
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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2. บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขาย 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

3. ไมม่ีการเปลีย่นแปลงใด ๆ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สถานะธุรกิจ ผลประกอบการ 
ทรัพย์สนิ และ/หรือสถานะทางการเงินของกิจการ 

ในการนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2560 มีมติให้เรียกประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการข้างต้น  

11.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นวา่การเข้าท ารายการมีความสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้น เนื่องจากราคา
เสนอซือ้หุ้นในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ เป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม นอกจากนัน้ การท า
ธุรกรรมดงักลา่วจะช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต 

12.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 11 

ไมม่ี 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บัญชี 2) 

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งสำรสนเทศรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ของบริษัท  
ตำมที่ก ำหนดในบญัชี 2 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มี
นยัส ำคญัที่เข้ำขำ่ยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
(รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

1. สารสนเทศตามบัญชี 1  

ปรำกฏตำมสำรสนเทศเก่ียวกับกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 
(บญัชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

1. ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

รำยได้ของบริษัทสว่นใหญ่มำจำก 2 สว่น โดยรำยได้ในสว่นแรกเป็นรำยได้ที่มำจำกกำรด ำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ ที่
ด ำเนินกำรโดยบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ จ ำกดั ได้แก่ กำรให้บริกำรงำนพิมพ์ 
แบบพิมพ์ทำงธุรกิจและกระดำษส ำนกังำน กำรให้บริกำรจดัพิมพ์เอกสำรปลอดกำรท ำเทียม เช่น เช็ค ตัว๋สญัญำใช้เงิน 
สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร คูปอง บัตรก ำนัล แบบพิมพ์ทั่วไป เช่น รำยงำนประจ ำปี แผ่นพับโฆษณำ งำนพิมพ์ระบบ
ดิจิตอล เช่น กำรพิมพ์ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี ้รำยบุคคล รำยงำนข้อมลูกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เป็นต้น นอกจำกนัน้ บริษัทมี
บริกำรบริหำรจดัเก็บและบริหำรคลงัให้กบัองค์กรขนำดใหญ่ รำยได้ในสว่นนีค้ิดเป็นสดัสว่น 86.3% ของรำยได้รวมจ ำนวน 
1,693.65 ล้ำนบำท ในปี 2559 

รำยได้ในสว่นที่สอง มำจำกกำรลงทนุ ประกอบด้วยสว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม คือ บริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสดัส่วน 38.5% และบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ำกัด 
(มหำชน) (“กิจการ”) โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่น 19.9% ในปี 2559 รำยได้ที่มำจำกสว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในสว่นนี ้
คิดเป็น 10.5% ของรำยได้รวมในปี 2559 จ ำนวน 1,693.65 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 153.7 ล้ำนบำทหรือ 
10.0% โดยหมวดสินค้ำที่มียอดขำยเพิ่มขึน้ ได้แก่ หมวดสง่ออก กระดำษส ำนกังำน บริหำรคลงัแบบพิมพ์ และแบบพิมพ์
ธุรกิจ โดยในปี 2559 มีอตัรำกำรเติบโต 1,288.5%, 22.0%, 4.9% และ 0.8% ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้หมวดสนิค้ำสง่ออกมี
อตัรำเพิ่มอยำ่งมีนยัส ำคญั เนื่องมำจำกงำนโครงกำรในประเทศ สปป.ลำว สว่นหมวดกระดำษส ำนกังำนท่ีมีอตัรำกำรเพิ่ม 
22.0% ในปี 2559 เนื่องมำจำกกำรขยำยเพิ่มขึน้ในสนิค้ำกระดำษพิมพ์ตอ่เนื่องและกระดำษถ่ำยเอกสำร 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจจ ำหนำ่ยสินค้ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ต่อ
พ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสำรสนเทศ วสัดุสิน้เปลืองที่ใช้กบัคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ  โดยบริษัท  
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ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้แทนจดัจ ำหน่ำยสินค้ำจำกผู้ผลิตสินค้ำเจ้ำของผลิตภณัฑ์ 
ชัน้น ำระดับโลกมำกกว่ำ 50 ตรำสินค้ำ มีฐำนลูกค้ำผู้ประกอบกำรด้ำนสินค้ำคอมพิวเตอร์มำกกว่ำ 5,000 รำย เช่น  
กลุ่มลกูค้ำผู้ วำงระบบซอฟท์แวร์ปฏิบตัิกำรรำยใหญ่ ผู้ผลิตจ ำหน่ำยสินค้ำคอมพิวเตอร์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
ตวัเอง รวมถึงร้ำนค้ำปลีก ค้ำสง่ทัว่ประเทศ ห้ำงสรรพสินค้ำ ห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่ และร้ำนจ ำหนำ่ยอปุกรณ์เคร่ืองเขียน 
เป็นต้น 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี  ้พริน้ติง้ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจพิมพ์และจ ำหน่ำย เอกสำรป้องกัน 
กำรปลอมแปลง เช็ค ตรำสำรส ำคญัทำงกำรเงิน รวมทัง้แบบฟอร์มตำ่ง ๆ  ของธนำคำร รวมถึงบตัรพลำสติกตำ่ง ๆ  และยงั
เป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลส ำคัญของลูกค้ำอย่ำงครบวงจร โดยมุ่งเน้นในกำรพฒันำกำรใช้เทคโนโลยีและ
ศกัยภำพของบุคลำกร กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรป้องกันควำมเสียหำยจำก 
กำรปลอมแปลงให้เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพท่ีสดุ   

โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วมก่อนท ารายการ 

บริษัท ที.เค.เอส. สยำม
เพรส แมเนจเม้นท์ จ ำกดั

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน)

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 
จ ำกดั (มหำชน)

38.51%100%

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้
พริน้ติง้ จ ำกดั (มหำชน)

19.89%

บริษัท ท.ีเค.เอส.– เวลโก 
(ประเทศไทย) จ ำกดั

C.T.K.S. Technologies 
Co., Ltd 

บริษัท51.00%

C.T.K.S. Technologies 45.00% บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี ้
พริน้ติง้ โอเวอร์ซีส์ จ ำกดั

บริษัท ไทยบริติช ดีโพสต์ 
จ ำกดั

บริษัท99.99%

บริษัท51.00% บริษัท พริซึม่ โซลชูัน่ส์ 
จ ำกดั

บริษัท พี ที ออโตเมชัน่ 
(ไทยแลนด์) จ ำกดั

99.99%

50.00%

บริษัท บฟั (ประเทศไทย) 
จ ำกดั

บริษัท30.00%Deco-TBSP Solutions 
Co., Ltd 

Myanmar Deco-TBSP 
Special Products Co., Ltd

50.00%49.00%
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2. ลกัษณะของผลติภณัฑ์ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยแบบพิมพ์ธุรกิจทัว่ไป และกระดำษส ำนกังำนรวมทัง้ กระดำษพิมพ์
ตอ่เนื่อง โดยสำมำรถแบง่ประเภทของสนิค้ำได้เป็น 7 ประเภทหลกั คือ 

(1) แบบพิมพ์ทั่ วไปและแบบพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Business Forms) เป็นงำนพิมพ์ที่มีกำรออกแบบและ
พิมพ์ลวดลำยลงบนผิวกระดำษส ำหรับกำรใช้งำนเฉพำะอยำ่ง อำทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบก ำกบัภำษี ใบแจ้ง
หนีใ้บน ำฝำก ใบถอนของธนำคำร ใบสลิปเอทีเอ็ม ซองเงินเดือน กระดำษหวัจดหมำย โปสเตอร์ แผ่นพบั 
ปฏิทิน รำยงำนประจ ำปี เป็นต้น โดยลกูค้ำจะเป็นผู้ระบรูุปแบบควำมต้องกำรเพื่อให้บริษัทจดัพิมพ์ 

(2) แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) และแบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการท าเทียม (Security 
Forms) แบง่ออกเป็นหมวดยอ่ย 3 หมวด 

1) แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นแบบพิมพ์ที่ถกูออกแบบให้สำมำรถใช้งำนตำม
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรด ำเนินกำร รวมทัง้มีมลูค่ำเพิ่ม (Value-
added) ในด้ำนกำรตลำดของกิจกำรด้วย เช่น ใบสมคัรพร้อมบตัรสมำชิกในตวั เป็นต้น 

2) แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดกำรท ำเทียม (Security Forms) เป็นเอกสำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนที่ถูก
ออกแบบเพื่อให้ยำกต่อกำรลอกเลียนแบบ เช่น ใบหุ้น ตัว๋สญัญำใช้เงิน คปูอง เช็ค สมดุเงินฝำก 
เป็นต้น จะใช้วัตถุดิบที่ออกแบบมำเพื่อใช้กับงำนพิมพ์ปลอดกำรท ำเทียมโดยเฉพำะ  เช่น
กระดำษพิมพ์ลำยน ำ้ กระดำษที่ผลิตเพื่อใช้เฉพำะงำน หมึกพิมพ์แบบพิเศษ กำรใช้ Hologram 
ประกอบ เป็นต้น 

3) บริกำร Cheque On Demand เป็นกำรให้บริกำรตัง้แต่กำรออกแบบเช็ค ท ำ Art Work พิมพ์เช็ค
เปลำ่ พิมพ์ช่ือและเลขที่บญัชีของลกูค้ำ ช่ือสำขำ และที่อยู่ของสำขำ พร้อมทัง้ Encode เลขที่เช็ค 
เลขที่สำขำ และเลขที่บญัชี โดยจดัพิมพ์ตำมข้อมลูที่สถำบนักำรเงินจดัสง่ให้ ทัง้นีบ้ริษัทให้บริกำร
ด้วยระบบควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งจะไมท่ ำกำรแก้ไข ตดัต่อ เพิ่มเติมใดๆ ในข้อมลู 
และพร้อมทัง้จดัสง่ให้ถึงสำขำอยำ่งรวดเร็ว 

(3) กระดาษส านักงาน  (Office Paper) ประกอบด้วยกระดำษพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่มีลวดลำยท่ีใช้กับ
เคร่ืองพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock Forms) รวมทัง้กระดำษเพื่อกำรใช้งำนในส ำนกังำน เช่น กระดำษถ่ำยเอกสำร 
กระดำษควำมร้อนส ำหรับเคร่ืองโทรสำร กระดำษพิเศษส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ระบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ท เป็นต้น 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนงำนพิมพ์ของลกูค้ำ 

(4) บริการพิมพ์งานระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail) เป็นกำรให้บริกำรงำนพิมพ์ข้อมลูลกูค้ำ สำมำรถ
พิมพ์ทัง้แบบกระดำษเป็นม้วนตอ่เนื่อง แบบปรุพบัใสก่ลอ่งและแบบแผน่ ด้วยกำรพิมพ์ระบบดิจิตอลสีส่แีละ
ขำวด ำ พร้อมกำรบรรจุซองด้วยระบบ Zero defect ซึ่งสำมำรถป้องกนัควำมผิดพลำดได้ทัง้หมด นอกจำก
กำรให้บริกำรพิมพ์ข้อมลูบนแบบฟอร์มแล้ว ยงัมีกำรให้บริกำรในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนทำง E-
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ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้แทนจดัจ ำหน่ำยสินค้ำจำกผู้ผลิตสินค้ำเจ้ำของผลิตภณัฑ์ 
ชัน้น ำระดับโลกมำกกว่ำ 50 ตรำสินค้ำ มีฐำนลูกค้ำผู้ประกอบกำรด้ำนสินค้ำคอมพิวเตอร์มำกกว่ำ 5,000 รำย เช่น  
กลุ่มลกูค้ำผู้ วำงระบบซอฟท์แวร์ปฏิบตัิกำรรำยใหญ่ ผู้ผลิตจ ำหน่ำยสินค้ำคอมพิวเตอร์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
ตวัเอง รวมถึงร้ำนค้ำปลีก ค้ำสง่ทัว่ประเทศ ห้ำงสรรพสินค้ำ ห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่ และร้ำนจ ำหนำ่ยอปุกรณ์เคร่ืองเขียน 
เป็นต้น 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี  ้พริน้ติง้ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจพิมพ์และจ ำหน่ำย เอกสำรป้องกัน 
กำรปลอมแปลง เช็ค ตรำสำรส ำคญัทำงกำรเงิน รวมทัง้แบบฟอร์มตำ่ง ๆ  ของธนำคำร รวมถึงบตัรพลำสติกตำ่ง ๆ  และยงั
เป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลส ำคัญของลูกค้ำอย่ำงครบวงจร โดยมุ่งเน้นในกำรพฒันำกำรใช้เทคโนโลยีและ
ศกัยภำพของบุคลำกร กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรป้องกันควำมเสียหำยจำก 
กำรปลอมแปลงให้เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพท่ีสดุ   

โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วมก่อนท ารายการ 

บริษัท ที.เค.เอส. สยำม
เพรส แมเนจเม้นท์ จ ำกดั

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน)

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 
จ ำกดั (มหำชน)

38.51%100%

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้
พริน้ติง้ จ ำกดั (มหำชน)

19.89%

บริษัท ที.เค.เอส.– เวลโก 
(ประเทศไทย) จ ำกดั

C.T.K.S. Technologies 
Co., Ltd 

บริษัท51.00%

C.T.K.S. Technologies 45.00% บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี ้
พริน้ติง้ โอเวอร์ซีส์ จ ำกดั

บริษัท ไทยบริติช ดีโพสต์ 
จ ำกดั

บริษัท99.99%

บริษัท51.00% บริษัท พริซึม่ โซลชูัน่ส์ 
จ ำกดั

บริษัท พี ท ีออโตเมชัน่ 
(ไทยแลนด์) จ ำกดั

99.99%

50.00%

บริษัท บฟั (ประเทศไทย) 
จ ำกดั

บริษัท30.00%Deco-TBSP Solutions 
Co., Ltd 

Myanmar Deco-TBSP 
Special Products Co., Ltd

50.00%49.00%
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2. ลกัษณะของผลติภณัฑ์ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยแบบพิมพ์ธุรกิจทัว่ไป และกระดำษส ำนกังำนรวมทัง้ กระดำษพิมพ์
ตอ่เนื่อง โดยสำมำรถแบง่ประเภทของสนิค้ำได้เป็น 7 ประเภทหลกั คือ 

(1) แบบพิมพ์ทั่ วไปและแบบพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Business Forms) เป็นงำนพิมพ์ที่มีกำรออกแบบและ
พิมพ์ลวดลำยลงบนผิวกระดำษส ำหรับกำรใช้งำนเฉพำะอยำ่ง อำทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบก ำกบัภำษี ใบแจ้ง
หนีใ้บน ำฝำก ใบถอนของธนำคำร ใบสลิปเอทีเอ็ม ซองเงินเดือน กระดำษหวัจดหมำย โปสเตอร์ แผ่นพบั 
ปฏิทิน รำยงำนประจ ำปี เป็นต้น โดยลกูค้ำจะเป็นผู้ระบรูุปแบบควำมต้องกำรเพื่อให้บริษัทจดัพิมพ์ 

(2) แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) และแบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการท าเทียม (Security 
Forms) แบง่ออกเป็นหมวดยอ่ย 3 หมวด 

1) แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นแบบพิมพ์ที่ถกูออกแบบให้สำมำรถใช้งำนตำม
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรด ำเนินกำร รวมทัง้มีมลูค่ำเพิ่ม (Value-
added) ในด้ำนกำรตลำดของกิจกำรด้วย เช่น ใบสมคัรพร้อมบตัรสมำชิกในตวั เป็นต้น 

2) แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดกำรท ำเทียม (Security Forms) เป็นเอกสำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนที่ถูก
ออกแบบเพื่อให้ยำกต่อกำรลอกเลียนแบบ เช่น ใบหุ้น ตัว๋สญัญำใช้เงิน คปูอง เช็ค สมดุเงินฝำก 
เป็นต้น จะใช้วัตถุดิบที่ออกแบบมำเพื่อใช้กับงำนพิมพ์ปลอดกำรท ำเทียมโดยเฉพำะ  เช่น
กระดำษพิมพ์ลำยน ำ้ กระดำษที่ผลิตเพื่อใช้เฉพำะงำน หมึกพิมพ์แบบพิเศษ กำรใช้ Hologram 
ประกอบ เป็นต้น 

3) บริกำร Cheque On Demand เป็นกำรให้บริกำรตัง้แต่กำรออกแบบเช็ค ท ำ Art Work พิมพ์เช็ค
เปลำ่ พิมพ์ช่ือและเลขที่บญัชีของลกูค้ำ ช่ือสำขำ และท่ีอยู่ของสำขำ พร้อมทัง้ Encode เลขที่เช็ค 
เลขที่สำขำ และเลขที่บญัชี โดยจดัพิมพ์ตำมข้อมลูที่สถำบนักำรเงินจดัสง่ให้ ทัง้นีบ้ริษัทให้บริกำร
ด้วยระบบควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งจะไมท่ ำกำรแก้ไข ตดัต่อ เพิ่มเติมใดๆ ในข้อมลู 
และพร้อมทัง้จดัสง่ให้ถึงสำขำอยำ่งรวดเร็ว 

(3) กระดาษส านักงาน  (Office Paper) ประกอบด้วยกระดำษพิมพ์ต่อเน่ืองแบบไม่มีลวดลำยที่ใช้กับ
เคร่ืองพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock Forms) รวมทัง้กระดำษเพื่อกำรใช้งำนในส ำนกังำน เช่น กระดำษถ่ำยเอกสำร 
กระดำษควำมร้อนส ำหรับเคร่ืองโทรสำร กระดำษพิเศษส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ระบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ท เป็นต้น 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนงำนพิมพ์ของลกูค้ำ 

(4) บริการพิมพ์งานระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail) เป็นกำรให้บริกำรงำนพิมพ์ข้อมลูลกูค้ำ สำมำรถ
พิมพ์ทัง้แบบกระดำษเป็นม้วนตอ่เนื่อง แบบปรุพบัใสก่ลอ่งและแบบแผน่ ด้วยกำรพิมพ์ระบบดิจิตอลสีส่แีละ
ขำวด ำ พร้อมกำรบรรจุซองด้วยระบบ Zero defect ซึ่งสำมำรถป้องกนัควำมผิดพลำดได้ทัง้หมด นอกจำก
กำรให้บริกำรพิมพ์ข้อมลูบนแบบฟอร์มแล้ว ยงัมีกำรให้บริกำรในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนทำง E-
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mail เน้นควำมปลอดภยัของข้อมูลทุกด้ำน ทัง้ Hardware Software และ Network มีกำรควบคุมสถำนที่
ผลติด้วยระบบ Finger Scan ร่วมกบักล้องวงจรปิด (CCTV) สำมำรถตรวจสอบข้อมลูย้อนหลงัได้ 

(5) บริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ (Warehouse Management) เป็นกำรให้บริกำรตัง้แต่กำรจัดหำ 
จัดเก็บและจัดส่งแบบพิมพ์ที่ใช้ในองค์กร หรือบริษัทขนำดใหญ่ ด้วยระบบกำรรับค ำสัง่ซือ้ ผ่ำนระบบ
ออนไลน์โดยลกูค้ำสำมำรถท ำรำยกำรเบิกใช้ได้ภำยในเวลำอนัรวดเร็ว 

(6) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) กำรผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์ที่ใช้ส ำหรับบรรจุสินค้ำอุปโภคและบริโภค  เป็นงำนที่
ละเอียดประณีต ต้องอำศัยควำมร่วมมือ ประสำน สอดคล้อง ของทีมงำนที่มำกด้วยประสบกำรณ์  
กำรท ำงำนในแต่ละขัน้ ตอน มีกำรผลิตที่ครบวงจรและทนัสมยั ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรเตรียมพิมพ์ (Prepress), 
กำรแยกสด้ีวยระบบดิจิตอล (Digital), กำรท ำแมพ่ิมพ์รูปแบบตำ่ง ๆ ที่เหมำะสมกบัชนิดงำน บริษัทสำมำรถ
ผลิตถงุ ได้ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ ทกุขนำด ทกุรูปแบบ ด้วยเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยั ที่สำมำรถพิมพ์งำน
ได้สงูสดุถึง 10 สี ในระบบออโตกรำเวียรรุ่นลำ่สดุ ควบคมุด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ลกูค้ำจึงสำมำรถมัน่ใจ
ได้ว่ำ จะได้งำนพิมพ์ มีคณุภำพดี สวยงำม มีควำมแม่นย ำ อย่ำงสม ่ำเสมอ ในทกุขัน้ตอนกำรผลิตถงุบรรจุ
ภณัฑ์ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ ลกูค้ำจะได้สินค้ำที่ปลอดภยัต่อผู้บริโภค บริษัทมีเคร่ืองเคลือบลำมิเนต เทคโนโลยี
ลำ่สดุ ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสขุอนำมยั 

(7) ฉลากสินค้า (Sticker Label) เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ที่บริษัทได้ร่วมลงทนุกบับริษัท WE’LL Corporation ซึ่ง
เป็นผู้ น ำในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้ำนสิ่งพิมพ์ในประเทศญ่ีปุ่ น  ได้มีกำรจัดตัง้ บริษัท ที.เค.เอส.- เวลโก 
(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผลิตงำนฉลำกสนิค้ำชนิดมีแผ่นรองหลงัและไมม่ีแผน่รองหลงั (liner and lineless 
Label) ผลติภณัฑ์ดงักลำ่วเหมำะติดลงบนผลติภณัฑ์ประเภท ขวด กลอ่ง บรรจผุลติภณัฑ์ และถงุทกุชนิด 

โครงสร้างรายได้ 

2557 2558 2559 

รายการ ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

ธุรกิจสิ่งพมิพ์และกระดาษส านักงาน  
- แบบพิมพ์ธรุกิจ (Business Forms)    257.7  15.4%    207.9  13.5%    209.3  12.4% 
- บริหำรคลงัแบบพมิพ์ (Warehouse Management)    202.7  12.1%    218.3  14.2%    228.9  13.5% 
- กระดำษส ำนกังำน (Office Paper)    298.6  17.9%    278.3  18.1%    339.5  20.0% 
- Digital Print and Mail    202.7  12.1%    187.2  12.2%    187.4  11.1% 
- แบบพิมพ์ธรุกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) / แบบพิมพ์ธุรกิจปลอด

กำรท ำเทียม (Security Forms) 
   486.7  29.1%    345.8  22.5%    333.9  19.7% 

- สง่ออก (Export)      18.8  1.1%        5.8  0.4%      81.1  4.8% 
- บรรจภุณัฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)      45.4  2.7%      77.7  5.0%      37.5  2.2% 
- อ่ืนๆ      45.8  2.7%      47.0  3.1%      44.3  2.6% 

รวมรายได้จากการขาย 1,558.3  93.2% 1,368.1  88.8% 1,461.9  86.3% 
    -สว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม     88.1  5.3%   150.1  9.7%   177.6  10.5% 

-รำยได้จำกเงินปันผล        0.3  0.0%        0.2  0.0%        0.6  0.0% 
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2557 2558 2559 

รายการ ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

-รำยได้อ่ืนๆ      25.1  1.5%      21.5  1.4%      53.6  3.2% 
รวม 1,671.9  100.0% 1,540.0  100.0% 1,693.7  100.0% 

 

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างธุรกิจของบริษัทและกิจการ 

บริษัทและกิจกำรประกอบธุรกิจอยูใ่นอตุสำหกรรมเดียวกนั ซึ่งเป็นธุรกิจกำรพิมพ์เอกสำรปลอดกำรปลอมแปลง 
ซึ่งท ำให้ดเูสมือนว่ำอำจจะมีผลประโยชน์ทบัซ้อนระหว่ำงกนั อย่ำงไรก็ตำม  ทัง้บริษัทและกิจกำรมีควำมแตกต่ำงในเร่ือง
ของควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรพิมพ์ ชนิดของผลติภณัฑ์ กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย และช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย 

ในด้ำนกำรขยำยธุรกิจกำรพิมพ์เอกสำรปลอดกำรปลอมแปลงในอนำคต บริษัทและกิจกำรจะด ำเนินนโยบำย
ขยำยธุรกิจตำมควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรพิมพ์ ชนิดของผลติภณัฑ์ กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยที่มีควำมแตกตำ่งกนั โดยจะไมใ่ห้มี
ผลประโยชน์ที่ขดัแย้งทำงธุรกิจระหวำ่งบริษัทและกิจกำร ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ โดยบริษัทและ
กิจกำรจะด ำเนินกำรขยำยธุรกิจในอนำคต โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนดงัตอ่ไปนี ้

ธุรกิจ/ผลิตภณัฑ์ บริษัท กิจการ 

เช็คและสมดุเงินฝำก - เน้นฐำนลกูค้ำรำยเดิม - เน้นฐำนลกูค้ำรำยเดิม 

สิง่พิมพ์ป้องกนักำรปลอมแปลง 

- เน้นงำนสง่เสริมกำรขำยภำคเอกชน 
เช่น แสตมป์ คปูองชิงโชค ฯลฯ 

- เน้นงำนในภำคกำรศกึษำ ทัง้ภำครัฐ
และเอกชน เช่น งำนข้อสอบ 

- เน้นกลุม่ลกูค้ำภำครัฐ เช่น ตรำ
ไปรษณียำกร ไปรษณียบตัร ฯลฯ โดย
ไมไ่ด้ขยำยงำนภำคกำรศกึษำ 

บตัรพลำสติก - ไมไ่ด้ด ำเนินกำร - ด ำเนินกำรและขยำยงำน 

แบบฟอร์มธุรกิจและสิง่พมิพ์เชิงพำณิชย์ - เน้นตลำดในประเทศ - เน้นตลำดสง่ออก เช่น เวยีดนำม ลำว 
อินโดนีเซีย ฯลฯ 

บริหำรคลงั - เน้นจดัเก็บแบบฟอร์มและสนิค้ำอื่น
พร้อมบริกำรจดัสง่ทัว่ประเทศ 

- เน้นจดัเก็บเอกสำรควำมลบัท่ีรอกำร
ท ำลำย พร้อมรับท ำลำยเอกสำร 

งำนพิมพ์ระบบดิจิตอล พร้อมจดัสง่
ไปรษณีย์ - เน้นฐำนลกูค้ำรำยเดิม - เน้นฐำนลกูค้ำรำยเดิม 

กระดำษส ำนกังำน - ด ำเนินกำรและขยำยงำน - ไมไ่ด้ด ำเนินกำร 
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mail เน้นควำมปลอดภยัของข้อมูลทุกด้ำน ทัง้ Hardware Software และ Network มีกำรควบคุมสถำนท่ี
ผลติด้วยระบบ Finger Scan ร่วมกบักล้องวงจรปิด (CCTV) สำมำรถตรวจสอบข้อมลูย้อนหลงัได้ 

(5) บริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ (Warehouse Management) เป็นกำรให้บริกำรตัง้แต่กำรจัดหำ 
จัดเก็บและจัดส่งแบบพิมพ์ที่ใช้ในองค์กร หรือบริษัทขนำดใหญ่ ด้วยระบบกำรรับค ำสัง่ซือ้ ผ่ำนระบบ
ออนไลน์โดยลกูค้ำสำมำรถท ำรำยกำรเบิกใช้ได้ภำยในเวลำอนัรวดเร็ว 

(6) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) กำรผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์ที่ใช้ส ำหรับบรรจุสินค้ำอุปโภคและบริโภค  เป็นงำนที่
ละเอียดประณีต ต้องอำศัยควำมร่วมมือ ประสำน สอดคล้อง ของทีมงำนที่มำกด้วยประสบกำรณ์  
กำรท ำงำนในแต่ละขัน้ ตอน มีกำรผลิตที่ครบวงจรและทนัสมยั ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรเตรียมพิมพ์ (Prepress), 
กำรแยกสด้ีวยระบบดิจิตอล (Digital), กำรท ำแมพ่ิมพ์รูปแบบตำ่ง ๆ ที่เหมำะสมกบัชนิดงำน บริษัทสำมำรถ
ผลิตถงุ ได้ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ ทกุขนำด ทกุรูปแบบ ด้วยเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยั ที่สำมำรถพิมพ์งำน
ได้สงูสดุถึง 10 สี ในระบบออโตกรำเวียรรุ่นลำ่สดุ ควบคมุด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ลกูค้ำจึงสำมำรถมัน่ใจ
ได้ว่ำ จะได้งำนพิมพ์ มีคณุภำพดี สวยงำม มีควำมแม่นย ำ อย่ำงสม ่ำเสมอ ในทกุขัน้ตอนกำรผลิตถงุบรรจุ
ภณัฑ์ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ ลกูค้ำจะได้สินค้ำที่ปลอดภยัต่อผู้บริโภค บริษัทมีเคร่ืองเคลือบลำมิเนต เทคโนโลยี
ลำ่สดุ ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสขุอนำมยั 

(7) ฉลากสินค้า (Sticker Label) เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ที่บริษัทได้ร่วมลงทนุกบับริษัท WE’LL Corporation ซึ่ง
เป็นผู้ น ำในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้ำนสิ่งพิมพ์ในประเทศญ่ีปุ่ น  ได้มีกำรจัดตัง้ บริษัท ที.เค.เอส.- เวลโก 
(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผลิตงำนฉลำกสนิค้ำชนิดมีแผ่นรองหลงัและไมม่ีแผน่รองหลงั (liner and lineless 
Label) ผลติภณัฑ์ดงักลำ่วเหมำะติดลงบนผลติภณัฑ์ประเภท ขวด กลอ่ง บรรจผุลติภณัฑ์ และถงุทกุชนิด 

โครงสร้างรายได้ 

2557 2558 2559 

รายการ ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

ธุรกิจสิ่งพมิพ์และกระดาษส านักงาน  
- แบบพิมพ์ธรุกิจ (Business Forms)    257.7  15.4%    207.9  13.5%    209.3  12.4% 
- บริหำรคลงัแบบพมิพ์ (Warehouse Management)    202.7  12.1%    218.3  14.2%    228.9  13.5% 
- กระดำษส ำนกังำน (Office Paper)    298.6  17.9%    278.3  18.1%    339.5  20.0% 
- Digital Print and Mail    202.7  12.1%    187.2  12.2%    187.4  11.1% 
- แบบพิมพ์ธรุกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) / แบบพิมพ์ธุรกิจปลอด

กำรท ำเทียม (Security Forms) 
   486.7  29.1%    345.8  22.5%    333.9  19.7% 

- สง่ออก (Export)      18.8  1.1%        5.8  0.4%      81.1  4.8% 
- บรรจภุณัฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)      45.4  2.7%      77.7  5.0%      37.5  2.2% 
- อ่ืนๆ      45.8  2.7%      47.0  3.1%      44.3  2.6% 

รวมรายได้จากการขาย 1,558.3  93.2% 1,368.1  88.8% 1,461.9  86.3% 
    -สว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม     88.1  5.3%   150.1  9.7%   177.6  10.5% 

-รำยได้จำกเงินปันผล        0.3  0.0%        0.2  0.0%        0.6  0.0% 
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2557 2558 2559 

รายการ ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

-รำยได้อ่ืนๆ      25.1  1.5%      21.5  1.4%      53.6  3.2% 
รวม 1,671.9  100.0% 1,540.0  100.0% 1,693.7  100.0% 

 

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างธุรกิจของบริษัทและกิจการ 

บริษัทและกิจกำรประกอบธุรกิจอยูใ่นอตุสำหกรรมเดียวกนั ซึ่งเป็นธุรกิจกำรพิมพ์เอกสำรปลอดกำรปลอมแปลง 
ซึ่งท ำให้ดเูสมือนว่ำอำจจะมีผลประโยชน์ทบัซ้อนระหว่ำงกนั อย่ำงไรก็ตำม  ทัง้บริษัทและกิจกำรมีควำมแตกต่ำงในเร่ือง
ของควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรพิมพ์ ชนิดของผลติภณัฑ์ กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย และช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย 

ในด้ำนกำรขยำยธุรกิจกำรพิมพ์เอกสำรปลอดกำรปลอมแปลงในอนำคต บริษัทและกิจกำรจะด ำเนินนโยบำย
ขยำยธุรกิจตำมควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรพิมพ์ ชนิดของผลติภณัฑ์ กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยที่มีควำมแตกตำ่งกนั โดยจะไมใ่ห้มี
ผลประโยชน์ที่ขดัแย้งทำงธุรกิจระหวำ่งบริษัทและกิจกำร ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ โดยบริษัทและ
กิจกำรจะด ำเนินกำรขยำยธุรกิจในอนำคต โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนดงัตอ่ไปนี ้

ธุรกิจ/ผลิตภณัฑ์ บริษัท กิจการ 

เช็คและสมดุเงินฝำก - เน้นฐำนลกูค้ำรำยเดิม - เน้นฐำนลกูค้ำรำยเดิม 

สิง่พิมพ์ป้องกนักำรปลอมแปลง 

- เน้นงำนสง่เสริมกำรขำยภำคเอกชน 
เช่น แสตมป์ คปูองชิงโชค ฯลฯ 

- เน้นงำนในภำคกำรศกึษำ ทัง้ภำครัฐ
และเอกชน เช่น งำนข้อสอบ 

- เน้นกลุม่ลกูค้ำภำครัฐ เช่น ตรำ
ไปรษณียำกร ไปรษณียบตัร ฯลฯ โดย
ไมไ่ด้ขยำยงำนภำคกำรศกึษำ 

บตัรพลำสติก - ไมไ่ด้ด ำเนินกำร - ด ำเนินกำรและขยำยงำน 

แบบฟอร์มธุรกิจและสิง่พมิพ์เชิงพำณิชย์ - เน้นตลำดในประเทศ - เน้นตลำดสง่ออก เช่น เวยีดนำม ลำว 
อินโดนีเซีย ฯลฯ 

บริหำรคลงั - เน้นจดัเก็บแบบฟอร์มและสนิค้ำอื่น
พร้อมบริกำรจดัสง่ทัว่ประเทศ 

- เน้นจดัเก็บเอกสำรควำมลบัท่ีรอกำร
ท ำลำย พร้อมรับท ำลำยเอกสำร 

งำนพิมพ์ระบบดิจิตอล พร้อมจดัสง่
ไปรษณีย์ - เน้นฐำนลกูค้ำรำยเดิม - เน้นฐำนลกูค้ำรำยเดิม 

กระดำษส ำนกังำน - ด ำเนินกำรและขยำยงำน - ไมไ่ด้ด ำเนินกำร 
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ธุรกิจ/ผลิตภณัฑ์ บริษัท กิจการ 

บรรจภุณัฑ์  - ด ำเนินกำรและขยำยงำน - ไมไ่ด้ด ำเนินกำร 

ฉลำกป้องกนักำรปลอมแปลง พร้อม
ระบบติดตำมตรวจสอบ 

- ไมไ่ด้ด ำเนินกำร - ด ำเนินกำรและขยำยงำน 

กำรพฒันำระบบกำรจดักำรด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Business 
Process Outsourcing: BPO) 

- ไมไ่ด้ด ำเนินกำร - ด ำเนินกำรและขยำยงำน 

ตวัแทนจ ำหนำ่ยเคร่ืองบรรจขุ้อมลูใน
บตัรพลำสติก 

- ไมไ่ด้ด ำเนินกำร - ด ำเนินกำรและขยำยงำน 

 

นอกจำกนี ้บริษัทจะเน้นกำรขยำยธุรกิจไปในด้ำนบรรจุภณัฑ์มำกขึน้ในอนำคต ในขณะที่กิจกำรจะเน้นขยำย
ธุรกิจไปยงัตลำดต่ำงประเทศ กำรป้องกนักำรปลอมแปลงแบบครบวงจร และกำรบริหำรระบบงำนแบบครบวงจรมำกขึน้ 
ทัง้นี  ้บริษัทมีมำตรำกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งสำมำรถลดข้อกังวลเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ระหวำ่งบริษัทและกิจกำรในอนำคตได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. มีโครงสร้ำงกำรจัดกำรที่มีกำรถ่วงดลุในสดัส่วนที่เหมำะสม พร้อมคณะกรรมกำรตรวจสอบที่จะท ำหน้ำที่
ดแูลรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย ตำมแนวทำงก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

2. ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท กรรมกำรและผู้บริหำรจะปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดั 
ระวงั และซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของบริษัท และมติ
ที่ประชมุคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชมุประชมุผู้ ถือหุ้น 

การคงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนของกิจการ  

ภำยหลังจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดในบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ำกัด (มหำชน)  
ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมสำรสนเทศเก่ียวกับกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 
(บญัชี 1) (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 3) บริษัทมีนโยบำยที่จะคงสถำนะกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนของกิจกำร และจะรักษำ
สดัสว่นผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ของบริษัท จนสง่ผล
ให้มีปริมำณผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย (Free Float) ต ่ำกวำ่ 150 รำย หรือมีสดัสว่นผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยต ่ำกวำ่ร้อยละ 15.00 บริษัทอำจ
ขำยหุ้นของกิจกำรท่ีได้มำบำงสว่นออก เพื่อให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทมีควำมประสงค์ทีจ่ะยงัเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจกำรเกินกวำ่กึ่งหนึง่ 
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3. ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ ผ่านมา และปีปัจจุบัน
จนถงึไตรมาสล่าสุด และปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัท 

 1. งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

2557 2558 2559 งวดสิน้สุด 
30 กันยายน 2560 

รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด       88.5  3.9%     213.6  9.2%       76.2  3.3%       77.2  3.3% 
เงินลงทนุชัว่ครำว     100.1  4.4%       10.2  0.4%       85.0  3.7%        0.0  0.0% 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น     261.1  11.4%     265.8  11.5%     284.8  12.3%     319.5  13.6% 
สนิค้ำคงเหลือ     109.1  4.8%     109.3  4.7%     118.8  5.1%     153.2  6.5% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     558.8  24.4%     598.9  25.8%     564.8  24.5%     550.0  23.4% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินลงทนุเผ่ือขำย       24.2  1.1%       17.4  0.7%       17.2  0.7%       21.7  0.9% 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม     948.9  41.4%  1,015.0  43.8%  1,080.0  46.8%  1,128.9  48.1% 
เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ          -    0.0%          -    0.0%       42.6  1.8%       39.1  1.7% 
อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ       73.7  3.2%       71.3  3.1%       65.2  2.8%       64.7  2.8% 
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์     684.8  29.8%     604.5  26.1%     526.0  22.8%     531.7  22.6% 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน        1.7  0.1%        0.8  0.0%        0.6  0.0%        0.3  0.0% 
สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี          -    0.0%        8.2  0.4%       10.4  0.5%       10.4  0.4% 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน        2.4  0.1%        1.3  0.1%        1.6  0.1%        1.3  0.1% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,735.6  75.6%  1,718.4  74.2%  1,743.6  75.5%  1,798.1  76.6% 
รวมสินทรัพย์  2,294.5  100.0%  2,317.3  100.0%  2,308.4  100.0%  2,348.1  100.0% 

 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

หนีส้ินหมุนเวียน  

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน          -    0.0%          -    0.0%          -    0.0%     100.0  4.3% 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น     243.6  10.6%     216.5  9.3%     286.2  12.4%     301.4  12.8% 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยำว 
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี       66.0  2.9%       67.5  2.9%       75.0  3.2%       64.6  2.7% 

สว่นของหนีส้นิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน 
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี        3.9  0.2%        2.5  0.1%        2.2  0.1%        1.4  0.1% 

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย        0.3  0.0%        1.8  0.1%        4.6  0.2%          -    0.0% 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน     313.8  13.7%     288.3  12.4%     368.0  15.9%     467.4  19.9% 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน  

เงินกู้ ยืมระยะยำว     483.7  21.1%     416.2  18.0%     181.2  7.8%       96.9  4.1% 
หนีส้นิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน        5.4  0.2%        2.7  0.1%        3.2  0.1%        2.1  0.1% 
หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี          -    0.0%        0.0  0.0%          -    0.0%          -    0.0% 
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ธุรกิจ/ผลิตภณัฑ์ บริษัท กิจการ 

บรรจภุณัฑ์  - ด ำเนินกำรและขยำยงำน - ไมไ่ด้ด ำเนินกำร 

ฉลำกป้องกนักำรปลอมแปลง พร้อม
ระบบติดตำมตรวจสอบ 

- ไมไ่ด้ด ำเนินกำร - ด ำเนินกำรและขยำยงำน 

กำรพฒันำระบบกำรจดักำรด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Business 
Process Outsourcing: BPO) 

- ไมไ่ด้ด ำเนินกำร - ด ำเนินกำรและขยำยงำน 

ตวัแทนจ ำหนำ่ยเคร่ืองบรรจขุ้อมลูใน
บตัรพลำสติก 

- ไมไ่ด้ด ำเนินกำร - ด ำเนินกำรและขยำยงำน 

 

นอกจำกนี ้บริษัทจะเน้นกำรขยำยธุรกิจไปในด้ำนบรรจุภณัฑ์มำกขึน้ในอนำคต ในขณะที่กิจกำรจะเน้นขยำย
ธุรกิจไปยงัตลำดต่ำงประเทศ กำรป้องกนักำรปลอมแปลงแบบครบวงจร และกำรบริหำรระบบงำนแบบครบวงจรมำกขึน้ 
ทัง้นี  ้บริษัทมีมำตรำกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งสำมำรถลดข้อกังวลเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ระหวำ่งบริษัทและกิจกำรในอนำคตได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. มีโครงสร้ำงกำรจัดกำรที่มีกำรถ่วงดลุในสดัส่วนที่เหมำะสม พร้อมคณะกรรมกำรตรวจสอบที่จะท ำหน้ำที่
ดแูลรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย ตำมแนวทำงก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

2. ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท กรรมกำรและผู้บริหำรจะปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดั 
ระวงั และซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของบริษัท และมติ
ที่ประชมุคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชมุประชมุผู้ ถือหุ้น 

การคงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนของกิจการ  

ภำยหลังจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดในบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ำกัด (มหำชน)  
ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมสำรสนเทศเก่ียวกับกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 
(บญัชี 1) (ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 3) บริษัทมีนโยบำยที่จะคงสถำนะกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนของกิจกำร และจะรักษำ
สดัสว่นผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ของบริษัท จนสง่ผล
ให้มีปริมำณผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย (Free Float) ต ่ำกวำ่ 150 รำย หรือมีสดัสว่นผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยต ่ำกวำ่ร้อยละ 15.00 บริษัทอำจ
ขำยหุ้นของกิจกำรท่ีได้มำบำงสว่นออก เพื่อให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทมีควำมประสงค์ทีจ่ะยงัเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจกำรเกินกวำ่กึ่งหนึง่ 
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3. ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ ผ่านมา และปีปัจจุบัน
จนถงึไตรมาสล่าสุด และปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัท 

 1. งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

2557 2558 2559 งวดสิน้สุด 
30 กันยายน 2560 

รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด       88.5  3.9%     213.6  9.2%       76.2  3.3%       77.2  3.3% 
เงินลงทนุชัว่ครำว     100.1  4.4%       10.2  0.4%       85.0  3.7%        0.0  0.0% 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น     261.1  11.4%     265.8  11.5%     284.8  12.3%     319.5  13.6% 
สนิค้ำคงเหลือ     109.1  4.8%     109.3  4.7%     118.8  5.1%     153.2  6.5% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     558.8  24.4%     598.9  25.8%     564.8  24.5%     550.0  23.4% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินลงทนุเผ่ือขำย       24.2  1.1%       17.4  0.7%       17.2  0.7%       21.7  0.9% 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม     948.9  41.4%  1,015.0  43.8%  1,080.0  46.8%  1,128.9  48.1% 
เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ          -    0.0%          -    0.0%       42.6  1.8%       39.1  1.7% 
อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ       73.7  3.2%       71.3  3.1%       65.2  2.8%       64.7  2.8% 
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์     684.8  29.8%     604.5  26.1%     526.0  22.8%     531.7  22.6% 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน        1.7  0.1%        0.8  0.0%        0.6  0.0%        0.3  0.0% 
สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี          -    0.0%        8.2  0.4%       10.4  0.5%       10.4  0.4% 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน        2.4  0.1%        1.3  0.1%        1.6  0.1%        1.3  0.1% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,735.6  75.6%  1,718.4  74.2%  1,743.6  75.5%  1,798.1  76.6% 
รวมสินทรัพย์  2,294.5  100.0%  2,317.3  100.0%  2,308.4  100.0%  2,348.1  100.0% 

 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

หนีสิ้นหมุนเวียน  

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน          -    0.0%          -    0.0%          -    0.0%     100.0  4.3% 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น     243.6  10.6%     216.5  9.3%     286.2  12.4%     301.4  12.8% 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยำว 
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี       66.0  2.9%       67.5  2.9%       75.0  3.2%       64.6  2.7% 

สว่นของหนีส้นิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน 
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี        3.9  0.2%        2.5  0.1%        2.2  0.1%        1.4  0.1% 

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย        0.3  0.0%        1.8  0.1%        4.6  0.2%          -    0.0% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน     313.8  13.7%     288.3  12.4%     368.0  15.9%     467.4  19.9% 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน  

เงินกู้ ยืมระยะยำว     483.7  21.1%     416.2  18.0%     181.2  7.8%       96.9  4.1% 
หนีส้นิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน        5.4  0.2%        2.7  0.1%        3.2  0.1%        2.1  0.1% 
หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี          -    0.0%        0.0  0.0%          -    0.0%          -    0.0% 
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 2557 2558 2559 งวดสิน้สุด 
30 กันยายน 2560 

รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน       19.2  0.8%       21.0  0.9%       28.1  1.2%       30.7  1.3% 
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน        0.2  0.0%        0.2  0.0%        0.8  0.0%        0.8  0.0% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน     508.5  22.2%     440.1  19.0%     213.3  9.2%     130.5  5.6% 
รวมหนีสิ้น     822.3  35.8%     728.4  31.4%     581.3  25.2%     597.9  25.5% 

         

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุเรือนหุ้น         

ทนุจดทะเบียน     327.5  14.3%     360.2  15.5%     360.2  15.6%     360.2  15.3% 
ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว     327.5  14.3%     360.2  15.5%     360.2  15.6%     360.2  15.3% 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั     155.0  6.8%     155.0  6.7%     155.0  6.7%     155.0  6.6% 
สว่นเกินทนุหุ้นสำมญัซือ้คืน       44.0  1.9%       44.0  1.9%       44.0  1.9%       44.0  1.9% 

ก ำไรสะสม         

จดัสรรแล้ว       32.7  1.4%       36.0  1.6%       36.0  1.6%       36.0  1.5% 
ยงัไม่ได้จดัสรร     817.5  35.6%     897.5  38.7%  1,033.9  44.8%  1,052.3  44.8% 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น       95.4  4.2%       96.2  4.2%       98.0  4.2%     102.8  4.4% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,472.1  64.2%  1,588.9  68.6%  1,727.1  74.8%  1,750.3  74.5% 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,294.5  100.0%  2,317.3  100.0%  2,308.4  100.0%  2,348.1  100.0% 

 2. งบก ำไรขำดทนุ 

 2557 2558 2559 30 กันยายน 2560 

รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้าน
บาท 

% 

รำยได้จำกกำรขำย   1,558.3  100.0%   1,368.1  100.0%   1,461.9  100.0%   
1,018.8  

100.0% 

ต้นทนุขำย (1,148.7) 73.7% (1,027.4) 75.1% (1,096.1) 75.0% (778.6) 76.4% 
ก าไรขัน้ต้น     409.6  26.3%     340.7  24.9%     365.8  25.0%   240.2  23.6% 
รำยได้อ่ืน       25.4  1.6%       21.7  1.6%       54.2  3.7%      22.0  2.2% 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย      (55.6) 3.6%      (51.5) 3.8%      (57.2) 3.9%   (48.6) 4.8% 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร    (168.6) 10.8%    (154.7) 11.3%    (170.2) 11.6% (135.5) 13.3% 
ต้นทนุทำงกำรเงิน      (25.2) 1.6%      (21.1) 1.5%      (16.3) 1.1%     (5.2) 0.5% 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม       88.1  5.7%     150.1  11.0%     177.6  12.1%    188.7  18.5% 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้     273.7  17.6%     285.3  20.9%     353.8  24.2%   261.5  25.7% 
(คำ่ใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้        (3.0) 0.2%         0.0  0.0%      (17.2) 1.2%     (9.0) 0.9% 
ก าไรส าหรับปี     270.7  17.4%     285.4  20.9%     336.6  23.0%   252.5  24.8% 
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 3. งบกระแสเงินสด 

2557 2558 2559 
งวดสิน้สุด 

30 กันยายน 2560 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน                   393.1                    324.1                    197.9                    156.1  
เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ                    (33.4)                     62.3                    110.1                      82.2  
เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน                  (381.5)                  (261.2)                  (445.4)                  (237.3) 
เงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ                   (21.8)                  125.1                  (137.4)                     1.0  
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดต้นงวด                   110.2                      88.5                    213.6                      76.2  
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดปลำยงวด                     88.5                    213.6                      76.2                      77.2  

 4. อตัรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

2557 2558 2559 งวดสิน้สุด 
30 กันยายน 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง(เทำ่)         1.8          2.1          1.5                      1.2  
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว(เทำ่)         1.4          1.7          1.2                      0.8  
ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉล่ีย(วนั)          63           69           68                      81*  
ระยะเวลำในกำรขำยสนิค้ำเฉล่ีย(วนั)          37           38           37                      48*  
ระยะเวลำในกำรช ำระหนี(้วนั)          74           81           83                    103*  
Cash Cycle (วนั)          26           27           23                      26*  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  

อตัรำก ำไรขัน้ต้น 26.3% 24.9% 25.0% 23.6% 
อตัรำก ำไรสทุธิ 16.2% 18.5% 19.9% 24.8% 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 19.1% 18.6% 20.3% 19.2%* 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ 11.7% 12.4% 14.6% 14.3%* 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร 23.8% 27.0% 36.2% 18.7%* 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  

อตัรำสว่นหนีสิน้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น(เทำ่)       0.56        0.46        0.34                    0.34  

*ประมำณกำรเต็มปี 

 5. ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

 ในปี 2559 บริษัทแสดงรำยได้จำกกำรขำยในงบกำรเงินรวม 1,462 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 94 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ 
7% โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 1) รำยได้ธุรกิจใหม่ ที่ขยำยตลำดสูฐ่ำนลกูค้ำใหม่ยงัตลำดต่ำงประเทศ จำกสว่นงำนธุรกิจ
ออกแบบและพฒันำซอฟต์แวร์ บริกำรปรับปรุงระบบ และบริหำรจดักำร Full Cloud Billing Solution โดยบริษัทยอ่ยให้แก่
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 2557 2558 2559 งวดสิน้สุด 
30 กันยายน 2560 

รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน       19.2  0.8%       21.0  0.9%       28.1  1.2%       30.7  1.3% 
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน        0.2  0.0%        0.2  0.0%        0.8  0.0%        0.8  0.0% 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน     508.5  22.2%     440.1  19.0%     213.3  9.2%     130.5  5.6% 
รวมหนีส้ิน     822.3  35.8%     728.4  31.4%     581.3  25.2%     597.9  25.5% 

         

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุเรือนหุ้น         

ทนุจดทะเบียน     327.5  14.3%     360.2  15.5%     360.2  15.6%     360.2  15.3% 
ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว     327.5  14.3%     360.2  15.5%     360.2  15.6%     360.2  15.3% 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั     155.0  6.8%     155.0  6.7%     155.0  6.7%     155.0  6.6% 
สว่นเกินทนุหุ้นสำมญัซือ้คืน       44.0  1.9%       44.0  1.9%       44.0  1.9%       44.0  1.9% 

ก ำไรสะสม         

จดัสรรแล้ว       32.7  1.4%       36.0  1.6%       36.0  1.6%       36.0  1.5% 
ยงัไม่ได้จดัสรร     817.5  35.6%     897.5  38.7%  1,033.9  44.8%  1,052.3  44.8% 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น       95.4  4.2%       96.2  4.2%       98.0  4.2%     102.8  4.4% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,472.1  64.2%  1,588.9  68.6%  1,727.1  74.8%  1,750.3  74.5% 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,294.5  100.0%  2,317.3  100.0%  2,308.4  100.0%  2,348.1  100.0% 

 2. งบก ำไรขำดทนุ 

 2557 2558 2559 30 กันยายน 2560 

รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้าน
บาท 

% 

รำยได้จำกกำรขำย   1,558.3  100.0%   1,368.1  100.0%   1,461.9  100.0%   
1,018.8  

100.0% 

ต้นทนุขำย (1,148.7) 73.7% (1,027.4) 75.1% (1,096.1) 75.0% (778.6) 76.4% 
ก าไรขัน้ต้น     409.6  26.3%     340.7  24.9%     365.8  25.0%   240.2  23.6% 
รำยได้อ่ืน       25.4  1.6%       21.7  1.6%       54.2  3.7%      22.0  2.2% 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย      (55.6) 3.6%      (51.5) 3.8%      (57.2) 3.9%   (48.6) 4.8% 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร    (168.6) 10.8%    (154.7) 11.3%    (170.2) 11.6% (135.5) 13.3% 
ต้นทนุทำงกำรเงิน      (25.2) 1.6%      (21.1) 1.5%      (16.3) 1.1%     (5.2) 0.5% 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม       88.1  5.7%     150.1  11.0%     177.6  12.1%    188.7  18.5% 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้     273.7  17.6%     285.3  20.9%     353.8  24.2%   261.5  25.7% 
(คำ่ใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้        (3.0) 0.2%         0.0  0.0%      (17.2) 1.2%     (9.0) 0.9% 
ก าไรส าหรับปี     270.7  17.4%     285.4  20.9%     336.6  23.0%   252.5  24.8% 
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 3. งบกระแสเงินสด 

2557 2558 2559 
งวดสิน้สุด 

30 กันยายน 2560 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน                   393.1                    324.1                    197.9                    156.1  
เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ                    (33.4)                     62.3                    110.1                      82.2  
เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน                  (381.5)                  (261.2)                  (445.4)                  (237.3) 
เงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ                   (21.8)                  125.1                  (137.4)                     1.0  
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดต้นงวด                   110.2                      88.5                    213.6                      76.2  
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดปลำยงวด                     88.5                    213.6                      76.2                      77.2  

 4. อตัรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

2557 2558 2559 งวดสิน้สุด 
30 กันยายน 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง(เทำ่)         1.8          2.1          1.5                      1.2  
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว(เทำ่)         1.4          1.7          1.2                      0.8  
ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉล่ีย(วนั)          63           69           68                      81*  
ระยะเวลำในกำรขำยสนิค้ำเฉล่ีย(วนั)          37           38           37                      48*  
ระยะเวลำในกำรช ำระหนี(้วนั)          74           81           83                    103*  
Cash Cycle (วนั)          26           27           23                      26*  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  

อตัรำก ำไรขัน้ต้น 26.3% 24.9% 25.0% 23.6% 
อตัรำก ำไรสทุธิ 16.2% 18.5% 19.9% 24.8% 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 19.1% 18.6% 20.3% 19.2%* 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ 11.7% 12.4% 14.6% 14.3%* 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร 23.8% 27.0% 36.2% 18.7%* 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  

อตัรำสว่นหนีสิน้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น(เทำ่)       0.56        0.46        0.34                    0.34  

*ประมำณกำรเต็มปี 

 5. ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

 ในปี 2559 บริษัทแสดงรำยได้จำกกำรขำยในงบกำรเงินรวม 1,462 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 94 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ 
7% โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 1) รำยได้ธุรกิจใหม่ ท่ีขยำยตลำดสูฐ่ำนลกูค้ำใหม่ยงัตลำดต่ำงประเทศ จำกสว่นงำนธุรกิจ
ออกแบบและพฒันำซอฟต์แวร์ บริกำรปรับปรุงระบบ และบริหำรจดักำร Full Cloud Billing Solution โดยบริษัทยอ่ยให้แก่



10 

กำรไฟฟ้ำของเมืองเวียงจนัทน์ ประเทศลำว 2) รำยได้ธุรกิจหลกัจำกสิ่งพิมพ์ ได้แก่ กระดำษส ำนกังำน และกำรบริหำร
คลงัสินค้ำครบวงจร ตัง้แต่กำรผลิตสิ่งพิมพ์ในรูปแบบฟอร์มต่ำง ๆ รวมถึงกำรบริกำรบริหำรคลงัสนิค้ำ ตลอดจนกระจำย
กำรจดัสง่สนิค้ำไปยงัแตล่ะสำขำของแตล่ะธนำคำรพำณิชย์ชัน้น ำทัว่ประเทศไทย 

 ปี 2559 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีเงินได้ จ ำนวน 354 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 68 ล้ำนบำท ในอัตรำ 24% จำกปีก่อน 
สำเหตมุำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนธุรกิจหลกัของบริษัท เพิ่มขึน้ 17 ล้ำนบำท หรือ 15% ซึ่งรวมถึงต้นทนุทำงกำรเงิน
ลดลง 23% เนื่องจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำว จ ำนวนเงิน 228 ล้ำนบำทในระหวำ่งปี 2559 เป็นกำรจ่ำยช ำระเงินกู้
มำกกวำ่ปีก่อน 162 ล้ำนบำท อยำ่งไรก็ตำม รำยได้อื่นของบริษัทเพิ่มขึน้ 31 ล้ำนบำท หรือ 145% ซึง่สว่นใหญ่คือก ำไรจำก
กำรขำยอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 22 ล้ำนบำท และจำกกำรเติบโตของสว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมและ
ร่วมค้ำ เพิ่มขึน้ 20 ล้ำนบำท หรือ 14% ในปี 2559 บริษัทมีก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ ในอตัรำ 18% เพรำะสว่น
แบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม และร่วมค้ำ 

 งวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำย จ ำนวน 1,018 ล้ำนบำท น้อยลง 65 ล้ำน
บำทหรือเทียบเทำ่กบั 6% เมื่อเทียบกบัรำยได้งวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 ซึง่มีจ ำนวน 1,083 ล้ำนบำท สบื
เนื่องมำจำกรำยได้ตำ่งประเทศที่รับรู้ได้ลำ่ช้ำเพรำะลกูค้ำติดปัญหำเร่ืองกำรเบิกจ่ำยเงินกบัภำครัฐ และกำรเพิ่มก ำลงักำร
ผลติ Flexible Packaging ทีจ่ ำเป็นต้องใช้เวลำติดตัง้เคร่ืองจกัรใหมน่ำนกวำ่ที่คำดไว้ บริษัทจะติดตัง้เคร่ืองจกัรใหมใ่ห้แล้ว
เสร็จภำยในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 และจะเร่ิมมียอดขำยสว่นเพิ่มภำยในไตรมำสท่ี 1 เป็นต้นไป ขณะที่รำยได้ที่จะรับรู้
จำกตำ่งประเทศ บริษัทคำดวำ่ลกูค้ำจะแก้ปัญหำกำรเบิกจ่ำยได้ภำยในปี 2561  

 ภำยหลงัจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในกิจกำร ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมสำรสนเทศเก่ียวกบักำร
ได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) (บญัชี 1) (ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 3) บริษัทจะได้รับสว่นแบง่
ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี  ้พริน้ติง้ จ ำกดั (มหำชน) เป็นจ ำนวนที่มำกขึน้ตำมสดัสว่นที่กำรถือหุ้นใน
กิจกำรทีม่ำกขึน้ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรตอบรับค ำเสนอซือ้ของผู้ ถือหุ้นของกิจกำร ทัง้นีห้ำกมีผู้ตอบรับค ำเสนอซือ้เป็นจ ำนวนมำก
พอท่ีจะท ำให้บริษัทมีอ ำนวจควบคมุ บริษัทจะต้องเปลีย่นมำตรฐำนกำรบนัทกึบญัชีของกิจกำรจำกวิธีสว่นได้เสยี เป็นกำร
จดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งบริษัทและกิจกำร 

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สนิ 

 ณ สิน้ ปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,308 ล้ำนบำท ลดลง 9 ล้ำนบำท จำก 2,317 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2558 
โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

1) กำรลดลงของเงินสด จ ำนวน 137 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เพื่อน ำไปช ำระคืนหนีเ้งินกู้ ระยะยำว เพื่อลดต้นทุนทำง
กำรเงิน 

2) กำรลดลงของอำคำรและอปุกรณ์ จ ำนวน 79 ล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำกกำรตดัคำ่เสื่อมรำคำในปี 2559 จ ำนวน 
100 ล้ำนบำท แตม่ีคำ่เสือ่มรำคำสะสมส ำหรับสว่นท่ีจ ำหนำ่ยแล้ว จ ำนวน 15 ล้ำนบำท 

3) กำรเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุชัว่ครำว จ ำนวน 75 ล้ำนบำท เพื่อส ำรองส ำหรับเงินทนุหมนุเวียนบริษัท 
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4) กำรเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ ำนวน 65 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่มำจำกเงินลงทุนในบริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เพิ่มขึน้ 64 ล้ำนบำท ตำมวิธีสว่นได้เสยี 

5) กำรเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมค้ำ จ ำนวน 43 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2559 บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส 
แมเนจเม้นท์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เพิ่มทนุใน บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดัซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยทำงอ้อม  และให้ บริษัท  WE’LL Corporation เข้ำลงทุนในสัดส่วน  49% ของทุนจดทะเบียน  โดยมี
วตัถปุระสงค์ในกำรประกอบธุรกิจรับจ้ำงผลิตฉลำกสินค้ำ ซึ่ง WE’LL Corporation ได้เข้ำถือหุ้นในบริษัท ที.เค.
เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2559 

 บริษัทมีหนีส้นิรวม 581 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2559 ลดลงจ ำนวน 147 ล้ำนบำท จำก 728 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2558 
โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำว 228 ล้ำนบำท ในปี 2559 ซึง่เป็นกำรช ำระคืนก่อนก ำหนด จ ำนวน 
162 ล้ำนบำท ด้วยกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ เพื่อลดต้นทนุทำงกำรเงิน 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้ 138 ล้ำนบำท จำก 1,589 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2558 เป็น 1,727 ล้ำนบำท ณ 
สิน้ ปี 2559 ซึง่เป็นผลมำจำกก ำไรสทุธิในปี 2559 จ ำนวน 337 ล้ำนบำท สทุธิด้วยเงินปันผลจ่ำย จ ำนวน 198 ล้ำนบำท  

 ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 198 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 126 ล้ำน
บำท เมื่อเทียบกบัปีก่อน ซึง่มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของเงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้เงินลงทนุชัว่ครำว 74 ล้ำนบำท และ
กำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ำรค้ำ 54 ล้ำนบำท แม้มีกำรเพิ่มขึน้ ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ 69 ล้ำนบำท 

 เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมกำรลงทนุมีจ ำนวน 110 ล้ำนบำท โดยสว่นใหญ่ได้มำจำกเงินปันผลรับ 111 ล้ำน
บำทและเงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  27 ล้ำนบำท แม้มีเงินสดจ่ำยเพื่อซือ้ เคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์ ยำนพำหนะ เคร่ืองใช้และเคร่ืองตกแตง่ และสว่นปรับปรุงอำคำร จ ำนวนรวม 17 ล้ำนบำท รวมถึงเงินสดจ่ำยใน
กำรสญูเสยีกำรควบคมุในบริษัทยอ่ยเป็นบริษัทร่วมค้ำ ใน บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั 13 ล้ำนบำท 

 ส ำหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงินมีจ ำนวน 445 ล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ ระยะ
ยำว 228 ล้ำนบำท เงินปันผลจ่ำย 198 ล้ำนบำท และดอกเบีย้จ่ำย 16 ล้ำนบำท ทัง้นี ้กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 
กำรลงทนุ และกำรจดัหำเงิน ส่งผลให้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสทุธิของบริษัทลดลง  จ ำนวน 137 ล้ำนบำท ในปี 
2559  

 งบกำรเงินรวมสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเทำ่กบั 2,348 ล้ำนบำท มำกขึน้ 40 ล้ำนบำท 
จำก ณ สิน้ปี 2559 ซึง่มีจ ำนวนเทำ่กบั 2,308 ล้ำนบำท ขณะที่หนีส้นิรวมของบริษัทเทำ่กบั 598 ล้ำนบำท มำกขึน้ 17 ล้ำน
บำท จำก 581 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี  2559 ก ำไรสะสมของบริษัทเพิ่มขึน้ 18 ล้ำนบำท จำก 1,034 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2559 
เป็น 1,052 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2560 ซึ่งเป็นผลมำจำกก ำไรสทุธิงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 
จ ำนวน 253 ล้ำนบำท สทุธิด้วยเงินปันผลจ่ำย จ ำนวน 234 ล้ำนบำท 
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กำรไฟฟ้ำของเมืองเวียงจนัทน์ ประเทศลำว 2) รำยได้ธุรกิจหลกัจำกสิ่งพิมพ์ ได้แก่ กระดำษส ำนกังำน และกำรบริหำร
คลงัสินค้ำครบวงจร ตัง้แต่กำรผลิตสิ่งพิมพ์ในรูปแบบฟอร์มต่ำง ๆ รวมถึงกำรบริกำรบริหำรคลงัสินค้ำ ตลอดจนกระจำย
กำรจดัสง่สนิค้ำไปยงัแตล่ะสำขำของแตล่ะธนำคำรพำณิชย์ชัน้น ำทัว่ประเทศไทย 

 ปี 2559 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีเงินได้ จ ำนวน 354 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 68 ล้ำนบำท ในอัตรำ 24% จำกปีก่อน 
สำเหตมุำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนธุรกิจหลกัของบริษัท เพิ่มขึน้ 17 ล้ำนบำท หรือ 15% ซึ่งรวมถึงต้นทนุทำงกำรเงิน
ลดลง 23% เนื่องจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำว จ ำนวนเงิน 228 ล้ำนบำทในระหวำ่งปี 2559 เป็นกำรจ่ำยช ำระเงินกู้
มำกกวำ่ปีก่อน 162 ล้ำนบำท อยำ่งไรก็ตำม รำยได้อื่นของบริษัทเพิ่มขึน้ 31 ล้ำนบำท หรือ 145% ซึง่สว่นใหญ่คือก ำไรจำก
กำรขำยอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 22 ล้ำนบำท และจำกกำรเติบโตของสว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมและ
ร่วมค้ำ เพิ่มขึน้ 20 ล้ำนบำท หรือ 14% ในปี 2559 บริษัทมีก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ ในอตัรำ 18% เพรำะสว่น
แบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม และร่วมค้ำ 

 งวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำย จ ำนวน 1,018 ล้ำนบำท น้อยลง 65 ล้ำน
บำทหรือเทียบเทำ่กบั 6% เมื่อเทียบกบัรำยได้งวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 ซึง่มีจ ำนวน 1,083 ล้ำนบำท สบื
เนื่องมำจำกรำยได้ตำ่งประเทศที่รับรู้ได้ลำ่ช้ำเพรำะลกูค้ำติดปัญหำเร่ืองกำรเบิกจ่ำยเงินกบัภำครัฐ และกำรเพิ่มก ำลงักำร
ผลติ Flexible Packaging ทีจ่ ำเป็นต้องใช้เวลำติดตัง้เคร่ืองจกัรใหมน่ำนกวำ่ที่คำดไว้ บริษัทจะติดตัง้เคร่ืองจกัรใหมใ่ห้แล้ว
เสร็จภำยในไตรมำสที่ 1 ของปี 2561 และจะเร่ิมมียอดขำยสว่นเพิ่มภำยในไตรมำสที่ 1 เป็นต้นไป ขณะที่รำยได้ท่ีจะรับรู้
จำกตำ่งประเทศ บริษัทคำดวำ่ลกูค้ำจะแก้ปัญหำกำรเบิกจ่ำยได้ภำยในปี 2561  

 ภำยหลงัจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในกิจกำร ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมสำรสนเทศเก่ียวกบักำร
ได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) (บญัชี 1) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3) บริษัทจะได้รับสว่นแบง่
ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี  ้พริน้ติง้ จ ำกดั (มหำชน) เป็นจ ำนวนที่มำกขึน้ตำมสดัสว่นท่ีกำรถือหุ้นใน
กิจกำรทีม่ำกขึน้ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรตอบรับค ำเสนอซือ้ของผู้ ถือหุ้นของกิจกำร ทัง้นีห้ำกมีผู้ตอบรับค ำเสนอซือ้เป็นจ ำนวนมำก
พอท่ีจะท ำให้บริษัทมีอ ำนวจควบคมุ บริษัทจะต้องเปลีย่นมำตรฐำนกำรบนัทกึบญัชีของกิจกำรจำกวิธีสว่นได้เสยี เป็นกำร
จดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งบริษัทและกิจกำร 

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สนิ 

 ณ สิน้ ปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,308 ล้ำนบำท ลดลง 9 ล้ำนบำท จำก 2,317 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2558 
โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

1) กำรลดลงของเงินสด จ ำนวน 137 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เพื่อน ำไปช ำระคืนหนีเ้งินกู้ ระยะยำว เพื่อลดต้นทุนทำง
กำรเงิน 

2) กำรลดลงของอำคำรและอปุกรณ์ จ ำนวน 79 ล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำกกำรตดัคำ่เสื่อมรำคำในปี 2559 จ ำนวน 
100 ล้ำนบำท แตม่ีคำ่เสือ่มรำคำสะสมส ำหรับสว่นท่ีจ ำหนำ่ยแล้ว จ ำนวน 15 ล้ำนบำท 

3) กำรเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุชัว่ครำว จ ำนวน 75 ล้ำนบำท เพื่อส ำรองส ำหรับเงินทนุหมนุเวียนบริษัท 

11 

4) กำรเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ ำนวน 65 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่มำจำกเงินลงทุนในบริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เพิ่มขึน้ 64 ล้ำนบำท ตำมวิธีสว่นได้เสยี 

5) กำรเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมค้ำ จ ำนวน 43 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2559 บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส 
แมเนจเม้นท์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เพิ่มทนุใน บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดัซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยทำงอ้อม  และให้  บริษัท  WE’LL Corporation เข้ำลงทุนในสัดส่วน  49% ของทุนจดทะเบียน  โดยมี
วตัถปุระสงค์ในกำรประกอบธุรกิจรับจ้ำงผลิตฉลำกสนิค้ำ ซึ่ง WE’LL Corporation ได้เข้ำถือหุ้นในบริษัท ที.เค.
เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2559 

 บริษัทมีหนีส้นิรวม 581 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2559 ลดลงจ ำนวน 147 ล้ำนบำท จำก 728 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2558 
โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำว 228 ล้ำนบำท ในปี 2559 ซึง่เป็นกำรช ำระคืนก่อนก ำหนด จ ำนวน 
162 ล้ำนบำท ด้วยกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ เพื่อลดต้นทนุทำงกำรเงิน 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้ 138 ล้ำนบำท จำก 1,589 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2558 เป็น 1,727 ล้ำนบำท ณ 
สิน้ ปี 2559 ซึง่เป็นผลมำจำกก ำไรสทุธิในปี 2559 จ ำนวน 337 ล้ำนบำท สทุธิด้วยเงินปันผลจ่ำย จ ำนวน 198 ล้ำนบำท  

 ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 198 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 126 ล้ำน
บำท เมื่อเทียบกบัปีก่อน ซึง่มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของเงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้เงินลงทนุชัว่ครำว 74 ล้ำนบำท และ
กำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ำรค้ำ 54 ล้ำนบำท แม้มีกำรเพิ่มขึน้ ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ 69 ล้ำนบำท 

 เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมกำรลงทนุมีจ ำนวน 110 ล้ำนบำท โดยสว่นใหญ่ได้มำจำกเงินปันผลรับ 111 ล้ำน
บำทและเงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  27 ล้ำนบำท แม้มีเงินสดจ่ำยเพื่อซือ้ เคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์ ยำนพำหนะ เคร่ืองใช้และเคร่ืองตกแตง่ และสว่นปรับปรุงอำคำร จ ำนวนรวม 17 ล้ำนบำท รวมถึงเงินสดจ่ำยใน
กำรสญูเสยีกำรควบคมุในบริษัทยอ่ยเป็นบริษัทร่วมค้ำ ใน บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั 13 ล้ำนบำท 

 ส ำหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงินมีจ ำนวน 445 ล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ ระยะ
ยำว 228 ล้ำนบำท เงินปันผลจ่ำย 198 ล้ำนบำท และดอกเบีย้จ่ำย 16 ล้ำนบำท ทัง้นี ้กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 
กำรลงทนุ และกำรจดัหำเงิน ส่งผลให้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสทุธิของบริษัทลดลง  จ ำนวน 137 ล้ำนบำท ในปี 
2559  

 งบกำรเงินรวมสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเทำ่กบั 2,348 ล้ำนบำท มำกขึน้ 40 ล้ำนบำท 
จำก ณ สิน้ปี 2559 ซึง่มีจ ำนวนเทำ่กบั 2,308 ล้ำนบำท ขณะที่หนีส้นิรวมของบริษัทเทำ่กบั 598 ล้ำนบำท มำกขึน้ 17 ล้ำน
บำท จำก 581 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี  2559 ก ำไรสะสมของบริษัทเพิ่มขึน้ 18 ล้ำนบำท จำก 1,034 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2559 
เป็น 1,052 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2560 ซึ่งเป็นผลมำจำกก ำไรสทุธิงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 
จ ำนวน 253 ล้ำนบำท สทุธิด้วยเงินปันผลจ่ำย จ ำนวน 234 ล้ำนบำท 
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 6. ควำมเสีย่งซึง่อำจมีผลกระทบตอ่ก ำไรของบริษัท 

ควำมเสีย่งภำยใต้กฎระเบียบเฉพำะและข้อก ำหนดของอตุสำหกรรม 

 เนื่องจำกอุตสำหกรรมกำรพิมพ์อยู่ภำยใต้ กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวข้องภำยใต้ประกำศกำร
นิคมอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย หำกมีกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวข้องเปลีย่นแปลง บริษัทได้มีหนว่ยงำน
รับผิดชอบโดยตรงเร่ืองกำรสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ  ข้อบังคับ และ
กฎหมำยอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน ตรงเวลำ 

ควำมเสีย่งด้ำนกำรแขง่ขนัทำงธุรกิจกบัผู้ประกอบกำรรำยอื่น 

 เน่ืองจำกธุรกิจด้ำนนีมีผู้้ประกอบกำรขนำดกลำงมีควำมได้เปรียบในกำรก ำหนดรำคำขำยให้แก่ลกูค้ำได้ดีกว่ำ
บริษัท ซึง่อำจสง่ผลให้บริษัทสญูเสยีควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนั ดงันัน้ บริษัทจึงได้ใช้กลยทุธ์ที่มุง่เน้นกำรขำยสนิค้ำและ
บริกำรส ำหรับตลำดลกูค้ำกลุม่ธุรกิจองค์กรที่บริษัทมีศกัยภำพกำรแข่งขนั  โดยมุ่งเน้นคณุภำพของสินค้ำและบริกำร ส่ง
มอบตรงเวลำ เพื่อน ำไปสูค่วำมพงึพอใจสงูสดุของลกูค้ำ นอกจำกนัน้ยงัมีกำรพฒันำและปรับปรุงสินค้ำและกำรให้บริกำร
ให้เป็นที่ยอมรับแก่ลกูค้ำ ควบคู่ไปกบักำรสร้ำงสมัพนัธภำพที่ดีกบัคู่ค้ำ เพื่อลดกำรพึ่งพำเฉพำะรำยใดรำยหนึ่ง และเพิ่ม
อ ำนำจต่อรองกบัคู่ค้ำ ตลอดจนถึงกำรสร้ำงแหลง่รำยได้ใหม่จำกธุรกิจใหม่ ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีและนวตักรรมมำเป็น
สว่นหนึง่ของสนิค้ำและบริกำรแก่ลกูค้ำให้ครบวงจรยิ่งขึน้ 

ควำมเสีย่งด้ำนกำรผลติ 

 วตัถดุิบสว่นใหญ่ที่ใช้ในกำรผลตินัน้ บริษัทจดัหำได้จำกแหลง่วตัถดุิบภำยในประเทศ ซึง่ที่ผำ่นมำรำคำวตัถดุิบมี
ควำมผนัผวนในระดบัที่ควบคมุได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีอิสระในกำรจดัซือ้กระดำษจำกผู้ผลิตรำยอื่น ทัง้ภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ รวมทัง้กำรจดัซือ้จำกผู้จ ำหน่ำยหลำยรำย ซึ่งบริษัทได้จดัเตรียมแหลง่วตัถดุิบเป็นช่องทำงส ำรองจ ำนวน
มำก จึงลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรขำดแคลนวตัถุดิบและลดควำมเสี่ยงด้ำนรำคำกระดำษที่อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม
รำคำซือ้ขำยในตลำดโลก ในกรณีที่เกิดควำมผนัผวนของรำคำกระดำษ บริษัทได้มีกำรวำงแผนกบัลกูค้ำงำนพิมพ์รำยใหญ่
ซึง่มีควำมต้องกำรสิง่พิมพ์อยำ่งตอ่เนื่อง ท ำให้บริษัทสำมำรถวำงแผนกำรผลติได้ลว่งหน้ำทกุเดือน จึงสำมำรถท ำโครงกำร
จดัซือ้ระยะยำวในรำคำคงที่ ระยะเวลำไมเ่กิน 1 ปี กบัทำงผู้ผลติกระดำษรำยใหญ่ภำยในประเทศ ท ำให้บริษัทสำมำรถลด
ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบลงได้ระดับหนึ่ง  นอกจำกนีใ้นกรณีที่ขำยให้แก่ลูกค้ำทั่วไป หำกรำคำ
กระดำษมีกำรปรับตวัสงูขึน้ ทำงผู้ผลติกระดำษจะแจ้งให้ทำงบริษัททรำบลว่งหน้ำ เพื่อให้บริษัทสำมำรถสัง่ซือ้ กระดำษใน
รำคำเดิม และบริษัทมีกำรทยอยปรับรำคำขึน้เป็นล ำดบั จนท ำให้สำมำรถเพิ่มรำคำสนิค้ำสิง่พิมพ์ได้ตำมสดัสว่นของต้นทนุ
ที่เพิ่มขึน้ทัง้หมด  

 ควำมเสีย่งทำงเทคโนโลยีในผลติภณัฑ์บำงกลุม่ของบริษัท เช่น งำนพิมพ์ในระบบดิจิตอล เป็นงำนท่ีใช้เทคโนโลยี
ในกำรพิมพ์ค่อนข้ำงมำก ไม่ว่ำจะเป็น เคร่ืองจักร ซอฟต์แวร์ ระยะเวลำในกำรจัดส่งสินค้ำ กำรลดปัจจัยเสี่ยงดงักลำ่ว 
บริษัทได้มีกำรท ำสญัญำในกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรกบัผู้ขำยเพื่อควำมมัน่ใจในกำรด ำเนินกำรให้เคร่ืองจกัรพร้อมท ำงำน
อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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ควำมเสีย่งทำงด้ำนกำรเงิน 

1) ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ 

 บริษัทมีกำรกู้ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศ เพื่อลงทนุขยำยธุรกิจ ซึง่มีภำระช ำระอตัรำดอกเบีย้ 
แบบลอยตวัทัง้หมด ดงันัน้ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำดอกเบีย้เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในอนำคตอำจจะ
ส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัท  บริษัทจึงได้ด ำเนินกำรลดผลกระทบดงักล่ำวด้วยกำรเปลี่ยน
สญัญำเงินกู้จำกอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัจำกสถำบนักำรเงินแห่งเดิมไปเป็นสญัญำเงินกู้ ระยะยำวด้วยอตัรำดอกเบีย้แบบ
คงที่กบัสถำบนักำรเงินอื่นในประเทศแทนในไตรมำส 1 ปี 2560 

2) ควำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเช่ือ 

 กำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและบริกำรทัง้ภำยในและตำ่งประเทศภำยใต้เง่ือนไขสินเช่ือทัง้หมด จึงมีควำมเสีย่งที่ลกูค้ำไม่
สำมำรถช ำระหนีใ้ห้แก่บริษัทตำมเง่ือนไขที่ตกลงไว้เม่ือครบก ำหนด บริษัทจึงควบคุมควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยก ำหนด
นโยบำยกำรให้สินเช่ือ โดยมีกำรวิเครำะห์และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของลกูค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ  
ทัง้นี ้ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษัทประเมินว่ำไม่มีควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินเช่ือที่เป็นสำระส ำคญั ควำมเสี่ยง
ทำงด้ำนกำรให้สนิเช่ือแสดงไว้ตำมมลูคำ่สทุธิที่จะได้รับ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรตัง้ส ำรองหนีส้งสยัจะสญูอตัรำ 100% 
ส ำหรับลกูหนีท้ี่มียอดค้ำงช ำระเกิน 1 ปี 

ควำมเสีย่งจำกกำรมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่มำกกวำ่ 25% 

 ณ วนัที่ 30 ธันวำคม 2559 เนื่องจำกครอบครัวมงคลสธีุได้ถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันคิดเป็น 41.41% ของ
จ ำนวนหุ้ นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด จึงอำจจะควบคุมเสียงข้ำงมำกในกำรออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้   
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ประกำศใช้หลกัเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลกับรรษัทภิบำล  (Corporate Governance 
Guidelines)จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และกฎบตัรของคณะกรรมกำร เพื่อเป็นแนวทำงให้คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบตัิ
หน้ำที่ก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทไปในแนวทำงที่เป็นธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ำย มีควำมสจุริต โปร่งใส ถกูต้องตำม
กฎหมำย และรับผิดชอบตอ่สงัคม 

4. ภาระหนีส้นิในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึน้ในภายหน้า 
1) ยอดรวมของตรำสำรหนีท้ี่ออกจ ำหนำ่ยและท่ียงัมิได้ออกจ ำหนำ่ยตำมที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมมีติไว้

ไมมี่ 
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 6. ควำมเสีย่งซึง่อำจมีผลกระทบตอ่ก ำไรของบริษัท 

ควำมเสีย่งภำยใต้กฎระเบียบเฉพำะและข้อก ำหนดของอตุสำหกรรม 

 เนื่องจำกอุตสำหกรรมกำรพิมพ์อยู่ภำยใต้ กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวข้องภำยใต้ประกำศกำร
นิคมอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย หำกมีกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวข้องเปลีย่นแปลง บริษัทได้มีหนว่ยงำน
รับผิดชอบโดยตรงเร่ืองกำรสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ  ข้อบังคับ และ
กฎหมำยอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน ตรงเวลำ 

ควำมเสีย่งด้ำนกำรแขง่ขนัทำงธุรกิจกบัผู้ประกอบกำรรำยอื่น 

 เนื่องจำกธุรกิจด้ำนนีมีผู้้ประกอบกำรขนำดกลำงมีควำมได้เปรียบในกำรก ำหนดรำคำขำยให้แก่ลกูค้ำได้ดีกว่ำ
บริษัท ซึง่อำจสง่ผลให้บริษัทสญูเสยีควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนั ดงันัน้ บริษัทจึงได้ใช้กลยทุธ์ที่มุง่เน้นกำรขำยสนิค้ำและ
บริกำรส ำหรับตลำดลกูค้ำกลุม่ธุรกิจองค์กรที่บริษัทมีศกัยภำพกำรแข่งขนั  โดยมุ่งเน้นคณุภำพของสินค้ำและบริกำร ส่ง
มอบตรงเวลำ เพื่อน ำไปสูค่วำมพงึพอใจสงูสดุของลกูค้ำ นอกจำกนัน้ยงัมีกำรพฒันำและปรับปรุงสินค้ำและกำรให้บริกำร
ให้เป็นท่ียอมรับแก่ลกูค้ำ ควบคู่ไปกบักำรสร้ำงสมัพนัธภำพที่ดีกบัคู่ค้ำ เพื่อลดกำรพึ่งพำเฉพำะรำยใดรำยหนึ่ง และเพิ่ม
อ ำนำจต่อรองกบัคู่ค้ำ ตลอดจนถึงกำรสร้ำงแหลง่รำยได้ใหม่จำกธุรกิจใหม่ ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีและนวตักรรมมำเป็น
สว่นหนึง่ของสนิค้ำและบริกำรแก่ลกูค้ำให้ครบวงจรยิ่งขึน้ 

ควำมเสีย่งด้ำนกำรผลติ 

 วตัถดุิบสว่นใหญ่ที่ใช้ในกำรผลตินัน้ บริษัทจดัหำได้จำกแหลง่วตัถดุิบภำยในประเทศ ซึง่ที่ผำ่นมำรำคำวตัถดุิบมี
ควำมผนัผวนในระดบัที่ควบคมุได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีอิสระในกำรจดัซือ้กระดำษจำกผู้ผลิตรำยอื่น ทัง้ภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ รวมทัง้กำรจดัซือ้จำกผู้จ ำหน่ำยหลำยรำย ซึ่งบริษัทได้จดัเตรียมแหลง่วตัถดุิบเป็นช่องทำงส ำรองจ ำนวน
มำก จึงลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรขำดแคลนวตัถุดิบและลดควำมเสี่ยงด้ำนรำคำกระดำษที่อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม
รำคำซือ้ขำยในตลำดโลก ในกรณีที่เกิดควำมผนัผวนของรำคำกระดำษ บริษัทได้มีกำรวำงแผนกบัลกูค้ำงำนพิมพ์รำยใหญ่
ซึง่มีควำมต้องกำรสิง่พิมพ์อยำ่งตอ่เนื่อง ท ำให้บริษัทสำมำรถวำงแผนกำรผลติได้ลว่งหน้ำทกุเดือน จึงสำมำรถท ำโครงกำร
จดัซือ้ระยะยำวในรำคำคงที่ ระยะเวลำไมเ่กิน 1 ปี กบัทำงผู้ผลติกระดำษรำยใหญ่ภำยในประเทศ ท ำให้บริษัทสำมำรถลด
ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบลงได้ระดับหนึ่ง  นอกจำกนีใ้นกรณีที่ขำยให้แก่ลูกค้ำทั่วไป หำกรำคำ
กระดำษมีกำรปรับตวัสงูขึน้ ทำงผู้ผลติกระดำษจะแจ้งให้ทำงบริษัททรำบลว่งหน้ำ เพื่อให้บริษัทสำมำรถสัง่ซือ้ กระดำษใน
รำคำเดิม และบริษัทมีกำรทยอยปรับรำคำขึน้เป็นล ำดบั จนท ำให้สำมำรถเพิ่มรำคำสนิค้ำสิง่พิมพ์ได้ตำมสดัสว่นของต้นทนุ
ที่เพิ่มขึน้ทัง้หมด  

 ควำมเสีย่งทำงเทคโนโลยีในผลติภณัฑ์บำงกลุม่ของบริษัท เช่น งำนพิมพ์ในระบบดิจิตอล เป็นงำนท่ีใช้เทคโนโลยี
ในกำรพิมพ์ค่อนข้ำงมำก ไม่ว่ำจะเป็น เคร่ืองจักร ซอฟต์แวร์ ระยะเวลำในกำรจัดส่งสินค้ำ กำรลดปัจจัยเสี่ยงดงักลำ่ว 
บริษัทได้มีกำรท ำสญัญำในกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรกบัผู้ขำยเพื่อควำมมัน่ใจในกำรด ำเนินกำรให้เคร่ืองจกัรพร้อมท ำงำน
อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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ควำมเสีย่งทำงด้ำนกำรเงิน 

1) ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ 

 บริษัทมีกำรกู้ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศ เพื่อลงทนุขยำยธุรกิจ ซึง่มีภำระช ำระอตัรำดอกเบีย้ 
แบบลอยตวัทัง้หมด ดงันัน้ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำดอกเบีย้เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในอนำคตอำจจะ
ส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัท  บริษัทจึงได้ด ำเนินกำรลดผลกระทบดงักล่ำวด้วยกำรเปลี่ยน
สญัญำเงินกู้จำกอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัจำกสถำบนักำรเงินแห่งเดิมไปเป็นสญัญำเงินกู้ ระยะยำวด้วยอตัรำดอกเบีย้แบบ
คงที่กบัสถำบนักำรเงินอื่นในประเทศแทนในไตรมำส 1 ปี 2560 

2) ควำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเช่ือ 

 กำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและบริกำรทัง้ภำยในและตำ่งประเทศภำยใต้เง่ือนไขสินเช่ือทัง้หมด จึงมีควำมเสีย่งที่ลกูค้ำไม่
สำมำรถช ำระหนีใ้ห้แก่บริษัทตำมเง่ือนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบก ำหนด บริษัทจึงควบคุมควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยก ำหนด
นโยบำยกำรให้สินเช่ือ โดยมีกำรวิเครำะห์และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของลกูค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ  
ทัง้นี ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษัทประเมินว่ำไม่มีควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินเช่ือที่เป็นสำระส ำคญั ควำมเสี่ยง
ทำงด้ำนกำรให้สนิเช่ือแสดงไว้ตำมมลูคำ่สทุธิที่จะได้รับ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรตัง้ส ำรองหนีส้งสยัจะสญูอตัรำ 100% 
ส ำหรับลกูหนีท้ี่มียอดค้ำงช ำระเกิน 1 ปี 

ควำมเสีย่งจำกกำรมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่มำกกวำ่ 25% 

 ณ วนัที่ 30 ธันวำคม 2559 เนื่องจำกครอบครัวมงคลสธีุได้ถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันคิดเป็น 41.41% ของ
จ ำนวนหุ้ นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด จึงอำจจะควบคุมเสียงข้ำงมำกในกำรออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้   
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ประกำศใช้หลกัเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลกับรรษัทภิบำล  (Corporate Governance 
Guidelines)จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และกฎบตัรของคณะกรรมกำร เพื่อเป็นแนวทำงให้คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบตัิ
หน้ำท่ีก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทไปในแนวทำงที่เป็นธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ำย มีควำมสจุริต โปร่งใส ถกูต้องตำม
กฎหมำย และรับผิดชอบตอ่สงัคม 

4. ภาระหนีส้นิในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึน้ในภายหน้า 
1) ยอดรวมของตรำสำรหนีท้ี่ออกจ ำหนำ่ยและท่ียงัมิได้ออกจ ำหนำ่ยตำมที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมมีติไว้

ไมม่ี 
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2) ยอดรวมของเงินกู้ยืมที่มกี ำหนดระยะเวลำ

ประกอบด้วย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560  31 ธนัวำคม 2559  30 กนัยำยน 2560  31 ธนัวำคม 2559 
 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
เงินกู้ ยืมระยะยำว 161,484  256,200  84,814  108,500 
หกั ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระ 
          ภำยในหนึง่ปี 

 
(64,572) 

  
(75,000) 

  
(33,912) 

  
(42,000) 

สทุธิ 96,912  181,200  50,902  66,500 
  
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และ 2559 เงินกู้ยืมระยะยำวมีรำยกำรเคลือ่นไหว ดงันี ้
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
 สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559  30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559 
 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
ยอดคงเหลือต้นงวด 256,200  483,700  108,500  260,500 
กู้ ยืมเพิ่มระหว่ำงงวด 193,770  -  101,770  - 
จ่ำยช ำระคืนระหว่ำงงวด (288,486)  (49,500)  (125,456)  (31,500) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 161,484  434,200  84,814  229,000 

 
 ระหวำ่งงวดเก้ำเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษัท และบริษัทยอ่ยได้กู้ยืมเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินแห่งหนึ่ง ตำมงบกำรเงินรวม จ ำนวนเงิน 193.50 ล้ำนบำท และตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวนเงิน 101.50 
ล้ำนบำท เพื่อช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเดิม ซึ่งก ำหนดให้บริษัท และบริษัทย่อยช ำระเงินต้นพร้อม
ดอกเบีย้ทกุเดือน รวมจ ำนวน 36 งวด โดยบริษัท ต้องช ำระงวดละ จ ำนวนเงิน 2.83 ล้ำนบำท และบริษัทยอ่ยต้องช ำระงวด
ละ จ ำนวนเงิน 2.56 ล้ำนบำท เร่ิมช ำระงวดแรกวนัที่ 1 เมษำยน 2560 อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 2.86 ต่อปี ค ำ้ประกนัโดยจด
จ ำนองสิง่ปลกูสร้ำงของบริษัทยอ่ยที่ตัง้อยูบ่นที่ดินซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท และโฉนดทีด่ินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงของบริษัท 
เป็นหลกัประกนั รวมทัง้โอนสิทธิกำรรับผลประโยชน์จำกกำรประกันภยัในหลกัทรัพย์ค ำ้ประกันแก่ผู้ ให้กู้  และก ำหนดให้
บริษัท ด ำรงอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุไว้ในอตัรำไมเ่กิน 2.5:1 และด ำรงอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีไ้ว้ในอตัรำไม่
ต ่ำกวำ่ 1.50:1
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3) เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน

 กลุม่บริษัทได้รับวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินในรูปวงเงินเบิกเกินบญัชี  เงินกู้ยืมระยะสัน้ เงินกู้ยืมระยะยำว 
หนงัสือค ำ้ประกนั เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีต และวงเงินซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศลว่งหน้ำ ค ำ้ประกนัโดยสิ่งปลกู
สร้ำงของบริษัท สิ่งปลกูสร้ำงของบริษัทยอ่ยที่ตัง้อยู่บนที่ดินซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงของ
บริษัทย่อยจดจ ำนองเป็นประกนั และบริษัทย่อยร่วมค ำ้ประกนั และได้โอนสิทธิกำรรับผลประโยชน์จำกกำรประกนัภัยใน
สนิทรัพย์และสนิค้ำของบริษัท และบริษัทยอ่ยให้กบัสถำบนักำรเงิน 

 ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2560 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินทัง้จ ำนวนเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้ที่บริษัท และ
บริษัทย่อยได้กู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินแห่งหนึ่งในรูปตัว๋สญัญำใช้เงินก ำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 
1.98 – 2.07 ต่อปี ค ำ้ประกันโดยจดจ ำนองสิ่งปลกูสร้ำงของบริษัทย่อยที่ตัง้อยู่บนที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท และ
โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงของบริษัท  เป็นหลักประกันรวมทัง้โอนสิทธิกำรรับผลประโยชน์จำกกำรประกันภัยใน
หลกัทรัพย์ค ำ้ประกนัแก่ผู้ ให้กู้  ยอดรวมเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2560 เท่ำกบั 100 ล้ำน
บำท 

4) หนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ในภำยหน้ำ

 ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้บริษัทใช้แหลง่เงินกู้จำกสถำบนักำรเงิน ส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของกิจกำร จ ำนวนไมเ่กิน 1,390,000,000 บำท 

5. รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 
5.1  รำยช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นครัง้ลำ่สดุ (ณ วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2560) 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิง้ จ ำกดั 128,515,084 35.68 

2. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 12,903,125 3.58 

3. นำงทิพวรรณ กมัทรทิพย์ 7,800,000 2.17 

4. นำยสพุนัธุ์ มงคลสธีุ 6,461,400 1.79 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 5,591,053 1.55 

6. นำยพิชญ์ เทวอกัษร 5,142,700 1.43 

7. PERSHING LLC 5,141,966 1.43 

8. น.ส.สธิุดำ มงคลสธีุ 4,428,600 1.23 
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2) ยอดรวมของเงินกู้ยืมที่มกี ำหนดระยะเวลำ

ประกอบด้วย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560  31 ธนัวำคม 2559  30 กนัยำยน 2560  31 ธนัวำคม 2559 
 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
เงินกู้ ยืมระยะยำว 161,484  256,200  84,814  108,500 
หกั ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระ 
          ภำยในหนึง่ปี 

 
(64,572) 

  
(75,000) 

  
(33,912) 

  
(42,000) 

สทุธิ 96,912  181,200  50,902  66,500 
  
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และ 2559 เงินกู้ยืมระยะยำวมีรำยกำรเคลือ่นไหว ดงันี ้
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
 สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559  30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559 
 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
ยอดคงเหลือต้นงวด 256,200  483,700  108,500  260,500 
กู้ ยืมเพิ่มระหว่ำงงวด 193,770  -  101,770  - 
จ่ำยช ำระคืนระหว่ำงงวด (288,486)  (49,500)  (125,456)  (31,500) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 161,484  434,200  84,814  229,000 

 
 ระหวำ่งงวดเก้ำเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษัท และบริษัทยอ่ยได้กู้ยืมเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินแหง่หนึ่ง ตำมงบกำรเงินรวม จ ำนวนเงิน 193.50 ล้ำนบำท และตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวนเงิน 101.50 
ล้ำนบำท เพื่อช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเดิม ซึ่งก ำหนดให้บริษัท และบริษัทย่อยช ำระเงินต้นพร้อม
ดอกเบีย้ทกุเดือน รวมจ ำนวน 36 งวด โดยบริษัท ต้องช ำระงวดละ จ ำนวนเงิน 2.83 ล้ำนบำท และบริษัทยอ่ยต้องช ำระงวด
ละ จ ำนวนเงิน 2.56 ล้ำนบำท เร่ิมช ำระงวดแรกวนัที่ 1 เมษำยน 2560 อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 2.86 ต่อปี ค ำ้ประกนัโดยจด
จ ำนองสิง่ปลกูสร้ำงของบริษัทยอ่ยที่ตัง้อยูบ่นที่ดินซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท และโฉนดทีด่ินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงของบริษัท 
เป็นหลกัประกนั รวมทัง้โอนสิทธิกำรรับผลประโยชน์จำกกำรประกันภยัในหลกัทรัพย์ค ำ้ประกันแก่ผู้ ให้กู้  และก ำหนดให้
บริษัท ด ำรงอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุไว้ในอตัรำไมเ่กิน 2.5:1 และด ำรงอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีไ้ว้ในอตัรำไม่
ต ่ำกวำ่ 1.50:1
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3) เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน

 กลุม่บริษัทได้รับวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินในรูปวงเงินเบิกเกินบญัชี  เงินกู้ยืมระยะสัน้ เงินกู้ยืมระยะยำว 
หนงัสือค ำ้ประกนั เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีต และวงเงินซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศลว่งหน้ำ ค ำ้ประกนัโดยสิ่งปลกู
สร้ำงของบริษัท สิ่งปลกูสร้ำงของบริษัทยอ่ยที่ตัง้อยู่บนที่ดินซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงของ
บริษัทย่อยจดจ ำนองเป็นประกนั และบริษัทย่อยร่วมค ำ้ประกนั และได้โอนสิทธิกำรรับผลประโยชน์จำกกำรประกนัภัยใน
สนิทรัพย์และสนิค้ำของบริษัท และบริษัทยอ่ยให้กบัสถำบนักำรเงิน 

 ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2560 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินทัง้จ ำนวนเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้ที่บริษัท และ
บริษัทย่อยได้กู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินแห่งหนึ่งในรูปตัว๋สญัญำใช้เงินก ำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 
1.98 – 2.07 ต่อปี ค ำ้ประกันโดยจดจ ำนองสิ่งปลกูสร้ำงของบริษัทย่อยที่ตัง้อยู่บนที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท และ
โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงของบริษัท  เป็นหลักประกันรวมทัง้โอนสิทธิกำรรับผลประโยชน์จำกกำรประกันภัยใน
หลกัทรัพย์ค ำ้ประกนัแก่ผู้ ให้กู้  ยอดรวมเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2560 เท่ำกบั 100 ล้ำน
บำท 

4) หนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ในภำยหน้ำ

 ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้บริษัทใช้แหลง่เงินกู้จำกสถำบนักำรเงิน ส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของกิจกำร จ ำนวนไมเ่กิน 1,390,000,000 บำท 

5. รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 
5.1  รำยช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นครัง้ลำ่สดุ (ณ วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2560) 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิง้ จ ำกดั 128,515,084 35.68 

2. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 12,903,125 3.58 

3. นำงทิพวรรณ กมัทรทิพย์ 7,800,000 2.17 

4. นำยสพุนัธุ์ มงคลสธีุ 6,461,400 1.79 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 5,591,053 1.55 

6. นำยพิชญ์ เทวอกัษร 5,142,700 1.43 

7. PERSHING LLC 5,141,966 1.43 

8. น.ส.สธิุดำ มงคลสธีุ 4,428,600 1.23 
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ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

9. น.ส.ชำพร บณุยนิตย์ 3,838,000 1.07 

10. น.ส.พชันำ ตวงสทิธิสมบตัิ 2,855,600 0.79 

ที่มำ:  SETSMART 

5.2 รำยช่ือคณะกรรมกำรของบริษัท ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นครัง้ลำ่สดุ (ณ วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2560) 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1. พลเอก มงคล อมัพรพิสฏิฐ์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

2. นำย สมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์ กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร 

3. น.ส. ศิริวรรณ สกุญัจนศิริ กรรมกำร 

4. นำย วีระชยั ศรีขจร กรรมกำร 

5. นำย จตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ กรรมกำร 

6. นำง เสำวนีย์ กมลบตุร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

7. นำย ณรงค์ จนุเจือศภุฤกษ์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 

8. นำง ปรำรถนำ มงคลกลุ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 

 

6. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

ไมม่ี 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน 

 กำรท ำรำยกำรในครัง้นี ้บริษัทจะใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินและกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนโดย
มีรำยละเอียดปรำกฏตำมสำรสนเทศเก่ียวกับกำรจัดสรรหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ  บริษัท ที.เค.เอส. 
เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) บริษัทจึงมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอในกำรท ำรำยกำรในครัง้นี ้

8. คดหีรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ไมม่ี
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9. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกนัระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 บริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข
ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงร่วมกนัระหว่ำงบริษัท กับบุคคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัเหล่ำนัน้ซึ่งเป็นไปตำมปกติ
ธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

9.1 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ของบริษัท 
ช่ือบคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ จ ำกดั บริษัทย่อยโดยกำรถือหุ้นทำงตรง 
บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) บริษัทร่วมโดยกำรถือหุ้นทำงตรง 
บริษัท ไทยบริตชิซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทร่วมโดยกำรถือหุ้นทำงตรง 
บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั  
     

บริษัทร่วมค้ำท่ีบริษัทถือหุ้ นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท ที.เค.เอส. 
สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

C.T.K.S. Technologies Company Limited บริษัทร่วมค้ำท่ีบริษัทถือหุ้ นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท ที.เค.เอส. 
สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ จ ำกดั  

WE’LL Corporation บริษัทคู่ค้ำท่ีถือหุ้นในบริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

บริษัท พริซึม่ โซลูชัน่ส์ จ ำกดั บริษัทย่อยของบริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ไทยบริตชิ ดีโพสต์ จ ำกดั บริษัทร่วมค้ำท่ีบริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท ไทยบริตชิซี

เคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ำกดั (มหำชน) 
นำยสพุนัธุ์ มงคลสธีุ1 ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อมตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป 

9.2  รำยกำรค้ำระหวำ่งกนั 

 

1 ตัง้แตว่นัท่ี 7 มิถนุำยน 2560 นำยสพุนัธุ์ มงคลสธีุ ไมถื่อเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อมตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปของบริษัทอีกตอ่ไป จึงมิได้ถือเป็นบคุคลเก่ียวโยงของบริษัทตัง้แตว่นัดงักลำ่วเป็นต้นมำ 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559  30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559 

 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย        

)ตดัรำยกำรออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว(        
รำยได้จำกกำรขำย -  -  15,386  11,669 
รำยได้คำ่เช่ำ -  -  4,117  4,117 
รำยได้คำ่บริหำรจดักำร -  -  8,878  8,394 
ซือ้สินค้ำ -  -  1,311  3,497 
คำ่เช่ำและบริกำร -  -  2,114  2,030 
ดอกเบีย้จ่ำย -  -  133  - 
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ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

9. น.ส.ชำพร บณุยนิตย์ 3,838,000 1.07 

10. น.ส.พชันำ ตวงสทิธิสมบตัิ 2,855,600 0.79 

ที่มำ:  SETSMART 

5.2 รำยช่ือคณะกรรมกำรของบริษัท ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นครัง้ลำ่สดุ (ณ วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2560) 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1. พลเอก มงคล อมัพรพิสฏิฐ์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

2. นำย สมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์ กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร 

3. น.ส. ศิริวรรณ สกุญัจนศิริ กรรมกำร 

4. นำย วีระชยั ศรีขจร กรรมกำร 

5. นำย จตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ กรรมกำร 

6. นำง เสำวนีย์ กมลบตุร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

7. นำย ณรงค์ จนุเจือศภุฤกษ์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 

8. นำง ปรำรถนำ มงคลกลุ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 

 

6. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

ไมม่ี 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน 

 กำรท ำรำยกำรในครัง้นี ้บริษัทจะใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินและกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนโดย
มีรำยละเอียดปรำกฏตำมสำรสนเทศเก่ียวกับกำรจัดสรรหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ  บริษัท ที.เค.เอส. 
เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) บริษัทจึงมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอในกำรท ำรำยกำรในครัง้นี ้

8. คดหีรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ไมม่ี
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9. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกนัระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 บริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข
ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงร่วมกนัระหว่ำงบริษัท กับบุคคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัเหล่ำนัน้ซึ่งเป็นไปตำมปกติ
ธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

9.1 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ของบริษัท 
ช่ือบคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ จ ำกดั บริษัทย่อยโดยกำรถือหุ้นทำงตรง 
บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) บริษัทร่วมโดยกำรถือหุ้นทำงตรง 
บริษัท ไทยบริตชิซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทร่วมโดยกำรถือหุ้นทำงตรง 
บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั  
     

บริษัทร่วมค้ำท่ีบริษัทถือหุ้ นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท ที.เค.เอส. 
สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

C.T.K.S. Technologies Company Limited บริษัทร่วมค้ำท่ีบริษัทถือหุ้ นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท ที.เค.เอส. 
สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ จ ำกดั  

WE’LL Corporation บริษัทคู่ค้ำท่ีถือหุ้นในบริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

บริษัท พริซึม่ โซลูชัน่ส์ จ ำกดั บริษัทย่อยของบริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ไทยบริตชิ ดีโพสต์ จ ำกดั บริษัทร่วมค้ำท่ีบริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท ไทยบริตชิซี

เคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ำกดั (มหำชน) 
นำยสพุนัธุ์ มงคลสธีุ1 ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อมตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป 

9.2  รำยกำรค้ำระหวำ่งกนั 

 

1 ตัง้แตว่นัท่ี 7 มิถนุำยน 2560 นำยสพุนัธุ์ มงคลสธีุ ไมถื่อเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อมตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปของบริษัทอีกตอ่ไป จึงมิได้ถือเป็นบคุคลเก่ียวโยงของบริษัทตัง้แตว่นัดงักลำ่วเป็นต้นมำ 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559  30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559 

 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย        

)ตดัรำยกำรออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว(        
รำยได้จำกกำรขำย -  -  15,386  11,669 
รำยได้คำ่เช่ำ -  -  4,117  4,117 
รำยได้คำ่บริหำรจดักำร -  -  8,878  8,394 
ซือ้สินค้ำ -  -  1,311  3,497 
คำ่เช่ำและบริกำร -  -  2,114  2,030 
ดอกเบีย้จ่ำย -  -  133  - 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559  30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559 

 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม        

รำยได้จำกกำรขำย 71,250  72,773  56,533   57,723 
ซือ้สินค้ำ 2,504  17,945  -  - 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 183  102  32  102 
มลูคำ่กำรซือ้สินทรัพย์ 482  586  56  - 

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า        
รำยได้จำกกำรขำย 16  28  -  - 
รำยได้คำ่บริหำรจดักำร 571  283  -  - 
รำยได้คำ่เช่ำและบริกำร 407  409  -  - 
ซือ้สินค้ำ 103  28  -  - 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน        
รำยได้จำกกำรขำย 310  144  306  144 
ซือ้สินค้ำ 98  36  -  - 
คำ่บริกำร 4,500  4,500  -  - 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 115  -  -  - 
มลูคำ่กำรซือ้สินทรัพย์ 56  158  -  - 

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน        
คำ่ท่ีปรึกษำ 450  300  450  300 
        

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
 สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559  30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559 

 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย        

)ตดัรำยกำรออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว(        
รำยได้จำกกำรขำย -  -  41,613  33,400 
รำยได้จำกกำรบริกำร -    -  -  2,400 
รำยได้คำ่เช่ำ -  -  12,350  12,350 
รำยได้คำ่บริหำรจดักำร -  -  24,348  25,255 
ซือ้สินค้ำ -  -  4,526  28,721 
คำ่เช่ำและบริกำร -  -  6,213  4,533 
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รำยกำรระหวำ่งบริษัท กบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัมีนโยบำยกำรคิดรำคำ ดงันี ้

- รำยกำรซือ้และขำยสินค้ำระหว่ำงบริษัท กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรที่เก่ียวข้องกันคิดรำคำโดยใช้ 
รำคำทนุบวกก ำไรสว่นเพิ่ม 

- บริษัทให้เช่ำที่ดินแก่บริษัทย่อยเพื่อเป็นที่ตัง้อำคำรโรงพิมพ์ คิดค่ำเช่ำในอตัรำเดือนละ 500,000.00 บำท ก ำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 3 ปี นับจำกวันที่ 1 สิงหำคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2559 และต่อสัญญำเช่ำ ก ำหนด
ระยะเวลำ 3 ปี นบัจำกวนัท่ี 1 สงิหำคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2562 

- บริษัทเช่ำอำคำรจำกบริษัทย่อย คิดค่ำเช่ำในอตัรำเดือนละ 50,000.00 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี ท ำสญัญำ 
ปีตอ่ปี 

- บริษัทให้เช่ำเคร่ืองจกัรแก่บริษัทยอ่ย คิดค่ำเช่ำในอตัรำเดือนละ 872,200.00 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบัจำก
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2560 และต่อสญัญำเช่ำ ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวนัที่ 1 
กมุภำพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 โดยมีสทิธ์ิตอ่สญัญำปีตอ่ปี 

ดอกเบีย้จ่ำย -  -  141  - 
มลูคำ่กำรซือ้สินทรัพย์ -  -  500  - 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม        
รำยได้จำกกำรขำย 198,900  206,882  155,969  159,839 
ซือ้สินค้ำ 15,152  52,802  -  1 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 603  132  142  132 
มลูคำ่กำรซือ้สินทรัพย์ 1,505  1,694  56  2 

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า        
รำยได้จำกกำรขำย 3,251  28  -  - 
รำยได้คำ่ออกแบบ  
และพฒันำซอฟต์แวร์ 

 
- 

  
25,306 

  
- 

  
- 

รำยได้คำ่บริหำรจดักำร 4211,   379  -  - 
รำยได้คำ่เช่ำและบริกำร 1,221  534  -  - 
ซือ้สินค้ำ 299  28  73  - 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน        
รำยได้จำกกำรขำย 776  303  772  228 
ซือ้สินค้ำ 784  762  -  - 
คำ่บริกำร 13,500  10,500  -  540 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 115  -  -  - 
มลูคำ่กำรซือ้สินทรัพย์ 3,319  158  -  - 

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน        
คำ่ท่ีปรึกษำ 1,050  1,200  1,050  1,200 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559  30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559 

 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม        

รำยได้จำกกำรขำย 71,250  72,773  56,533   57,723 
ซือ้สินค้ำ 2,504  17,945  -  - 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 183  102  32  102 
มลูคำ่กำรซือ้สินทรัพย์ 482  586  56  - 

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า        
รำยได้จำกกำรขำย 16  28  -  - 
รำยได้คำ่บริหำรจดักำร 571  283  -  - 
รำยได้คำ่เช่ำและบริกำร 407  409  -  - 
ซือ้สินค้ำ 103  28  -  - 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน        
รำยได้จำกกำรขำย 310  144  306  144 
ซือ้สินค้ำ 98  36  -  - 
คำ่บริกำร 4,500  4,500  -  - 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 115  -  -  - 
มลูคำ่กำรซือ้สินทรัพย์ 56  158  -  - 

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน        
คำ่ท่ีปรึกษำ 450  300  450  300 
        

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
 สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559  30 กนัยำยน 2560  30 กนัยำยน 2559 

 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย        

)ตดัรำยกำรออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว(        
รำยได้จำกกำรขำย -  -  41,613  33,400 
รำยได้จำกกำรบริกำร -    -  -  2,400 
รำยได้คำ่เช่ำ -  -  12,350  12,350 
รำยได้คำ่บริหำรจดักำร -  -  24,348  25,255 
ซือ้สินค้ำ -  -  4,526  28,721 
คำ่เช่ำและบริกำร -  -  6,213  4,533 
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รำยกำรระหวำ่งบริษัท กบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัมีนโยบำยกำรคิดรำคำ ดงันี ้

- รำยกำรซือ้และขำยสินค้ำระหว่ำงบริษัท กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรที่เก่ียวข้องกันคิดรำคำโดยใช้ 
รำคำทนุบวกก ำไรสว่นเพิ่ม 

- บริษัทให้เช่ำที่ดินแก่บริษัทย่อยเพื่อเป็นที่ตัง้อำคำรโรงพิมพ์ คิดค่ำเช่ำในอตัรำเดือนละ 500,000.00 บำท ก ำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 3 ปี นับจำกวันที่ 1 สิงหำคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2559 และต่อสัญญำเช่ำ ก ำหนด
ระยะเวลำ 3 ปี นบัจำกวนัท่ี 1 สงิหำคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2562 

- บริษัทเช่ำอำคำรจำกบริษัทย่อย คิดค่ำเช่ำในอตัรำเดือนละ 50,000.00 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี ท ำสญัญำ 
ปีตอ่ปี 

- บริษัทให้เช่ำเคร่ืองจกัรแก่บริษัทยอ่ย คิดค่ำเช่ำในอตัรำเดือนละ 872,200.00 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบัจำก
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2560 และต่อสญัญำเช่ำ ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวนัที่ 1 
กมุภำพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 โดยมีสทิธ์ิตอ่สญัญำปีตอ่ปี 

ดอกเบีย้จ่ำย -  -  141  - 
มลูคำ่กำรซือ้สินทรัพย์ -  -  500  - 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม        
รำยได้จำกกำรขำย 198,900  206,882  155,969  159,839 
ซือ้สินค้ำ 15,152  52,802  -  1 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 603  132  142  132 
มลูคำ่กำรซือ้สินทรัพย์ 1,505  1,694  56  2 

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า        
รำยได้จำกกำรขำย 3,251  28  -  - 
รำยได้คำ่ออกแบบ  
และพฒันำซอฟต์แวร์ 

 
- 

  
25,306 

  
- 

  
- 

รำยได้คำ่บริหำรจดักำร 4211,   379  -  - 
รำยได้คำ่เช่ำและบริกำร 1,221  534  -  - 
ซือ้สินค้ำ 299  28  73  - 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน        
รำยได้จำกกำรขำย 776  303  772  228 
ซือ้สินค้ำ 784  762  -  - 
คำ่บริกำร 13,500  10,500  -  540 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 115  -  -  - 
มลูคำ่กำรซือ้สินทรัพย์ 3,319  158  -  - 

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน        
คำ่ท่ีปรึกษำ 1,050  1,200  1,050  1,200 
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- บริษัทให้บริกำรบริหำรจดักำรแกบ่ริษัทยอ่ย คดิคำ่บริกำรในอตัรำร้อยละ 3 ของรำยได้จำกกำรขำยทัง้ปีของบริษัท
ยอ่ย ก ำหนดระยะเวลำกำรให้บริกำร 1 ปี นบัจำกวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

- บริษัทย่อยให้บริกำรบริหำรจัดกำรแก่กำรร่วมค้ำ  คิดค่ำบริกำรขัน้ต ่ำในอัตรำเดือนละ  50,000.00 บำท หรือ
ค่ำบริกำรในอัตรำร้อยละ 3 ของรำยได้จำกกำรขำยทัง้ปีของกำรร่วมค้ำ  แล้วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ ก ำหนด
ระยะเวลำกำรให้บริกำร 1 ปี นบัจำกวนัที่ 1 มิถนุำยน 2559 ถึงวนัที่ 31 พฤษภำคม 2560 และต่อสญัญำ ก ำหนด
ระยะเวลำกำรให้บริกำร 1 ปี นบัจำกวนัที่ 1 มิถนุำยน 2560 ถึงวนัที่ 31 พฤษภำคม 2561 โดยมีสิทธ์ิต่อสญัญำปี
ตอ่ปี 

- บริษัทย่อยรับบริกำรบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์จำกกิจกำรที่ เ ก่ียวข้องกัน  คิดค่ำบริกำรในอัตรำเดือนละ 
1,500,000.00 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัท่ี 1 เมษำยน 2559 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และตอ่สญัญำ 
ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัท่ี 1 เมษำยน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 โดยมีสทิธ์ิตอ่สญัญำปีตอ่ปี 

- บริษัทรับบริกำรบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์จำกบริษัทย่อย คิดค่ำบริกำรในอตัรำเดือนละ 540,000.00 บำท ก ำหนด
ระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัท่ี 1 เมษำยน 2559 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และตอ่สญัญำ ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบั
จำกวนัท่ี 1 เมษำยน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 โดยมีสทิธ์ิตอ่สญัญำปีตอ่ปี 

- บริษัทรับบริกำรท่ีปรึกษำจำกนำยสพุนัธุ์ มงคลสธีุ โดยคิดค่ำที่ปรึกษำอตัรำเดือนละ 150,000.00 บำท ก ำหนด
ระยะเวลำ 34 เดือน นบัจำกวนัท่ี 1 มีนำคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยำยน 2559 ได้
มีกำรเปลีย่นแปลงจำกที่ปรึกษำเป็นกำรรับต ำแหนง่ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ดงันัน้จึงมีกำรเปลีย่นแปลงจำก
ค่ำที่ปรึกษำเป็นเงินเดือน  และต่อมำ ตัง้แต่วันที่ 1 มีนำคม 2560 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกประธำนคณะ
กรรมกำรบริหำรเป็นที่ปรึกษำอีกครัง้ ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัที่ 1 มีนำคม 2560 ถึงวนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 
2561 อย่ำงไรก็ตำม ตัง้แต่วนัที่ 7 มิถนุำยน 2560 นำยสพุนัธุ์ มงคลสธีุ ไม่ถือเป็นผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้ทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของบริษัทอีกต่อไป จึงมิได้ถือเป็นบคุคลเก่ียวโยงของบริษัทตัง้แต่วนัดงักลำ่วเป็น
ต้นมำ 

9.3  ยอดคงค้ำงระหวำ่งกนั 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2559 
 30 กนัยำยน 2560  31 ธนัวำคม 

2559 
 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
สินทรัพย์        
ลกูหนีก้ำรค้ำและตัว๋เงินรับ        
บริษัทย่อย        
บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 
-  -  5,583  5,454 

บริษัทร่วม        
บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 42,361  34,323  32,342  25,842 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2559 
 30 กนัยำยน 2560  31 ธนัวำคม 

2559 
 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
บริษัท ไทยบริตชิซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ำกดั 
(มหำชน) 

1,982  6,381  -  77 

กำรร่วมค้ำ        
บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั  -  8  -  - 
C.T.K.S. Technologies Company Limited 1,093  -  -  - 

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บริษัท ไทยบริตชิ ดีโพสต์ จ ำกดั 195  77  195  77 
        รวม 45,631  40,789  38,120  31,450 

รำยได้คำ่บริหำรจดักำรค้ำงรับ        
บริษัทย่อย        
บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 
-  -  8,648  7,934 

กำรร่วมค้ำ        
บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั 173  111  -  - 
        รวม 173  111  8,648  7,934 

ลกูหนีอ่ื้น        
กำรร่วมค้ำ        
บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั 173  151  -  - 

หนีส้ิน        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
บริษัทย่อย        
บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

-  -  99  4,182 

บริษัทร่วม        
บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 93  155  -  - 
บริษัท ไทยบริตชิซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ำกดั 
(มหำชน) 

1,488  8,571  -  - 

กำรร่วมค้ำ        
บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั 32  11  -  - 

รวม 1,613  8,737  99  4,182 
คำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย        
บริษัทย่อย        
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- บริษัทให้บริกำรบริหำรจดักำรแกบ่ริษัทยอ่ย คดิคำ่บริกำรในอตัรำร้อยละ 3 ของรำยได้จำกกำรขำยทัง้ปีของบริษัท
ยอ่ย ก ำหนดระยะเวลำกำรให้บริกำร 1 ปี นบัจำกวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

- บริษัทย่อยให้บริกำรบริหำรจัดกำรแก่กำรร่วมค้ำ  คิดค่ำบริกำรขัน้ต ่ำในอัตรำเดือนละ  50,000.00 บำท หรือ
ค่ำบริกำรในอัตรำร้อยละ 3 ของรำยได้จำกกำรขำยทัง้ปีของกำรร่วมค้ำ  แล้วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ ก ำหนด
ระยะเวลำกำรให้บริกำร 1 ปี นบัจำกวนัที่ 1 มิถนุำยน 2559 ถึงวนัที่ 31 พฤษภำคม 2560 และต่อสญัญำ ก ำหนด
ระยะเวลำกำรให้บริกำร 1 ปี นบัจำกวนัที่ 1 มิถนุำยน 2560 ถึงวนัที่ 31 พฤษภำคม 2561 โดยมีสิทธ์ิต่อสญัญำปี
ตอ่ปี 

- บริษัทย่อยรับบริกำรบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์จำกกิจกำรที่ เ ก่ียวข้องกัน  คิดค่ำบริกำรในอัตรำเดือนละ 
1,500,000.00 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัท่ี 1 เมษำยน 2559 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และตอ่สญัญำ 
ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัท่ี 1 เมษำยน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 โดยมีสทิธ์ิตอ่สญัญำปีตอ่ปี 

- บริษัทรับบริกำรบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์จำกบริษัทย่อย คิดค่ำบริกำรในอตัรำเดือนละ 540,000.00 บำท ก ำหนด
ระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัท่ี 1 เมษำยน 2559 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และตอ่สญัญำ ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบั
จำกวนัท่ี 1 เมษำยน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 โดยมีสทิธ์ิตอ่สญัญำปีตอ่ปี 

- บริษัทรับบริกำรที่ปรึกษำจำกนำยสพุนัธุ์ มงคลสธีุ โดยคิดค่ำที่ปรึกษำอตัรำเดือนละ 150,000.00 บำท ก ำหนด
ระยะเวลำ 34 เดือน นบัจำกวนัท่ี 1 มีนำคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยำยน 2559 ได้
มีกำรเปลีย่นแปลงจำกที่ปรึกษำเป็นกำรรับต ำแหนง่ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ดงันัน้จึงมีกำรเปลีย่นแปลงจำก
ค่ำที่ปรึกษำเป็นเงินเดือน  และต่อมำ ตัง้แต่วันที่ 1 มีนำคม 2560 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกประธำนคณะ
กรรมกำรบริหำรเป็นที่ปรึกษำอีกครัง้ ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัที่ 1 มีนำคม 2560 ถึงวนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 
2561 อย่ำงไรก็ตำม ตัง้แต่วนัที่ 7 มิถนุำยน 2560 นำยสพุนัธุ์ มงคลสธีุ ไม่ถือเป็นผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้ทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของบริษัทอีกต่อไป จึงมิได้ถือเป็นบคุคลเก่ียวโยงของบริษัทตัง้แต่วนัดงักลำ่วเป็น
ต้นมำ 

9.3  ยอดคงค้ำงระหวำ่งกนั 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2559 
 30 กนัยำยน 2560  31 ธนัวำคม 

2559 
 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
สินทรัพย์        
ลกูหนีก้ำรค้ำและตัว๋เงินรับ        
บริษัทย่อย        
บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 
-  -  5,583  5,454 

บริษัทร่วม        
บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 42,361  34,323  32,342  25,842 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2559 
 30 กนัยำยน 2560  31 ธนัวำคม 

2559 
 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
บริษัท ไทยบริตชิซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ำกดั 
(มหำชน) 

1,982  6,381  -  77 

กำรร่วมค้ำ        
บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั  -  8  -  - 
C.T.K.S. Technologies Company Limited 1,093  -  -  - 

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บริษัท ไทยบริตชิ ดีโพสต์ จ ำกดั 195  77  195  77 
        รวม 45,631  40,789  38,120  31,450 

รำยได้คำ่บริหำรจดักำรค้ำงรับ        
บริษัทย่อย        
บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 
-  -  8,648  7,934 

กำรร่วมค้ำ        
บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั 173  111  -  - 
        รวม 173  111  8,648  7,934 

ลกูหนีอ่ื้น        
กำรร่วมค้ำ        
บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั 173  151  -  - 

หนีส้ิน        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
บริษัทย่อย        
บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

-  -  99  4,182 

บริษัทร่วม        
บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 93  155  -  - 
บริษัท ไทยบริตชิซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ำกดั 
(มหำชน) 

1,488  8,571  -  - 

กำรร่วมค้ำ        
บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั 32  11  -  - 

รวม 1,613  8,737  99  4,182 
คำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย        
บริษัทย่อย        
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2559 
 30 กนัยำยน 2560  31 ธนัวำคม 

2559 
 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

-  -  106  85 

เจ้ำหนีค้ำ่สินทรัพย์        
บริษัทร่วม        
บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 80  51  -  - 

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
  บริษัท พริซึม่ โซลชูัน่ส์ จ ำกดั 23  206  -  - 

รวม 103  257  -  - 
เจ้ำหนีอ่ื้น        
บริษัทย่อย        
บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

-  -  578  762 

บริษัทร่วม        
บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 5  5  5  5 
บริษัท ไทยบริตชิซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ำกดั 
(มหำชน) 

-  1,659  -  - 

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
  บริษัท พริซึม่ โซลชูัน่ส์ จ ำกดั 1,747  -  -  - 

รวม 1,752  1,664  583  767 
    
เงินประกนั        
บริษัทย่อย        
บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

-  -  500  500 

กำรร่วมค้ำ        
บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั  600  600  -  - 

รวม 600  600  500  500 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้        
บริษัทย่อย        
บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 
       

ยอดคงเหลือต้นงวด -  -  -  - 
กู้ ยืมเพิ่มระหวำ่งงวด -  -  63,000  - 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2559 
 30 กนัยำยน 2560  31 ธนัวำคม 

2559 
 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

จ่ำยช ำระคืนระหวำ่งงวด -  -  (63,000)  - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด -  -  -  - 

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทได้น ำที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำงของบริษัท และบริษัท
ยอ่ยไปเป็นหลกัทรัพย์ค ำ้ประกนัเงินกู้ยืมระยะสัน้และเงินกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ทัง้นี ้บริษัท และบริษัทยอ่ยให้
กำรค ำ้ประกนัวงเงินสนิเช่ือระหวำ่งกนัโดยไมค่ิดคำ่ธรรมเนียมกำรค ำ้ประกนั 

 นอกจำกนี ้ในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำรโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไข (Conditional Voluntary 
Tender Offer) ในครัง้นี ้ปรำกฏวำ่มีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นของกิจกำรด้วย อย่ำงไรก็ดี กำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ดงักลำ่วเป็นกำรเสนอซือ้หลกัทรัพย์ต่อผู้ ถือหุ้นของกิจกำรทกุรำยภำยใต้เง่ือนไขเช่นเดียวกนั บริษัทจึงไม่ต้อง
ปฏิบตัิตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั และ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียน
ในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

10. สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 ในช่วงระยะเวลำ 2 ปีที่ผำ่นมำ บริษัทไมไ่ด้เข้ำท ำสญัญำที่ส ำคญัใด ๆ ซึง่มีผลผกูพนัในเชิงธุรกิจอยำ่งมีนยัส ำคญั 

11. รายงานของผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ส าหรับน าเสนอให้แก่ผู้ถอืหุ้นพิจารณา 

 รำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์  ซึ่งจัดท ำโดยบริษัท  
อวำนกำร์ด แคปปิตอล จ ำกดั ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำร
ได้มำซึง่สนิทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

 ในกำรนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์มีควำมเหมำะสม เนื่องจำกเป็น 
กำรลงทนุในกิจกำรท่ีมีศกัยภำพ และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศที่ส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมลูที่ระบไุว้ในสำรสนเทศนี ้และในเอกสำรอื่นที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และ
ขอรับรองวำ่ไมม่ีข้อควำมอนัเป็นเท็จ และไม่ได้มีกำรละเว้นข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ซึ่งจ ำเป็นต้องมี หรือต้องระบไุว้
ในสำรสนเทศนี ้ตลอดจนไมม่ีข้อควำมที่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระส ำคญัแตอ่ยำ่งใด 

13. แบบหนังสือมอบฉันทะ 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2559 
 30 กนัยำยน 2560  31 ธนัวำคม 

2559 
 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

-  -  106  85 

เจ้ำหนีค้ำ่สินทรัพย์        
บริษัทร่วม        
บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 80  51  -  - 

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
  บริษัท พริซึม่ โซลชูัน่ส์ จ ำกดั 23  206  -  - 

รวม 103  257  -  - 
เจ้ำหนีอ่ื้น        
บริษัทย่อย        
บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

-  -  578  762 

บริษัทร่วม        
บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 5  5  5  5 
บริษัท ไทยบริตชิซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ำกดั 
(มหำชน) 

-  1,659  -  - 

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
  บริษัท พริซึม่ โซลชูัน่ส์ จ ำกดั 1,747  -  -  - 

รวม 1,752  1,664  583  767 
    
เงินประกนั        
บริษัทย่อย        
บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

-  -  500  500 

กำรร่วมค้ำ        
บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จ ำกดั  600  600  -  - 

รวม 600  600  500  500 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้        
บริษัทย่อย        
บริษัท ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ 

จ ำกดั 
       

ยอดคงเหลือต้นงวด -  -  -  - 
กู้ ยืมเพิ่มระหวำ่งงวด -  -  63,000  - 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2559 
 30 กนัยำยน 2560  31 ธนัวำคม 

2559 
 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

จ่ำยช ำระคืนระหวำ่งงวด -  -  (63,000)  - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด -  -  -  - 

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทได้น ำที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำงของบริษัท และบริษัท
ยอ่ยไปเป็นหลกัทรัพย์ค ำ้ประกนัเงินกู้ยืมระยะสัน้และเงินกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ทัง้นี ้บริษัท และบริษัทยอ่ยให้
กำรค ำ้ประกนัวงเงินสนิเช่ือระหวำ่งกนัโดยไมค่ิดคำ่ธรรมเนียมกำรค ำ้ประกนั 

 นอกจำกนี ้ในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำรโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไข (Conditional Voluntary 
Tender Offer) ในครัง้นี ้ปรำกฏวำ่มีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นของกิจกำรด้วย อย่ำงไรก็ดี กำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ดงักลำ่วเป็นกำรเสนอซือ้หลกัทรัพย์ต่อผู้ ถือหุ้นของกิจกำรทกุรำยภำยใต้เง่ือนไขเช่นเดียวกนั บริษัทจึงไม่ต้อง
ปฏิบตัิตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั และ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียน
ในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

10. สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 ในช่วงระยะเวลำ 2 ปีที่ผำ่นมำ บริษัทไมไ่ด้เข้ำท ำสญัญำที่ส ำคญัใด ๆ ซึง่มีผลผกูพนัในเชิงธุรกิจอยำ่งมีนยัส ำคญั 

11. รายงานของผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ส าหรับน าเสนอให้แก่ผู้ถอืหุ้นพิจารณา 

 รำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์  ซึ่งจัดท ำโดยบริษัท  
อวำนกำร์ด แคปปิตอล จ ำกดั ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำร
ได้มำซึง่สนิทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

 ในกำรนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์มีควำมเหมำะสม เนื่องจำกเป็น 
กำรลงทนุในกิจกำรท่ีมีศกัยภำพ และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศที่ส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมลูที่ระบไุว้ในสำรสนเทศนี ้และในเอกสำรอื่นที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และ
ขอรับรองวำ่ไมม่ีข้อควำมอนัเป็นเท็จ และไม่ได้มีกำรละเว้นข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ซึ่งจ ำเป็นต้องมี หรือต้องระบไุว้
ในสำรสนเทศนี ้ตลอดจนไมม่ีข้อควำมที่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระส ำคญัแตอ่ยำ่งใด 

13. แบบหนังสือมอบฉันทะ 
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 ผู้ ถือหุ้นอำจแตง่ตัง้กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหนึง่ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุ
วิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

1 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 
12 ธนัวาคม 2560 ได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 60,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 360,206,768 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 420,206,768 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 60,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราสว่น 6.0034461 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 
เสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ให้สว่นลดจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้น 7 วนัท าการก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 ซึง่เทา่กบั 12.43 บาท คิดเป็นสว่นลดในอตัราร้อยละ 19.55 

บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการค านวณให้
ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิได้ (Oversubscription) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที่จอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่
ได้รับการจดัสรรตามสทิธิครบถ้วนแล้วทัง้หมดเทา่นัน้ 

ในกรณีทีม่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้เกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถ
จดัสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยในการนี ้บริษัทได้รับแจ้งจากกลุม่ตระกลูมงคลสธีุ1 ซึง่เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทว่า 
กลุม่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วมีความประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเกินกว่าจ านวนสิทธิในการจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของตนในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นจนกวา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืจะ
หมด 

บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน

1 กลุ่มตระกูลมงคลสุธี เป็นผู้ ถือหุ้นจ านวนร้อยละ 41.35 ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบริษัท มงคลสุธี โฮลดิง้ จ ากัด (ร้อยละ 35.68), นายสพุันธุ์ 
มงคลสธีุ (ร้อยละ 1.79), นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ (ร้อยละ 1.23), นางสาวศิริวรรณ สกุัญจนศิริ (ร้อยละ 0.74), นายจตุิพนัธ์ มงคลสธีุ (ร้อยละ 0.67), 
เด็กหญิงศรุตา มงคลสธีุ (ร้อยละ 0.66) และนางสพุรรณษา อารยะสกลุ (ร้อยละ 0.58) (ข้อมลู ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ กลา่วคือ วนัที่ 
21 สิงหาคม 2560 (ที่มา: SETSMART))  

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของ 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 


