,833)
(126)
(48,959)
(14,724)

4,347
126
4,473
5,890

(2,830)

(44,486)
(44,486)
(11,664)

86

221

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

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หนี้สิน
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
2,042
6,381
(347,197)
(2,042)
2,042
-

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

-

ณ วันที่
1 มกรำคม

2564
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (ค่ าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่ าเผื่อการลดมูลค่ า)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ (จากความแตกต่ างของ
ค่ าเสื่ อมราคา)
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ (จากความแตกต่ างของ
ค่ าเสื่ อมราคา)
รวม
สุ ทธิ
222

(345,155)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

-

ณ วันที่
31 ธันวำคม

40
216

(27)
(178)

-

4,032
2,048

(57)

(4,032)
-

1,991

45
6,381

(45)
(307)

(4,032)

2,042

-

(347,165)

(347,165)

(32)
(32)
(339)

(347,165)
(351,197)

(32)
(347,197)
(345,155)

6,381
87

6,381

13
38
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกรำคม

2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (ค่ าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่ าเผื่อการลดมูลค่ า)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ (จากความแตกต่ างของ
ค่ าเสื่ อมราคา)
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

256

40
(40)

ณ วันที่
31 ธันวำคม

-

40
216
4,032
2,048
45
6,381

4,496
1,764

-

19

(464)
265

61
6,577

(16)
3

(199)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่รับรู ้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ยอดขาดทุนยกไป

10,184

(พันบาท)
23,531

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
-

-

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นสุ ด อายุในปี 2565 ถึ งปี 2568 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี ที่ย งั ไม่สิ้ นอายุตามกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจาก
ยังไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
27

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท/พันหุ้น)
กาไรที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน) 1,190,505
228,960 1,098,249
228,960
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
462,227
462,227
462,227
462,227
กาไรต่อหุน้ (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)
2.58
0.50
2.38
0.50

28

เงินปันผล
กาหนดจ่าย
เงินปั นผล

วันที่อนุมตั ิ

อัตราเงินปันผล
ต่อหุน้
(บาท)

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

ปี 2564
เงินปั นผลประจาปี
เงินปั นผลระหว่างกาล
รวม

23 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564
11 สิ งหาคม 2564 กันยายน 2564

0.20
0.10

92.45
46.22
138.67

ปี 2563
เงินปั นผลระหว่างกาล
เงินปั นผลระหว่างกาล
รวม

9 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563
11 สิ งหาคม 2563 กันยายน 2563

0.40
0.06

184.89
27.73
212.62

29 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน รวมถึงลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
สาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรั บ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

มูลค่ำตำมบัญชี

เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่ำยุติธรรม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

2,771,881
13,121

ระดับ 3

รวม

-

2,769,326
13,121

(พันบาท)

2,771,881
13,121

2,748,179
13,121

มูลค่ำตำมบัญชี

เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบกำรเงินรวม

23,702
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำยุติธรรม

ระดับ 1

ระดับ 2
(พันบาท)

2,769,326
13,121

2,745,624
13,121

90

23,702
-
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้ องการ
ของตลาด
2564
สินทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียน
ตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วย
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

13,121

2563
สินทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียน
ตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วย
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

10,800

ตราสารทุนที่อยู่ในความต้ องการ
ของตลาด
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ณ วันที่
1 มกราคม

ซื้อ

13,121

2563
สินทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียน
ตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วย
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

10,800

ณ วันที่
31
ธันวาคม

-

1,755,990

2,771,881

-

2,321

13,121

ขาย
(พันบาท)

1,002,770

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ปรับปรุ ง
มูลค่า
ซื้อ
ขาย
ยุติธรรม
(พันบาท)

ณ วันที่
1 มกราคม

2564
สินทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียน
ตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วย
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ปรับปรุ ง
มูลค่า
ยุติธรรม

1,000,216
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ณ วันที่
31
ธันวาคม

-

1,755,989

2,769,326

-

2,321

13,121
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ประเภท
เงินลงทุนในกองทุนร่ วมลงทุน

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
ราคาเสนอซื้อขายล่าสุ ดของหน่วยลงทุน ณ วันที่รายงาน

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนา
และติ ด ตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ย งของกลุ่ มบริ ษ ัท คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งจะรายงานการ
ดาเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทาขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั เผชิ ญเพื่ อ
กาหนดระดับความเสี่ ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและ
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีเป้ าหมายในการรั กษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็ น
ระเบี ย บและมี ประสิ ทธิ ผลโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและกาหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริ หารเพื่อให้
พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิและนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ ย งที่
กลุ่ ม บริ ษัท เผชิ ญ อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่ ม บริ ษ ัท ก ากับ ดู แ ลโดยผ่ า นทางผู ้ต รวจสอบภายใน
ผูต้ รวจสอบภายในทาหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
และในกรณี พิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข.1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตาม
เครื่ องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิ บตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ ที่เ ป็ น
ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ข.1.1) ลูกหนีก้ ารค้ า
ความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ได้รับอิทธิ พลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็
ตาม ผู ้บ ริ ห ารต้อ งพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย อื่ น ๆ ซึ่ งอาจส่ ง ผลต่ อ ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ของลู ก ค้า ซึ่ งรวมถึ ง
ความเสี่ ยงของการผิดนัดชาระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดาเนินธุรกิจอยู่
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงกาหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่
แต่ละรายก่อนที่กลุ่มบริ ษทั จะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขเงื่อนไขทางการค้า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนประวัติ
การชาระหนี้ และวิเคราะห์งบการเงินของลูกค้ารายใหม่ วงเงินยอดขายจะกาหนดไว้สาหรับลูกค้าแต่ละราย
และจะทบทวนเป็ นรายไตรมาส ยอดขายที่ เ กิ น กว่ า วงเงิ น ดั ง กล่ า วต้ อ งได้ รั บ การอนุ มัติ จ ากคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั จากัดความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การค้าด้วยการกาหนดระยะเวลาการจ่ายชาระสู งสุ ดที่ 3 เดือน
และมี การติ ดตามยอดคงค้างของลู กหนี้ การค้าอย่างสม่ าเสมอ บริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณโดยพิจารณาจาก
อายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระสาหรับลูกหนี้ แต่ละราย และสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสภาวะ
เศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และมุมมองของบริ ษทั ที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอด
อายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 7
(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจากัดเนื่องจาก
คู่สัญญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่ง กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่า
(ข.2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กากับดูแลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจาก
ความผันผวนในกระแสเงินสด
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ตารางต่อไปนี้ แสดงระยะเวลาการครบกาหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้ สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน
โดยจานวนเงินเป็ นจานวนขั้นต้นซึ่ งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบ
ตามสัญญา
งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 2 ปี
หรื อน้อยกว่า แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่า
ตามบัญชี

2564
หนี้สินทางการเงิน
ที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

103,144
133,172
933,572
50,757
1,220,645

103,144
133,172
494,198
21,004
751,518

157,213
16,460
173,673

282,244
15,099
297,343

103,144
133,172
933,655
52,563
1,222,534

2563
หนี้สินทางการเงิน
ที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

148,830
117,116
1,146,811
98,295
1,511,052

148,830
117,116
665,010
49,633
980,589

185,831
34,167
219,998

338,536
29,331
367,867

148,830
117,116
1,189,377
113,131
1,568,454

94

รวม
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี มากกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 2 แต่ไม่เกิน 5 มากกว่า 5
ปี
ปี
ปี
(พันบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อย
กว่า

2564
หนี้สินทางการเงิน
ที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

28,844
26,306
382,713
12,938
450,801

28,844
26,306
113,713
2,366
171,229

113,713
2,128
115,841

155,370
6,012
161,382

3,614
3,614

28,844
26,306
382,796
14,120
452,066

2563
หนี้สินทางการเงิน
ที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

39,244
10,155
571,311
16,674
637,384

39,244
10,155
197,857
3,131
250,387

129,282
2,798
132,080

279,045
9,270
288,315

3,240
3,240

39,244
10,155
606,184
18,439
674,022

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รวม

(ข.3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรื อกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่ องมือทางการเงินจะมีความผันผวน
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ ยงด้านตลาดมีดงั นี้
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ข.3.1) ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็ นสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและการขายที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ
(ข.3.2) ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ย งด้า นอัต ราดอกเบี้ ย เป็ นความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงในอนาคตของอัต ราดอกเบี้ ยตลาด
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตามเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุขอ้
17) ส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ทาให้กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงต่าจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความ
อ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยจากเงิ นกู้ยืมซึ่ งเป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
30

กำรบริหำรจัดกำรทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้ และ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน อย่าง
สม่าเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่ วนได้
เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ

31

ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม

2,645
218
2,863

96

2,452
1,224
3,676

29
29

294
29
323
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563
(พันบาท)

ภาระผูกพันอื่นๆ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
รวม
32

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

604
104,594
105,198

176
170,447
170,623

10,854
10,854

10,067
10,067

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ก) บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ ชื่อบริ ษทั เน็กซ์ เวนเจอร์ส จากัด โดยถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน
จานวนเงิน 50 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 5,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท ซึ่ งได้จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565
ข) บริ ษทั จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) ของบริ ษทั
ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน) (“TBSP”) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จานวน 10,209,711 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท ในราคาจองซื้อไม่เกินหุน้ ละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 102.09 ล้านบาท
ค) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ
(ค.1) อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 โดยจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมดังนี้
- จ่ายเงิ นปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษ ัท จานวนไม่เกิ น 46,223,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรา 10 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นจานวน 46.22 ล้านบาท คิดเป็ น
การจ่ายเงินปันผลด้วยหุน้ สามัญในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
- จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท คิดเป็ นเงินปันผลรวมทั้งสิ้ น 138.66 ล้านบาท
การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในเดือนเมษายน 2565
(ค.2) อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 462,227,767 บาท เป็ น 462,226,467 บาท โดยวิธีการตัดหุ ้นจด
ทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจากหุ ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล ใน
ปี 2562 จานวน 1,300 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริ ษทั
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ค.3) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน จากเดิม 462,226,467 บาท เป็ น 508,449,467 บาท โดย
การออกหุ ้นสามัญจานวน 46,223,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนจานวน
46,223,000 หุน้ เพื่อรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ และอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั
(ค.4) อนุ มตั ิการเพิ่มทุนในบริ ษทั เน็กซ์ เวนเจอร์ ส จากัด จานวนไม่เกิ น 5,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10.00 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 50 ล้านบาท
(ค.5) อนุมตั ิการเพิ่มทุนในบริ ษทั โกไฟว์ จากัด จานวนไม่เกิน 111,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิด
เป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 1.11 ล้านบาท
(ค.6) อนุมตั ิการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแห่งหนึ่งของบริ ษทั ในมูลค่าไม่เกิน 40 ล้านบาท
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T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
30/88 หมูที่ 1 ถนนเจษฎาว�ถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท 0 2784 5888 โทรสาร 0 2784 5858

