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เลขที ่ AGC 2018/001 

 
        วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 

 
เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

อ้างถึง  

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 
12 ธันวาคม 2560  

2. สารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 

3. สารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 และ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 

4. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 
จ ากัด (มหาชน) วันที่ 12 ธันวาคม 2560  

5. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 
จ ากัด (มหาชน) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 และ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 

6. รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ของบริษัท ไทย 
บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ ากัด (มหาชน) ปี 2557 - 2559 

7. งบการเงินรวมของบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ ากัด (มหาชน) ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2557 - 2559 และงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2560 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท ไทยบริติช ซี
เคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Voluntary Tender Offer) 
ในราคา 15.70 บาทต่อหุ้น (“การเข้าท ารายการ” หรือ “การเข้าท าธุรกรรม”) โดยการเข้าท าธุรกรรม
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
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กว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับ
คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเรื่อง
ดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ  
(แบบ 247-3) และค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP รวมทั้ง
ด าเนินการต่าง ๆ ตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) 
(“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ”) 

การเข้าท ารายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ พ.ศ. 
2547 (รวมทั้งทีไ่ด้แก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเรือ่งรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซ่ึงขนาดรายการของ
การเข้าท าธุรกรรม (ค านวณภายใต้สมมติฐานที่ผู้ถือหลักทรัพย์ของ TBSP ทุกรายตอบรับค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP ของบริษัทฯ) ในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 58.92 ซ่ึงถือเป็นรายการประเภทที่ 
1 คือ รายการที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50.00 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100.00 โดย
ค านวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์เป็นมูลค่า
สูงสุด ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผย
สารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับรายการประเภทที่ 1 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) 
ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือขอ
อนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพ่ือแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลท. และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป 

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการแสดงความเห็นต่อการเข้าท ารายการ โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลที่จัดเตรียมโดยบริษัทฯ และท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ การ
สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินธุรกิจ นโยบายและแผนงานในอนาคตของ TBSP และ
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นโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ที่เปิดเผยทั่วไป เพ่ือวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของการเข้าท ารายการ พร้อมทั้งการวิเคราะห์
และสอบทานการก าหนดสมมติฐานต่าง ๆ ในการจัดท าประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตเพ่ือ
ประเมินหามูลค่าที่เหมาะสมของการเข้าท ารายการเทียบกับราคาที่บริษัทฯ จะท าค าเสนอซื้อ การ
จัดท ารายงานในครั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้และพิจารณาข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

▪ รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ของ 
TBSP ปี 2557 - 2559 

▪ งบการเงินรวมของ TBSP ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2557 
- 2559 และงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ไตรมาส
ที่ 3 ปี 2560 

▪ ข้อมูลทั่วไปของ TBSP ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของ TBSP รวมถึงสื่อ
สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ เช่น บทความหรือข่าว 

▪ ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการ  
และข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท ารายงานความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าว และขอรับรอง
ว่าได้ท าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพและได้ให้เหตุผลบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 
อย่างไรก็ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าข้อมูล สมมติฐาน และ
เอกสารที่ได้รับเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขภายหลังจากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับ ดังนั้น หากข้อมูลดังกล่าวไม่
ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อัน
อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ โดยเฉพาะราคาเสนอซื้อหุ้น
สามัญทั้งหมดใน TBSP ที่เหมาะสมที่อาจเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูล การ
ก าหนดสมมติฐานต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสีย และความเห็นต่อการเข้าท ารายการด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังก่อนพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การให้
ความเห็นมิได้รับรองผลส าเร็จของการเข้าท ารายการต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการ
ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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กว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับ
คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเรื่อง
ดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ  
(แบบ 247-3) และค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP รวมทั้ง
ด าเนินการต่าง ๆ ตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) 
(“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ”) 

การเข้าท ารายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ พ.ศ. 
2547 (รวมทั้งทีไ่ด้แก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเรือ่งรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซ่ึงขนาดรายการของ
การเข้าท าธุรกรรม (ค านวณภายใต้สมมติฐานที่ผู้ถือหลักทรัพย์ของ TBSP ทุกรายตอบรับค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP ของบริษัทฯ) ในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 58.92 ซ่ึงถือเป็นรายการประเภทที่ 
1 คือ รายการที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50.00 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100.00 โดย
ค านวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์เป็นมูลค่า
สูงสุด ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผย
สารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับรายการประเภทที่ 1 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) 
ตามประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือขอ
อนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพ่ือแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลท. และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป 

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการแสดงความเห็นต่อการเข้าท ารายการ โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลที่จัดเตรียมโดยบริษัทฯ และท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ การ
สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินธุรกิจ นโยบายและแผนงานในอนาคตของ TBSP และ
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นโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ที่เปิดเผยทั่วไป เพ่ือวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของการเข้าท ารายการ พร้อมทั้งการวิเคราะห์
และสอบทานการก าหนดสมมติฐานต่าง ๆ ในการจัดท าประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตเพ่ือ
ประเมินหามูลค่าที่เหมาะสมของการเข้าท ารายการเทียบกับราคาที่บริษัทฯ จะท าค าเสนอซื้อ การ
จัดท ารายงานในครั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้และพิจารณาข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

▪ รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ของ 
TBSP ปี 2557 - 2559 

▪ งบการเงินรวมของ TBSP ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2557 
- 2559 และงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ไตรมาส
ที่ 3 ปี 2560 

▪ ข้อมูลทั่วไปของ TBSP ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของ TBSP รวมถึงสื่อ
สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ เช่น บทความหรือข่าว 

▪ ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการ  
และข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท ารายงานความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าว และขอรับรอง
ว่าได้ท าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพและได้ให้เหตุผลบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 
อย่างไรก็ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าข้อมูล สมมติฐาน และ
เอกสารที่ได้รับเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขภายหลังจากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับ ดังนั้น หากข้อมูลดังกล่าวไม่
ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อัน
อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ โดยเฉพาะราคาเสนอซื้อหุ้น
สามัญทั้งหมดใน TBSP ที่เหมาะสมที่อาจเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูล การ
ก าหนดสมมติฐานต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสีย และความเห็นต่อการเข้าท ารายการด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังก่อนพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การให้
ความเห็นมิได้รับรองผลส าเร็จของการเข้าท ารายการต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการ
ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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ค านิยาม 

“CAGR” อัตราการเติบโตเฉลีย่ต่อปี (Compound Annual Growth Rate) 

“DCF” วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 

“Deco” Deco - TBSP Solutions Company Limited (Myanmar)  

“EV/EBITDA” มูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือม
ราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (Enterprise Value/Earnings before interest, 
tax, depreciation and amortization) 

“FCFF” กระแสเงินสดอิระของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)  

“Kd” อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost of Debt)  

“Ke” อัตราต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) 

“Myanmar Deco” Myanmar Deco -TBSP Special Products Company Limited  

“P/BV” วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio) 

“P/E” วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Ratio) 

“TBSP” บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ ากัด (มหาชน) (Thai British Security 
Printing Public Co. Ltd.) 

“VWAP” มูลค่าหุ้นถัวเฉลี่ยน้ าหนักด้วยปริมาณซ้ือขายหลีกทรัพย์ (Volume Weighted 
Average Price) 

“WACC” อัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก  (Weighted Average Cost of 
Capital) 

“Wd” สัดส่วนของหนี้ (Weight of Debt) 

“We” สัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น (Weight of Equity) 
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1. บทสรุปผู้บริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2560 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท ไทยบริติช ซี
เคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Voluntary Tender Offer) ใน
ราคาหุ้นละ 15.70 บาท (“การเข้าท ารายการ” หรือ “การเข้าท าธุรกรรม”) โดยการเข้าท ารายการจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ซึ่งจะ
ประชุมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 
โดยภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่
ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) และค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ ตาม
ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ”) ซึ่งส่งผลให้ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวบริษัทฯ จะมีสัดส่วน
การถือหุ้นใน TBSP เพ่ืมขึ้นจากร้อยละ 19.89 เป็นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 19.89 ขึ้นอยู่กับจ านวน
ผู้ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ 

ลักษณะของการเข้าท ารายการ (โดยสังเขป) 

ผู้ซื้อ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ผู้ขาย ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริน้ติง้ จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) 

ลักษณะความสัมพันธ์ รายการดังกล่าวเป็นการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของ TBSP ภายใต้
เง่ือนไขเดียวกันทั้งหมด 

จ านวนหุ้นสามัญที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ TBSP จ านวน 88,120,190 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.11 ของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของ 
TBSP) 

มูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญ ราคาเสนอซื้อ 15.70 บาทต่อหุ้น (โดยมมีูลค่ารายการรวม 1,383,486,983 บาท) 

การช าระมูลค่า เป็นไปตามที่ก าหนดในค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) 

แหล่งเงินทุน เงินกู้จากสถาบันการเงินจ านวนไม่เกิน 1,390,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 600,000,000 บาท เพื่อน ามาช าระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน 
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เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะด าเนินการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP ก็ต่อเมื่อ (1) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นให้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP (2) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) และ (3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อสถานะธุรกิจ ผลประกอบการ ทรัพย์สินและ/หรือสถานะทางการเงินของ TBSP โดยบริษัทฯ คาด
ว่าการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2561 

ลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มา 

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นต้ิง จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 
เว็ปไซต์ http://www.tbsp.co.th/ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 110,000,000 บาท 

ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ านวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
กรรมการ 1. นาย บวร วงศ์สินอุดม  ประธานกรรมการ 

2. นาย ณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล  กรรมการผู้จัดการและกรรมการ 
3. นาย ริชาร์ด เดวิด ฮัน   กรรมการ 
4. นาย ประเสริฐ ว่องไววิทย์  กรรมการ 
5. นาย สิทธิชัย จันทราวดี  กรรมการ 
6. นาย พันเทพ สุภาไชยกิจ  กรรมการ 
7. น.ส. สุธิดา มงคลสุธี  กรรมการ 
8. นาย สุรศักดิ์ อัมมวรรธน์               กรรมการ 
9. นาย กริช อัมโภชน์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10. นาย เกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
11. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  กรรมการตรวจสอบ  

ลักษณะธุรกิจ TBSP เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเอกสารป้องกันการปลอมแปลง ผลิตภัณฑ์ของ TBSP รวมถึง เช็ค บัตรพลาสติก 
แบบฟอร์มธุรกิจ สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ และสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงอื่น ๆ โดยมีรายได้จากการขายและการ
ให้บริการซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักดังนี้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด 
สัดส่วนรายได้
ต่อรายได้รวม1/ 

1. เช็คและเอกสาร
ป้องกันการปลอม
แปลง 

ประกอบด้วยเช็คธนาคาร และสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงอื่น ๆ 
เช่น ใบหุ้น ประกาศนียบัตร คูปองเงินสด สมุดเงินฝาก และตรา
ไปรษณียบัตร ซ่ึงใช้เทคนิคการพิมพ์และเทคโนโลยีป้องกันการ
ปลอมแปลงขั้นสูงในการผลิต 

26.87% 

2. บัตรพลาสติก ประกอบด้วยบัตร ATM บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเครดิตติดชิป 
ตามมาตรฐาน Europay MasterCard และ Visa (EMV) รวมถึง
บัตรพลาสติกทั่วไป 

27.77% 

3. แบบฟอร์มธุรกิจ
และสิ่ งพิมพ์ เชิ ง
พาณิชย์ 

ประกอบด้วย ฟอร์มต่อเนื่องรูปแบบต่าง ๆ ซองเงินเดือน แผ่นพับ 
และสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ รวมถึงฉลากป้องกันการปลอมแปลง
ซ่ึงใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูง และเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง
ในการผลิตฉลากเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบสินค้า 

16.96% 
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1. บทสรุปผู้บริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 6/2560 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท ไทยบริติช ซี
เคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Voluntary Tender Offer) ใน
ราคาหุ้นละ 15.70 บาท (“การเข้าท ารายการ” หรือ “การเข้าท าธุรกรรม”) โดยการเข้าท ารายการจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ซึ่งจะ
ประชุมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 
โดยภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่
ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) และค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ ตาม
ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ”) ซึ่งส่งผลให้ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวบริษัทฯ จะมีสัดส่วน
การถือหุ้นใน TBSP เพ่ืมขึ้นจากร้อยละ 19.89 เป็นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 19.89 ขึ้นอยู่กับจ านวน
ผู้ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ 

ลักษณะของการเข้าท ารายการ (โดยสังเขป) 

ผู้ซื้อ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ผู้ขาย ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริน้ติง้ จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) 

ลักษณะความสัมพันธ์ รายการดังกล่าวเป็นการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของ TBSP ภายใต้
เง่ือนไขเดียวกันทั้งหมด 

จ านวนหุ้นสามัญที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ TBSP จ านวน 88,120,190 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.11 ของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของ 
TBSP) 

มูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญ ราคาเสนอซื้อ 15.70 บาทต่อหุ้น (โดยมมีูลค่ารายการรวม 1,383,486,983 บาท) 

การช าระมูลค่า เป็นไปตามที่ก าหนดในค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) 

แหล่งเงินทุน เงินกู้จากสถาบันการเงินจ านวนไม่เกิน 1,390,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 600,000,000 บาท เพื่อน ามาช าระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน 
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เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะด าเนินการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP ก็ต่อเมื่อ (1) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นให้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP (2) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) และ (3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อสถานะธุรกิจ ผลประกอบการ ทรัพย์สินและ/หรือสถานะทางการเงินของ TBSP โดยบริษัทฯ คาด
ว่าการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2561 

ลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มา 

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นต้ิง จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 
เว็ปไซต์ http://www.tbsp.co.th/ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 110,000,000 บาท 

ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ านวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
กรรมการ 1. นาย บวร วงศ์สินอุดม  ประธานกรรมการ 

2. นาย ณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล  กรรมการผู้จัดการและกรรมการ 
3. นาย ริชาร์ด เดวิด ฮัน   กรรมการ 
4. นาย ประเสริฐ ว่องไววิทย์  กรรมการ 
5. นาย สิทธิชัย จันทราวดี  กรรมการ 
6. นาย พันเทพ สุภาไชยกิจ  กรรมการ 
7. น.ส. สุธิดา มงคลสุธี  กรรมการ 
8. นาย สุรศักดิ์ อัมมวรรธน์               กรรมการ 
9. นาย กริช อัมโภชน์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10. นาย เกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
11. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  กรรมการตรวจสอบ  

ลักษณะธุรกิจ TBSP เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเอกสารป้องกันการปลอมแปลง ผลิตภัณฑ์ของ TBSP รวมถึง เช็ค บัตรพลาสติก 
แบบฟอร์มธุรกิจ สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ และสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงอื่น ๆ โดยมีรายได้จากการขายและการ
ให้บริการซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักดังนี้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด 
สัดส่วนรายได้
ต่อรายได้รวม1/ 

1. เช็คและเอกสาร
ป้องกันการปลอม
แปลง 

ประกอบด้วยเช็คธนาคาร และสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงอื่น ๆ 
เช่น ใบหุ้น ประกาศนียบัตร คูปองเงินสด สมุดเงินฝาก และตรา
ไปรษณียบัตร ซ่ึงใช้เทคนิคการพิมพ์และเทคโนโลยีป้องกันการ
ปลอมแปลงขั้นสูงในการผลิต 

26.87% 

2. บัตรพลาสติก ประกอบด้วยบัตร ATM บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเครดิตติดชิป 
ตามมาตรฐาน Europay MasterCard และ Visa (EMV) รวมถึง
บัตรพลาสติกทั่วไป 

27.77% 

3. แบบฟอร์มธุรกิจ
และสิ่ งพิมพ์ เชิ ง
พาณิชย์ 

ประกอบด้วย ฟอร์มต่อเนื่องรูปแบบต่าง ๆ ซองเงินเดือน แผ่นพับ 
และสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ รวมถึงฉลากป้องกันการปลอมแปลง
ซ่ึงใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูง และเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง
ในการผลิตฉลากเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบสินค้า 

16.96% 
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4. ธุรกิจซ้ือมาขายไป 
บริการ และสินค้า
ส่งออก 

ประกอบด้วย ธุรกิจซ้ือมาขายไป การให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น 
บริการจัดพิมพ์ข้อมูลรายบุคคลพร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์อย่างครบ
วงจร บริการให้ค าแนะน าด้านเทคนิค และโปรแกรมการใช้งาน
ส าหรับธุรกิจแต่ละประเภท บริหารจัดการเอกสาร แบบฟอร์ม 
รวมทั้งเครือ่งเขียนอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบครบวงจร และบริการจัดเก็บ
เอกสารและการท าลายข้อมูล อย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
และการส่งออกสินค้าของ TBSP ไปยังต่างประเทศ 

28.40% 

งบการเงิน2/ 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 
ปี 2560 

สินทรัพย์รวม 921.05 857.13 997.07 1,181.94 
หนี้สินรวม 245.47 223.82 356.74 535.40 

ส่ ส่วนของผู้ถือหุ้น 675.58 633.31 640.32 646.55 
รายได้รวม 1,026.45 1,105.87 1,241.88 1,024.84 
ก าไรขั้นต้น 242.05 223.01 260.87 261.04 
ก าไรสุทธ ิ 93.76 60.39 86.81 80.47  

 
  หมายเหตุ:     1/ ข้อมูลจาก TBSP ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

   2/ งบการเงินของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดยรายได้รวม ก าไรข้ันต้น และก าไรสุทธิ ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
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ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าท ารายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเข้าท ารายการ นโยบายในการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของธุรกิจสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย รวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการด าเนินงานโดยพิจารณาข้อมูลของ TBSP ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นว่าการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP มีความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการ 
เนื่องจากบริษัทฯ สามารถสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต และยัง
ส า ม า ร ถ เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พแ ละค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ ใ นก า รแ ข่ ง ขั น จ า ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ หว่ า ง 
บริษัทฯ และ TBSP พร้อมกันนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ถึงข้อดี-ข้อเสียของการเข้าท า
รายการและการไม่เข้าท ารายการ รวมทั้งความเสี่ยงของการเข้าท ารายการไว้ดังนี้ 

การเข้าท ารายการ 

ข้อดี 

▪ ราคาเสนอซื้อเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาท าค าเสนอซื้อหุ้น TBSP ที่ราคา 
15.70 บาทต่อหุ้น ต่ ากว่าช่วงราคายุติธรรมของหุ้น TBSP ที่ประเมินโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ที่ 17.17 - 18.72 บาทต่อหุ้น 

▪ โอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ สามารถน าความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีที่มีความถนัดเฉพาะ บุคลากรและผู้บริหารของ TBSP มา
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนในการ
ผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

▪ โอกาสในการเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต  โดยบริษัทฯ และ TBSP จะ
เปลี่ยนจากคู่แข่งมาเป็นพันธมิตรในการด าเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น อันส่งผลให้บริษัทฯ 
สามารถก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจในอนาคตที่มีความชัดเจน ไม่มีความทับซ้อน
และแข่งขันกันกับ TBSP 

▪ โอกาส ในการจั ดท า งบการ เ งิ นรวมของบริษัทฯ  (Consolidated Financial 
Statement) โดยมี TBSP เป็นบริษัทย่อย หากบริษัทฯ ถือหุ้นใน TBSP มากกว่าร้อย
ละ 50.00 ซึ่งจากแนวโน้มการด าเนินงานที่ดีของ TBSP การจัดท างบการเงินรวม
ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ 
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4. ธุรกิจซ้ือมาขายไป 
บริการ และสินค้า
ส่งออก 

ประกอบด้วย ธุรกิจซ้ือมาขายไป การให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น 
บริการจัดพิมพ์ข้อมูลรายบุคคลพร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์อย่างครบ
วงจร บริการให้ค าแนะน าด้านเทคนิค และโปรแกรมการใช้งาน
ส าหรับธุรกิจแต่ละประเภท บริหารจัดการเอกสาร แบบฟอร์ม 
รวมทั้งเครือ่งเขียนอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบครบวงจร และบริการจัดเก็บ
เอกสารและการท าลายข้อมูล อย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
และการส่งออกสินค้าของ TBSP ไปยังต่างประเทศ 

28.40% 

งบการเงิน2/ 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 
ปี 2560 

สินทรัพย์รวม 921.05 857.13 997.07 1,181.94 
หนี้สินรวม 245.47 223.82 356.74 535.40 

ส่ ส่วนของผู้ถือหุ้น 675.58 633.31 640.32 646.55 
รายได้รวม 1,026.45 1,105.87 1,241.88 1,024.84 
ก าไรขั้นต้น 242.05 223.01 260.87 261.04 
ก าไรสุทธ ิ 93.76 60.39 86.81 80.47  

 
  หมายเหตุ:     1/ ข้อมูลจาก TBSP ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

   2/ งบการเงินของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดยรายได้รวม ก าไรข้ันต้น และก าไรสุทธิ ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
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ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าท ารายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเข้าท ารายการ นโยบายในการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของธุรกิจสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย รวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการด าเนินงานโดยพิจารณาข้อมูลของ TBSP ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นว่าการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP มีความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการ 
เนื่องจากบริษัทฯ สามารถสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต และยัง
ส า ม า ร ถ เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พแ ละค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ยบ ใ นก า รแ ข่ ง ขั น จ า ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะหว่ า ง 
บริษัทฯ และ TBSP พร้อมกันนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ถึงข้อดี-ข้อเสียของการเข้าท า
รายการและการไม่เข้าท ารายการ รวมทั้งความเสี่ยงของการเข้าท ารายการไว้ดังนี้ 

การเข้าท ารายการ 

ข้อดี 

▪ ราคาเสนอซื้อเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาท าค าเสนอซื้อหุ้น TBSP ที่ราคา 
15.70 บาทต่อหุ้น ต่ ากว่าช่วงราคายุติธรรมของหุ้น TBSP ที่ประเมินโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ที่ 17.17 - 18.72 บาทต่อหุ้น 

▪ โอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ สามารถน าความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีที่มีความถนัดเฉพาะ บุคลากรและผู้บริหารของ TBSP มา
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนในการ
ผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

▪ โอกาสในการเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต  โดยบริษัทฯ และ TBSP จะ
เปลี่ยนจากคู่แข่งมาเป็นพันธมิตรในการด าเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น อันส่งผลให้บริษัทฯ 
สามารถก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจในอนาคตที่มีความชัดเจน ไม่มีความทับซ้อน
และแข่งขันกันกับ TBSP 

▪ โอกาส ในการจั ดท า งบการ เ งิ นรวมของบริษัทฯ  (Consolidated Financial 
Statement) โดยมี TBSP เป็นบริษัทย่อย หากบริษัทฯ ถือหุ้นใน TBSP มากกว่าร้อย
ละ 50.00 ซึ่งจากแนวโน้มการด าเนินงานที่ดีของ TBSP การจัดท างบการเงินรวม
ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ 
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ข้อเสีย 

▪ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
600,000,000 บาท ซึ่งจะส่งผลต่อ (1) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา และ (2) 
ผลกระทบด้านการลดลงของก าไรต่อหุ้น อย่างไรก็ตามภายหลังจากการเข้าท ารายการ
แล้ว หากบริษัทฯ ได้หุ้น TBSP เพ่ิมมากข้ึนจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งก าไรจาก 
TBSP ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นก าไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจเพ่ิม
สูงขึ้นตามผลประกอบการในอนาคตของ TBSP  

▪ ภาระทางการเงินในการเข้าท ารายการที่เพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มี
การอัตราส่วนหนี้สินค่อนข้างต่ า โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560 เท่ากับ 0.34 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระผูกพันต่อทุน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2560 เท่ากับ 0.09 เท่า เท่านั้น และการที่บริษัทฯ มีภาระทางการเงิน
เพ่ิมขึ้นในการท ารายการในครั้งนี้  จ านวนไม่เกิน 1,390,000,000 บาท จะส่งผลให้
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เพ่ิมขึ้นเป็น 1.14 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มี
ภาระผูกพันต่อทุนเพ่ิมขึ้นเป็น 0.79 เท่า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบ
กับสัดส่วนเงินกู้ของบริษัทอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

การไม่เข้าท ารายการ 

ข้อดี 

▪ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ทั้ง (1) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา และ  
(2) ผลกระทบด้านการลดลงของก าไรต่อหุ้น 

▪ ไม่มีภาระทางการเงินในการเข้าท ารายการ 
ข้อเสีย 

▪ สูญเสียโอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ทั้งความสามารถลดต้นทุนใน
การผลิตและความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

▪ สูญเสียโอกาสในการเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตกับ TBSP 

▪ สูญเสียโอกาสในการจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ (Consolidated Financial 
Statement) โดยมี TBSP เป็นบริษัทย่อย 
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ปัจจัยความเสี่ยงของการเข้าท าธุรกรรม 

▪ บริษัทฯ อาจมีสัดส่วนถือหุ้นใน TBSP หลังท าค าเสนอซื้อต่ ากว่าร้อยละ 50.00 อัน
ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ (Consolidated 
Financial Statement) โดยมี TBSP เป็นบริษทัย่อยได้ และอาจไม่ได้รับผลประโยชน์
จากการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจตามที่บริษัทฯ คาดหวัง 

▪ บริษัทฯ อาจมีสัดส่วนถือหุ้นใน TBSP หลังท าค าเสนอซื้อ สูงกว่าร้อยละ 85.00 จน
ส่งผลให้มีปริมาณผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBSP ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อันส่งผลให้
บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีให้กับ ตลท. และมีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอน
หลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนผู้ถือหุ้น
รายย่อย และสถานะการจดทะเบียนใน ตลท . ของ TBSP ไว้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

▪ ผู้ถือหุ้นของ TBSP ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ น้อยกว่าเงินที่บริษัทฯ ได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินเหลือจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน บริษัทฯ จะใช้เงินส่วนที่เหลือนั้นส าหรับเงินทุนหมุนเวียน 
และ/หรือใช้ส าหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต อันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ต่อไป 

▪ หากผลประกอบการของ TBSP ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง บริษัทฯ ย่อมต้องร่วมแบกรับ
ผลประกอบการที่ลดลงหรือขาดทุนด้วยเช่นกัน 

▪ ความเสี่ยงจากเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ อันประกอบด้วย (1) บริษัทฯ ไม่ได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP (2) บริษัทฯ 
ไม่ได้รับได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) และ (3) มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่
ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานะธุรกิจ ผลประกอบการ ทรัพย์สิน และ/หรือสถานะทาง
การเงินของ TBSP  
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ข้อเสีย 

▪ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
600,000,000 บาท ซึ่งจะส่งผลต่อ (1) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา และ (2) 
ผลกระทบด้านการลดลงของก าไรต่อหุ้น อย่างไรก็ตามภายหลังจากการเข้าท ารายการ
แล้ว หากบริษัทฯ ได้หุ้น TBSP เพ่ิมมากข้ึนจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งก าไรจาก 
TBSP ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นก าไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจเพ่ิม
สูงขึ้นตามผลประกอบการในอนาคตของ TBSP  

▪ ภาระทางการเงินในการเข้าท ารายการที่เพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มี
การอัตราส่วนหนี้สินค่อนข้างต่ า โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560 เท่ากับ 0.34 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระผูกพันต่อทุน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2560 เท่ากับ 0.09 เท่า เท่านั้น และการที่บริษัทฯ มีภาระทางการเงิน
เพ่ิมขึ้นในการท ารายการในครั้งนี้  จ านวนไม่เกิน 1,390,000,000 บาท จะส่งผลให้
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เพ่ิมขึ้นเป็น 1.14 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มี
ภาระผูกพันต่อทุนเพ่ิมขึ้นเป็น 0.79 เท่า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบ
กับสัดส่วนเงินกู้ของบริษัทอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

การไม่เข้าท ารายการ 

ข้อดี 

▪ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ทั้ง (1) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา และ  
(2) ผลกระทบด้านการลดลงของก าไรต่อหุ้น 

▪ ไม่มีภาระทางการเงินในการเข้าท ารายการ 
ข้อเสีย 

▪ สูญเสียโอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ทั้งความสามารถลดต้นทุนใน
การผลิตและความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

▪ สูญเสียโอกาสในการเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตกับ TBSP 

▪ สูญเสียโอกาสในการจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ (Consolidated Financial 
Statement) โดยมี TBSP เป็นบริษัทย่อย 
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ปัจจัยความเสี่ยงของการเข้าท าธุรกรรม 

▪ บริษัทฯ อาจมีสัดส่วนถือหุ้นใน TBSP หลังท าค าเสนอซื้อต่ ากว่าร้อยละ 50.00 อัน
ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ (Consolidated 
Financial Statement) โดยมี TBSP เป็นบริษทัย่อยได้ และอาจไม่ได้รับผลประโยชน์
จากการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจตามที่บริษัทฯ คาดหวัง 

▪ บริษัทฯ อาจมีสัดส่วนถือหุ้นใน TBSP หลังท าค าเสนอซื้อ สูงกว่าร้อยละ 85.00 จน
ส่งผลให้มีปริมาณผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBSP ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อันส่งผลให้
บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีให้กับ ตลท. และมีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอน
หลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนผู้ถือหุ้น
รายย่อย และสถานะการจดทะเบียนใน ตลท . ของ TBSP ไว้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

▪ ผู้ถือหุ้นของ TBSP ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ น้อยกว่าเงินที่บริษัทฯ ได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินเหลือจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน บริษัทฯ จะใช้เงินส่วนที่เหลือนั้นส าหรับเงินทุนหมุนเวียน 
และ/หรือใช้ส าหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต อันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ต่อไป 

▪ หากผลประกอบการของ TBSP ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง บริษัทฯ ย่อมต้องร่วมแบกรับ
ผลประกอบการที่ลดลงหรือขาดทุนด้วยเช่นกัน 

▪ ความเสี่ยงจากเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ อันประกอบด้วย (1) บริษัทฯ ไม่ได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP (2) บริษัทฯ 
ไม่ได้รับได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) และ (3) มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่
ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานะธุรกิจ ผลประกอบการ ทรัพย์สิน และ/หรือสถานะทาง
การเงินของ TBSP  
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ความสมเหตุสมผลของราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาการประเมินมูลค่าตามวิธีต่าง ๆ กอปรกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
ต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตเงื่อนไข ข้อดี ข้อจ ากัดของแต่ละวิธีแล้วมีความเห็นว่า วิธีมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) (“DCF”) เป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่า
หุ้นของ TBSP เนื่องจากวิธีดังกล่าวได้สะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และ
แนวโน้มการเติบโต รวมท้ังผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณการมาจากรายได้
และรายจ่ายของ TBSP ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า
สมเหตุสมผล 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ช่วงราคาที่เหมาะสมในการท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBSP 
อยู่ในช่วงราคา 17.17 - 18.72 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาท าค าเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน TBSP 
เท่ากับ 15.70 บาทต่อหุ้น ในจ านวน 88,120,190 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.11 ของหุ้นที่ช าระ
แล้วทัง้หมดของทั้งหมดของ TBSP) หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 1,383,486,983 บาท พบว่า ราคาท าค าเสนอ
ซ้ือต่ ากว่าช่วงราคาที่เหมาะสมทีท่ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมิน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
มีความเห็นว่าการท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน TBSP ที่ราคา 15.70 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท าค า
เสนอซื้อที่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติการเข้า
ท าธุรกรรมดังกล่าว 

แผนภูมิเปรียบเทียบราคาท าค าเสนอกับมูลค่ายุติธรรมของ TBSP 
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

2.1 วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บริษัทฯ จะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP โดยภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซ่ึงจะประชุมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องยื่น
ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) และค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
(แบบ 247-4) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP รวมทั้งด าเนินการ
ต่าง ๆ ตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2561 

2.2 ภาพรวมของการเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการท า
ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP โดยสมัครใจแบบมีเง่ือนไข (Voluntary Tender Offer) ใน
ราคา 15.70 บาทต่อหุ้น โดยการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ซ่ึงจะประชุมใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ย ซึ่ง
การเข้าท ารายการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน TBSP ดังนี้ 

ก่อนเข้าท าธุรกรรม บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TBSP ทั้งหมด 2,187,981 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 
19.89 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของ TBSP และหากผู้ถือหุ้นของ TBSP ทุกรายตอบรับค าเสนอ
ซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ จะท าให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ TBSP เป็นจ านวน 88,120,190 หุ้น 
หรือคิดเป็น ร้อยละ 80.11 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของ TBSP ส่งผลให้ภายหลังการเข้าท า
ธุรกรรม บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TBSP เพ่ืมขึ้นจาก ร้อยละ 19.89 เป็นมากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 19.89 ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ  
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ความสมเหตุสมผลของราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาการประเมินมูลค่าตามวิธีต่าง ๆ กอปรกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
ต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตเงื่อนไข ข้อดี ข้อจ ากัดของแต่ละวิธีแล้วมีความเห็นว่า วิธีมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) (“DCF”) เป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่า
หุ้นของ TBSP เนื่องจากวิธีดังกล่าวได้สะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และ
แนวโน้มการเติบโต รวมท้ังผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณการมาจากรายได้
และรายจ่ายของ TBSP ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า
สมเหตุสมผล 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ช่วงราคาที่เหมาะสมในการท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBSP 
อยู่ในช่วงราคา 17.17 - 18.72 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาท าค าเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน TBSP 
เท่ากับ 15.70 บาทต่อหุ้น ในจ านวน 88,120,190 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.11 ของหุ้นที่ช าระ
แล้วทัง้หมดของทั้งหมดของ TBSP) หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 1,383,486,983 บาท พบว่า ราคาท าค าเสนอ
ซ้ือต่ ากว่าช่วงราคาที่เหมาะสมทีท่ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมิน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
มีความเห็นว่าการท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน TBSP ที่ราคา 15.70 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท าค า
เสนอซื้อที่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติการเข้า
ท าธุรกรรมดังกล่าว 

แผนภูมิเปรียบเทียบราคาท าค าเสนอกับมูลค่ายุติธรรมของ TBSP 
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

2.1 วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 
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แผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าท ารายการ

หมายเหตุ:     1/ ข้ึนอยู่กับจ านวนผู้ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ 

 

2.3 คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ซื้อ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ผู้ตอบรับค าเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นต้ิง จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) 

ลักษณะความสัมพันธ ์ รายการดังกล่าวเป็นการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของ TBSP ภายใต้
เง่ือนไขเดียวกันทั้งหมด 

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ รวม
ทั้งสิ้นร้อยละ 41.35  ได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญของ TBSP จาก บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
ท าให้ได้มาซึ่งหุ้นของ TBSP จ านวน 3,520,000 หุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุ้นละ 
131.50 บาท (หรือคิดเป็น 13.15 บาทต่อหุ้น ณ มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในปัจจุบัน) ซ่ึงคิดเป็นร้อย
ละ 32.00 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของ TBSP และส่งผลให้นางสาวสุธิดา มงคลสุธี มีสัดส่วน
การถือหุ้นใน TBSP เท่ากับร้อยละ 32.12 ภายหลังจากการท าค าเสนอซื้อทั้งหมดของ TBSP ในปี 
2559 ดังนั้นนางสาวสุธิดา มงคลสุธี จึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทั้งบริษัทฯ และ TBSP 
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แผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ TBSP

 

อย่างไรก็ตามในการเข้าท าธุรกรรมครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 
12 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP ในราคา 15.70 บาทต่อ
หุ้น ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของ TBSP ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทั้งหมด และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของ TBSP มี
สิทธิพิเศษนอกเหนือจากผู้ถือหุ้นรายอื่น  

อีกทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตรวจสอบและสอบถามจากบริษัทฯ แต่ไม่ปรากฏข้อตกลงทั้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร และ/หรือรับแจ้งจากผู้ถือหุ้นของ TBSP 
ในการตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กอปรกับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน 
TBSP มีเงื่อนไขเดียวกันทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของ TBSP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวมีความเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการเกี่ยว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติตามของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถึงผู้
ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว  
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2.4 ลักษณะของรายการ 

ประเภทและขนาดของรายการและการค านวณขนาดรายการ 

การค านวณขนาดรายการจะค านวณภายใต้สมมติฐานที่ผู้ถือหลักทรัพย์ของ TBSP ทุกรายตอบ
รับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP ของบริษัทฯ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวม
ล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และงบ
การเงินรวมล่าสุดของ TBSP ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี 
และการค านวณขนาดรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็น
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) 
และประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาด
รายการดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลการเงินที่ใช้ในการค านวณขนาดรายการ

ตารางสรปุข้อมูลทางการเงินที่ใช้ค านวณขนาดรายการ 

ข้อมูลทางการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที ่30 กันยายน 2560 

บริษัทฯ TBSP 
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ1/ 1,749.98 599.75 

สินทรัพย์รวม 2,348.14 1,181.94 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ2/ 337.32 91.88  
หมายเหตุ:     1/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิค านวณโดยใช้สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
                 2/ ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการค านวณ 

เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ “NTA”) 

ขนาดของรายการ = ร้อยละสัดส่วนที่ได้มา x NTA ของ TBSP x 100 
        NTA ของบริษัทฯ 

    = ร้อยละ 80.11 x 599.75 x 100 
 1,749.98 

    = ร้อยละ 27.45 
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เปรียบเทียบก าไรสุทธิ (Net Profit) 

ขนาดของรายการ = ร้อยละสัดส่วนที่ได้มา x ก าไรสุทธิของ TBSP x 100 
       ก าไรสุทธิของบริษัทฯ 

   = ร้อยละ 80.11 x 91.88 x 100 
  337.32 

   = ร้อยละ 21.82 

เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (Total Value of Consideration) 

ขนาดของรายการ = จ านวนมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่จ่าย x 100 
      สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

   = 1,383.49 x 100 
      2,348.14 

   = ร้อยละ 58.92 

เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุน (Equity Share Value) 

ขนาดของรายการ = จ านวนหุ้นที่ออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย์ x 100  
จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัทฯ 

   = ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้น 

ทั้งนี้ จากการค านวณขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถสรุปผลการค านวณ
ขนาดรายการได้ดังนี้ 

ตารางสรุปขนาดของรายการ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณ ขนาดของรายการ  

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ร้อยละ 27.48 

ก าไรสุทธ ิ ร้อยละ 21.82 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 58.92 

มูลค่าหุ้นทุน ไม่สามารถค านวณได้ 
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จากหลักเกณฑ์การค านวณข้างต้น มูลค่าสูงสุดจากการค านวณขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 
58.92 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง 
สินทรัพย์รายการอ่ืนในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 
58.92 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน รายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ 
รายการที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50.00 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100.00 ดังนั้น 
บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับรายการประเภทที่ 1 ต่อตลท. ตาม
ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือขอ
อนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าว
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลท. และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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2.5 ลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มา 

TBSP เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเอกสารป้องกันการปลอมแปลง ผลิตภัณฑ์ของ TBSP รวมถึง เช็ค บัตร
พลาสติก แบบฟอร์มธุรกิจ สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ และสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงอ่ืน ๆ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นต้ิง จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 
ประเภทธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์ 
เลขทะเบียน 0107537002311 
เว็ปไซต์ http://www.tbsp.co.th/ 
ทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท 

ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ านวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

กรรมการ 1. นาย บวร วงศ์สินอุดม  ประธานกรรมการ 
2. นาย ณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล  กรรมการผู้จัดการและกรรมการ 
3. นาย ริชาร์ด เดวิด ฮัน   กรรมการ 
4. นาย ประเสริฐ ว่องไววิทย์  กรรมการ 
5. นาย สิทธิชัย จันทราวดี  กรรมการ 
6. นาย พันเทพ สุภาไชยกิจ  กรรมการ 
7. น.ส. สุธิดา มงคลสุธี  กรรมการ 
8. นาย สุรศักดิ์ อัมมวรรธน์               กรรมการ 
9. นาย กริช อัมโภชน์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10. นาย เกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
11. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  กรรมการตรวจสอบ 

 

ความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ  

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ TBSP โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.89 
ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว  

ประวัติความเป็นมาของ TBSP  

TBSP ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้น ในปี 2521 โดยการร่วมทุนระหว่าง The British Printing and 
Communication Corporation (กลุ่มผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป) และธนาคารพาณิชย์
ไทย 4 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเอเชีย และธนาคารไทยทนุ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลง เช็ค ตราสารส าคัญทางการเงิน 
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จากหลักเกณฑ์การค านวณข้างต้น มูลค่าสูงสุดจากการค านวณขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 
58.92 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง 
สินทรัพย์รายการอ่ืนในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 
58.92 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน รายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ 
รายการที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50.00 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100.00 ดังนั้น 
บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับรายการประเภทที่ 1 ต่อตลท. ตาม
ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือขอ
อนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าว
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลท. และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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2.5 ลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มา 

TBSP เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเอกสารป้องกันการปลอมแปลง ผลิตภัณฑ์ของ TBSP รวมถึง เช็ค บัตร
พลาสติก แบบฟอร์มธุรกิจ สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ และสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงอ่ืน ๆ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นต้ิง จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 
ประเภทธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์ 
เลขทะเบียน 0107537002311 
เว็ปไซต์ http://www.tbsp.co.th/ 
ทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท 

ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ านวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

กรรมการ 1. นาย บวร วงศ์สินอุดม  ประธานกรรมการ 
2. นาย ณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล  กรรมการผู้จัดการและกรรมการ 
3. นาย ริชาร์ด เดวิด ฮัน   กรรมการ 
4. นาย ประเสริฐ ว่องไววิทย์  กรรมการ 
5. นาย สิทธิชัย จันทราวดี  กรรมการ 
6. นาย พันเทพ สุภาไชยกิจ  กรรมการ 
7. น.ส. สุธิดา มงคลสุธี  กรรมการ 
8. นาย สุรศักดิ์ อัมมวรรธน์               กรรมการ 
9. นาย กริช อัมโภชน์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10. นาย เกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
11. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  กรรมการตรวจสอบ 

 

ความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ  

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ TBSP โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.89 
ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว  

ประวัติความเป็นมาของ TBSP  

TBSP ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้น ในปี 2521 โดยการร่วมทุนระหว่าง The British Printing and 
Communication Corporation (กลุ่มผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป) และธนาคารพาณิชย์
ไทย 4 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเอเชีย และธนาคารไทยทนุ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลง เช็ค ตราสารส าคัญทางการเงิน 
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รวมทั้ง แบบฟอร์มต่าง ๆ ของธนาคาร และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ในปี 2539 

โครงสร้างกลุ่มบริษัท TBSP 
แผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นของ TBSP 

หมายเหตุ:     ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TBSP  
ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

 ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 น.ส. สุธิดา มงคลสุธ ี 35,336,000 32.12 
2 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 21,879,810 19.89 
3 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากัด (มหาชน) 19,567,240 17.79 
4 นาย กฤษณะ สวุรรณไพรพัฒนะ 5,420,000 4.93 
5 นาง นันทิยา สันติกาญจน์ 5,420,000 4.93 
6 น.ส. พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัต ิ 5,340,000 4.85 
7 นาย เอก ตัณฑวิเชียร 5,340,000 4.85 
8 น.ส. พัชนา ตวงสิทธิสมบัต ิ 2,497,910 2.27 
9 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ 1,475,000 1.34 
10 นาย ประเสริฐ ว่องไววิทย์ 1,153,320 1.05 

หมายเหตุ:     1/ ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 
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โครงสร้างรายได้ 

ในอดีตท่ีผ่านมาในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ปี 2557 - 2559 TBSP มีรายได้หลักมาจากผลิตภัณฑ์เช็ค
และเอกสารป้องกันการปลอมแปลง โดยมีมูลค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.67 ของรายได้รวมในแต่ละปี 
ตามด้วยรายได้จากธุรกิจซื้อมาขายไป บริการ และสินค้าส่งออก และรายได้จากแบบฟอร์ม
ธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิยช์ ที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อรายได้รวมร้อยละ 24.25 และร้อยละ 23.36 
ตามล าดับ 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 TBSP มีรายได้จากธุรกิจซื้อมาขายไป บริการ และสินค้าส่งออกเป็น
หลัก จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งลูกค้ามีความต้องการสินค้า
พ่วงกับการให้บริการที่เพ่ิมมากขึ้น อันส่งผลให้รายได้ในส่วนนี้มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
28.40 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ตามด้วยรายได้จากบัตรพลาสติก และเช็คและ
เอกสารป้องกันการปลอมแปลงซึ่งมีมูลค่าต่อรายได้รวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 
27.77 และร้อยละ 26.87 ตามล าดับ 

ตารางโครงสร้างรายได้ของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 
 ปี 2557 ปี 2558 ป ี2559 ไตรมาสที ่3 ปี 25601/ 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลง 365.77 35.63% 362.00 32.73% 405.36 32.64% 275.32 26.87% 

บัตรพลาสติก 196.66 19.16% 206.74 18.69% 227.19 18.29% 284.64 27.77% 

แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 240.08 23.39% 272.05 24.60% 274.38 22.09% 173.82 16.96% 

ธุรกิจซ้ือมาขายไป บริการ และสินค้าส่งออก 223.94 21.82% 265.08 23.97% 334.95 26.97% 291.05 28.40% 

รวม 1,026.45 100.00% 1,105.87 100.00% 1,241.88 100.00% 1,024.84 100.00% 
ที่มา:     ข้อมูลจากรายงานประจ าปีของ TBSP ปี 2557 - 2559 และข้อมูลจาก TBSP 
หมายเหตุ:     1/ ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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รวมทั้ง แบบฟอร์มต่าง ๆ ของธนาคาร และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ในปี 2539 

โครงสร้างกลุ่มบริษัท TBSP 
แผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นของ TBSP 

หมายเหตุ:     ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TBSP  
ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

 ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 น.ส. สุธิดา มงคลสุธ ี 35,336,000 32.12 
2 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 21,879,810 19.89 
3 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากัด (มหาชน) 19,567,240 17.79 
4 นาย กฤษณะ สวุรรณไพรพัฒนะ 5,420,000 4.93 
5 นาง นันทิยา สันติกาญจน์ 5,420,000 4.93 
6 น.ส. พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัต ิ 5,340,000 4.85 
7 นาย เอก ตัณฑวิเชียร 5,340,000 4.85 
8 น.ส. พัชนา ตวงสิทธิสมบัต ิ 2,497,910 2.27 
9 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ 1,475,000 1.34 
10 นาย ประเสริฐ ว่องไววิทย์ 1,153,320 1.05 

หมายเหตุ:     1/ ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 
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โครงสร้างรายได้ 

ในอดีตท่ีผ่านมาในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ปี 2557 - 2559 TBSP มีรายได้หลักมาจากผลิตภัณฑ์เช็ค
และเอกสารป้องกันการปลอมแปลง โดยมีมูลค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.67 ของรายได้รวมในแต่ละปี 
ตามด้วยรายได้จากธุรกิจซื้อมาขายไป บริการ และสินค้าส่งออก และรายได้จากแบบฟอร์ม
ธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิยช์ ที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อรายได้รวมร้อยละ 24.25 และร้อยละ 23.36 
ตามล าดับ 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 TBSP มีรายได้จากธุรกิจซื้อมาขายไป บริการ และสินค้าส่งออกเป็น
หลัก จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งลูกค้ามีความต้องการสินค้า
พ่วงกับการให้บริการที่เพ่ิมมากขึ้น อันส่งผลให้รายได้ในส่วนนี้มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
28.40 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ตามด้วยรายได้จากบัตรพลาสติก และเช็คและ
เอกสารป้องกันการปลอมแปลงซึ่งมีมูลค่าต่อรายได้รวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 
27.77 และร้อยละ 26.87 ตามล าดับ 

ตารางโครงสร้างรายได้ของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 ปี 25601/ 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลง 365.77 35.63% 362.00 32.73% 405.36 32.64% 275.32 26.87% 

บัตรพลาสติก 196.66 19.16% 206.74 18.69% 227.19 18.29% 284.64 27.77% 

แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 240.08 23.39% 272.05 24.60% 274.38 22.09% 173.82 16.96% 

ธุรกิจซ้ือมาขายไป บริการ และสินค้าส่งออก 223.94 21.82% 265.08 23.97% 334.95 26.97% 291.05 28.40% 

รวม 1,026.45 100.00% 1,105.87 100.00% 1,241.88 100.00% 1,024.84 100.00% 
ที่มา:     ข้อมูลจากรายงานประจ าปีของ TBSP ปี 2557 - 2559 และข้อมูลจาก TBSP 
หมายเหตุ:     1/ ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

เช็ค 

TBSP ให้บริการพิมพ์เช็คทุกประเภททั้งชนิดเป็นเล่มและแบบต่อเนื่อง ปัจจุบัน TBSP ได้
พัฒนาระบบการผลิตเช็คแบบครบวงจรและเป็นผู้น าในการให้บริการระบบ Fast Cheque 
ส าหรับลูกค้ากลุ่มการเงินการธนาคาร โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงผ่านระบบ  
E-Ordering ซึ่งเป็นบริการที่ทางสาขาต่าง ๆ ของธนาคารสามารถสั่งพิมพ์ Cheque 
Online มายังโรงงานได้โดยตรง ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา อีกทั้งยังมีบริการการ
จัดส่งเช็คไปยังสาขาของธนาคารโดยตรง ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
ได้ตลอดกระบวนการและสร้างความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้า  

บัตรพลาสติก 

TBSP ให้บริการงานพิมพ์บัตรพลาสติกที่มีคุณภาพสูงได้ทุกประเภท ทั้งบัตรพลาสติกทั่วไป
และบัตร ATM บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเครดิตติดชิป (EMV) ตามมาตรฐาน Visa 
MasterCard CUP JCB Smart Card ประเภทต่าง ๆ อีกท้ัง ยังมีการให้บริการลงข้อมูลบน
บัตร เช่น การพิมพ์ชื่อ รูป หมายเลขสมาชิก Barcode ลงข้อมูลแถบแม่เหล็ก และลงข้อมูล
ในชิป เป็นต้น พร้อมทั้งรับจัดหาเอกสารประกอบบรรจุบัตรลงในซองจดหมายเพ่ือ
เตรียมพร้อมในการส่งไปตามช่องทางต่าง ๆ อย่างครบวงจร 

แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 

TBSP ให้บริการการพิมพ์แบบฟอร์มทางธุรกิจได้หลากหลายประเภท เช่น ฟอร์มต่อเนื่อง
รูปแบบต่าง ๆ สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์อ่ืน ๆ แผ่นพับ One-Part Mailer ซองเงินเดือน และ
เอกสารเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ 

ฉลากป้องกันการปลอมแปลง 

TBSP ให้บริการพิมพ์ฉลากป้องกันการปลอมแปลงส าหรับสินค้าต่างๆ โดยใช้เทคนิคการ
พิมพ์ขัน้สูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงของ TBSP   
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บริการด้านอื่น ๆ 

งานพิมพ์ข้อมูล / พับบรรจุซอง และ ส่งทางไปรษณีย์ 

TBSP ให้บริการด้านจัดพิมพ์ข้อมูลรายบุคคลพร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์แบบครบวงจร เช่น 
ใบรายงานค่าใช้จ่าย (Statement) จดหมายประชาสัมพันธ์ กรมธรรม์ประกัน โดย
ให้บริการตั้งแต่รับ-ส่งข้อมูลจากลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการพิมพ์
ข้อมูล Security Data ต่าง ๆ รวมถึงการคัดแยกข้อมูลส่งไปรษณีย์จนกระทั่งจัดส่งถึงมือ
ลูกค้าปลายทาง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับตลอดกระบวนการ อีกทั้งมี
บริการให้ค าแนะน าด้านเทคนิคและโปรแกรมการใช้งานเฉพาะธุรกิจแต่ละประเภทโดย
ผู้เชี่ยวชาญ  

บริการบริหารจัดการคลังเอกสารและอุปกรณ์อย่างครบวงจร 

TBSP ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการเอกสาร แบบฟอร์ม รวมทั้ง เครื่องเขียน 
อุปกรณ์ต่าง ๆ แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้ค าปรึกษาด้านสิ่งพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ 
การผลิต การจัดซื้อจัดหา การควบคุมคุณภาพของงาน การจัดเก็บรักษา การจัดเก็บข้อมูล 
(Database) การจัดส่งสินค้า การท าลายเอกสารส าคัญ และการจัดท ารายงานต่าง ๆ 

บริการจัดเก็บเอกสารและท าลายข้อมูล 

TBSP ให้บริการทั้งการจัดเก็บเอกสารและรับท าลายข้อมูลทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสารส าคัญ
หรืออยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือเทปแม่เหล็ก ด้วยวิธีการที่
ทันสมัยและปลอดภัยตามาตรฐานสากล รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น 
ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบ 
Barcode และ RFID ที่สามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ธุรกิจใหม่ 

การป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร 

TBSP ให้บริการแบบครบวงจร ประกอบด้วย ฉลากป้องกันการปลอมแปลง (Brand 
Protection Label) ที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอม
แปลงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง TBSP มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารเสนเทศ
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

เช็ค 

TBSP ให้บริการพิมพ์เช็คทุกประเภททั้งชนิดเป็นเล่มและแบบต่อเนื่อง ปัจจุบัน TBSP ได้
พัฒนาระบบการผลิตเช็คแบบครบวงจรและเป็นผู้น าในการให้บริการระบบ Fast Cheque 
ส าหรับลูกค้ากลุ่มการเงินการธนาคาร โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงผ่านระบบ  
E-Ordering ซึ่งเป็นบริการที่ทางสาขาต่าง ๆ ของธนาคารสามารถสั่งพิมพ์ Cheque 
Online มายังโรงงานได้โดยตรง ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา อีกทั้งยังมีบริการการ
จัดส่งเช็คไปยังสาขาของธนาคารโดยตรง ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
ได้ตลอดกระบวนการและสร้างความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้า  

บัตรพลาสติก 

TBSP ให้บริการงานพิมพ์บัตรพลาสติกที่มีคุณภาพสูงได้ทุกประเภท ทั้งบัตรพลาสติกทั่วไป
และบัตร ATM บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเครดิตติดชิป (EMV) ตามมาตรฐาน Visa 
MasterCard CUP JCB Smart Card ประเภทต่าง ๆ อีกท้ัง ยังมีการให้บริการลงข้อมูลบน
บัตร เช่น การพิมพ์ชื่อ รูป หมายเลขสมาชิก Barcode ลงข้อมูลแถบแม่เหล็ก และลงข้อมูล
ในชิป เป็นต้น พร้อมทั้งรับจัดหาเอกสารประกอบบรรจุบัตรลงในซองจดหมายเพ่ือ
เตรียมพร้อมในการส่งไปตามช่องทางต่าง ๆ อย่างครบวงจร 

แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 

TBSP ให้บริการการพิมพ์แบบฟอร์มทางธุรกิจได้หลากหลายประเภท เช่น ฟอร์มต่อเนื่อง
รูปแบบต่าง ๆ สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์อ่ืน ๆ แผ่นพับ One-Part Mailer ซองเงินเดือน และ
เอกสารเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ 

ฉลากป้องกันการปลอมแปลง 

TBSP ให้บริการพิมพ์ฉลากป้องกันการปลอมแปลงส าหรับสินค้าต่างๆ โดยใช้เทคนิคการ
พิมพ์ขัน้สูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงของ TBSP   
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บริการด้านอื่น ๆ 

งานพิมพ์ข้อมูล / พับบรรจุซอง และ ส่งทางไปรษณีย์ 

TBSP ให้บริการด้านจัดพิมพ์ข้อมูลรายบุคคลพร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์แบบครบวงจร เช่น 
ใบรายงานค่าใช้จ่าย (Statement) จดหมายประชาสัมพันธ์ กรมธรรม์ประกัน โดย
ให้บริการตั้งแต่รับ-ส่งข้อมูลจากลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการพิมพ์
ข้อมูล Security Data ต่าง ๆ รวมถึงการคัดแยกข้อมูลส่งไปรษณีย์จนกระทั่งจัดส่งถึงมือ
ลูกค้าปลายทาง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับตลอดกระบวนการ อีกทั้งมี
บริการให้ค าแนะน าด้านเทคนิคและโปรแกรมการใช้งานเฉพาะธุรกิจแต่ละประเภทโดย
ผู้เชี่ยวชาญ  

บริการบริหารจัดการคลังเอกสารและอุปกรณ์อย่างครบวงจร 

TBSP ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการเอกสาร แบบฟอร์ม รวมทั้ง เครื่องเขียน 
อุปกรณ์ต่าง ๆ แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้ค าปรึกษาด้านสิ่งพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ 
การผลิต การจัดซื้อจัดหา การควบคุมคุณภาพของงาน การจัดเก็บรักษา การจัดเก็บข้อมูล 
(Database) การจัดส่งสินค้า การท าลายเอกสารส าคัญ และการจัดท ารายงานต่าง ๆ 

บริการจัดเก็บเอกสารและท าลายข้อมูล 

TBSP ให้บริการทั้งการจัดเก็บเอกสารและรับท าลายข้อมูลทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสารส าคัญ
หรืออยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือเทปแม่เหล็ก ด้วยวิธีการที่
ทันสมัยและปลอดภัยตามาตรฐานสากล รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น 
ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบ 
Barcode และ RFID ที่สามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ธุรกิจใหม่ 

การป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร 

TBSP ให้บริการแบบครบวงจร ประกอบด้วย ฉลากป้องกันการปลอมแปลง (Brand 
Protection Label) ที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอม
แปลงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง TBSP มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารเสนเทศ
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เข้ามาเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร โดยมี
ระบบการสั่งซือ้และตรวจสอบสินค้าผ่าน Web Ordering  

การบริหารระบบงานแบบครบวงจร 

TBSP ให้บริการบริหารกระบวนการท างานแทนลูกค้าแบบครบวงจร โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบ ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) ตั้งแต่การจัดการข้อมูลส าคัญผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนถึงการจัดเก็บและท าลาย 
เพ่ือให้ธุรกิจของลูกค้าได้รับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลให้สามารถลด
ต้นทุนของลูกคา้ได้มากกว่าที่ลูกค้าบริหารเอง  

การบริการจัดการระบบสมาชิกแบบครบวงจร 

TBSP ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship 
Management) มีเครื่องมือหลักดังนี้ 

▪ บริการลงทะเบียนสมาชิกผ่ านอุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ต่ าง ๆ (Membership 
Registration) และบริหารจัดการข้อมูล โดยมีระบบการลงทะเบียน จัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถสร้างความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการบริหารจัดการ
ข้อมูล 

▪ บริการบริหารฐานข้อมูล (Database Management) เพ่ือช่วยลูกค้าเก็บรักษาข้อมูล 
บริหารข้อมูลลูกค้าปลายทาง และการสื่อสารทางการตลาดไปยังลูกค้าปลายทางได้
อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูง 

▪ บริการพัฒนาระบบการสื่ อสารของลูกค้ าองค์กร (Digital Communication 
Channel) บริการพัฒนาระบบส าหรับลูกค้าองค์กร เพ่ือใช้สื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ต่าง ๆ และผ่านเว็บไซต์เพ่ือให้เกิดการสื่อสารแบบทันที 
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ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ TBSP 
ซึ่งเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด 

สรุปรายการส าคัญในงบการเงินรวม 

▪ งบก าไรขาดทุนรวม 

ตารางงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ไตรมาสที ่3 ปี 25601/  

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,026.45 100.00% 1,105.87  100.00% 1,241.88  100.00% 1,024.84 100.00% 

ต้นทุนการขายและให้บริการ (784.39) (76.42%) (882.86) (79.83%) (981.02)  (78.99%) (763.80) (74.53%) 

ก าไรขั้นต้น 242.05 23.58% 223.01 20.17% 260.87 21.01% 261.04 25.47% 

รายได้อื่น 31.30 3.05% 6.35  0.57% 6.25  0.50% 11.43 1.11% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (153.22)  (14.93%) (150.71) (13.63%) (163.57) (13.17%) (165.06) (16.11%) 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 
และภาษีเงินได้ 

120.13 11.70% 78.65 7.11% 103.55  8.34% 107.41 10.48% 

ต้นทุนทางการเงิน (2.40) (0.23%) (2.99) (0.27%) (3.08) (0.25%) (4.16) (0.41%) 

ส่วนแบ่งก าไร/(ขาดทุน) - 0.00% - 0.00% - 0.00% (5.93) (0.58%) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 117.73 11.47% 75.66  6.84% 100.47 8.09% 97.32 9.50% 

ภาษีเงินได้ (23.97) (2.34%) (15.27)  (1.38%) (13.65) (1.10%) (16.85) (1.64%) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 63.76 9.13% 60.39 5.46% 86.81 6.99% 80.47 7.85% 
ที่มา:     งบการเงินรวมของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 
หมายเหตุ:     1/ ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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เข้ามาเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร โดยมี
ระบบการสั่งซือ้และตรวจสอบสินค้าผ่าน Web Ordering  

การบริหารระบบงานแบบครบวงจร 

TBSP ให้บริการบริหารกระบวนการท างานแทนลูกค้าแบบครบวงจร โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบ ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) ตั้งแต่การจัดการข้อมูลส าคัญผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนถึงการจัดเก็บและท าลาย 
เพ่ือให้ธุรกิจของลูกค้าได้รับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลให้สามารถลด
ต้นทุนของลูกคา้ได้มากกว่าที่ลูกค้าบริหารเอง  

การบริการจัดการระบบสมาชิกแบบครบวงจร 

TBSP ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship 
Management) มีเครื่องมือหลักดังนี้ 

▪ บริการลงทะเบียนสมาชิกผ่ านอุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ต่ าง ๆ (Membership 
Registration) และบริหารจัดการข้อมูล โดยมีระบบการลงทะเบียน จัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถสร้างความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการบริหารจัดการ
ข้อมูล 

▪ บริการบริหารฐานข้อมูล (Database Management) เพ่ือช่วยลูกค้าเก็บรักษาข้อมูล 
บริหารข้อมูลลูกค้าปลายทาง และการสื่อสารทางการตลาดไปยังลูกค้าปลายทางได้
อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูง 

▪ บริการพัฒนาระบบการสื่ อสารของลูกค้ าองค์กร (Digital Communication 
Channel) บริการพัฒนาระบบส าหรับลูกค้าองค์กร เพ่ือใช้สื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ต่าง ๆ และผ่านเว็บไซต์เพ่ือให้เกิดการสื่อสารแบบทันที 
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ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ TBSP 
ซึ่งเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด 

สรุปรายการส าคัญในงบการเงินรวม 

▪ งบก าไรขาดทุนรวม 

ตารางงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ไตรมาสที ่3 ปี 25601/  

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,026.45 100.00% 1,105.87  100.00% 1,241.88  100.00% 1,024.84 100.00% 

ต้นทุนการขายและให้บริการ (784.39) (76.42%) (882.86) (79.83%) (981.02)  (78.99%) (763.80) (74.53%) 

ก าไรขั้นต้น 242.05 23.58% 223.01 20.17% 260.87 21.01% 261.04 25.47% 

รายได้อื่น 31.30 3.05% 6.35  0.57% 6.25  0.50% 11.43 1.11% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (153.22)  (14.93%) (150.71) (13.63%) (163.57) (13.17%) (165.06) (16.11%) 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 
และภาษีเงินได้ 

120.13 11.70% 78.65 7.11% 103.55  8.34% 107.41 10.48% 

ต้นทุนทางการเงิน (2.40) (0.23%) (2.99) (0.27%) (3.08) (0.25%) (4.16) (0.41%) 

ส่วนแบ่งก าไร/(ขาดทุน) - 0.00% - 0.00% - 0.00% (5.93) (0.58%) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 117.73 11.47% 75.66  6.84% 100.47 8.09% 97.32 9.50% 

ภาษีเงินได้ (23.97) (2.34%) (15.27)  (1.38%) (13.65) (1.10%) (16.85) (1.64%) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 63.76 9.13% 60.39 5.46% 86.81 6.99% 80.47 7.85% 
ที่มา:     งบการเงินรวมของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 
หมายเหตุ:     1/ ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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▪ งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

ตารางงบแสดงฐานะการเงินของ TBSP ป ี2557 - ไตรมาสท่ี 3 ป ี2560 

 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 93.63 10.17% 149.89 17.49% 131.36  13.17% 26.75  2.26% 

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 225.00 24.43% 50.29 5.87% - 0.00% -  0.00% 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 166.42 18.07% 160.78 18.76% 215.65 21.63% 365.54 30.93% 

สินค้าคงเหลือ 139.66  15.16% 147.69  17.23% 164.33 16.48% 215.88 18.26% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 18.27 1.98% 23.84  2.78% 36.44 3.65% 5.67 0.48% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 642.98 69.81% 532.50 62.13% 547.78 54.94% 613.84 51.94% 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -  0.00% - 0.00% -  0.00% 23.29 1.97% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  261.33 28.37% 301.36 35.16% 413.09  41.43% 505.21 42.74% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10.96  1.19% 15.04 1.75% 26.03 2.61% 27.90 2.36% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5.68  0.62% 8.13 0.95% 9.54 0.96% 10.86 0.92% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.11  0.01% 0.09 0.01% 0.62 0.06% 0.84 0.07% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 278.07 30.19% 324.63 37.87 449.29 45.06% 568.10 48.06% 

รวมสินทรัพย ์ 921.05 100.00% 857.13 100.00% 997.07 100.00% 1,181.94 100.00% 
         

หนี้สิน         

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 0.00% 4.00 0.47% 115.72 11.61% 185.01  15.65% 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 137.71  14.95% 112.87 13.17% 135.88 13.63% 257.91 21.82% 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

13.52 1.47% 14.18  1.65% 16.31 1.64% 16.85  1.43% 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 2.94  0.32% 3.62 0.42% 3.79 0.38% 3.79 0.32% 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6.03 0.65% 6.74 0.79% 7.96 0.80% 3.69 0.31% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 160.19 17.39% 141.42 16.50% 279.66  28.05% 467.24  39.53% 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

49.82  5.41% 35.63 4.16% 26.83  2.69% 13.23 1.12% 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 0.58 0.06% 1.55  0.18% 2.89 0.29% 4.29 0.36% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 34.88  3.79% 45.21 5.27% 47.36 4.75% 50.64  4.28% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 85.28 9.26% 82.40 9.61% 77.08 7.73% 68.16 5.77% 

หนี้สินรวม 245.47 26.65% 223.82 26.11% 356.74 35.78% 535.40 45.30% 
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 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนจดทะเบียนที่ออกช าระแล้ว 110.00  11.94% 110.00  12.83% 110.00  11.03% 110.00  9.31% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 165.00 17.91% 165.00  19.25% 165.00  16.55% 165.00  13.96% 

ก าไรสะสม         
จัดสรรแล้ว  
- ส ารองตามกฎหมาย 

11.00 1.19% 11.00 1.28% 11.00 1.10% 11.00 0.93% 

ยังไม่ได้จัดสรร 373.74 40.58% 330.5 38.57% 336.04 33.70% 341.65  28.91% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 15.83  1.72% 16.75 1.95% 18.28 1.83% 18.90  1.60% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 675.58 73.35% 633.31 73.89% 640.32 64.22% 646.55  54.70% 
รวมหนี้สิน 
และส่วนของผู้ถือหุ้น 921.05 100.00% 857.13 100.00% 997.07 100.00% 1,181.94 100.00% 

ที่มา:     งบการเงินรวมของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 

▪ อัตราส่วนส าคัญทางการเงิน 

ตารางอัตราส่วนทางการเงินของ TBSP ป ี2557 - ไตรมาสท่ี 3 ป ี2560 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.01 3.77 1.96 1.31 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 3.03 2.55 1.24 0.84 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน) 59.18 53.07 63.38 130.19 

ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน) 64.99 61.06 61.14 103.16 

ระยะเวลาการช าระหนี้ (วัน) 64.08 46.66 50.56 123.25 

วงจรเงินสด (วัน) 60.08 67.46 73.96 109.08 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร     

อัตราก าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 23.58% 20.17% 21.01% 25.47% 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 11.70% 7.11% 8.34% 10.48% 

อัตราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 9.13% 5.46% 6.99% 7.85% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 13.88% 9.54% 13.56% 12.45% 

อัตราส่วนภาระหน้ีสิน     

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.09 0.08 0.25 0.33 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) 50.01 26.30 33.60 25.84 
ที่มา:     ค านวณจากงบการเงินรวมของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 
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▪ งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

ตารางงบแสดงฐานะการเงินของ TBSP ป ี2557 - ไตรมาสท่ี 3 ป ี2560 

 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 93.63 10.17% 149.89 17.49% 131.36  13.17% 26.75  2.26% 

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 225.00 24.43% 50.29 5.87% - 0.00% -  0.00% 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 166.42 18.07% 160.78 18.76% 215.65 21.63% 365.54 30.93% 

สินค้าคงเหลือ 139.66  15.16% 147.69  17.23% 164.33 16.48% 215.88 18.26% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 18.27 1.98% 23.84  2.78% 36.44 3.65% 5.67 0.48% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 642.98 69.81% 532.50 62.13% 547.78 54.94% 613.84 51.94% 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -  0.00% - 0.00% -  0.00% 23.29 1.97% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  261.33 28.37% 301.36 35.16% 413.09  41.43% 505.21 42.74% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10.96  1.19% 15.04 1.75% 26.03 2.61% 27.90 2.36% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5.68  0.62% 8.13 0.95% 9.54 0.96% 10.86 0.92% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.11  0.01% 0.09 0.01% 0.62 0.06% 0.84 0.07% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 278.07 30.19% 324.63 37.87 449.29 45.06% 568.10 48.06% 

รวมสินทรัพย ์ 921.05 100.00% 857.13 100.00% 997.07 100.00% 1,181.94 100.00% 
         

หนี้สิน         

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 0.00% 4.00 0.47% 115.72 11.61% 185.01  15.65% 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 137.71  14.95% 112.87 13.17% 135.88 13.63% 257.91 21.82% 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

13.52 1.47% 14.18  1.65% 16.31 1.64% 16.85  1.43% 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 2.94  0.32% 3.62 0.42% 3.79 0.38% 3.79 0.32% 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6.03 0.65% 6.74 0.79% 7.96 0.80% 3.69 0.31% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 160.19 17.39% 141.42 16.50% 279.66  28.05% 467.24  39.53% 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

49.82  5.41% 35.63 4.16% 26.83  2.69% 13.23 1.12% 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 0.58 0.06% 1.55  0.18% 2.89 0.29% 4.29 0.36% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 34.88  3.79% 45.21 5.27% 47.36 4.75% 50.64  4.28% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 85.28 9.26% 82.40 9.61% 77.08 7.73% 68.16 5.77% 

หนี้สินรวม 245.47 26.65% 223.82 26.11% 356.74 35.78% 535.40 45.30% 
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 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนจดทะเบียนที่ออกช าระแล้ว 110.00  11.94% 110.00  12.83% 110.00  11.03% 110.00  9.31% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 165.00 17.91% 165.00  19.25% 165.00  16.55% 165.00  13.96% 

ก าไรสะสม         
จัดสรรแล้ว  
- ส ารองตามกฎหมาย 

11.00 1.19% 11.00 1.28% 11.00 1.10% 11.00 0.93% 

ยังไม่ได้จัดสรร 373.74 40.58% 330.5 38.57% 336.04 33.70% 341.65  28.91% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 15.83  1.72% 16.75 1.95% 18.28 1.83% 18.90  1.60% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 675.58 73.35% 633.31 73.89% 640.32 64.22% 646.55  54.70% 
รวมหนี้สิน 
และส่วนของผู้ถือหุ้น 921.05 100.00% 857.13 100.00% 997.07 100.00% 1,181.94 100.00% 

ที่มา:     งบการเงินรวมของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 

▪ อัตราส่วนส าคัญทางการเงิน 

ตารางอัตราส่วนทางการเงินของ TBSP ป ี2557 - ไตรมาสท่ี 3 ป ี2560 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.01 3.77 1.96 1.31 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 3.03 2.55 1.24 0.84 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน) 59.18 53.07 63.38 130.19 

ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน) 64.99 61.06 61.14 103.16 

ระยะเวลาการช าระหนี้ (วัน) 64.08 46.66 50.56 123.25 

วงจรเงินสด (วัน) 60.08 67.46 73.96 109.08 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร     

อัตราก าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 23.58% 20.17% 21.01% 25.47% 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 11.70% 7.11% 8.34% 10.48% 

อัตราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 9.13% 5.46% 6.99% 7.85% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 13.88% 9.54% 13.56% 12.45% 

อัตราส่วนภาระหน้ีสิน     

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.09 0.08 0.25 0.33 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) 50.01 26.30 33.60 25.84 
ที่มา:     ค านวณจากงบการเงินรวมของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 
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ค าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

▪ ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

รายได้จากการขายและให้บริการของ TBSP ประกอบด้วย รายได้จากผลิตภัณฑ์เช็ค
และเอกสารป้องกันการปลอมแปลง ผลิตภัณฑ์บัตรพลาสติก ผลิตภัณฑ์แบบฟอร์ม
ธุรกิจและส่ิงพิมพ์เชิงพาณิชย์ และธุรกิจซื้อมาขายไป บริการ และสินค้าส่งออก โดย
ระหว่างปี 2557 - 2559 มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการรวมทั้งสิ้น 1,026.45 ล้าน
บาท 1,105.87 ล้านบาท และ 1,241.88 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2557 - 2559 เท่ากับร้อยละ 9.99 
อันเน่ืองมาจากการพัฒนาธุรกิจและบริการใหม่ รวมถึงการขยายสู่ฐานลูกค้าใหม่ใน
ต่างประเทศ เช่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 TBSP มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม
ทั้งสิ้น 1,024.84 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 87.84 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.37 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้พิเศษจากโครงการบัตร
สวัสดิการภาครัฐ 

ตารางโครงสร้างรายได้ของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ไตรมาสที ่3 ปี 25601/ 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลง 365.77 35.63% 362.00 32.73% 405.36 32.64% 275.32 26.87% 

บัตรพลาสติก 196.66 19.16% 206.74 18.69% 227.19 18.29% 284.64 27.77% 

แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 240.08 23.39% 272.05 24.60% 274.38 22.09% 173.82 16.96% 

ธุรกิจซ้ือมาขายไป บริการ และสินค้าส่งออก 223.94 21.82% 265.08 23.97% 334.95 26.97% 291.05 28.40% 

รวม 1,026.45 100.00% 1,105.87 100.00% 1,241.88 100.00% 1,024.84 100.00% 
ที่มา:     ข้อมูลจากรายงานประจ าปีของ TBSP ปี 2557 - 2559 และข้อมูลจาก TBSP 
หมายเหตุ:     1/ ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

 

 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

24 | หน้า 

 

อัตราก าไรขั้นต้น 

แผนภูมิรายได้ ก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรขั้นต้น TBSP ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

ในช่วงระหว่างปี 2557 - 2559 อัตราก าไรขั้นต้นเฉลี่ยมีค่าเท่ากับร้อยละ 21.58 โดย
ในปี 2558 มีอัตราก าไรขั้นต้นต่ าที่สุดเท่ากับร้อยละ 20.17 เนื่องจากการปรับขึ้นของ
อัตราค่าแรงขั้นต่ าซึ่งส่งผลโดยตรงกับต้นทุนการผลิต และอัตราก าไรขั้นต้นปรับตัว
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25.47 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในระหว่างปี 2557 - 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีค่าเท่ากับ 153.22 ล้าน
บาท 150.71 ล้านบาท และ 163.57 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 13.91 ของรายได้รวม ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2557 - 2559 เท่ากับร้อยละ 3.32 และในไตร
มาสที่ 3 ปี 2560 TBSP มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 165.06 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าเท่ากับ 121.05 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
36.35 จากจ านวนพนักงานที่เพ่ิมขึ้นรวมถึงการปรับเพ่ิมงบประมาณส าหรับโบนัส
พนักงาน  
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ค าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

▪ ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

รายได้จากการขายและให้บริการของ TBSP ประกอบด้วย รายได้จากผลิตภัณฑ์เช็ค
และเอกสารป้องกันการปลอมแปลง ผลิตภัณฑ์บัตรพลาสติก ผลิตภัณฑ์แบบฟอร์ม
ธุรกิจและส่ิงพิมพ์เชิงพาณิชย์ และธุรกิจซื้อมาขายไป บริการ และสินค้าส่งออก โดย
ระหว่างปี 2557 - 2559 มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการรวมทั้งสิ้น 1,026.45 ล้าน
บาท 1,105.87 ล้านบาท และ 1,241.88 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2557 - 2559 เท่ากับร้อยละ 9.99 
อันเน่ืองมาจากการพัฒนาธุรกิจและบริการใหม่ รวมถึงการขยายสู่ฐานลูกค้าใหม่ใน
ต่างประเทศ เช่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 TBSP มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม
ทั้งสิ้น 1,024.84 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 87.84 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.37 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้พิเศษจากโครงการบัตร
สวัสดิการภาครัฐ 

ตารางโครงสร้างรายได้ของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ไตรมาสที ่3 ปี 25601/ 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลง 365.77 35.63% 362.00 32.73% 405.36 32.64% 275.32 26.87% 

บัตรพลาสติก 196.66 19.16% 206.74 18.69% 227.19 18.29% 284.64 27.77% 

แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 240.08 23.39% 272.05 24.60% 274.38 22.09% 173.82 16.96% 

ธุรกิจซ้ือมาขายไป บริการ และสินค้าส่งออก 223.94 21.82% 265.08 23.97% 334.95 26.97% 291.05 28.40% 

รวม 1,026.45 100.00% 1,105.87 100.00% 1,241.88 100.00% 1,024.84 100.00% 
ที่มา:     ข้อมูลจากรายงานประจ าปีของ TBSP ปี 2557 - 2559 และข้อมูลจาก TBSP 
หมายเหตุ:     1/ ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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อัตราก าไรขั้นต้น 

แผนภูมิรายได้ ก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรขั้นต้น TBSP ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

ในช่วงระหว่างปี 2557 - 2559 อัตราก าไรขั้นต้นเฉลี่ยมีค่าเท่ากับร้อยละ 21.58 โดย
ในปี 2558 มีอัตราก าไรขั้นต้นต่ าที่สุดเท่ากับร้อยละ 20.17 เนื่องจากการปรับขึ้นของ
อัตราค่าแรงขั้นต่ าซึ่งส่งผลโดยตรงกับต้นทุนการผลิต และอัตราก าไรขั้นต้นปรับตัว
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25.47 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในระหว่างปี 2557 - 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีค่าเท่ากับ 153.22 ล้าน
บาท 150.71 ล้านบาท และ 163.57 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 13.91 ของรายได้รวม ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2557 - 2559 เท่ากับร้อยละ 3.32 และในไตร
มาสที่ 3 ปี 2560 TBSP มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 165.06 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าเท่ากับ 121.05 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
36.35 จากจ านวนพนักงานที่เพ่ิมขึ้นรวมถึงการปรับเพ่ิมงบประมาณส าหรับโบนัส
พนักงาน  
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ก าไรสุทธิ  

แผนภูมิก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธิของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560

 
ก าไรสุทธิในระหว่างปี 2557 - 2559 มีค่าเท่ากับ 93.76 ล้านบาท 60.39 ล้านบาท 
และ 86.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 9.13 ร้อยละ 5.46 และ
ร้อยละ 6.99 ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการลดลงเฉลี่ยของก าไรสุทธิต่อปี (CAGR) 
ระหว่างปี 2557 - 2559 เท่ากับร้อยละ 3.77 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.20 ของ
รายได้รวม และก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เท่ากับ 80.47 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 7.85 

▪ ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของ TBSP มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจาก 921.05 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 
997.07 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 
2557 - 2559 เท่ากับร้อยละ 4.04 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลงทุนเพ่ิมเติมใน
สินทรัพย์ถาวรในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์

ณ สิ้นปี 2557 สินทรัพย์รวมของ TBSP มีมูลค่าเท่ากับ 921.05 ล้านบาท และลดลง 
63.92 ล้านบาท เป็น 857.13 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการลดลง
ร้อยละ 6.94 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด และเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน จากการจ่ายเงินปันผลและการลงทุนซื้อ
เครื่องจักร จากนั้นเพ่ิมขึ้น 139.94 ล้านบาท เป็น 997.07 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 
หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 16.33 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์จากการลงทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิต  
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์รวมของ TBSP มีมูลค่าเท่ากับ 1,181.94 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้น 184.88 ล้านบาท จาก 997.07 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 หรือคิดเป็น
อัตราการเติบโตร้อยละ 18.54 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 

ตาราง Cash Cycle ของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 
ปี 2560 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน)  59.18   53.07   63.38   130.19  

ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน)  64.99   61.06   61.14   103.16  

ระยะเวลาการช าระหนี้ (วัน)  64.08   46.66   50.56   125.25  

Cash Cycle (วัน) 60.08 67.46 73.96 110.10 

 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของ TBSP มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจาก 
60.08 วัน ในปี 2557 เป็น 73.96 วัน ในปี 2559 จากระยะเวลาการเก็บหนี้ที่เพ่ิมขึ้น
จาก 59.18 วัน ในปี 2557 เป็น 63.38 วัน ในปี 2559 และระยะเวลาการช าระหนี้ที่
ลดลงจาก 64.08 วัน ในปี 2557 เป็น 50.56 วัน ในปี 2559 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 
TBSP มีวงจรเงินสด 110.10 วัน เพ่ิมข้ึน 36.14 วัน จากปีก่อนหน้า 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมของ TBSP เพ่ิมข้ึนจาก 245.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 356.74 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ระหว่างปี 2557 - 
2559 เท่ากับร้อยละ 20.55 โดยการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินรวมมีสาเหตุหลักเกิดจากเงินกู้
ระยะสั้นเพ่ิมขึ้นในปี 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 หน้ีสินรวมของ TBSP มี
มูลค่า 535.40 เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2559 ร้อยละ 50.08 จากการเพ่ิมขึ้นของเงินกู้
ระยะสั้นรวมถึงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 

ตารางอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 
ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.01 3.77 1.96 1.31 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.09 0.08 0.25 0.33 
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ก าไรสุทธิ  

แผนภูมิก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธิของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560

 
ก าไรสุทธิในระหว่างปี 2557 - 2559 มีค่าเท่ากับ 93.76 ล้านบาท 60.39 ล้านบาท 
และ 86.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 9.13 ร้อยละ 5.46 และ
ร้อยละ 6.99 ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการลดลงเฉลี่ยของก าไรสุทธิต่อปี (CAGR) 
ระหว่างปี 2557 - 2559 เท่ากับร้อยละ 3.77 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.20 ของ
รายได้รวม และก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เท่ากับ 80.47 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 7.85 

▪ ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของ TBSP มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจาก 921.05 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 
997.07 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 
2557 - 2559 เท่ากับร้อยละ 4.04 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลงทุนเพ่ิมเติมใน
สินทรัพย์ถาวรในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์

ณ สิ้นปี 2557 สินทรัพย์รวมของ TBSP มีมูลค่าเท่ากับ 921.05 ล้านบาท และลดลง 
63.92 ล้านบาท เป็น 857.13 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการลดลง
ร้อยละ 6.94 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด และเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน จากการจ่ายเงินปันผลและการลงทุนซื้อ
เครื่องจักร จากนั้นเพ่ิมขึ้น 139.94 ล้านบาท เป็น 997.07 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 
หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 16.33 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์จากการลงทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิต  
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์รวมของ TBSP มีมูลค่าเท่ากับ 1,181.94 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้น 184.88 ล้านบาท จาก 997.07 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 หรือคิดเป็น
อัตราการเติบโตร้อยละ 18.54 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 

ตาราง Cash Cycle ของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 
ปี 2560 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน)  59.18   53.07   63.38   130.19  

ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน)  64.99   61.06   61.14   103.16  

ระยะเวลาการช าระหนี้ (วัน)  64.08   46.66   50.56   125.25  

Cash Cycle (วัน) 60.08 67.46 73.96 110.10 

 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของ TBSP มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจาก 
60.08 วัน ในปี 2557 เป็น 73.96 วัน ในปี 2559 จากระยะเวลาการเก็บหนี้ที่เพ่ิมขึ้น
จาก 59.18 วัน ในปี 2557 เป็น 63.38 วัน ในปี 2559 และระยะเวลาการช าระหนี้ที่
ลดลงจาก 64.08 วัน ในปี 2557 เป็น 50.56 วัน ในปี 2559 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 
TBSP มีวงจรเงินสด 110.10 วัน เพ่ิมข้ึน 36.14 วัน จากปีก่อนหน้า 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมของ TBSP เพ่ิมข้ึนจาก 245.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 356.74 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ระหว่างปี 2557 - 
2559 เท่ากับร้อยละ 20.55 โดยการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินรวมมีสาเหตุหลักเกิดจากเงินกู้
ระยะสั้นเพ่ิมขึ้นในปี 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 หนี้สินรวมของ TBSP มี
มูลค่า 535.40 เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2559 ร้อยละ 50.08 จากการเพ่ิมขึ้นของเงินกู้
ระยะสั้นรวมถึงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 

ตารางอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 
ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.01 3.77 1.96 1.31 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.09 0.08 0.25 0.33 
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ณ สิ้นปี 2557 - 2559 TBSP มีอัตราส่วนสภาพคล่องเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 เท่า โดยมี
อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวลดลงเหลือ 1.96 เท่า ณ สิ้นปี 2559 จากการลดลงของ
เงินสดที่น าไปช าระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์และจ่ายเงินปันผลในปี 2558 และการเพ่ิมขึ้น
ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและเจ้าหนี้การค้า และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
TBSP มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.31 ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากการน า
เงินสดไปช าระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ 

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP เพ่ิมขึ้นจาก 0.09 เท่า ณ สิ้นปี 
2557 เป็น 0.25 เท่า ณ สิ้นปี 2559 เนื่องจากมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร และ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อ่ืนที่เพ่ิมขึ้น และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 TBSP มี
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.33 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า
เนื่องจากมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารที่เพ่ิมข้ึน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP เท่ากับ 675.58 ล้านบาท 633.31 ล้านบาท และ 640.32 
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 2558 และ 2559 ตามล าดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP 
ลดลงเล็กน้อยเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2557 - 2559 ที่เท่ากับ 
93.50 ล้านบาท 60.50 ล้านบาท และ 77.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น สัดส่วนการ
จ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 88.70 ร้อยละ 100.18 และร้อยละ 
99.73 ตามล าดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 TBSP มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 
646.55 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.97 จากก าไรสะสมที่
เพ่ิมข้ึนของ TBSP 
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ภาวะตลาดและแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์  

ภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์สามารถแบ่งตามคุณภาพของการพิมพ์ได้ 2 ระดับ คือ (1) การพิมพ์
ระดับทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ดั้งเดิม ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
จ านวนมาก การแข่งขันเน้นที่การแข่งขันด้านราคานั้น โรงพิมพ์ขนาดเล็กจะได้เปรียบเนื่องจาก
มีต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ า ในขณะที่โรงพิมพ์ขนาดใหญ่มักมีต้นทุนการด าเนินงานที่สูงกว่า 
และ (2) การพิมพ์ระดับเป็นโรงพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดังสูง ซึ่งใช้เงินลงทุนมากอันจะส่งผลให้
ในการพิมพ์ระดับนี้มีคู่แข่งเพียงไม่กี่รายเท่านั้น 

ภาพรวมธุรกิจการผลิตเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง 

เป็นธุรกิจที่มีผู้แข่งขันจ านวนน้อยราย เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง 
รวมถึงต้องมีระบบการออกแบบเพ่ือป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการท าห้อง
พิมพ์แยกบริเวณเพื่อเป็นเอกเทศในการรักษาความปลอดภัยตามข้อก าหนดและกฎระเบียบต่าง 
ๆ ในการควบคุมการผลิตเพ่ือป้องกันข้อมูลส าคัญของลูกค้า ส่งผลให้ต้องมีการใช้เงินลงทุนที่สูง 
ประกอบกับลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตบ่อยด้วยเหตุผลของความปลอดภัย และ
ป้องกันไม่ให้คู่แข่งรู้ถึงกลยุทธ์เครื่องมือทางการตลาด (Promotion)  

อย่างไรก็ตามภาพรวมตลาดเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง มีการชะลอตัวลง โดย
ปริมาณเช็คเรียกเก็บรวมในระบบลดลงจาก 74.73 ล้านฉบับ ในปี 2555 เป็น 69.45 ล้านฉบับ 
ในปี 2559 ซึ่งคิดเป็นอัตราการลดลงเฉลี่ยของปริมาณการใช้เช็คต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2555 
- 2559 เท่ากับร้อยละ 1.82 จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มมีการ
ปรับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนเพ่ิมมากขึ้น และตลาดเช็คจะได้รับผลกระทบจากระบบ
พร้อมเพย์ (Prompt Pay) จากแผนพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ 
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ณ สิ้นปี 2557 - 2559 TBSP มีอัตราส่วนสภาพคล่องเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 เท่า โดยมี
อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวลดลงเหลือ 1.96 เท่า ณ สิ้นปี 2559 จากการลดลงของ
เงินสดที่น าไปช าระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์และจ่ายเงินปันผลในปี 2558 และการเพ่ิมข้ึน
ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและเจ้าหนี้การค้า และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
TBSP มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.31 ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากการน า
เงินสดไปช าระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ 

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP เพ่ิมขึ้นจาก 0.09 เท่า ณ สิ้นปี 
2557 เป็น 0.25 เท่า ณ สิ้นปี 2559 เนื่องจากมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร และ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อ่ืนที่เพ่ิมขึ้น และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 TBSP มี
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.33 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า
เนื่องจากมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารที่เพ่ิมข้ึน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP เท่ากับ 675.58 ล้านบาท 633.31 ล้านบาท และ 640.32 
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 2558 และ 2559 ตามล าดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP 
ลดลงเล็กน้อยเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2557 - 2559 ที่เท่ากับ 
93.50 ล้านบาท 60.50 ล้านบาท และ 77.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น สัดส่วนการ
จ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 88.70 ร้อยละ 100.18 และร้อยละ 
99.73 ตามล าดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 TBSP มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 
646.55 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.97 จากก าไรสะสมที่
เพ่ิมข้ึนของ TBSP 
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ภาวะตลาดและแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์  

ภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์สามารถแบ่งตามคุณภาพของการพิมพ์ได้ 2 ระดับ คือ (1) การพิมพ์
ระดับทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ดั้งเดิม ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
จ านวนมาก การแข่งขันเน้นที่การแข่งขันด้านราคานั้น โรงพิมพ์ขนาดเล็กจะได้เปรียบเนื่องจาก
มีต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ า ในขณะที่โรงพิมพ์ขนาดใหญ่มักมีต้นทุนการด าเนินงานที่สูงกว่า 
และ (2) การพิมพ์ระดับเป็นโรงพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดังสูง ซึ่งใช้เงินลงทุนมากอันจะส่งผลให้
ในการพิมพ์ระดับนี้มีคู่แข่งเพียงไม่กี่รายเท่านั้น 

ภาพรวมธุรกิจการผลิตเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง 

เป็นธุรกิจที่มีผู้แข่งขันจ านวนน้อยราย เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง 
รวมถึงต้องมีระบบการออกแบบเพ่ือป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการท าห้อง
พิมพ์แยกบริเวณเพื่อเป็นเอกเทศในการรักษาความปลอดภัยตามข้อก าหนดและกฎระเบียบต่าง 
ๆ ในการควบคุมการผลิตเพ่ือป้องกันข้อมูลส าคัญของลูกค้า ส่งผลให้ต้องมีการใช้เงินลงทุนที่สูง 
ประกอบกับลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตบ่อยด้วยเหตุผลของความปลอดภัย และ
ป้องกันไม่ให้คู่แข่งรู้ถึงกลยุทธ์เครื่องมือทางการตลาด (Promotion)  

อย่างไรก็ตามภาพรวมตลาดเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง มีการชะลอตัวลง โดย
ปริมาณเช็คเรียกเก็บรวมในระบบลดลงจาก 74.73 ล้านฉบับ ในปี 2555 เป็น 69.45 ล้านฉบับ 
ในปี 2559 ซึ่งคิดเป็นอัตราการลดลงเฉลี่ยของปริมาณการใช้เช็คต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2555 
- 2559 เท่ากับร้อยละ 1.82 จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มมีการ
ปรับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนเพ่ิมมากขึ้น และตลาดเช็คจะได้รับผลกระทบจากระบบ
พร้อมเพย์ (Prompt Pay) จากแผนพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ 
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แผนภูมิปริมาณการใช้เช็คเรียกเก็บรวมในระบบระหว่าง ปี 2555 - ปี 2559

ที่มา:     ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ภาพรวมธุรกิจการผลิตบัตรพลาสติก 

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตบัตรพลาสติกในประเทศที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการแข่งขันด้าน
ราคาที่รุนแรงในปี 2559 ตลาดการผลิตบัตรพลาสติกยังมีการขยายตัวมากขึ้น  โดยมีปริมาณ
การใช้บัตรพลาสติกเพ่ือช าระเงินเพิ่มขึ้นจาก 2,224.73 ล้านรายการ ในปี 2555 เป็น 2,792.84 
ล้านรายการ ในปี 2559 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณการใช้บัตรพลาสติกเพ่ือ
ช าระเงินต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2555 - 2559 เท่ากับร้อยละ 5.85 อันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงบัตรเดบิตหรือบัตร ATM เป็นบัตรชิปการ์ดตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งคาดว่าตลาดบัตรพลาสติกจะมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองในอนาคตจากนโยบายการพัฒนารูปแบบการช าระเงินของรัฐบาล 
(National e-Payment) ที่สนับสนุนการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มจ านวนอุปกรณ์รับช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้จ่ายและ
ช าระเงินมากขึ้น  

แผนภูมิปริมาณการใช้บัตรพลาสติกเพ่ือช าระเงินระหว่าง ปี 2555 - ปี 2559 

ที่มา:     ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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นอกจากนี้ ภาพรวมธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกในตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มการเติบโตจาก
ปริมาณการใช้บัตรเดบิตและบัตรเครดิตเพ่ือช าระเงินที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากรัฐบาลในแต่ละประเทศ
เร่งผลักดันนโยบายระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท าธุรกิจ
และลดต้นทุนการจัดการเงินสด ประกอบกับการเติบโตของปริมาณความต้องการของซิมการ์ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ก าลังพัฒนาจากการเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนส าหรับการท า
ธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ โดยประมาณการว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
ปริมาณการผลิตบัตรต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2557 - 2561 สูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 4.6 ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

ตารางอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของการผลิตบัตรในแต่ละภูมิภาคท่ัวโลก 

ภูมิภาค อัตราการเติบโตเฉลีย่ต่อป ี(CAGR)1/ 
Asia Pacific 4.6% 

Latin America 1.0% 

Europe 0.9% 

North America 0.1% 

MEA (Middle East, Africa) (6.8%) 

Global 1.2% 
   ที่มา:     International Card Manufacturers Association (ICMA)      
   หมายเหตุ:     1/ ระหว่างปี 2557 - 2561 

ภาพรวมธุรกิจแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 

ตลาดแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์มีผู้ผลิตหลายรายส่งผลให้มีการแข่งขันสูง เนื่อง
ด้วยเป็นสินค้าสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป และมีปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้งเป็นจ านวนมาก 
โดยขั้นตอนในการผลิตไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงในการผลิตมากนัก ในปัจจุบัน
ภาพรวมตลาดแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้ามาใช้ทดแทน
ในกระบวนการท างานและการให้บริการรูปแบบเดิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการด้าน
ความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเวลา  

ภาพรวมธุรกิจอ่ืน ๆ 

ภาพรวมงานพิมพ์บนกระดาษมีแนวโน้มปริมาณการใช้ลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาแทนที ่อุตสาหกรรมการพิมพ์จึงต้องปรับตัวให้ทนัต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยการต่อยอดการ
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แผนภูมิปริมาณการใช้เช็คเรียกเก็บรวมในระบบระหว่าง ปี 2555 - ปี 2559

ที่มา:     ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ภาพรวมธุรกิจการผลิตบัตรพลาสติก 

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตบัตรพลาสติกในประเทศที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการแข่งขันด้าน
ราคาที่รุนแรงในปี 2559 ตลาดการผลิตบัตรพลาสติกยังมีการขยายตัวมากขึ้น  โดยมีปริมาณ
การใช้บัตรพลาสติกเพ่ือช าระเงินเพิ่มขึ้นจาก 2,224.73 ล้านรายการ ในปี 2555 เป็น 2,792.84 
ล้านรายการ ในปี 2559 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณการใช้บัตรพลาสติกเพ่ือ
ช าระเงินต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2555 - 2559 เท่ากับร้อยละ 5.85 อันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงบัตรเดบิตหรือบัตร ATM เป็นบัตรชิปการ์ดตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งคาดว่าตลาดบัตรพลาสติกจะมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองในอนาคตจากนโยบายการพัฒนารูปแบบการช าระเงินของรัฐบาล 
(National e-Payment) ที่สนับสนุนการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มจ านวนอุปกรณ์รับช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้จ่ายและ
ช าระเงินมากขึ้น  

แผนภูมิปริมาณการใช้บัตรพลาสติกเพ่ือช าระเงินระหว่าง ปี 2555 - ปี 2559 

ที่มา:     ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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นอกจากนี้ ภาพรวมธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกในตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มการเติบโตจาก
ปริมาณการใช้บัตรเดบิตและบัตรเครดิตเพ่ือช าระเงินที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากรัฐบาลในแต่ละประเทศ
เร่งผลักดันนโยบายระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท าธุรกิจ
และลดต้นทุนการจัดการเงินสด ประกอบกับการเติบโตของปริมาณความต้องการของซิมการ์ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ก าลังพัฒนาจากการเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนส าหรับการท า
ธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ โดยประมาณการว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
ปริมาณการผลิตบัตรต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2557 - 2561 สูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 4.6 ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

ตารางอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของการผลิตบัตรในแต่ละภูมิภาคท่ัวโลก 

ภูมิภาค อัตราการเติบโตเฉลีย่ต่อป ี(CAGR)1/ 
Asia Pacific 4.6% 

Latin America 1.0% 

Europe 0.9% 

North America 0.1% 

MEA (Middle East, Africa) (6.8%) 

Global 1.2% 
   ที่มา:     International Card Manufacturers Association (ICMA)      
   หมายเหตุ:     1/ ระหว่างปี 2557 - 2561 

ภาพรวมธุรกิจแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 

ตลาดแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์มีผู้ผลิตหลายรายส่งผลให้มีการแข่งขันสูง เนื่อง
ด้วยเป็นสินค้าสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป และมีปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้งเป็นจ านวนมาก 
โดยขั้นตอนในการผลิตไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงในการผลิตมากนัก ในปัจจุบัน
ภาพรวมตลาดแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้ามาใช้ทดแทน
ในกระบวนการท างานและการให้บริการรูปแบบเดิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการด้าน
ความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเวลา  

ภาพรวมธุรกิจอ่ืน ๆ 

ภาพรวมงานพิมพ์บนกระดาษมีแนวโน้มปริมาณการใช้ลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาแทนที ่อุตสาหกรรมการพิมพ์จึงต้องปรับตัวให้ทนัต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยการต่อยอดการ
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ให้บริการที่กว้างขวางขึ้นโดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การให้บริการครบวงจร นับตั้งแต่การ
ออกแบบ การพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษใหม่ ๆ เน้นความแตกต่าง รวมถึงการให้บริการอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าเทคนิค และช่วยวางระบบการป้องกันการปลอมแปลง
ให้กับลูกค้า การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของ TBSP 

การผลิต 

TBSP มีโรงงานอยู่ 3 แห่ง คือ โรงงานปู่เจ้าสมิงพราย โรงงานบางปู และโรงงานอินโฟเซฟ โดย
มีรายละเอียดก าลังการผลิตรวมของทั้ง 3 โรงงานดังนี้ 

ตารางแสดงก าลังการผลิตของ TBSP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ก าลังการผลิตต่อป ี หน่วย 

เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง 630 ล้านฉบับ/เล่ม 

บัตรพลาสติก  250 ล้านบัตร 

แบบฟอร์มธุรกิจ  165 ล้านแผ่น 

จัดเก็บและท าลายเอกสาร  10,000 ตัน 

 

การจัดหาวัตถุดิบ 

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิตจะมีการวางแผนล่วงหน้า เพ่ือก าหนด
ปริมาณการสั่งซ้ือวัตถุดิบให้มีปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับยอดขายและการผลิตในแต่ละ
ไตรมาส 

ตารางวัตถุดิบและผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบให ้TBSP 

ผลิตภัณฑ ์ ประเภทวัตถุดบิ จ านวนผู้
จัดจ าหน่าย การจัดหา สภาพปญัหาวตัถุดบิ 

เช็คและสิ่งพิมพ์
ป้องกันการปลอม
แปลง 

กระดาษ CBS 1 ประเภท 
laser grade 

2 
น าเข้าจากต่างประเทศ กระดาษ CBS1 ประเภท laser 

grade และกระดาษปอ้งกันการ
ปลอมแปลงต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศโดยใช้ระยะเวลาในการ
ส่งสินค้าประมาณ 90-120 วัน และ
มีแหล่งจัดจ าหนา่ยจ านวนจ ากัดท า
ให้ต้องพึ่งพาผู้ขายเฉพาะราย 

กระดาษป้องกันการ 
ปลอมแปลง 

1 
น าเข้าจากต่างประเทศ 

แถบแม่เหล็ก 2 

ผ่านตัวแทนขาย
ภายในประเทศซ่ึงน าเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศ
เข้ามาจ าหน่าย 
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ผลิตภัณฑ ์ ประเภทวัตถุดบิ จ านวนผู้
จัดจ าหน่าย การจัดหา สภาพปญัหาวตัถุดบิ 

บัตรพลาสติก  พีวีซี 3 
ในประเทศร้อยละ 95 
และต่างประเทศร้อยละ 5 

ไม่มี 

ชิป (Chip) 2 
น าเข้าจากต่างประเทศ 
โดยผ่านตัวแทนขายที่ 
อยู่ภายในประเทศ 

โฮโลแกรม 3 
น าเข้าจากต่างประเทศ 
ตามมาตรฐาน Visa 
Master และ JCB 

แถบแม่เหล็ก 3 

ผ่านตัวแทนขาย
ภายในประเทศซ่ึงน าเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศ
เข้ามาจ าหน่าย 

 

ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมา TBSP ยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบส าหรับสิ่ งพิมพ์
ป้องกันการปลอมแปลงและบัตรพลาสติกทั้ งในส่วนของการสั่ งซื้อจากในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2.6 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงิน 

มูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP จ านวน 88,120,190 หุ้น 
ราคาหุ้นละ 15.70 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 1,383,486,983 บาท (ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นของ TBSP ทุกราย
ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ) 

วิธีการช าระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TBSP ที่ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะเป็นไปตามที่ก าหนดในค า
เสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดท าตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือ
ครอบง ากิจการ 

2.7 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้มาเท่ากับ 946.85 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 517.95 
ล้านบาท ค านวณจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อ้างอิงจากงบการเงินที่ผ่านการสอบ
ทานจากผู้สอบบัญชีของ TBSP 
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ให้บริการที่กว้างขวางขึ้นโดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การให้บริการครบวงจร นับตั้งแต่การ
ออกแบบ การพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษใหม่ ๆ เน้นความแตกต่าง รวมถึงการให้บริการอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าเทคนิค และช่วยวางระบบการป้องกันการปลอมแปลง
ให้กับลูกค้า การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของ TBSP 

การผลิต 

TBSP มีโรงงานอยู่ 3 แห่ง คือ โรงงานปู่เจ้าสมิงพราย โรงงานบางปู และโรงงานอินโฟเซฟ โดย
มีรายละเอียดก าลังการผลิตรวมของทั้ง 3 โรงงานดังนี้ 

ตารางแสดงก าลังการผลิตของ TBSP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ก าลังการผลิตต่อป ี หน่วย 

เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง 630 ล้านฉบับ/เล่ม 

บัตรพลาสติก  250 ล้านบัตร 

แบบฟอร์มธุรกิจ  165 ล้านแผ่น 

จัดเก็บและท าลายเอกสาร  10,000 ตัน 

 

การจัดหาวัตถุดิบ 

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิตจะมีการวางแผนล่วงหน้า เพ่ือก าหนด
ปริมาณการสั่งซ้ือวัตถุดิบให้มีปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับยอดขายและการผลิตในแต่ละ
ไตรมาส 

ตารางวัตถุดิบและผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบให ้TBSP 

ผลิตภัณฑ ์ ประเภทวัตถุดบิ จ านวนผู้
จัดจ าหน่าย การจัดหา สภาพปญัหาวตัถุดบิ 

เช็คและสิ่งพิมพ์
ป้องกันการปลอม
แปลง 

กระดาษ CBS 1 ประเภท 
laser grade 

2 
น าเข้าจากต่างประเทศ กระดาษ CBS1 ประเภท laser 

grade และกระดาษปอ้งกันการ
ปลอมแปลงต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศโดยใช้ระยะเวลาในการ
ส่งสินค้าประมาณ 90-120 วัน และ
มีแหล่งจัดจ าหนา่ยจ านวนจ ากัดท า
ให้ต้องพึ่งพาผู้ขายเฉพาะราย 

กระดาษป้องกันการ 
ปลอมแปลง 

1 
น าเข้าจากต่างประเทศ 

แถบแม่เหล็ก 2 

ผ่านตัวแทนขาย
ภายในประเทศซ่ึงน าเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศ
เข้ามาจ าหน่าย 
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ผลิตภัณฑ ์ ประเภทวัตถุดบิ จ านวนผู้
จัดจ าหน่าย การจัดหา สภาพปญัหาวตัถุดบิ 

บัตรพลาสติก  พีวีซี 3 
ในประเทศร้อยละ 95 
และต่างประเทศร้อยละ 5 

ไม่มี 

ชิป (Chip) 2 
น าเข้าจากต่างประเทศ 
โดยผ่านตัวแทนขายที่ 
อยู่ภายในประเทศ 

โฮโลแกรม 3 
น าเข้าจากต่างประเทศ 
ตามมาตรฐาน Visa 
Master และ JCB 

แถบแม่เหล็ก 3 

ผ่านตัวแทนขาย
ภายในประเทศซ่ึงน าเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศ
เข้ามาจ าหน่าย 

 

ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมา TBSP ยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบส าหรับสิ่ งพิมพ์
ป้องกันการปลอมแปลงและบัตรพลาสติกทั้ งในส่วนของการสั่ งซื้อจากในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2.6 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงิน 

มูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP จ านวน 88,120,190 หุ้น 
ราคาหุ้นละ 15.70 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 1,383,486,983 บาท (ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นของ TBSP ทุกราย
ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ) 

วิธีการช าระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TBSP ที่ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะเป็นไปตามที่ก าหนดในค า
เสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดท าตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือ
ครอบง ากิจการ 

2.7 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้มาเท่ากับ 946.85 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 517.95 
ล้านบาท ค านวณจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อ้างอิงจากงบการเงินที่ผ่านการสอบ
ทานจากผู้สอบบัญชีของ TBSP 
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2.8 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการและสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ ทั้งนี้ ในการ
ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ พิจารณาจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Valuation) เพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของ TBSP โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าในหัวข้อ 3.5.7 

2.9 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าท ารายการ 

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน ส าหรับการท าค าเสนอซื้ อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ  
TBSP จ านวนไม่เกิน 1,390,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินทุนที่เพียงพอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของ 
TBSP แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้ งหมด  จ านวน 88 ,120 ,190  หุ้น  หรือคิด เป็นมูลค่ารวม 
1,383,486,983 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 600,000,000 บาท เพ่ือจะ
น าเงินที่ได้จากการเพ่ิมทุนครั้งนี้ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน อันมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดการกู้เงินจากสถาบันการเงิน 

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน ส าหรับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ  
TBSP จ านวนไม่เกิน 1,390,000,000 บาท โดยในเบื้องต้นนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

วงเงินกู้ระยะสั้น จ านวน 600,000,000 บาท ซึ่งจะได้รับการช าระคืนจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจ านวน 
วงเงินกู้ระยะยาว จ านวนไม่เกิน 790,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินทุนที่เพียงพอใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของ TBSP แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญท้ังหมด และมีระยะเวลาเงินกู้
ในเบื้องต้นเท่ากับ 5 ปี  

โดยรายละเอียดเงินกู้จากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังกล่าว สามารถสรุปได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 

ตารางรายละเอียดเงินกูจ้ากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ในเบื้องต้น 

รายการ เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยาว 
วงเงินกู้ 600 ล้านบาท ไม่เกิน 790 ล้านบาท 

ระยะเวลาเงินกู้ในเบื้องต้น 
ขึ้นอยู่กบัการช าระเงินค่าหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนแล้วเสร็จ 
5 ปี 

ประมาณการดอกเบี้ยในเบื้องต้น 
อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน 

โดยคาดวา่ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อป ี
THBFIX3M + ร้อยละ 2.50 

โดยคาดวา่ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อป ี
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รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ในอัตราส่วน 6.0034461 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท 
ซึ่งเป็นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้น 7 วันท าการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 12.43 บาท คิดเป็นส่วนลดใน
อัตราร้อยละ 19.55 

บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่มีเศษของ
หุ้นที่เกิดจากการค านวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
เกินกว่าสิทธิได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรร
หุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
ได้รับการจัดสรรตามสิทธิครบถ้วนแล้วทั้งหมดเท่านั้น 

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซื้อเกิน
สัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น 
โดยในการนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากกลุ่มตระกูลมงคลสุธี1 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ ว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมเกินกว่าจ านวนสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของตนในกรณีที่มีหุ้นเหลือจาก
การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจะหมด 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขรายละเอียดอ่ืน 
ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง  
(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การช าระค่าหุ้น เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจาท าความตก
ลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังการด าเนินการต่าง ๆ อัน

                                           
1 กลุ่มตระกูลมงคลสุธี เป็นผู้ถือหุ้นจ านวนร้อยละ 41.35 ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบริษัท มงคลสุธี โฮลด้ิง จ ากัด (ร้อยละ 35.68) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ร้อยละ 1.79)  
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี (ร้อยละ 1.23) นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ (ร้อยละ 0.74) นายจุติพันธ์ มงคลสุธี (ร้อยละ 0.67) เด็กหญิงศรุตา มงคลสุธี (ร้อยละ 0.66) และนางสุพรรณ
ษา อารยะสกุล (ร้อยละ 0.58) โดยอ้างอิงข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 21 สิงหาคม 2560 
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2.8 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการและสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ ทั้งนี้ ในการ
ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ พิจารณาจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Valuation) เพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของ TBSP โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าในหัวข้อ 3.5.7 

2.9 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าท ารายการ 

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน ส าหรับการท าค าเสนอซื้ อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ  
TBSP จ านวนไม่เกิน 1,390,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินทุนที่เพียงพอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของ 
TBSP แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้ งหมด  จ านวน 88 ,120 ,190  หุ้น  หรือคิด เป็นมูลค่ารวม 
1,383,486,983 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 600,000,000 บาท เพ่ือจะ
น าเงินที่ได้จากการเพ่ิมทุนครั้งนี้ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน อันมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดการกู้เงินจากสถาบันการเงิน 

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน ส าหรับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ  
TBSP จ านวนไม่เกิน 1,390,000,000 บาท โดยในเบื้องต้นนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

วงเงินกู้ระยะสั้น จ านวน 600,000,000 บาท ซึ่งจะได้รับการช าระคืนจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจ านวน 
วงเงินกู้ระยะยาว จ านวนไม่เกิน 790,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินทุนที่เพียงพอใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของ TBSP แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญท้ังหมด และมีระยะเวลาเงินกู้
ในเบื้องต้นเท่ากับ 5 ปี  

โดยรายละเอียดเงินกู้จากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังกล่าว สามารถสรุปได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 

ตารางรายละเอียดเงินกูจ้ากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ในเบื้องต้น 

รายการ เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยาว 
วงเงินกู้ 600 ล้านบาท ไม่เกิน 790 ล้านบาท 

ระยะเวลาเงินกู้ในเบื้องต้น 
ขึ้นอยู่กบัการช าระเงินค่าหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนแล้วเสร็จ 
5 ปี 

ประมาณการดอกเบี้ยในเบื้องต้น 
อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน 

โดยคาดวา่ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อป ี
THBFIX3M + ร้อยละ 2.50 

โดยคาดวา่ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อป ี
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รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ในอัตราส่วน 6.0034461 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท 
ซึ่งเป็นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้น 7 วันท าการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 12.43 บาท คิดเป็นส่วนลดใน
อัตราร้อยละ 19.55 

บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่มีเศษของ
หุ้นที่เกิดจากการค านวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
เกินกว่าสิทธิได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรร
หุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
ได้รับการจัดสรรตามสิทธิครบถ้วนแล้วทั้งหมดเท่านั้น 

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซื้อเกิน
สัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น 
โดยในการนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากกลุ่มตระกูลมงคลสุธี1 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ ว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมเกินกว่าจ านวนสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของตนในกรณีที่มีหุ้นเหลือจาก
การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจะหมด 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขรายละเอียดอ่ืน 
ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง  
(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราว ๆ การช าระค่าหุ้น เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจาท าความตก
ลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังการด าเนินการต่าง ๆ อัน

                                           
1 กลุ่มตระกูลมงคลสุธี เป็นผู้ถือหุ้นจ านวนร้อยละ 41.35 ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบริษัท มงคลสุธี โฮลด้ิง จ ากัด (ร้อยละ 35.68) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ร้อยละ 1.79)  
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี (ร้อยละ 1.23) นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ (ร้อยละ 0.74) นายจุติพันธ์ มงคลสุธี (ร้อยละ 0.67) เด็กหญิงศรุตา มงคลสุธี (ร้อยละ 0.66) และนางสุพรรณ
ษา อารยะสกุล (ร้อยละ 0.58) โดยอ้างอิงข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 21 สิงหาคม 2560 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

35 | หน้า 

 

เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และ (3) การลงนามในเอกสารค าขออนุญาต 
ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลท. และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจนเสร็จการ 

อนึ่ง การเพ่ิมทุนดังกล่าวจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 
1/2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และวัน
จองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2561 ซ่ึงระยะเวลาการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวนั้นจะสอดคล้องกับช่วงระยะเวลารับซื้อหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะ
ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น โดยการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 
2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนเมษายน ปี 2561 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้จากการเพ่ิมทุนครั้งนี้ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน เพ่ือใช้ในการเข้าท ารายการและหากมีเงินเหลือจากการช าระคืนหนี้เงินกู้
ดังกล่าว บริษัทฯ จะน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป 

สรุปแหล่งเงินทุนและแผนการช าระเงินของบริษัทฯ 

จากรายละเอียดของการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนข้างต้น 
สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางสรุปรายละเอียดของแหล่งเงินทุนและแผนการช าระเงินของบริษัทฯ
รายการ เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยาว 

วงเงินกู้ 600 ล้านบาท น้อยกว่าหรือเท่ากับ 790 ล้านบาท 

ระยะเวลาเงินกู้ในเบื้องต้น 
ขึ้นอยู่กบัการช าระเงินค่าหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนแล้วเสร็จ 
5 ปี 

ประมาณการดอกเบี้ยในเบื้องต้น 
อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน 

โดยคาดวา่ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อป ี
THBFIX3M + ร้อยละ 2.50 

โดยคาดวา่ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อป ี
ประมาณการยอดช าระคืนเงินกู้ในปี 2561 600 ล้านบาท 158 ล้านบาท 
ประมาณการดอกเบี้ยจา่ยในป ี2561 0.75 ล้านบาท 31.60 ล้านบาท 
แหล่งเงินทุนในการช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย หุ้นสามัญเพิ่มทุน กระแสเงินสดจากการด าเนินการ 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้วิเคราะห์ถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการช าระคืนเงินกู้และ
ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าท าธุรกรรม อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปความสามารถในการช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยของบริษัทฯ 

รายการ 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

กรณีก่อนการท าค าเสนอซื้อ 
กรณีผู้ถือหุ้นทุกราย 

ตอบรับการท าค าเสนอซื้อ 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.34 เท่า 0.95 เท่า 
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทนุ 0.08 เท่า 0.60 เท่า 
ประมาณการกระแสเงินสดก่อนช าระเงินกู้
และดอกเบี้ยในป ี2560 

259.07 ล้านบาท 259.07 ล้านบาท 

ประมาณการภาระเงินกู้และดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นจากการเข้าท าธุรกรรม 

N/A 190.35 ล้านบาท 

อัตราความสามารถในการช าระหนี้ (Debt 
Service Coverage Ratio: DSCR) 

N/A 1.36 เท่า 

 
จากการวิเคราะห์ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัทฯ 
ก่อนและหลังการเข้าท าธุรกรรมแล้วเสร็จโดยมีผู้ถือหุ้นทุกรายตอบรับการท าค าเสนอซื้อ พบว่า 
อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวไม่สูงจนเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเดียวกันของบริษัท
อ่ืนในตลท. อันแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอในการช าระภาระเงินกู้และ
ดอกเบี้ยจ่าย และภาระทางการเงินดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นนัยส าคัญต่อฐานะทางเงิน 
และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 
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เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และ (3) การลงนามในเอกสารค าขออนุญาต 
ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลท. และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจนเสร็จการ 

อนึ่ง การเพ่ิมทุนดังกล่าวจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 
1/2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และวัน
จองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2561 ซ่ึงระยะเวลาการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวนั้นจะสอดคล้องกับช่วงระยะเวลารับซื้อหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะ
ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น โดยการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 
2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนเมษายน ปี 2561 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้จากการเพ่ิมทุนครั้งนี้ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน เพ่ือใช้ในการเข้าท ารายการและหากมีเงินเหลือจากการช าระคืนหนี้เงินกู้
ดังกล่าว บริษัทฯ จะน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป 

สรุปแหล่งเงินทุนและแผนการช าระเงินของบริษัทฯ 

จากรายละเอียดของการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนข้างต้น 
สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางสรุปรายละเอียดของแหล่งเงินทุนและแผนการช าระเงินของบริษัทฯ
รายการ เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยาว 

วงเงินกู้ 600 ล้านบาท น้อยกว่าหรือเท่ากับ 790 ล้านบาท 

ระยะเวลาเงินกู้ในเบื้องต้น 
ขึ้นอยู่กบัการช าระเงินค่าหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนแล้วเสร็จ 
5 ปี 

ประมาณการดอกเบี้ยในเบื้องต้น 
อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน 

โดยคาดวา่ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อป ี
THBFIX3M + ร้อยละ 2.50 

โดยคาดวา่ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อป ี
ประมาณการยอดช าระคืนเงินกู้ในปี 2561 600 ล้านบาท 158 ล้านบาท 
ประมาณการดอกเบี้ยจา่ยในป ี2561 0.75 ล้านบาท 31.60 ล้านบาท 
แหล่งเงินทุนในการช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย หุ้นสามัญเพิ่มทุน กระแสเงินสดจากการด าเนินการ 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้วิเคราะห์ถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการช าระคืนเงินกู้และ
ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าท าธุรกรรม อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปความสามารถในการช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยของบริษัทฯ 

รายการ 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

กรณีก่อนการท าค าเสนอซื้อ 
กรณีผู้ถือหุ้นทุกราย 

ตอบรับการท าค าเสนอซื้อ 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.34 เท่า 0.95 เท่า 
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทนุ 0.08 เท่า 0.60 เท่า 
ประมาณการกระแสเงินสดก่อนช าระเงินกู้
และดอกเบี้ยในป ี2560 

259.07 ล้านบาท 259.07 ล้านบาท 

ประมาณการภาระเงินกู้และดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นจากการเข้าท าธุรกรรม 

N/A 190.35 ล้านบาท 

อัตราความสามารถในการช าระหนี้ (Debt 
Service Coverage Ratio: DSCR) 

N/A 1.36 เท่า 

 
จากการวิเคราะห์ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัทฯ 
ก่อนและหลังการเข้าท าธุรกรรมแล้วเสร็จโดยมีผู้ถือหุ้นทุกรายตอบรับการท าค าเสนอซื้อ พบว่า 
อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวไม่สูงจนเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเดียวกันของบริษัท
อ่ืนในตลท. อันแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอในการช าระภาระเงินกู้และ
ดอกเบี้ยจ่าย และภาระทางการเงินดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นนัยส าคัญต่อฐานะทางเงิน 
และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

 

 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

37 | หน้า 

 

2.10 เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

เงือ่นไขในการเข้าท ารายการขึ้นอยู่กับความส าเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนดังนี้ 

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นให้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP  
บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานะธุรกิจ 
ผลประกอบการ ทรัพย์สิน และ/หรือสถานะทางการเงินของ TBSP 

2.11 แผนการด าเนินงานภายหลังเข้าครอบง ากิจการ 

สถานภาพของกิจการ 

ณ การเสร็จสิ้นของการท าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือ
หุ้นใน TBSP เพ่ืมขึ้นจากร้อยละ 19.89 เป็นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 19.89 ขึ้นอยู่กับ
จ านวนผู้ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้หากภายหลังจากการเข้าท า
ธุรกรรมดังกล่าวมีผู้ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30.11 บริษัทฯ 
จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TBSP มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายและช าระแล้วทั้งหมดของ TBSP ส่งผลให้ TBSP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ 

ภายหลังเสร็จสิ้นของการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP บริษัทฯ ไม่มีความ
ประสงค์ที่จะขายสินทรัพย์หลักของ TBSP หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจหรือโครงสร้างเงิน
ลงทุนของ TBSP นอกจากนี้ TBSP ประสงค์ที่จะคงสถานะเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนของกิจการ
ในตลท. เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ และ TBSP มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในช่วงนั้น และหากจ านวน
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBSP ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด บริษัทฯ และ TBSP มีนโยบายที่จะปฏิบัติ
ตามกฎการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-Float requirement) ซึ่งก าหนดให้
กิจการต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15.00 ของทุนช าระแล้วของกิจการภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าท าธุรกรรม 
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นโยบายและแผนการบริหารจัดการ 

ภายหลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP เป็นผลส าเร็จ และบริษัทฯ มีสัดส่วน
การถือหุ้นใน TBSP มากกว่าร้อยละ 50.00 บริษัทฯ และ TBSP จะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และน าความถนัดเฉพาะของบริษัทฯ และ TBSP มาประยุกต์ใช้ซึ่ง
กันและกัน โดยบริษัทฯ และ TBSP จะยังคงมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจที่ตนเองด าเนินการอยู่และ
มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะไม่มีความทับซ้อนกันในอนาคต ทั้งนี้ธุรกิจบริษัทฯ และ TBSP 
ด าเนินการอยู่ยังคงมีความแตกต่างกัน อันมีรายละเอียดดังนี้ 

▪ ธุรกิจที่บริษัทฯ ด าเนินการแต่ TBSP ไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ ธุรกิจกระดาษส านักงาน 
ธุรกิจฉลากเชิงพาณิชย์ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน  และบริหารคลังเน้นจัดเก็บ
แบบฟอร์ม 

▪ ธุรกิจที่ TBSP ด าเนินการแต่บริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ ธุรกิจบัตรพลาสติก ธุรกิจ
จัดเก็บเอกสารและท าลายข้อมูล บริหารคลังเน้นจัดเก็บเอกสารลับที่รอท าลาย รวมถึง
ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ฉลากป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร และการบริการบริหาร
ระบบงานแบบครบวงจร 

ทั้งนี้หากบริษัทฯ ได้รับสัดส่วนการถือหุ้นใน TBSP มากกว่าร้อยละ 50.00 ภายหลังการเข้า
ท ารายการ บริษัทฯ จะน าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มิได้มุ่งเน้น และ/หรือ มิได้มีความเชี่ยวชาญ
หลัก ไปมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจในส่วนของ TBSP แทน และบริษัทฯ สามารถขยายกลุ่มลูกค้า
ไปยังกลุ่มลูกค้าของ TBSP ผ่านการน าเสนอสินค้าและบริการร่วมกับ TBSP ได้แก่ (1) ส่วน
ของธุรกิจเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงในกลุ่มลูกค้าเฉพาะสินค้าและบริการในกลุ่มลูกค้าเอกชน 
เช่น แสตมป์ คูปองชิงโชค และกลุ่มงานในภาคการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ข้อสอบ 
เป็นต้น การผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงส าหรับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ เช่น ตราไปรษณียา
กร ไปรษณียบัตร นั้น TBSP มีกลุ่มลูกค้ามากกว่า ดังนั้นในอนาคตภายหลังการท าค าเสนอ
ซื้อเป็นผลส าเร็จ บริษัทฯ และ TBSP จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าของตนอย่างชัดเจน ไม่ทับซ้อน
และแข่งขันซึ่งกันและกัน และ (2) ส่วนของกลุ่มลูกค้าบริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งใน
ประเทศ แต่ในส่วนของการส่งออกสินค้าต่าง ๆ นั้น TBSP มีฐานลูกค้าในต่างประเทศที่
แข็งแกร่งกว่าบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถ
ขยายกลุ่มลูกค้าไปยังต่างประเทศ ผ่านการน าเสนอสินค้าและบริการร่วมกับ TBSP อีกด้วย 
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2.10 เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

เงือ่นไขในการเข้าท ารายการขึ้นอยู่กับความส าเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนดังนี้ 

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นให้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP  
บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานะธุรกิจ 
ผลประกอบการ ทรัพย์สิน และ/หรือสถานะทางการเงินของ TBSP 

2.11 แผนการด าเนินงานภายหลังเข้าครอบง ากิจการ 

สถานภาพของกิจการ 

ณ การเสร็จสิ้นของการท าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือ
หุ้นใน TBSP เพ่ืมขึ้นจากร้อยละ 19.89 เป็นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 19.89 ขึ้นอยู่กับ
จ านวนผู้ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้หากภายหลังจากการเข้าท า
ธุรกรรมดังกล่าวมีผู้ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30.11 บริษัทฯ 
จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TBSP มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายและช าระแล้วทั้งหมดของ TBSP ส่งผลให้ TBSP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ 

ภายหลังเสร็จสิ้นของการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP บริษัทฯ ไม่มีความ
ประสงค์ที่จะขายสินทรัพย์หลักของ TBSP หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจหรือโครงสร้างเงิน
ลงทุนของ TBSP นอกจากนี้ TBSP ประสงค์ที่จะคงสถานะเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนของกิจการ
ในตลท. เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ และ TBSP มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในช่วงนั้น และหากจ านวน
ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBSP ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด บริษัทฯ และ TBSP มีนโยบายที่จะปฏิบัติ
ตามกฎการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-Float requirement) ซึ่งก าหนดให้
กิจการต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15.00 ของทุนช าระแล้วของกิจการภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าท าธุรกรรม 
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นโยบายและแผนการบริหารจัดการ 

ภายหลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP เป็นผลส าเร็จ และบริษัทฯ มีสัดส่วน
การถือหุ้นใน TBSP มากกว่าร้อยละ 50.00 บริษัทฯ และ TBSP จะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และน าความถนัดเฉพาะของบริษัทฯ และ TBSP มาประยุกต์ใช้ซึ่ง
กันและกัน โดยบริษัทฯ และ TBSP จะยังคงมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจที่ตนเองด าเนินการอยู่และ
มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะไม่มีความทับซ้อนกันในอนาคต ทั้งนี้ธุรกิจบริษัทฯ และ TBSP 
ด าเนินการอยู่ยังคงมีความแตกต่างกัน อันมีรายละเอียดดังนี้ 

▪ ธุรกิจที่บริษัทฯ ด าเนินการแต่ TBSP ไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ ธุรกิจกระดาษส านักงาน 
ธุรกิจฉลากเชิงพาณิชย์ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน  และบริหารคลังเน้นจัดเก็บ
แบบฟอร์ม 

▪ ธุรกิจที่ TBSP ด าเนินการแต่บริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ ธุรกิจบัตรพลาสติก ธุรกิจ
จัดเก็บเอกสารและท าลายข้อมูล บริหารคลังเน้นจัดเก็บเอกสารลับที่รอท าลาย รวมถึง
ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ฉลากป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร และการบริการบริหาร
ระบบงานแบบครบวงจร 

ทั้งนี้หากบริษัทฯ ได้รับสัดส่วนการถือหุ้นใน TBSP มากกว่าร้อยละ 50.00 ภายหลังการเข้า
ท ารายการ บริษัทฯ จะน าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มิได้มุ่งเน้น และ/หรือ มิได้มีความเชี่ยวชาญ
หลัก ไปมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจในส่วนของ TBSP แทน และบริษัทฯ สามารถขยายกลุ่มลูกค้า
ไปยังกลุ่มลูกค้าของ TBSP ผ่านการน าเสนอสินค้าและบริการร่วมกับ TBSP ได้แก่ (1) ส่วน
ของธุรกิจเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงในกลุ่มลูกค้าเฉพาะสินค้าและบริการในกลุ่มลูกค้าเอกชน 
เช่น แสตมป์ คูปองชิงโชค และกลุ่มงานในภาคการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ข้อสอบ 
เป็นต้น การผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงส าหรับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ เช่น ตราไปรษณียา
กร ไปรษณียบัตร นั้น TBSP มีกลุ่มลูกค้ามากกว่า ดังนั้นในอนาคตภายหลังการท าค าเสนอ
ซื้อเป็นผลส าเร็จ บริษัทฯ และ TBSP จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าของตนอย่างชัดเจน ไม่ทับซ้อน
และแข่งขันซึ่งกันและกัน และ (2) ส่วนของกลุ่มลูกค้าบริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งใน
ประเทศ แต่ในส่วนของการส่งออกสินค้าต่าง ๆ นั้น TBSP มีฐานลูกค้าในต่างประเทศที่
แข็งแกร่งกว่าบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถ
ขยายกลุ่มลูกค้าไปยังต่างประเทศ ผ่านการน าเสนอสินค้าและบริการร่วมกับ TBSP อีกด้วย 
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และในทางกลับกัน บริษัทฯ อาจสามารถส่งเสริม TBSP ในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ
มากกว่า อันได้แก่ แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ และงานพิมพ์ระบบดิจิตอล  

ตารางการสรุปธุรกิจท่ีไม่ทับซ้อน และธุรกจิที่ได้รับการส่งเสริม 

ธุรกิจที่ไม่ทับซ้อน ธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับการส่งเสรมิ 
จากการเขา้ท ารายการ บริษัทฯ TBSP 

กระดาษส านกังาน  บัตรพลาสติก  สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง 

ฉลากเชิงพาณิชย ์ จัดเก็บเอกสารและท าลายข้อมูล  แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ฉลากปอ้งกันการปลอม
แปลงแบบครบวงจร และการบริการบรหิาร
ระบบงานแบบครบวงจร 

งานพิมพ์ระบบดิจิตอล พร้อมจัดส่ง
ไปรษณีย์ 

บริหารคลังเน้นจัดเก็บแบบฟอร์มและสนิค้า
อื่น พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ 

บริหารคลังเน้นจัดเก็บเอกสารความลับที่รอ
การท าลาย พร้อมรับท าลายเอกสาร 

 

 

จากกลยุทธ์ดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ และ TBSP สามารถขยายฐานลูกค้าจากการเพ่ิมกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้นเนื่องจาก ในปัจจุบัน ลูกค้าของทั้งบริษัทฯ และ TBSP มีแนวโน้ม
มากยิ่งขึ้นที่จะต้องการสินค้าและบริการเชิงพาณิชย์ที่มีคุณภาพสูงและมีเทคโนโลยีป้องกัน
การปลอมแปลงที่ทันสมัย โดยหลังจากการท าธุรกรรมเสร็จสิ้นนั้น บริษัทฯ และ TBSP จะ
สามารถน าเสนอสินค้าและบริการของตนเองร่วมกัน อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพ่ิมฐาน
ลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าของ TBSP ที่บริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินการได้อีกด้วย อันเป็นการเพ่ิม
ขอบเขตของสินค้าและบริการให้กับลูกค้า เช่น การน าเสนองานพิมพ์แบบดิจิตอลเชิงพาณิชย์
ร่วมกันกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงร่วมกัน รวมถึงเพ่ิมรูปแบบและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการจากการผสานเทคโนโลยีที่แต่ละบริษัทมีความช านาญเข้าด้วยกัน 
ทั้งในส่วนเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Fixed Printing ที่มีความเร็วในการพิมพ์และความคมชัด
สูง แต่มีข้อจ ากัดด้านความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรายละเอียด กับเทคโนโลยีการพิมพ์
แบบ Digital Printing แม้ว่าที่มีความคมชัดน้อยกว่าในแบบแรก แต่มีความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปล่ียนรายละเอียดต่าง ๆ ได้มากกว่า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถลดต้นทุนการผลิต
ลง เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยีต่าง ๆ และยังสามารถน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลง และสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ และ TBSP มีคณะกรรมการบริษัทที่แตกต่างกันทั้งหมด และจากการ
สอบถามผู้บริหารของบริษัทฯ พบว่าในกรณีที่บริษัทฯ มีสัดส่วนใน TBSP หลังการท าค าเสนอ
ซื้อมากกว่าร้อยละ 50.00 บริษัทฯ อาจส่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ
ของ TBSP แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้มีแผนการที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด 
ซ่ึงบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึนภายหลังในแบบค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ (247-4) ต่อไป 

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 

เนื่องจากบริษัทฯ และ TBSP ประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งเป็นธุรกิจการ
พิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลง และในอนาคตอาจมีนโยบายที่จะน าเสนอสินค้าและบริการ
ร่วมกัน ซึ่งท าให้ดูเสมือนว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างบริษัทฯ และ TBSP บริษัทฯ 
จะด าเนินนโยบายขยายการลงทุนตามความเชี่ยวชาญในการพิมพ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตลาด
ลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีความแตกต่างจาก TBSP โดยจะไม่ให้มี
ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งทางธุรกิจซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดย
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งจะสามารถลดข้อกังวลเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนระหว่างบริษัทฯ และ TBSP ในอนาคตได้ดังต่อไปนี้ 

มีโครงสร้างการจัดการที่มีการถ่วงดุลในสัดส่วนที่เหมาะสม พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่จะท าหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามแนวทางก ากับดูแลกิจการที่
ดี 
ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการตลอดจนมติประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาเรื่องการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เช่น ให้คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ในการอนุมัติการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ สามารถใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านได้เป็นอิสระ 
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการน าเสนอสินค้าและบริการร่วมกันกับ TBSP ในอนาคต บริษัทฯ มี
นโยบายที่จะไม่ให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งทางธุรกิจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือ
หุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
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และในทางกลับกัน บริษัทฯ อาจสามารถส่งเสริม TBSP ในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ
มากกว่า อันได้แก่ แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ และงานพิมพ์ระบบดิจิตอล  

ตารางการสรุปธุรกิจท่ีไม่ทับซ้อน และธุรกจิที่ได้รับการส่งเสริม 

ธุรกิจที่ไม่ทับซ้อน ธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับการส่งเสรมิ 
จากการเขา้ท ารายการ บริษัทฯ TBSP 

กระดาษส านกังาน  บัตรพลาสติก  สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง 

ฉลากเชิงพาณิชย ์ จัดเก็บเอกสารและท าลายข้อมูล  แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ฉลากปอ้งกันการปลอม
แปลงแบบครบวงจร และการบริการบรหิาร
ระบบงานแบบครบวงจร 

งานพิมพ์ระบบดิจิตอล พร้อมจัดส่ง
ไปรษณีย์ 

บริหารคลังเน้นจัดเก็บแบบฟอร์มและสนิค้า
อื่น พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ 

บริหารคลังเน้นจัดเก็บเอกสารความลับที่รอ
การท าลาย พร้อมรับท าลายเอกสาร 

 

 

จากกลยุทธ์ดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ และ TBSP สามารถขยายฐานลูกค้าจากการเพ่ิมกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้นเนื่องจาก ในปัจจุบัน ลูกค้าของทั้งบริษัทฯ และ TBSP มีแนวโน้ม
มากยิ่งขึ้นที่จะต้องการสินค้าและบริการเชิงพาณิชย์ที่มีคุณภาพสูงและมีเทคโนโลยีป้องกัน
การปลอมแปลงที่ทันสมัย โดยหลังจากการท าธุรกรรมเสร็จสิ้นนั้น บริษัทฯ และ TBSP จะ
สามารถน าเสนอสินค้าและบริการของตนเองร่วมกัน อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพ่ิมฐาน
ลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าของ TBSP ที่บริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินการได้อีกด้วย อันเป็นการเพ่ิม
ขอบเขตของสินค้าและบริการให้กับลูกค้า เช่น การน าเสนองานพิมพ์แบบดิจิตอลเชิงพาณิชย์
ร่วมกันกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงร่วมกัน รวมถึงเพ่ิมรูปแบบและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการจากการผสานเทคโนโลยีที่แต่ละบริษัทมีความช านาญเข้าด้วยกัน 
ทั้งในส่วนเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Fixed Printing ที่มีความเร็วในการพิมพ์และความคมชัด
สูง แต่มีข้อจ ากัดด้านความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรายละเอียด กับเทคโนโลยีการพิมพ์
แบบ Digital Printing แม้ว่าที่มีความคมชัดน้อยกว่าในแบบแรก แต่มีความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ ได้มากกว่า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถลดต้นทุนการผลิต
ลง เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยีต่าง ๆ และยังสามารถน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลง และสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ และ TBSP มีคณะกรรมการบริษัทที่แตกต่างกันทั้งหมด และจากการ
สอบถามผู้บริหารของบริษัทฯ พบว่าในกรณีที่บริษัทฯ มีสัดส่วนใน TBSP หลังการท าค าเสนอ
ซื้อมากกว่าร้อยละ 50.00 บริษัทฯ อาจส่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ
ของ TBSP แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้มีแผนการที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด 
ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นภายหลังในแบบค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ (247-4) ต่อไป 

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 

เนื่องจากบริษัทฯ และ TBSP ประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งเป็นธุรกิจการ
พิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลง และในอนาคตอาจมีนโยบายที่จะน าเสนอสินค้าและบริการ
ร่วมกัน ซึ่งท าให้ดูเสมือนว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างบริษัทฯ และ TBSP บริษัทฯ 
จะด าเนินนโยบายขยายการลงทุนตามความเชี่ยวชาญในการพิมพ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตลาด
ลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีความแตกต่างจาก TBSP โดยจะไม่ให้มี
ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งทางธุรกิจซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดย
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งจะสามารถลดข้อกังวลเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนระหว่างบริษัทฯ และ TBSP ในอนาคตได้ดังต่อไปนี้ 

มีโครงสร้างการจัดการที่มีการถ่วงดุลในสัดส่วนที่เหมาะสม พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่จะท าหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามแนวทางก ากับดูแลกิจการที่
ดี 
ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการตลอดจนมติประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาเรื่องการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เช่น ให้คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ในการอนุมัติการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ สามารถใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านได้เป็นอิสระ 
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการน าเสนอสินค้าและบริการร่วมกันกับ TBSP ในอนาคต บริษัทฯ มี
นโยบายที่จะไม่ให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งทางธุรกิจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือ
หุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
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3. ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญท้ังหมดใน TBSP 

3.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าท ารายการ 

การสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต 

เนื่องจากบริษัทฯ และ TBSP มีความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตลาดลูกค้า 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของทั้งบริษัทฯ และ TBSP พบว่าบริษัททั้งสองมีบางธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกัน 
ซึ่งอาจเป็นคู่แข่งกันในบางธุรกิจ และมีหลายธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ของทั้งสองบริษัท และแผนในการด าเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัทในอนาคตหากการเข้าท า
ธุรกรรมประสบความส าเร็จแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางเปรียบเทียบการด าเนินธุรกจิในปจัจุบันและมีแผนในการด าเนินธุรกจิในอนาคต 

ธุรกิจ/ผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ TBSP 

เช็คและสมุดเงินฝาก ▪ เน้นฐานลูกค้ารายเดิม ▪ เน้นฐานลูกค้ารายเดิม 

สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอม
แปลง 

▪ เน้นงานส่งเสริมการขายภาคเอกชน เช่น แสตมป์ 
คูปองชิงโชค ฯลฯ 

▪ เน้นงานในภาคการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เช่น งานข้อสอบ 

▪ เน้นกลุ่มลูกค้าภาครัฐ เช่น ตราไปรษณียากร 
ไปรษณียบัตร ฯลฯ โดยไม่ได้ขยายงานภาค
การศึกษา 

บัตรพลาสติก ▪ ไม่ได้ด าเนินการ ▪ ด าเนินการและขยายงาน 

แบบฟอร์มธุรกิจและ
สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 

▪ เน้นตลาดในประเทศ 
▪ เน้นตลาดส่งออก เช่น เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย 

ฯลฯ 

บริหารคลัง ▪ เน้นจัดเก็บแบบฟอร์มและสินค้าอ่ืน พร้อมบริการ
จัดส่งทั่วประเทศ 

▪ เน้นจัดเก็บเอกสารความลับที่รอการท าลาย พร้อม
รับท าลายเอกสาร 

งานพิมพ์ระบบดิจิตอล 
พร้อมจัดส่งไปรษณีย์ 

▪ เน้นฐานลูกค้ารายเดิม ▪ เน้นฐานลูกค้ารายเดิม 

กระดาษส านกังาน ▪ ด าเนินการและขยายงาน ▪ ไม่ได้ด าเนินการ 

บรรจุภัณฑ์  ▪ ด าเนินการและขยายงาน ▪ ไม่ได้ด าเนินการ 

ฉลากป้องกันการปลอม
แปลง พร้อมระบบติดตาม
ตรวจสอบ 

▪ ไม่ได้ด าเนินการ ▪ ด าเนินการและขยายงาน 
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ธุรกิจ/ผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ TBSP 

การบริการบริหาร
ระบบงานแบบครบวงจร 
(Business Process 
Outsourcing: BPO) 

▪ ไม่ได้ด าเนินการ ▪ ด าเนินการและขยายงาน 

 

ในกรณีภายหลังการเข้าท าธุรกรรมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ถือหุ้นใน TBSP มากกว่าร้อยละ 50.00 แล้วนั้น 
บริษัทฯ จะสามารถจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ กับ TBSP ได้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้จัดท า
โครงสร้างรายได้เสมือนของบริษัทฯ ในกรณีที่มี TBSP เป็นบริษัทย่อยย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2557 – 
2559 อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ตารางโครงสร้างรายได้เสมือนของ บริษัทฯ ในกรณีท่ีมี TBSP เป็นบริษัทย่อย ปี 2557 - 2559 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

แบบพิมพธ์ุรกิจและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 700.42 27.10% 667.2 26.97% 671.03 24.82% 

เช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลง 852.49 32.98% 707.84 28.61% 739.22 27.34% 

บัตรพลาสติก 196.66 7.61% 206.74 8.36% 227.19 8.40% 

กระดาษส านกังาน 298.57 11.55% 278.28 11.25% 339.48 12.56% 

ธุรกิจอื่น ๆ 536.64 20.76% 613.91 24.81% 726.83 26.88% 

รวม 2,584.78 100.00% 2,473.97 100.00% 2,703.75 100.00% 
 ที่มา:     ข้อมูลจากรายงานประจ าปีของ TBSP และบริษัทฯ ปี 2557 – 2559 

 
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นใน TBSP ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 รายได้จากบัตรพลาสติก 
เช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลง และธุรกิจอ่ืน ๆ จะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงขึน้อยู่กับสัดส่วน
การถือหุ้นใน TBSP ภายหลังการท าค าเสนอซ้ือ 

การเพ่ิมศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันจากความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ 
TBSP  

โดยบริษัทฯ และ TBSP จะสามารถสร้างความได้เปรียบได้ดังนี้  

ขยายฐานลูกค้าและเพ่ิมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น จากการน าเสนอสินค้าและบริการ
ร่วมกันของบริษัทฯ และ TBSP จากการที่ปัจจุบันมีแนวโน้มต้องการสินค้าเชิงพาณิชย์พ่วง
กันกับการป้องกันการปลอมแปลงมากยิ่งขึ้นอันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตและจ าหน่าย
สินค้าได้สูงขึ้น และสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นของบริษัทฯ 
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3. ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญท้ังหมดใน TBSP 

3.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าท ารายการ 

การสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต 

เนื่องจากบริษัทฯ และ TBSP มีความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตลาดลูกค้า 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของทั้งบริษัทฯ และ TBSP พบว่าบริษัททั้งสองมีบางธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกัน 
ซึ่งอาจเป็นคู่แข่งกันในบางธุรกิจ และมีหลายธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ของทั้งสองบริษัท และแผนในการด าเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัทในอนาคตหากการเข้าท า
ธุรกรรมประสบความส าเร็จแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางเปรียบเทียบการด าเนินธุรกจิในปจัจุบันและมีแผนในการด าเนินธุรกจิในอนาคต 

ธุรกิจ/ผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ TBSP 

เช็คและสมุดเงินฝาก ▪ เน้นฐานลูกค้ารายเดิม ▪ เน้นฐานลูกค้ารายเดิม 

สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอม
แปลง 

▪ เน้นงานส่งเสริมการขายภาคเอกชน เช่น แสตมป์ 
คูปองชิงโชค ฯลฯ 

▪ เน้นงานในภาคการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เช่น งานข้อสอบ 

▪ เน้นกลุ่มลูกค้าภาครัฐ เช่น ตราไปรษณียากร 
ไปรษณียบัตร ฯลฯ โดยไม่ได้ขยายงานภาค
การศึกษา 

บัตรพลาสติก ▪ ไม่ได้ด าเนินการ ▪ ด าเนินการและขยายงาน 

แบบฟอร์มธุรกิจและ
สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 

▪ เน้นตลาดในประเทศ 
▪ เน้นตลาดส่งออก เช่น เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย 

ฯลฯ 

บริหารคลัง ▪ เน้นจัดเก็บแบบฟอร์มและสินค้าอ่ืน พร้อมบริการ
จัดส่งทั่วประเทศ 

▪ เน้นจัดเก็บเอกสารความลับที่รอการท าลาย พร้อม
รับท าลายเอกสาร 

งานพิมพ์ระบบดิจิตอล 
พร้อมจัดส่งไปรษณีย์ 

▪ เน้นฐานลูกค้ารายเดิม ▪ เน้นฐานลูกค้ารายเดิม 

กระดาษส านกังาน ▪ ด าเนินการและขยายงาน ▪ ไม่ได้ด าเนินการ 

บรรจุภัณฑ์  ▪ ด าเนินการและขยายงาน ▪ ไม่ได้ด าเนินการ 

ฉลากป้องกันการปลอม
แปลง พร้อมระบบติดตาม
ตรวจสอบ 

▪ ไม่ได้ด าเนินการ ▪ ด าเนินการและขยายงาน 
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ธุรกิจ/ผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ TBSP 

การบริการบริหาร
ระบบงานแบบครบวงจร 
(Business Process 
Outsourcing: BPO) 

▪ ไม่ได้ด าเนินการ ▪ ด าเนินการและขยายงาน 

 

ในกรณีภายหลังการเข้าท าธุรกรรมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ถือหุ้นใน TBSP มากกว่าร้อยละ 50.00 แล้วนั้น 
บริษัทฯ จะสามารถจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ กับ TBSP ได้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้จัดท า
โครงสร้างรายได้เสมือนของบริษัทฯ ในกรณีที่มี TBSP เป็นบริษัทย่อยย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2557 – 
2559 อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ตารางโครงสร้างรายได้เสมือนของ บริษัทฯ ในกรณีท่ีมี TBSP เป็นบริษัทย่อย ปี 2557 - 2559 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

แบบพิมพธ์ุรกิจและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 700.42 27.10% 667.2 26.97% 671.03 24.82% 

เช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลง 852.49 32.98% 707.84 28.61% 739.22 27.34% 

บัตรพลาสติก 196.66 7.61% 206.74 8.36% 227.19 8.40% 

กระดาษส านกังาน 298.57 11.55% 278.28 11.25% 339.48 12.56% 

ธุรกิจอื่น ๆ 536.64 20.76% 613.91 24.81% 726.83 26.88% 

รวม 2,584.78 100.00% 2,473.97 100.00% 2,703.75 100.00% 
 ที่มา:     ข้อมูลจากรายงานประจ าปีของ TBSP และบริษัทฯ ปี 2557 – 2559 

 
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นใน TBSP ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 รายได้จากบัตรพลาสติก 
เช็คและเอกสารป้องกันการปลอมแปลง และธุรกิจอ่ืน ๆ จะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงขึน้อยู่กับสัดส่วน
การถือหุ้นใน TBSP ภายหลังการท าค าเสนอซ้ือ 

การเพ่ิมศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันจากความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ 
TBSP  

โดยบริษัทฯ และ TBSP จะสามารถสร้างความได้เปรียบได้ดังนี้  

ขยายฐานลูกค้าและเพ่ิมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น จากการน าเสนอสินค้าและบริการ
ร่วมกันของบริษัทฯ และ TBSP จากการที่ปัจจุบันมีแนวโน้มต้องการสินค้าเชิงพาณิชย์พ่วง
กันกับการป้องกันการปลอมแปลงมากยิ่งขึ้นอันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตและจ าหน่าย
สินค้าได้สูงขึ้น และสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นของบริษัทฯ 
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ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลง เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยีต่าง ๆ 
และความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีเหล่านั้นมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้
บริษัทฯ 
มุง่เน้นผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที ่
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ สู่ตลาดการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

3.2 ข้อดี - ข้อเสียของการเข้าท ารายการ 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

ราคาเสนอซ้ือเป็นราคาที่เหมาะสม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่ากิจการ โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง  ๆ 
ตามที่แสดงไว้ในหัวข้อที่ 3.5.7 ของรายงานฉบับนี้ เพ่ือหาช่วงราคาหลักทรัพย์ของ TBSP 
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าปัจจุบันของ
กิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow – DCF) 
เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการใน
อนาคตท่ีภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินช่วงราคายุติธรรมของหุ้นของ TBSP พบว่าอยู่ในช่วง 
17.17 - 18.72 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาท าเสนอซื้อของผู้ท าค าเสนอซื้อต่ ากว่าช่วงราคา
ดังกล่าว ดังนั้นจึงอาจพิจารณาได้ว่าราคาท าเสนอซื้อที่ 15.70 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่
เหมาะสม 

นอกจากนี้หากบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นของ TBSP จนท ามีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อย
ละ 50.00 บริษัทฯ อาจสามารถน าความรู้ความเชี่ยวชาญมาเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับ TBSP อันอาจส่งผลให้ผลประกอบการของ TBSP ดียิ่งขึ้นในอนาคต และอาจเพ่ิม
มูลค่าหุ้นของ TBSP ให้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน (Synnergy) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงแนะน าให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าท ารายการ ทั้งนี้ 
ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของ TBSP ที่ต้อง
ด าเนินการให้บรรลุผล กอปรกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจรวมถึง สภาพเศรษฐกิจ 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ การแข่งขัน และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
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ทั้งนี้ ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุน 
ระยะเวลาการลงทุน ควบคู่กับปัจจัยอื่น ที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจปฏิเสธ
ค าเสนอซื้อหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ และราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ในการตอบรับหรือปฏิเสธค าเสนอซื้อดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

โอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ 

การเข้าท ารายการในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและท าให้เกิด การ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยแม้ว่าบริษัทฯ และ TBSP จะประกอบธุรกิจอยู่ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกัน แต่บริษัททั้งสองยังมีความแตกต่างในเรื่องของชนิด
ของผลิตภัณฑ์ ตลาดลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลักษณะและสัดส่วนรายได้ นโยบายการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต อีกทั้งความเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจที่แต่ละบริษัทด าเนินการ
อยู่ เป็นต้น ดังนั้นการที่บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมจนท าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนในการถือหุ้นมาก
ขึ้น และอาจถือหุ้นใน TBSP มากกว่าร้อยละ 50.00 นั้น จะท าให้บริษัทฯ สามารถน า
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีการพิมพ์ทั้งในรูปแบบ Fixed Printing และรูปแบบ 
Digital Printing บุคลากรและผู้บริหาร ของ TBSP มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ 
อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนในการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ได้ นอกจากนี้บริษัทฯ และ TBSP จะสามารถน าเสนอสินค้าและบริการของตนเองร่วมกัน 
อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพ่ิมฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าของ TBSP ที่ บริษัทฯไม่ได้
ด าเนินการในปัจจุบันได้อีกด้วย อันเป็นการเพ่ิมขอบเขตของสินค้าและบริการให้กับลูกค้า 
เช่น การน าเสนองานพิมพ์แบบดิจิตอลเชิงพาณิชย์ร่วมกันกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอม
แปลง เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต 

โอกาสในการเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต 

เนื่องจากบริษัทฯ และ TBSP ถือเป็นคู่แข่งทางตรงในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ส าหรับบางกลุ่ม
ลูกค้า จากการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีธุรกิจและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ทับซ้อน และมีความใกล้เคียงกันในบางส่วน เช่น เช็คและสมุดเงินฝาก และการผลิต
แบบฟอร์มธุรกิจ เป็นต้น การที่บริษัทฯ เข้าท ารายการจนท าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนในการถือ
หุ้นมากข้ึน และอาจถือหุ้นใน TBSP มากกว่าร้อยละ 50.00 บริษัทฯ และ TBSP จะเปลี่ยน
จากการเป็นคู่แข่งมาเป็นพันธมิตรในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น และบริษัทฯ จะสามารถ
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ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลง เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยีต่าง ๆ 
และความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีเหล่านั้นมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้
บริษัทฯ 
มุง่เน้นผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที ่
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ สู่ตลาดการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

3.2 ข้อดี - ข้อเสียของการเข้าท ารายการ 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

ราคาเสนอซ้ือเป็นราคาที่เหมาะสม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่ากิจการ โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง  ๆ 
ตามที่แสดงไว้ในหัวข้อที่ 3.5.7 ของรายงานฉบับนี้ เพ่ือหาช่วงราคาหลักทรัพย์ของ TBSP 
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าปัจจุบันของ
กิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow – DCF) 
เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการใน
อนาคตท่ีภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินช่วงราคายุติธรรมของหุ้นของ TBSP พบว่าอยู่ในช่วง 
17.17 - 18.72 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาท าเสนอซื้อของผู้ท าค าเสนอซื้อต่ ากว่าช่วงราคา
ดังกล่าว ดังนั้นจึงอาจพิจารณาได้ว่าราคาท าเสนอซื้อที่ 15.70 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่
เหมาะสม 

นอกจากนี้หากบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นของ TBSP จนท ามีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อย
ละ 50.00 บริษัทฯ อาจสามารถน าความรู้ความเชี่ยวชาญมาเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับ TBSP อันอาจส่งผลให้ผลประกอบการของ TBSP ดียิ่งขึ้นในอนาคต และอาจเพ่ิม
มูลค่าหุ้นของ TBSP ให้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน (Synnergy) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงแนะน าให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าท ารายการ ทั้งนี้ 
ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของ TBSP ที่ต้อง
ด าเนินการให้บรรลุผล กอปรกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจรวมถึง สภาพเศรษฐกิจ 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ การแข่งขัน และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
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ทั้งนี้ ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุน 
ระยะเวลาการลงทุน ควบคู่กับปัจจัยอื่น ที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจปฏิเสธ
ค าเสนอซื้อหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ และราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ในการตอบรับหรือปฏิเสธค าเสนอซื้อดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

โอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ 

การเข้าท ารายการในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและท าให้เกิด การ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยแม้ว่าบริษัทฯ และ TBSP จะประกอบธุรกิจอยู่ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกัน แต่บริษัททั้งสองยังมีความแตกต่างในเรื่องของชนิด
ของผลิตภัณฑ์ ตลาดลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลักษณะและสัดส่วนรายได้ นโยบายการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต อีกทั้งความเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจที่แต่ละบริษัทด าเนินการ
อยู่ เป็นต้น ดังนั้นการที่บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมจนท าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนในการถือหุ้นมาก
ขึ้น และอาจถือหุ้นใน TBSP มากกว่าร้อยละ 50.00 นั้น จะท าให้บริษัทฯ สามารถน า
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีการพิมพ์ทั้งในรูปแบบ Fixed Printing และรูปแบบ 
Digital Printing บุคลากรและผู้บริหาร ของ TBSP มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ 
อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนในการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ได้ นอกจากนี้บริษัทฯ และ TBSP จะสามารถน าเสนอสินค้าและบริการของตนเองร่วมกัน 
อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพ่ิมฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าของ TBSP ที่ บริษัทฯไม่ได้
ด าเนินการในปัจจุบันได้อีกด้วย อันเป็นการเพ่ิมขอบเขตของสินค้าและบริการให้กับลูกค้า 
เช่น การน าเสนองานพิมพ์แบบดิจิตอลเชิงพาณิชย์ร่วมกันกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอม
แปลง เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต 

โอกาสในการเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต 

เนื่องจากบริษัทฯ และ TBSP ถือเป็นคู่แข่งทางตรงในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ส าหรับบางกลุ่ม
ลูกค้า จากการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีธุรกิจและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ทับซ้อน และมีความใกล้เคียงกันในบางส่วน เช่น เช็คและสมุดเงินฝาก และการผลิต
แบบฟอร์มธุรกิจ เป็นต้น การที่บริษัทฯ เข้าท ารายการจนท าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนในการถือ
หุ้นมากข้ึน และอาจถือหุ้นใน TBSP มากกว่าร้อยละ 50.00 บริษัทฯ และ TBSP จะเปลี่ยน
จากการเป็นคู่แข่งมาเป็นพันธมิตรในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น และบริษัทฯ จะสามารถ
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ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจในอนาคตที่มีความชัดเจน ไม่มีความทับซ้อนและแข่งขัน
กัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัททั้งสองสามารถมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญของตัวเอง และส่งเสริมจุด
แข็งซึ่งกันและกันได้ในอนาคต 

โอกาสในการจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยมี TBSP เป็นบริษัทย่อย 

หากบริษัทฯ ถือหุ้นใน TBSP มากกว่าร้อยละ 50.00 บริษัทฯ จะสามารถจัดท างบการเงิน
รวมของบริษัทฯ กับ TBSP ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นใน TBSP เพียงร้อยละ 19.89 การ
ท างบการเงินรวมของบริษัทฯ กับ TBSP จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ จากแนวโน้มการด าเนินงาน
ที่ดีในอดีตของ TBSP ทั้งนี้ TBSP มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก าไรสุทธิใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เท่ากับ 80.47 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้าซึ่ง
เท่ากับ 75.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.72 หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ
ร้อยละ 7.85 

ข้อเสียของการเข้าท ารายการ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

เนื่องจาก บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 600,000,000 บาท เพ่ือจะน าเงิน
ที่ได้จากการเพ่ิมทุนครั้งนี้ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

▪ ผลกระทบที่มีต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที่ 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 7 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 
12 ธันวาคม 2560 คือ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ซ่ึงเท่ากับ 
12.43 บาทต่อหุ้น 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 
 
 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม x จ านวนหุ้น
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม) 
= (12.43 x 360,206,768) + (10.00 x 60,000,000) / (360,206,768 + 60,000,000) 
= 12.08 บาทต่อหุ้น 

Price Dilution = 2.82 % 
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ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น หากมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบทั้งจ านวนแล้ว 
ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 2.82 

▪ ผลกระทบต่อก าไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 

EPS Dilution = (EPS กอ่นเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ 

EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน1/ / จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 
= 337,324,528 / 360,206,768  
= 0.9365 บาทต่อหุ้น 

EPS หลังเสนอขาย = ก าไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน/1 / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม) 
= 337,324,528 / (360,206,768 + 60,000,000)  
= 0.8028 บาทต่อหุ้น 

EPS Dilution =14.28% 
หมายเหตุ:     1/ ก าไรสุทธิส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังคือ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น หากมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบทั้งจ านวนแล้ว 
ผลกระทบด้านการลดลงของก าไรต่อหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับร้อยละ 14.28 

อย่างไรก็ตามภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้ว หากบริษัทฯ ได้หุ้น TBSP เพ่ิมมาก
ขึ้นจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งก าไรจาก TBSP ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพ่ิมขึ้น 
ดังนั้นก าไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจเพ่ิมสูงขึ้นตามผลประกอบการในอนาคตของ 
TBSP  

▪ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

Control Dilution = จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม / 
(จ านวนหุ้นที่ช าระแลว้ + จ านวนหุ้นที่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม) 

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ แต่ละรายมีการใช้สิทธิครบทั้ง
จ านวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง 
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ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจในอนาคตที่มีความชัดเจน ไม่มีความทับซ้อนและแข่งขัน
กัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัททั้งสองสามารถมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญของตัวเอง และส่งเสริมจุด
แข็งซึ่งกันและกันได้ในอนาคต 

โอกาสในการจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยมี TBSP เป็นบริษัทย่อย 

หากบริษัทฯ ถือหุ้นใน TBSP มากกว่าร้อยละ 50.00 บริษัทฯ จะสามารถจัดท างบการเงิน
รวมของบริษัทฯ กับ TBSP ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นใน TBSP เพียงร้อยละ 19.89 การ
ท างบการเงินรวมของบริษัทฯ กับ TBSP จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ จากแนวโน้มการด าเนินงาน
ที่ดีในอดีตของ TBSP ทั้งนี้ TBSP มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก าไรสุทธิใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เท่ากับ 80.47 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้าซึ่ง
เท่ากับ 75.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.72 หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ
ร้อยละ 7.85 

ข้อเสียของการเข้าท ารายการ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

เนื่องจาก บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 600,000,000 บาท เพ่ือจะน าเงิน
ที่ได้จากการเพ่ิมทุนครั้งนี้ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

▪ ผลกระทบที่มีต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที่ 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 7 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 
12 ธันวาคม 2560 คือ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ซ่ึงเท่ากับ 
12.43 บาทต่อหุ้น 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 
 
 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม x จ านวนหุ้น
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม) 
= (12.43 x 360,206,768) + (10.00 x 60,000,000) / (360,206,768 + 60,000,000) 
= 12.08 บาทต่อหุ้น 

Price Dilution = 2.82 % 
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ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น หากมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบทั้งจ านวนแล้ว 
ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 2.82 

▪ ผลกระทบต่อก าไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 

EPS Dilution = (EPS กอ่นเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ 

EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน1/ / จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 
= 337,324,528 / 360,206,768  
= 0.9365 บาทต่อหุ้น 

EPS หลังเสนอขาย = ก าไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน/1 / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม) 
= 337,324,528 / (360,206,768 + 60,000,000)  
= 0.8028 บาทต่อหุ้น 

EPS Dilution =14.28% 
หมายเหตุ:     1/ ก าไรสุทธิส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังคือ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น หากมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบทั้งจ านวนแล้ว 
ผลกระทบด้านการลดลงของก าไรต่อหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับร้อยละ 14.28 

อย่างไรก็ตามภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้ว หากบริษัทฯ ได้หุ้น TBSP เพ่ิมมาก
ขึ้นจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งก าไรจาก TBSP ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพ่ิมขึ้น 
ดังนั้นก าไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจเพ่ิมสูงขึ้นตามผลประกอบการในอนาคตของ 
TBSP  

▪ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

Control Dilution = จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม / 
(จ านวนหุ้นที่ช าระแลว้ + จ านวนหุ้นที่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม) 

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ แต่ละรายมีการใช้สิทธิครบทั้ง
จ านวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง 
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ภาระทางการเงินจากการเข้าท ารายการ 

ในการเข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินเพ่ิมขึ้นในการท ารายการใน
ครั้งนี้ จ านวนไม่เกิน 1,390,000,000 บาท และภายหลังจากท่ีบริษัทฯ น าเงินที่ได้จากการ
เพ่ิมทุน 600,000,000 บาท ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงินแล้ว 
ภาระทางการเงินของบริษัทฯ จะคงเหลืออยู่ จ านวนไม่เกิน 790,000,000 บาท  

อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการอัตราส่วนหนี้สินค่อนข้างต่ า โดยมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 0.34 เท่า มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระผูกพันต่อ
ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 0.09 เท่า โดยการที่บริษัทฯ มีภาระทางการเงิน
เพ่ิมขึ้นในการท ารายการในครั้งนี้ จ านวนไม่เกิน 1,390,000,000 บาท จะส่งผลให้บริษัทฯ 
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เพ่ิมขึ้นเป็น 1.14 เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระผูกพันต่อทุน
เพ่ิมขึ้นเป็น 0.79 เท่า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนเงินกู้ของ
บริษัทอ่ืนในตลท.  

นอกจากนี้ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และส่วนแบ่งเงินปันผลที่เพ่ิมขึ้นจาก TBSP ยังมี
ความเพียงพอต่อภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นในอนาคต และภายหลังจากที่บริษัทฯ น าเงินที่
ได้จากการเพ่ิมทุน 600,000,000 บาท ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบัน
การเงินแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงเป็น 0.95 เท่า และมี
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระผูกพันต่อทุนลดลงเป็น 0.60 เท่า  

3.3 ข้อดี - ข้อเสียของการไม่เข้าท ารายการ 

ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 

ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

หากการท าค าเสนอซื้อดังกล่าวได้รับได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 
1/2561 ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะขออนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 6.0034461 
หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท เพ่ือน าเงินดังกล่าว บริษัทฯ จะ
น าเงินที่ได้จากการเพ่ิมทุนครั้งนี้ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
เพ่ือใช้ในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP 
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ซึ่งการไม่ตอบรับการเข้าท าธุรกรรมข้างต้นจะส่งผลให้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ ทั้งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ผลกระทบต่อก าไรต่อผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียด
ที่แสดงในหัวข้อ 3.2.1 

บริษัทฯ ไม่มีภาระทางการเงินในการเข้าท ารายการ 

ภายหลังจากการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระทางการเงินที่จะต้องจ่าย
สิ่งตอบแทนทั้งหมดซ่ึงคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 1,383,486,983 บาท ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่
เข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีภาระทางการเงินในการเข้าท ารายการ 

ข้อเสียการไม่เข้าท ารายการ 

สูญเสียโอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ 

บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี บุคลากรและผู้บริหาร 
ของ TBSP มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุน
ในการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้  

สูญเสียโอกาสในการเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต 

บริษัทฯ จะสูญเสียโอกาสในการเปลี่ยนสถานะของ TBSP จากการเป็นคู่แข่งมาเป็น
พันธมิตรในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ อาจก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ
ในอนาคตที่มีความทับซ้อนและแข่งขันกันในอนาคต ซึ่งส่งผลให้มีการแข่งขันกันในระดับที่
มีรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

สูญเสียโอกาสในการจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยมี TBSP เป็นบริษัทย่อย 

เนื่องจาก TBSP มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การไม่เข้าท ารายการจะส่งผลให้
บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการท างบการเงินรวมของบริษัทฯ กับ TBSP อันส่งผลให้บริษัทฯ 
สูญเสียโอกาสในการเพิ่มก าไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ตามผลประกอบการในอนาคตของ TBSP 

3.4 ปัจจัยความเสี่ยง 

ผู้ถือหุ้นของ TBSP ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30.11 อันส่งผล
ให้บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นใน TBSP ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 

เนื่องจากบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการในราคาท าค าเสนอซื้อ 15.70 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
เมื่อพิจารณามูลค่าหุ้นของ TBSP ตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย
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ภาระทางการเงินจากการเข้าท ารายการ 

ในการเข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินเพ่ิมขึ้นในการท ารายการใน
ครั้งนี้ จ านวนไม่เกิน 1,390,000,000 บาท และภายหลังจากท่ีบริษัทฯ น าเงินที่ได้จากการ
เพ่ิมทุน 600,000,000 บาท ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงินแล้ว 
ภาระทางการเงินของบริษัทฯ จะคงเหลืออยู่ จ านวนไม่เกิน 790,000,000 บาท  

อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการอัตราส่วนหนี้สินค่อนข้างต่ า โดยมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 0.34 เท่า มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระผูกพันต่อ
ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 0.09 เท่า โดยการที่บริษัทฯ มีภาระทางการเงิน
เพ่ิมขึ้นในการท ารายการในครั้งนี้ จ านวนไม่เกิน 1,390,000,000 บาท จะส่งผลให้บริษัทฯ 
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เพ่ิมขึ้นเป็น 1.14 เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระผูกพันต่อทุน
เพ่ิมขึ้นเป็น 0.79 เท่า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนเงินกู้ของ
บริษัทอ่ืนในตลท.  

นอกจากนี้ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และส่วนแบ่งเงินปันผลที่เพ่ิมขึ้นจาก TBSP ยังมี
ความเพียงพอต่อภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นในอนาคต และภายหลังจากที่บริษัทฯ น าเงินที่
ได้จากการเพ่ิมทุน 600,000,000 บาท ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบัน
การเงินแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงเป็น 0.95 เท่า และมี
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระผูกพันต่อทุนลดลงเป็น 0.60 เท่า  

3.3 ข้อดี - ข้อเสียของการไม่เข้าท ารายการ 

ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 

ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

หากการท าค าเสนอซื้อดังกล่าวได้รับได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 
1/2561 ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะขออนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 6.0034461 
หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท เพ่ือน าเงินดังกล่าว บริษัทฯ จะ
น าเงินที่ได้จากการเพ่ิมทุนครั้งนี้ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
เพ่ือใช้ในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

48 | หน้า 

 

ซึ่งการไม่ตอบรับการเข้าท าธุรกรรมข้างต้นจะส่งผลให้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ ทั้งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ผลกระทบต่อก าไรต่อผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียด
ที่แสดงในหัวข้อ 3.2.1 

บริษัทฯ ไม่มีภาระทางการเงินในการเข้าท ารายการ 

ภายหลังจากการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระทางการเงินที่จะต้องจ่าย
สิ่งตอบแทนทั้งหมดซ่ึงคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 1,383,486,983 บาท ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่
เข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีภาระทางการเงินในการเข้าท ารายการ 

ข้อเสียการไม่เข้าท ารายการ 

สูญเสียโอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ 

บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี บุคลากรและผู้บริหาร 
ของ TBSP มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุน
ในการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้  

สูญเสียโอกาสในการเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต 

บริษัทฯ จะสูญเสียโอกาสในการเปลี่ยนสถานะของ TBSP จากการเป็นคู่แข่งมาเป็น
พันธมิตรในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ อาจก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ
ในอนาคตที่มีความทับซ้อนและแข่งขันกันในอนาคต ซึ่งส่งผลให้มีการแข่งขันกันในระดับที่
มีรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

สูญเสียโอกาสในการจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยมี TBSP เป็นบริษัทย่อย 

เนื่องจาก TBSP มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การไม่เข้าท ารายการจะส่งผลให้
บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการท างบการเงินรวมของบริษัทฯ กับ TBSP อันส่งผลให้บริษัทฯ 
สูญเสียโอกาสในการเพิ่มก าไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ตามผลประกอบการในอนาคตของ TBSP 

3.4 ปัจจัยความเสี่ยง 

ผู้ถือหุ้นของ TBSP ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30.11 อันส่งผล
ให้บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นใน TBSP ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 

เนื่องจากบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการในราคาท าค าเสนอซื้อ 15.70 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
เมื่อพิจารณามูลค่าหุ้นของ TBSP ตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย
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ของหลักทรัพย์ในแต่ละราคา (Volume Weighted Average Price - “VWAP”) ย้อนหลัง 7 - 
360 วัน จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเข้าท า
รายการดังกล่าว พบว่ามูลค่าหุ้นของ TBSP อยู่ในช่วง 13.98 - 15.67 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาท า
ค าเสนอซื้อหุ้นที่ 15.70 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดเพียง 0.03 - 1.72 บาทต่อหุ้น หรืออัตรา
ร้อยละ 0.71 - 10.95 ของราคาตลาดเท่านั้น และล่าสุด ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 ราคา
ตลาดของ TBSP เท่ากับ 15.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาท าค าเสนอซื้อหุ้นที่ 15.70 บาทต่อหุ้น
ดังกล่าว สูงกว่าราคาตลาดเพียง 0.20 บาทต่อหุ้น หรืออัตราร้อยละ 1.30 ของราคาตลาด จาก
เหตุผลข้างต้น ผู้ถือหุ้นของ TBSP อาจพิจารณาไม่ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ อันส่งผลให้
บริษัทฯ ไม่สามารถจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ กับ TBSP ได้ 

ผู้ถือหุ้นของ TBSP ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 65.11 อันส่งผล
ให้บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นใน TBSP สูงกว่าร้อยละ 85.00 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ TBSP ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ สูงเกินไป จนส่งผลให้มีปริมาณผู้
ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ต่ ากว่า 150 ราย หรือมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยต่ ากว่าร้อยละ 
15.00 TBSP จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้น
รายย่อยจะครบตามเกณฑ์ และ TBSP อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ มีนโยบายรักษาสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย และสถานะการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ TBSP ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้บริษัทฯ อาจขาย
หุ้น TBSP ในตลาดเพื่อรักษาสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ผู้ถือหุ้นของ TBSP ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ น้อยกว่าเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

บริษัทฯ จะได้รับเงินจ านวน 600,000,000 บาท จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 6.0034461 หุ้นเดิม ต่อ 
1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท ในกรณีที่มีผู้ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ 
จ านวนน้อยกว่า 38,215,561 หุ้น จากการท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน TBSP จ านวนไม่
เกิน 88,120,190 หุ้น หรือน้อยกว่าร้อยละ 43.37 ของจ านวนหุ้นที่ถูกท าค าเสนอ จะส่งผลให้ 
บริษัทฯ มีเงินเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
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อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับแจ้งว่า ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินเหลือจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน บริษัทฯ จะใช้เงินส่วนที่เหลือนั้นส าหรับเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ
ใช้ส าหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต อันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อไป 

ผลประกอบการของ TBSP ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

ในกรณีที่ TBSP มีผลประกอบการลดลงหรือขาดทุนจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกรับผล
ประกอบการที่ลดลงหรือขาดทุนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในกรณีที่ TBSP กลายเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามจากผลการด าเนินงานในอดีตของ TBSP มีผลการด าเนินงานที่
สม่ าเสมอและฐานะทางการเงินที่มั่นคง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า บริษัทฯ 
มีความเสี่ยงจากผลประกอบการของ TBSP ที่เข้าลงทุนไม่เป็นไปตามคาดหวังค่อนข้างต่ า ทั้งนี้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการด าเนินงานในอนาคตของ 
TBSP ซ่ึงระบุไว้ในหัวข้อ 3.5.6 ส่วนที่ 13 

ความเสี่ยงจากเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

บริษัทฯ ไมไ่ด้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการมีเงื่อนไขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  ซึ่งการเข้าท า
รายการของบริษัทฯ จะไม่ประสบความส าเร็จ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นให้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP 

บริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

เนื่องจากบริษัทฯ จะน าเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มาช าระคืนหนี้เงินกู้ยืม
ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมให้แก่สถาบันการเงิน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้นในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่อง
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ของหลักทรัพย์ในแต่ละราคา (Volume Weighted Average Price - “VWAP”) ย้อนหลัง 7 - 
360 วัน จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเข้าท า
รายการดังกล่าว พบว่ามูลค่าหุ้นของ TBSP อยู่ในช่วง 13.98 - 15.67 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาท า
ค าเสนอซื้อหุ้นที่ 15.70 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดเพียง 0.03 - 1.72 บาทต่อหุ้น หรืออัตรา
ร้อยละ 0.71 - 10.95 ของราคาตลาดเท่านั้น และล่าสุด ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 ราคา
ตลาดของ TBSP เท่ากับ 15.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาท าค าเสนอซื้อหุ้นที่ 15.70 บาทต่อหุ้น
ดังกล่าว สูงกว่าราคาตลาดเพียง 0.20 บาทต่อหุ้น หรืออัตราร้อยละ 1.30 ของราคาตลาด จาก
เหตุผลข้างต้น ผู้ถือหุ้นของ TBSP อาจพิจารณาไม่ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ อันส่งผลให้
บริษัทฯ ไม่สามารถจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ กับ TBSP ได้ 

ผู้ถือหุ้นของ TBSP ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 65.11 อันส่งผล
ให้บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นใน TBSP สูงกว่าร้อยละ 85.00 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ TBSP ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ สูงเกินไป จนส่งผลให้มีปริมาณผู้
ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ต่ ากว่า 150 ราย หรือมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยต่ ากว่าร้อยละ 
15.00 TBSP จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้น
รายย่อยจะครบตามเกณฑ์ และ TBSP อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ มีนโยบายรักษาสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย และสถานะการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ TBSP ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้บริษัทฯ อาจขาย
หุ้น TBSP ในตลาดเพื่อรักษาสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ผู้ถือหุ้นของ TBSP ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ น้อยกว่าเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

บริษัทฯ จะได้รับเงินจ านวน 600,000,000 บาท จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 6.0034461 หุ้นเดิม ต่อ 
1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท ในกรณีที่มีผู้ตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทฯ 
จ านวนน้อยกว่า 38,215,561 หุ้น จากการท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน TBSP จ านวนไม่
เกิน 88,120,190 หุ้น หรือน้อยกว่าร้อยละ 43.37 ของจ านวนหุ้นที่ถูกท าค าเสนอ จะส่งผลให้ 
บริษัทฯ มีเงินเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
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อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับแจ้งว่า ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินเหลือจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน บริษัทฯ จะใช้เงินส่วนที่เหลือนั้นส าหรับเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ
ใช้ส าหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต อันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อไป 

ผลประกอบการของ TBSP ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

ในกรณีที่ TBSP มีผลประกอบการลดลงหรือขาดทุนจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกรับผล
ประกอบการที่ลดลงหรือขาดทุนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในกรณีที่ TBSP กลายเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามจากผลการด าเนินงานในอดีตของ TBSP มีผลการด าเนินงานที่
สม่ าเสมอและฐานะทางการเงินที่มั่นคง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า บริษัทฯ 
มีความเสี่ยงจากผลประกอบการของ TBSP ที่เข้าลงทุนไม่เป็นไปตามคาดหวังค่อนข้างต่ า ทั้งนี้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการด าเนินงานในอนาคตของ 
TBSP ซ่ึงระบุไว้ในหัวข้อ 3.5.6 ส่วนที่ 13 

ความเสี่ยงจากเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

บริษัทฯ ไมไ่ด้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการมีเงื่อนไขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  ซึ่งการเข้าท า
รายการของบริษัทฯ จะไม่ประสบความส าเร็จ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นให้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP 

บริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

เนื่องจากบริษัทฯ จะน าเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มาช าระคืนหนี้เงินกู้ยืม
ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมให้แก่สถาบันการเงิน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้นในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่อง



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

51 | หน้า 

 

หนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องท่ีเกี่ยวข้องอีกต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบของ TBSP 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานะ
ธุรกิจ ผลประกอบการ ทรัพย์สิน และ/หรือสถานะทางการเงินของ TBSP การเข้าท า
รายการของบริษัทฯ อาจไม่ประสบความส าเร็จได้ดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการเข้าท า
รายการ 

3.5 ความเหมาะสมด้านราคาของการเข้าท ารายการ 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้นสามัญของ TBSP ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใช้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร งบ การเงินของ TBSP สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่สอบทาน
โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ตลอดจนข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป อย่างไรก็
ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลและเอกสารส าคัญดังกล่าว
เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนละถูกต้อง รวมทั้ง พิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้
ในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ประเมินมูลค่ากิจการรวมถึงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาราคายุติธรรมของมูลค่า TBSP อาจ
มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าหุ้นของ TBSP ด้วยวิธีต่าง ๆ 
จ านวน 6 วิธี ได้แก่ 

▪ วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
▪ วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
▪ วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 
▪ วิธี เปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน  (Market Comparable 

Approach) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ 

- วิธี อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: 
“P/BV”) 

- วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Ratio: “P/E”) 

▪ วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 
▪ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
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วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน
สุทธิ หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ใช้มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินรวมของ TBSP ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560  

ตารางมูลค่าหุ้นตามบัญช ี

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงิน)  
หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 110.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 165.00 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว 11.00 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร 341.65 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP 627.65 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 110.00 
ราคาหุ้น (บาท/หุ้น) 5.71 

 
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีจะได้มูลค่าหุ้นตามบัญชี เท่ากับ 5.71 บาทต่อ
หุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 627.65 ล้านบาท ซ่ึงต่ ากวา่ราคาท าค าเสนอซ้ือท่ี 15.70 
บาทต่อหุ้น เท่ากับ 9.99 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 63.66 ของราคาเสนอซื้อ ทั้งนี้ 
ราคาหุ้นที่ค านวณได้จากวิธีนี้อาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ TBSP ในปัจจุบันและอนาคตได้ 
เนื่องจากมิได้ค านึงถึงผลประกอบการในอนาคต และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
โดยรวม 

วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของ TBSP ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560 และปรับปรุงด้วยรายการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรือรายการที่มี
ผลกระทบท าให้มูลค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น เช่น ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดจาก
การประเมินทรัพย์สินที่ยังไม่ได้บันทึกงบการเงิน รายการขาดดุลที่สามารถน ามาลดภาษีได้ใน
อนาคต หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ/หรือภายหลังวันที่ในงบการเงิน เป็นต้น หลังจาก
นั้นจึงน าผลลัพธ์ที่ค านวณได้หารด้วยจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของ TBSP 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

51 | หน้า 

 

หนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องท่ีเกี่ยวข้องอีกต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบของ TBSP 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานะ
ธุรกิจ ผลประกอบการ ทรัพย์สิน และ/หรือสถานะทางการเงินของ TBSP การเข้าท า
รายการของบริษัทฯ อาจไม่ประสบความส าเร็จได้ดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการเข้าท า
รายการ 

3.5 ความเหมาะสมด้านราคาของการเข้าท ารายการ 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้นสามัญของ TBSP ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใช้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร งบ การเงินของ TBSP สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่สอบทาน
โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ตลอดจนข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป อย่างไรก็
ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลและเอกสารส าคัญดังกล่าว
เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนละถูกต้อง รวมทั้ง พิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้
ในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ประเมินมูลค่ากิจการรวมถึงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาราคายุติธรรมของมูลค่า TBSP อาจ
มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าหุ้นของ TBSP ด้วยวิธีต่าง ๆ 
จ านวน 6 วิธี ได้แก่ 

▪ วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
▪ วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
▪ วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 
▪ วิธี เปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน  (Market Comparable 

Approach) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ 

- วิธี อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: 
“P/BV”) 

- วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Ratio: “P/E”) 

▪ วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 
▪ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
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วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน
สุทธิ หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ใช้มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินรวมของ TBSP ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560  

ตารางมูลค่าหุ้นตามบัญช ี

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงิน)  
หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 110.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 165.00 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว 11.00 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร 341.65 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP 627.65 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 110.00 
ราคาหุ้น (บาท/หุ้น) 5.71 

 
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีจะได้มูลค่าหุ้นตามบัญชี เท่ากับ 5.71 บาทต่อ
หุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 627.65 ล้านบาท ซ่ึงต่ ากวา่ราคาท าค าเสนอซ้ือท่ี 15.70 
บาทต่อหุ้น เท่ากับ 9.99 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 63.66 ของราคาเสนอซื้อ ทั้งนี้ 
ราคาหุ้นที่ค านวณได้จากวิธีนี้อาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ TBSP ในปัจจุบันและอนาคตได้ 
เนื่องจากมิได้ค านึงถึงผลประกอบการในอนาคต และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
โดยรวม 

วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของ TBSP ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560 และปรับปรุงด้วยรายการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรือรายการที่มี
ผลกระทบท าให้มูลค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น เช่น ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดจาก
การประเมินทรัพย์สินที่ยังไม่ได้บันทึกงบการเงิน รายการขาดดุลที่สามารถน ามาลดภาษีได้ใน
อนาคต หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ/หรือภายหลังวันที่ในงบการเงิน เป็นต้น หลังจาก
นั้นจึงน าผลลัพธ์ที่ค านวณได้หารด้วยจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของ TBSP 
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โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 TBSP มีมูลค่าของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,181.94 ล้านบาท 
ซึ่งส่วนมากประกอบด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มีมูลค่ารวมเท่ากับ 505.21 ล้านบาท 
รองลงมาคือลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน และสินค้าคงเหลือ ที่มูลค่ารวมเท่ากับ 365.54 ล้าน
บาท และ 215.88 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งทรัพย์สินหลักในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ประกอบด้วยที่ดิน 2 แปลง อาคารและส่วนปรับปรุง  3 แห่ง และเครื่องจักร 5 เครื่อง  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางรายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน 

ที่ดิน  
ที่ตั้ง: ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 6 ไร ่
ที่ตั้ง: ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 8 ไร ่

อาคารและส่วนปรับปรุง 

อาคารส านักงานใหญ่โรงงานปู่เจ้าสมิงพราย 
ที่ตั้ง: 41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
โรงงานบางปู 
ที่ตั้ง: 837 ม.4 ซอย 12 ถนนพัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
ส านักงานขายและโรงงานอินโฟเซฟ  
ที่ตั้ง: 406/1 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

เครื่องพิมพ์ 
เครื่อง Finishing 
เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น 
เครื่องบรรจุซอง (บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จ ากัด ท าสัญญาเช่าระยะยาว 5 ปี) 
เครื่องพิมพ์ (บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จ ากัด ท าสัญญาเช่าระยะยาว 5 ปี) 

 
ส่วนหนี้สินรวมของ TBSP มีมูลค่าเท่ากับ 535.40 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากประกอบด้วยเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน ที่มีมูลค่าเท่ากับ 257.91 ล้านบาท รองลงมาคือเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน ที่มีมูลค่าเท่ากับ 185.01 ล้านบาท  

ในการประเมินมูลค่าหุ้นของ TBSP ด้วยวิธีน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ใช้มูลตามบัญชีท่ี
ปรากฎตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 627.65 ล้านบาท ซึ่งต่ ากว่าราคาท าค าเสนอซื้อที่ 15.70 บาทต่อหุ้น 
เท่ากับ 9.99 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 63.66 ของราคาเสนอซื้อ เนื่องจาก TBSP 
ไม่มีรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ทีม่ีนัยส าคัญ 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

54 | หน้า 

 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าที่ตั้งอยู่บน
สมมติฐานว่าราคาในตลาดนั้นเป็นราคาที่สะท้อนอุปสงค์ -อุปทานของหลักทรัพย์ของกิจการ 
โดยรวมมูลค่าหุ้นของ TBSP แสดงไดต้ามแผนภูมิต่อไปนี้  

แผนภูมิราคาตลาดของหุ้น TBSP 

ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติท าค าเสนอซื้อ 
หมายเหตุ:     ได้สะท้อนการลดมูลค่าที่ตราไว้ของ TBSP ในแผนภูมิราคาหุ้นแล้ว 

ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณามูลค่าหุ้นของ TBSP ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณ
การซื้อขายของหลักทรัพย์ในแต่ละราคา (Volume Weighted Average Price - “VWAP”) 
ย้อนหลัง 7 วันท าการ 15 วันท าการ 30 วันท าการ 60 วันท าการ 90 วันท าการ 120 วันท า
การ 180 วันท าการ 270 วันท าการ และ 360 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้การ
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดของ TBSP 

ช่วงเวลา VWAP (บาทต่อหุ้น) 
7 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.41 

15 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 14.46 

30 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 14.53 

60 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 14.61 

90 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 14.78 

120 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 14.96 

180 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.67 

270 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 13.98 

360 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 14.06 
ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 
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โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 TBSP มีมูลค่าของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,181.94 ล้านบาท 
ซึ่งส่วนมากประกอบด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มีมูลค่ารวมเท่ากับ 505.21 ล้านบาท 
รองลงมาคือลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน และสินค้าคงเหลือ ที่มูลค่ารวมเท่ากับ 365.54 ล้าน
บาท และ 215.88 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งทรัพย์สินหลักในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ประกอบด้วยที่ดิน 2 แปลง อาคารและส่วนปรับปรุง  3 แห่ง และเครื่องจักร 5 เครื่อง  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางรายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน 

ที่ดิน  
ที่ตั้ง: ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 6 ไร ่
ที่ตั้ง: ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 8 ไร ่

อาคารและส่วนปรับปรุง 

อาคารส านักงานใหญ่โรงงานปู่เจ้าสมิงพราย 
ที่ตั้ง: 41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
โรงงานบางปู 
ที่ตั้ง: 837 ม.4 ซอย 12 ถนนพัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
ส านักงานขายและโรงงานอินโฟเซฟ  
ที่ตั้ง: 406/1 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

เครื่องพิมพ์ 
เครื่อง Finishing 
เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น 
เครื่องบรรจุซอง (บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จ ากัด ท าสัญญาเช่าระยะยาว 5 ปี) 
เครื่องพิมพ์ (บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จ ากัด ท าสัญญาเช่าระยะยาว 5 ปี) 

 
ส่วนหนี้สินรวมของ TBSP มีมูลค่าเท่ากับ 535.40 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากประกอบด้วยเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน ที่มีมูลค่าเท่ากับ 257.91 ล้านบาท รองลงมาคือเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน ที่มีมูลค่าเท่ากับ 185.01 ล้านบาท  

ในการประเมินมูลค่าหุ้นของ TBSP ด้วยวิธีน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ใช้มูลตามบัญชีท่ี
ปรากฎตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 627.65 ล้านบาท ซึ่งต่ ากว่าราคาท าค าเสนอซื้อที่ 15.70 บาทต่อหุ้น 
เท่ากับ 9.99 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 63.66 ของราคาเสนอซื้อ เนื่องจาก TBSP 
ไม่มีรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ทีม่ีนัยส าคัญ 
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วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าที่ตั้งอยู่บน
สมมติฐานว่าราคาในตลาดนั้นเป็นราคาที่สะท้อนอุปสงค์ -อุปทานของหลักทรัพย์ของกิจการ 
โดยรวมมูลค่าหุ้นของ TBSP แสดงไดต้ามแผนภูมิต่อไปนี้  

แผนภูมิราคาตลาดของหุ้น TBSP 

ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติท าค าเสนอซื้อ 
หมายเหตุ:     ได้สะท้อนการลดมูลค่าที่ตราไว้ของ TBSP ในแผนภูมิราคาหุ้นแล้ว 

ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณามูลค่าหุ้นของ TBSP ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณ
การซื้อขายของหลักทรัพย์ในแต่ละราคา (Volume Weighted Average Price - “VWAP”) 
ย้อนหลัง 7 วันท าการ 15 วันท าการ 30 วันท าการ 60 วันท าการ 90 วันท าการ 120 วันท า
การ 180 วันท าการ 270 วันท าการ และ 360 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้การ
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดของ TBSP 

ช่วงเวลา VWAP (บาทต่อหุ้น) 
7 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.41 

15 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 14.46 

30 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 14.53 

60 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 14.61 

90 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 14.78 

120 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 14.96 

180 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.67 

270 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 13.98 

360 วันท าการ จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 14.06 
ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 
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การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดจะได้มูลค่าหุ้นของ  TBSP อยู่ในช่วง 
13.98 - 15.67 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในช่วง 1,537.93 - 1,724.12 ล้าน
บาท ซึ่งต่ ากว่าราคาท าค าเสนอซื้อที่ 15.70 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.03 - 1.72 บาทต่อหุ้น หรือ
ต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 0.71 - 10.95 ของราคาเสนอซื้อ อย่างไรก็ตามเนื่องจากปริมาณการซื้อ
ขายหุ้นของ TBSP มีสภาพคล่องที่ต่ ามาก โดยปริมาณการซื้อขายต่อวันเฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง
จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 0.002 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ TBSP ดังนั้นวิธี
มูลค่าหุ้นตามราคาตลาดอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง 

วิธีเปรียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) 
เป็นการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันควรมีอัตราส่วนมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน โดยในการเลือก
บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเพ่ือประเมินมูลค่ากิจการของ TBSP นั้น แต่ละบริษัทที่
น ามาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกต่างกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน 
ขนาดของกิจการ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างต้นทุน แหล่งที่มาของรายได้อ่ืน ๆ และคุณภาพ
ของกิจการ เป็นต้น ดังนั้นการน าบริษัททีป่ระกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะ
ไม่ได้ครอบคลุมบริษัทที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดและอาจมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการ
ดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น  

เนื่องจากธุรกิจหลักของ TBSP เป็นการลงทุนในกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
สิ่งพิมพ์เป็นหลัก ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงน าข้อมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ ใน
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย
เนื่องจากบริษัทเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของ TBSP และจดทะเบียนใน 
ตลท. มีจ ากัด โดยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ในสัดส่วนที่เป็นสาระส าคัญของรายได้ 
ทั้งนี้ในวิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้เลือกใช้กลุ่มของบริษัทเทียบเคียงอันสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ได้อ้างถึงข้างต้น โดยทุกบริษัทที่
น ามาเทียบเคียงจะประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงและแบบฟอร์มทางธุรกิจซึ่ง
เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักแก่ TBSP แต่อาจมีความแตกต่างกันในด้านความหลากหลายของ
ประเภทธุรกิจ เช่น  T.K.S. Technologies Public Co., Ltd. จะให้บริการกระดาษพิมพ์
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ต่อเนื่องส าหรับคอมพิวเตอร์ด้วย เป็นต้น โดยสามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียดของแต่ละ
บริษัทเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางข้อมูลบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน 

บริษัท ลักษณะการประกอบธรุกิจ ประเทศ 
มูลค่าตาม 
ราคาตลาด1/ 
(ล้านบาท) 

Toppan Printing Co., Ltd.  บริการสิ่งพิมพ์หลากหลายประเภท เช่น เอกสาร
ป้องกันการปลอมแปลง แบบฟอร์มธุรกิจ สิ่งพิมพ์
เชิงพาณิชย์ บรรจุภัณฑ์ RFID NFC โซลูชั่น  

ญี่ปุ่น 193,774.1 

 

Toppan Forms Co., Ltd.   ผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ เช่น แบบฟอร์มธุรกิจ 
สลิปการช าระเงิน ฉลากผลิตภัณฑ์ เอกสาร
ป้องกันการปลอมแปลง และแบบฟอร์มที่มี
รูปแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ญี่ปุ่น 39,624.6 

Tung Kong Security Printing Co., Ltd.  บริการสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบและพิมพ์แบบฟอร์ม
ธุรกิจ รวมถึงเอกสารป้องกันการปลอมแปลง ผลิต
บัตรเครดิต บัตรประกันสังคม 

จีน 35,042.9 

 

T.K.S. Technologies Public Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ซี
เคียวริตี้ บริการพิมพ์ระบบดิจิตอล กระดาษพิมพ์
ต่ อ เนื่ อ งส าหรับคอมพิ ว เตอร์  และบริการ
คลังสินค้าแบบพิมพ์ 

ไทย 4,466.6 

ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 
หมายเหตุ:     1/ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 
 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: “P/BV”) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี เป็นการน ามูลค่าหุ้น
ตามบัญชีของ TBSP ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ตามที่แสดงในวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ซึ่ง
เท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น มาคูณกับค่าเฉลี่ยมัธยฐาน (Median) ส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ตามบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงข้างต้นในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังไป
จนถึง 360 วันย้อนหลัง 
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การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดจะได้มูลค่าหุ้นของ  TBSP อยู่ในช่วง 
13.98 - 15.67 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในช่วง 1,537.93 - 1,724.12 ล้าน
บาท ซึ่งต่ ากว่าราคาท าค าเสนอซื้อที่ 15.70 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.03 - 1.72 บาทต่อหุ้น หรือ
ต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 0.71 - 10.95 ของราคาเสนอซ้ือ อย่างไรก็ตามเนื่องจากปริมาณการซื้อ
ขายหุ้นของ TBSP มีสภาพคล่องที่ต่ ามาก โดยปริมาณการซื้อขายต่อวันเฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง
จากวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 0.002 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ TBSP ดังนั้นวิธี
มูลค่าหุ้นตามราคาตลาดอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง 

วิธีเปรียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) 
เป็นการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันควรมีอัตราส่วนมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน โดยในการเลือก
บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเพ่ือประเมินมูลค่ากิจการของ TBSP นั้น แต่ละบริษัทที่
น ามาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกต่างกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน 
ขนาดของกิจการ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างต้นทุน แหล่งที่มาของรายได้อ่ืน ๆ และคุณภาพ
ของกิจการ เป็นต้น ดังนั้นการน าบริษัททีป่ระกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะ
ไม่ได้ครอบคลุมบริษัทที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดและอาจมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการ
ดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น  

เนื่องจากธุรกิจหลักของ TBSP เป็นการลงทุนในกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
สิ่งพิมพ์เป็นหลัก ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงน าข้อมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ ใน
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย
เนื่องจากบริษัทเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของ TBSP และจดทะเบียนใน 
ตลท. มีจ ากัด โดยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ในสัดส่วนที่เป็นสาระส าคัญของรายได้ 
ทั้งนี้ในวิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้เลือกใช้กลุ่มของบริษัทเทียบเคียงอันสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ได้อ้างถึงข้างต้น โดยทุกบริษัทที่
น ามาเทียบเคียงจะประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงและแบบฟอร์มทางธุรกิจซึ่ง
เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักแก่ TBSP แต่อาจมีความแตกต่างกันในด้านความหลากหลายของ
ประเภทธุรกิจ เช่น  T.K.S. Technologies Public Co., Ltd. จะให้บริการกระดาษพิมพ์
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ต่อเนื่องส าหรับคอมพิวเตอร์ด้วย เป็นต้น โดยสามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียดของแต่ละ
บริษัทเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางข้อมูลบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน 

บริษัท ลักษณะการประกอบธรุกิจ ประเทศ 
มูลค่าตาม 
ราคาตลาด1/ 
(ล้านบาท) 

Toppan Printing Co., Ltd.  บริการสิ่งพิมพ์หลากหลายประเภท เช่น เอกสาร
ป้องกันการปลอมแปลง แบบฟอร์มธุรกิจ สิ่งพิมพ์
เชิงพาณิชย์ บรรจุภัณฑ์ RFID NFC โซลูชั่น  

ญี่ปุ่น 193,774.1 

 

Toppan Forms Co., Ltd.   ผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ เช่น แบบฟอร์มธุรกิจ 
สลิปการช าระเงิน ฉลากผลิตภัณฑ์ เอกสาร
ป้องกันการปลอมแปลง และแบบฟอร์มที่มี
รูปแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ญี่ปุ่น 39,624.6 

Tung Kong Security Printing Co., Ltd.  บริการสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบและพิมพ์แบบฟอร์ม
ธุรกิจ รวมถึงเอกสารป้องกันการปลอมแปลง ผลิต
บัตรเครดิต บัตรประกันสังคม 

จีน 35,042.9 

 

T.K.S. Technologies Public Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ซี
เคียวริตี้ บริการพิมพ์ระบบดิจิตอล กระดาษพิมพ์
ต่ อ เนื่ อ งส าหรับคอมพิ ว เตอร์  และบริการ
คลังสินค้าแบบพิมพ์ 

ไทย 4,466.6 

ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 
หมายเหตุ:     1/ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 
 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: “P/BV”) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี เป็นการน ามูลค่าหุ้น
ตามบัญชีของ TBSP ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ตามที่แสดงในวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ซึ่ง
เท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น มาคูณกับค่าเฉลี่ยมัธยฐาน (Median) ส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ตามบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงข้างต้นในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังไป
จนถึง 360 วันย้อนหลัง 
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ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี

บริษัท 
P/BV Ratio 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

Toppan Printing Co., Ltd. 0.54 0.54 0.57 0.57 0.58 0.59 0.60 0.59 0.56 

Toppan Forms Co., Ltd. 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.75 0.74 

Tung Kong Security Printing Co., Ltd. 5.04 5.24 5.70 5.67 5.65 5.75 6.07 6.58 6.98 

T.K.S. Technologies Public Co., Ltd. 2.56 2.64 2.93 3.04 2.99 2.94 2.82 2.63 2.58 

ค่ามัธยฐาน P/BV 1.68 1.72 1.86 1.92 1.89 1.86 1.79 1.69 1.66 

มูลค่าหุ้นตามบัญชีของ TBSP 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 

ราคาต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.59 9.81 10.62 10.95 10.77 10.62 10.24 9.65 9.47 
ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 

 

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/BV ของบริษัทเทียบเคียง ส าหรับงวด 12 เดือน
ย้อนหลังเท่ากับ 1.66 - 1.92 เท่า อันส่งผลให้มูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 9.47 - 10.95 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในช่วง 
1,024.04 - 1,240.19 ล้านบาท ซ่ึงต่ ากวา่ราคาท าค าเสนอซ้ือท่ี 15.70 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 
4.75 - 6.23 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 30.27 - 39.66 ของราคาเสนอซื้อ 

วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: “P/E”) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น  (P/E) ของ TBSP ตามที่
ปรากฏในงบการเงินงวด 12 เดือนย้อนหลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ซึ่งเท่ากับ 0.84 
บาทต่อหุ้น คูณด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/E ของบริษัทที่เทียบเคียง
ข้างต้น 
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ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ

บริษัท 
P/E Ratio 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

Toppan Printing Co., Ltd. 18.05 18.08 18.86 19.11 19.21 19.61 19.87 19.61 18.70 

Toppan Forms Co., Ltd. 34.40 34.20 34.07 34.08 33.64 33.72 33.06 32.31 31.95 

Tung Kong Security Printing Co., Ltd. 30.97 32.23 35.02 34.84 34.72 35.36 37.27 40.45 42.90 

T.K.S. Technologies Public Co., Ltd. 13.28 13.72 15.20 15.80 15.53 15.25 14.63 13.66 13.37 

ค่ามัธยฐาน P/E 24.51 25.15 26.47 26.59 26.42 26.67 26.47 25.96 25.33 

ก าไรสุทธิต่อหุ้นของ TBSP 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 

ราคาต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 20.47 21.01 22.11 22.21 22.07 22.27 22.11 21.68 21.15 
ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 

 
มูลค่าหุ้นของ TBSP ที่ค านวณโดยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน P/E ของบริษัทเทียบเคียง
ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ที่อยู่ในช่วง 24.51 - 26.67 เท่า ส่งผลให้ได้ราคาต่อหุ้นของ 
TBSP อยู่ในช่วง 20.47 - 22.27 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าหรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่อยู่
ในช่วง 2,252.08 - 2,450.07 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาท าค าเสนอซื้อที่ 15.70 บาทต่อหุ้น 
เท่ากับ 4.77 - 6.57 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 30.40 - 41.87 ของราคาเสนอ
ซ้ือ 

วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) เป็นวิธี
ค านวณมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของกิจการ โดยใช้ค่ามัธยฐานของอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไร
จากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย 
(Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation and amortization - 
“EV/EBITDA”) ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ของบริษัทเทียบเคียงในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ถูกซื้อขายในอดีต มาคูณกับ EBITDA ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง
ของ TBSP ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีดังกล่าวจะมีความ
แตกต่างของแต่ละธุรกรรมจากธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น 
จึงเป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ข้อมูลของธุรกรรมเทียบเคียง
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี

บริษัท 
P/BV Ratio 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

Toppan Printing Co., Ltd. 0.54 0.54 0.57 0.57 0.58 0.59 0.60 0.59 0.56 

Toppan Forms Co., Ltd. 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.75 0.74 

Tung Kong Security Printing Co., Ltd. 5.04 5.24 5.70 5.67 5.65 5.75 6.07 6.58 6.98 

T.K.S. Technologies Public Co., Ltd. 2.56 2.64 2.93 3.04 2.99 2.94 2.82 2.63 2.58 

ค่ามัธยฐาน P/BV 1.68 1.72 1.86 1.92 1.89 1.86 1.79 1.69 1.66 

มูลค่าหุ้นตามบัญชีของ TBSP 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 

ราคาต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.59 9.81 10.62 10.95 10.77 10.62 10.24 9.65 9.47 
ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 

 

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/BV ของบริษัทเทียบเคียง ส าหรับงวด 12 เดือน
ย้อนหลังเท่ากับ 1.66 - 1.92 เท่า อันส่งผลให้มูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 9.47 - 10.95 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในช่วง 
1,024.04 - 1,240.19 ล้านบาท ซ่ึงต่ ากวา่ราคาท าค าเสนอซ้ือท่ี 15.70 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 
4.75 - 6.23 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 30.27 - 39.66 ของราคาเสนอซื้อ 

วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: “P/E”) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น  (P/E) ของ TBSP ตามที่
ปรากฏในงบการเงินงวด 12 เดือนย้อนหลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ซึ่งเท่ากับ 0.84 
บาทต่อหุ้น คูณด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/E ของบริษัทที่เทียบเคียง
ข้างต้น 
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ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ

บริษัท 
P/E Ratio 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

Toppan Printing Co., Ltd. 18.05 18.08 18.86 19.11 19.21 19.61 19.87 19.61 18.70 

Toppan Forms Co., Ltd. 34.40 34.20 34.07 34.08 33.64 33.72 33.06 32.31 31.95 

Tung Kong Security Printing Co., Ltd. 30.97 32.23 35.02 34.84 34.72 35.36 37.27 40.45 42.90 

T.K.S. Technologies Public Co., Ltd. 13.28 13.72 15.20 15.80 15.53 15.25 14.63 13.66 13.37 

ค่ามัธยฐาน P/E 24.51 25.15 26.47 26.59 26.42 26.67 26.47 25.96 25.33 

ก าไรสุทธิต่อหุ้นของ TBSP 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 

ราคาต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 20.47 21.01 22.11 22.21 22.07 22.27 22.11 21.68 21.15 
ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 

 
มูลค่าหุ้นของ TBSP ที่ค านวณโดยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน P/E ของบริษัทเทียบเคียง
ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ที่อยู่ในช่วง 24.51 - 26.67 เท่า ส่งผลให้ได้ราคาต่อหุ้นของ 
TBSP อยู่ในช่วง 20.47 - 22.27 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าหรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่อยู่
ในช่วง 2,252.08 - 2,450.07 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาท าค าเสนอซื้อที่ 15.70 บาทต่อหุ้น 
เท่ากับ 4.77 - 6.57 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 30.40 - 41.87 ของราคาเสนอ
ซ้ือ 

วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) เป็นวิธี
ค านวณมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของกิจการ โดยใช้ค่ามัธยฐานของอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไร
จากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย 
(Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation and amortization - 
“EV/EBITDA”) ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ของบริษัทเทียบเคียงในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ถูกซื้อขายในอดีต มาคูณกับ EBITDA ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง
ของ TBSP ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีดังกล่าวจะมีความ
แตกต่างของแต่ละธุรกรรมจากธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น 
จึงเป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ข้อมูลของธุรกรรมเทียบเคียง
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางข้อมูลของธุรกรรมท่ีใกล้เคียงกัน

วันที่ ผู้ถูกซ้ือ สัดส่วนการซื้อ 
(ร้อยละ) 

มูลค่าการซื้อขาย 
(ล้านบาท) 

อัตราส่วน 
EV/EBITDA (เท่า) 

มี.ค. 59 Abundance International Limited 11.41  69.01  19.60 
ม.ค. 58 Brilliant Circle Holdings International Limited 16.83  2,547.77  4.67 
ส.ค. 57 eprint Group Limited 12.38  282.45  29.40 
มิ.ย. 57 Vertua Limited 33.30  10.10  53.00 
ส.ค. 56 Salee Printing Public Company Limited 30.00  320.40  6.74 
มิ.ย. 53 Eastern Printing Public Company Limited 41.03  369.65  20.90 
ต.ค. 48 Computer Forms (Malaysia) Berhad 32.00  89.21  10.50 
พ.ค. 46 PMP Limited 13.90  828.30  8.58 

ค่ามัธยฐาน 15.05 
ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 

 
ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอ่ืนในอดีตเท่ากับ  
15.05 เท่า 

ตารางการค านวณมูลคา่หุ้นจากการเทียบกับธุรกรรมท่ีใกล้เคียงกนั 

หน่วย : ล้านบาท 
งวด 12 เดือนย้อนหลัง 

ค่ามัธยฐาน 
อัตราส่วน EV/EBITDA  15.05 
EBITDA ของ TBSP  167.89 
มูลค่ากิจการ  2,526.71 
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  26.75 
หัก: หนี้สินสุทธิ  (215.08) 
หัก: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  (18.90) 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น  2,319.49 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  110.00 
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)  21.09 

 
มูลค่าหุ้นของ TBSP ที่ค านวณโดยวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน เท่ากับ 21.09 บาท
ต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในช่วง 2,319.49 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาท าค าเสนอ
ซื้อที่ 15.70 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 5.39 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 34.31 ของราคา
เสนอซื้อ  
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วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการประเมินกระแสเงินสดสุทธิที่ TBSP คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินงานของ TBSP (Free Cash Flow to Firm) (“FCFF”) ซึ่งได้จากการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตของ TBSP เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2561 - 2565) โดยตั้งอยู่บน
สมมติฐานว่า TBSP จะยังคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

▪ การประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดท าประมาณการทางการเงิน 
เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน 

▪ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้น า FCFF มาคิดลดให้เป็นไปภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
(Weighted Average Cost of Capital) (“WACC”) ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
โดยน าผลรวมของกระแสเงินสดคิดลดดังกล่าวมารวมกับเงินสดและสินทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนในปัจจุบัน 

▪ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของ  FCFF โดยอ้างอิง
ข้อมูล และสมมติฐานที่ได้รับจาก FCFF และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง 

ซึ่งประมาณการทางการเงิน และข้อสมมติฐานในการประมาณการทางการเงินของ TBSP มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายได ้

▪ เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง 

รายได้จากเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงของ TBSP มีอัตราการลดลงเฉลี่ย
ต่อปีเท่ากับร้อยละ 0.85 ระหว่างปี 2557 - 2560 เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงด้าน
ราคา ผลิตภัณฑ์ และสินค้าทดแทน อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เริ่มมีการปรับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนมากขึ้น และอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เช็คยังได้รับผลกระทบโดยตรงจากระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการเงินของรัฐบาล ที่จะส่งผลให้ความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์เช็คลดลงได้ ทั้งนี้ในปี 2558 มีรายได้พิเศษจากกิจกรรมไปรษณียบัตรทาย
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ตารางข้อมูลของธุรกรรมท่ีใกล้เคียงกัน

วันที่ ผู้ถูกซ้ือ สัดส่วนการซื้อ 
(ร้อยละ) 

มูลค่าการซื้อขาย 
(ล้านบาท) 

อัตราส่วน 
EV/EBITDA (เท่า) 

มี.ค. 59 Abundance International Limited 11.41  69.01  19.60 
ม.ค. 58 Brilliant Circle Holdings International Limited 16.83  2,547.77  4.67 
ส.ค. 57 eprint Group Limited 12.38  282.45  29.40 
มิ.ย. 57 Vertua Limited 33.30  10.10  53.00 
ส.ค. 56 Salee Printing Public Company Limited 30.00  320.40  6.74 
มิ.ย. 53 Eastern Printing Public Company Limited 41.03  369.65  20.90 
ต.ค. 48 Computer Forms (Malaysia) Berhad 32.00  89.21  10.50 
พ.ค. 46 PMP Limited 13.90  828.30  8.58 

ค่ามัธยฐาน 15.05 
ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 

 
ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอ่ืนในอดีตเท่ากับ  
15.05 เท่า 

ตารางการค านวณมูลคา่หุ้นจากการเทียบกับธุรกรรมท่ีใกล้เคียงกนั 

หน่วย : ล้านบาท 
งวด 12 เดือนย้อนหลัง 

ค่ามัธยฐาน 
อัตราส่วน EV/EBITDA  15.05 
EBITDA ของ TBSP  167.89 
มูลค่ากิจการ  2,526.71 
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  26.75 
หัก: หนี้สินสุทธิ  (215.08) 
หัก: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  (18.90) 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น  2,319.49 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  110.00 
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)  21.09 

 
มูลค่าหุ้นของ TBSP ที่ค านวณโดยวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน เท่ากับ 21.09 บาท
ต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในช่วง 2,319.49 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาท าค าเสนอ
ซื้อที่ 15.70 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 5.39 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 34.31 ของราคา
เสนอซื้อ  

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
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วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการประเมินกระแสเงินสดสุทธิที่ TBSP คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินงานของ TBSP (Free Cash Flow to Firm) (“FCFF”) ซึ่งได้จากการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตของ TBSP เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2561 - 2565) โดยตั้งอยู่บน
สมมติฐานว่า TBSP จะยังคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

▪ การประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดท าประมาณการทางการเงิน 
เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน 

▪ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้น า FCFF มาคิดลดให้เป็นไปภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
(Weighted Average Cost of Capital) (“WACC”) ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
โดยน าผลรวมของกระแสเงินสดคิดลดดังกล่าวมารวมกับเงินสดและสินทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนในปัจจุบัน 

▪ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของ  FCFF โดยอ้างอิง
ข้อมูล และสมมติฐานที่ได้รับจาก FCFF และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง 

ซึ่งประมาณการทางการเงิน และข้อสมมติฐานในการประมาณการทางการเงินของ TBSP มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายได ้

▪ เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง 

รายได้จากเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงของ TBSP มีอัตราการลดลงเฉลี่ย
ต่อปีเท่ากับร้อยละ 0.85 ระหว่างปี 2557 - 2560 เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงด้าน
ราคา ผลิตภัณฑ์ และสินค้าทดแทน อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เริ่มมีการปรับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนมากขึ้น และอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เช็คยังได้รับผลกระทบโดยตรงจากระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการเงินของรัฐบาล ที่จะส่งผลให้ความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์เช็คลดลงได้ ทั้งนี้ในปี 2558 มีรายได้พิเศษจากกิจกรรมไปรษณียบัตรทาย
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ผลฟุตบอลยูโร แนวโน้มการลดลงของรายได้จากเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอม
แปลงของ TBSP ในช่วงระหว่างปี 2557 - 2560 ยังสอดคล้องกับการลดลงของ
ปริมาณเช็คเรียกเกบ็รวมในระบบ จากธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ที่
มีอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 1.821 อันสะท้อนถึงวงจรชีวิตอุตสาหกรรมที่
อยู่ในขั้นอ่ิมตัวและเริ่มถดถอย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเชื่อว่า TBSP จะสามารถคงส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ใน
อนาคต ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงมีคู่แข่งที่น้อย
ราย และ TBSP มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีแผนที่จะน าเทคโนโลยีการผลิตที่
เพ่ิมประสิทธิภาพมาใช้ในการผลิตมากยิ่งขึ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ประมาณ
การอัตราการลดลงของรายได้จากเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ในปี 2561 
- 2565 เท่ากับร้อยละ 0.85 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีระหว่างปี 2557 
- 2560 ที่ผ่านมา 

ผลการประมาณรายได้จากเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงในประเทศ 
สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางประมาณการรายได้จากเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง 

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

อัตราการเติบโต  (1.03%) 11.98% (12.05%) (0.85%) (0.85%) (0.85%) (0.85%) (0.85%) 

รวมรายได้ 365.77 362.00 405.36 356.50 353.46 350.45 347.46 344.50 341.57 

ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 

▪ บัตรพลาสติก 

รายได้จากบัตรพลาสติกของ TBSP มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 23.29 
ระหว่างปี 2557 - 2560 อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของรายได้ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นสืบ
เนื่องมาจากรายได้พิเศษจากโครงการของภาครัฐในปี 2560  โดยเมื่อพิจารณาอัตรา
การเติบโตระหว่างปี 2557 - 2559 เท่านั้นแล้ว อัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปีจะเท่ากับ
ร้อยละ 7.48 

                                           
1 รายละเอียดในห้วข้อที่ 2.5.9 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
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จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TBSP พบว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมบัตรพลาสติกจะ
มีการแข่งขันด้านราคาที่สูง และมีอ านาจการต่อรอง (Bargaining Power) กับลูกค้า
และผู้จัดหาวัตถุดิบที่ต่ า อย่างไรก็ตาม TBSP มีกลยุทธ์ในการเพ่ิมรายได้และส่วนแบ่ง
ตลาดในส่วนของบัตรพลาสติกในประเทศดังนี้ (1) การพัฒนาเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ 
(Product Innovation) ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความแตกต่างและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับลูกค้า  (2) การให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร (Solution 
Integration) โดยจะมุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษากับลูกค้าในทุก ๆ 
กระบวนการ ซึ่งมากกว่าการเป็นผู้ผลิตบัตรพลาสติกให้กับลูกค้าตามค าสั่งซื้อเพียง
อย่ าง เดี ยว เท่ านั้ น  และ (3) การ เจาะกลุ่ มลู กค้ ากลุ่ ม ใหม่  (New Segment)
นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าธนาคารให้มากขึ้น ด้วย 3 กลยุทธ์หลักที่กล่าวมาข้างต้นจะ
ช่วยให้ TBSP สร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความแตกต่างในการแข่งขันกับคู่แข่งอ่ืน ๆ ได้
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

จากเหตุผลดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ประมาณการอัตราการเติบโตต่อปี
ของรายได้จากบัตรพลาสติกในปี 2561 - 2565 เท่ากับร้อยละ 5.85 ต่อปี โดยอ้างอิง
ข้อมูลปริมาณการเติบโตของการใช้บัตรพลาสติกเพ่ือช าระเงินจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย1 โดยการประมาณการจะไม่พิจารณาถึงรายได้ในปี 2560 เนื่องจากมี
รายได้พิเศษจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า อัตราการเติบโตดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากอัตราการเติบโต
ดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับ (1) อัตราการเติบโตของรายได้จากบัตรพลาสติกเฉลี่ยต่อ
ปีของ TBSP ในอดีต และ (2) ประมาณการอัตราการเติบโตของปริมาณบัตรพลาสติก
ในระบบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก The International 
Card Manufacturers Association (ICMA)2 ที่ประมาณอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ร้อยละ 4.60 

ผลการประมาณรายได้จากบัตรพลาสติกในประเทศ สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

                                           
1 รายละเอียดในหัวข้อที่ 2.5.9 
2 รายละเอียดในหัวข้อที่ 2.5.9 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
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ผลฟุตบอลยูโร แนวโน้มการลดลงของรายได้จากเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอม
แปลงของ TBSP ในช่วงระหว่างปี 2557 - 2560 ยังสอดคล้องกับการลดลงของ
ปริมาณเช็คเรียกเกบ็รวมในระบบ จากธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ที่
มีอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 1.821 อันสะท้อนถึงวงจรชีวิตอุตสาหกรรมที่
อยู่ในขั้นอ่ิมตัวและเริ่มถดถอย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเชื่อว่า TBSP จะสามารถคงส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ใน
อนาคต ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงมีคู่แข่งที่น้อย
ราย และ TBSP มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีแผนที่จะน าเทคโนโลยีการผลิตที่
เพ่ิมประสิทธิภาพมาใช้ในการผลิตมากยิ่งขึ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ประมาณ
การอัตราการลดลงของรายได้จากเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ในปี 2561 
- 2565 เท่ากับร้อยละ 0.85 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีระหว่างปี 2557 
- 2560 ที่ผ่านมา 

ผลการประมาณรายได้จากเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงในประเทศ 
สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางประมาณการรายได้จากเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง 

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

อัตราการเติบโต  (1.03%) 11.98% (12.05%) (0.85%) (0.85%) (0.85%) (0.85%) (0.85%) 

รวมรายได้ 365.77 362.00 405.36 356.50 353.46 350.45 347.46 344.50 341.57 

ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 

▪ บัตรพลาสติก 

รายได้จากบัตรพลาสติกของ TBSP มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 23.29 
ระหว่างปี 2557 - 2560 อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของรายได้ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นสืบ
เนื่องมาจากรายได้พิเศษจากโครงการของภาครัฐในปี 2560  โดยเมื่อพิจารณาอัตรา
การเติบโตระหว่างปี 2557 - 2559 เท่านั้นแล้ว อัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปีจะเท่ากับ
ร้อยละ 7.48 

                                           
1 รายละเอียดในห้วข้อที่ 2.5.9 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
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จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TBSP พบว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมบัตรพลาสติกจะ
มีการแข่งขันด้านราคาที่สูง และมีอ านาจการต่อรอง (Bargaining Power) กับลูกค้า
และผู้จัดหาวัตถุดิบที่ต่ า อย่างไรก็ตาม TBSP มีกลยุทธ์ในการเพ่ิมรายได้และส่วนแบ่ง
ตลาดในส่วนของบัตรพลาสติกในประเทศดังนี้ (1) การพัฒนาเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ 
(Product Innovation) ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความแตกต่างและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับลูกค้า  (2) การให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร (Solution 
Integration) โดยจะมุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษากับลูกค้าในทุก ๆ 
กระบวนการ ซึ่งมากกว่าการเป็นผู้ผลิตบัตรพลาสติกให้กับลูกค้าตามค าสั่งซื้อเพียง
อย่ าง เดี ยว เท่ านั้ น  และ (3) การ เจาะกลุ่ มลู กค้ ากลุ่ ม ใหม่  (New Segment)
นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าธนาคารให้มากขึ้น ด้วย 3 กลยุทธ์หลักที่กล่าวมาข้างต้นจะ
ช่วยให้ TBSP สร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความแตกต่างในการแข่งขันกับคู่แข่งอ่ืน ๆ ได้
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

จากเหตุผลดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ประมาณการอัตราการเติบโตต่อปี
ของรายได้จากบัตรพลาสติกในปี 2561 - 2565 เท่ากับร้อยละ 5.85 ต่อปี โดยอ้างอิง
ข้อมูลปริมาณการเติบโตของการใช้บัตรพลาสติกเพ่ือช าระเงินจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย1 โดยการประมาณการจะไม่พิจารณาถึงรายได้ในปี 2560 เนื่องจากมี
รายได้พิเศษจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า อัตราการเติบโตดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากอัตราการเติบโต
ดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับ (1) อัตราการเติบโตของรายได้จากบัตรพลาสติกเฉลี่ยต่อ
ปีของ TBSP ในอดีต และ (2) ประมาณการอัตราการเติบโตของปริมาณบัตรพลาสติก
ในระบบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก The International 
Card Manufacturers Association (ICMA)2 ที่ประมาณอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ร้อยละ 4.60 

ผลการประมาณรายได้จากบัตรพลาสติกในประเทศ สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

                                           
1 รายละเอียดในหัวข้อที่ 2.5.9 
2 รายละเอียดในหัวข้อที่ 2.5.9 
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ตารางประมาณการรายได้จากบัตรพลาสติก

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

อัตราการเติบโต  5.12% 9.89% 62.22% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 

รวมรายได้ 196.66 206.74 227.19 368.56 254.55 269.44 285.20 301.89 319.55 
ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 

▪ แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 

รายได้จากแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ของ TBSP มีอัตราการลดลงเฉลี่ย
ต่อปีเท่ากับร้อยละ 2.13 ระหว่างปี 2557 - 2560 เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงด้าน
ราคา ผลิตภัณฑ์ และสินค้าทดแทน จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เริ่มมีการปรับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนมากขึ้น ทั้งนี้ในปี 2558 
TBSP รายได้ของ TBSP ค่อนข้างสูงเนื่องจากได้รับงานพิเศษประกอบกับการปรับ
รูปแบบการใช้งานของลูกคา้กลุ่มธนาคาร 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเชื่อว่า TBSP จะสามารถคงระดับผลประกอบการในระดับ
เดียวกันกับที่ TBSP สามารถด าเนินการในอดตีได้ เนื่องจากลูกค้ามักมีความคุ้นเคยใน
สินค้าและและขั้นตอนการสั่งสินค้าอย่างดี การเปลี่ยนบริษัทในการสั่งซื้อจะส่งผลให้
ลูกค้าเกิดความยุ่งยากในการจัดท าสินค้าใหม่  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้
ประมาณการอัตราการลดลงของรายได้จากแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 
ในปี 2561 - 2565 เท่ากับร้อยละ 2.13 ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปี
ระหว่างปี 2557 - 2560 ที่ผ่านมา 

ผลการประมาณรายได้จากแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ ในประเทศ 
สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางประมาณการรายได้จากแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย ์

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

อัตราการเติบโต  13.32% 0.86% (17.97%) (2.13%) (2.13%) (2.13%) (2.13%) (2.13%) 

รวมรายได้ 240.08 272.05 274.38 225.07 220.28 215.60 211.01 206.52 202.12 
ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
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▪ รายได้จากการส่งออก ธุรกิจอ่ืน และธุรกิจใหม่ 

รายได้จากการส่งออก ธุรกิจอ่ืน และธุรกิจใหม่ มีสัดส่วนรายได้ต่อรายได้ทั้งหมด
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนรายได้ต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 21.82 ใน
ปี 2557 เป็นร้อยละ 26.97 ในปี 2559 และคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นสูงถึงร้อย
ละ 28.40 ในปี 2560 ทั้งนีเ้ป็นผลมาจากแนวโน้มการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพ่ือน
บ้านที่มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งลูกค้ามีความต้องการสินค้าพ่วงกันกับ
การให้บริการอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร TBSP 
นั้น TBSP จะมุ่งเน้นการด าเนินกลุ่มธุรกิจในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นในอนาคต อันมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

รายได้จากการส่งออก 

- ในส่วนของการส่งออกเช็คและผลิตภัณฑ์ป้องกันการปลอมแปลง และการส่งออก
แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TBSP 
นั้นพบว่า TBSP มีแนวโน้มที่จะขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ที่ TBSP 
ได้จัดท าไว้ในแผนการด าเนินธุรกิจระยะกลาง  

- ในส่วนของธุรกิจบัตรพลาสติก TBSP จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TBSP นั้น
พบว่า TBSP มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศแล้วในระดับหนึ่ง และมี
แนวโน้มที่จะขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ที่ TBSP ได้จัดท าไว้ใน
แผนการด าเนินธุรกิจระยะกลาง  

รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ  

- รายได้ในส่วนนี้ประกอบด้วย (1) งานพิมพ์ข้อมูล / พับบรรจุซอง และส่งทาง
ไปรษณีย์ (2) บริการบริหารจัดการคลังเอกสารและอุปกรณ์อย่างครบวงจร และ 
(3) บริการจัดเก็บเอกสารและท าลายข้อมูล ซ่ึง TBSP มีแนวทางในการใช้กลยุทธ์
ในการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการให้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับรายได้และก าไรที่สูงขึ้น 
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ตารางประมาณการรายได้จากบัตรพลาสติก

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

อัตราการเติบโต  5.12% 9.89% 62.22% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 

รวมรายได้ 196.66 206.74 227.19 368.56 254.55 269.44 285.20 301.89 319.55 
ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 

▪ แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 

รายได้จากแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ของ TBSP มีอัตราการลดลงเฉลี่ย
ต่อปีเท่ากับร้อยละ 2.13 ระหว่างปี 2557 - 2560 เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงด้าน
ราคา ผลิตภัณฑ์ และสินค้าทดแทน จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เริ่มมีการปรับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนมากขึ้น ทั้งนี้ในปี 2558 
TBSP รายได้ของ TBSP ค่อนข้างสูงเนื่องจากได้รับงานพิเศษประกอบกับการปรับ
รูปแบบการใช้งานของลูกคา้กลุ่มธนาคาร 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเชื่อว่า TBSP จะสามารถคงระดับผลประกอบการในระดับ
เดียวกันกับที่ TBSP สามารถด าเนินการในอดตีได้ เนื่องจากลูกค้ามักมีความคุ้นเคยใน
สินค้าและและขั้นตอนการสั่งสินค้าอย่างดี การเปลี่ยนบริษัทในการสั่งซื้อจะส่งผลให้
ลูกค้าเกิดความยุ่งยากในการจัดท าสินค้าใหม่  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้
ประมาณการอัตราการลดลงของรายได้จากแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ 
ในปี 2561 - 2565 เท่ากับร้อยละ 2.13 ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปี
ระหว่างปี 2557 - 2560 ที่ผ่านมา 

ผลการประมาณรายได้จากแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ ในประเทศ 
สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางประมาณการรายได้จากแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย ์

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

อัตราการเติบโต  13.32% 0.86% (17.97%) (2.13%) (2.13%) (2.13%) (2.13%) (2.13%) 

รวมรายได้ 240.08 272.05 274.38 225.07 220.28 215.60 211.01 206.52 202.12 
ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
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▪ รายได้จากการส่งออก ธุรกิจอ่ืน และธุรกิจใหม่ 

รายได้จากการส่งออก ธุรกิจอ่ืน และธุรกิจใหม่ มีสัดส่วนรายได้ต่อรายได้ทั้งหมด
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนรายได้ต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 21.82 ใน
ปี 2557 เป็นร้อยละ 26.97 ในปี 2559 และคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นสูงถึงร้อย
ละ 28.40 ในปี 2560 ทั้งนีเ้ป็นผลมาจากแนวโน้มการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพ่ือน
บ้านที่มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งลูกค้ามีความต้องการสินค้าพ่วงกันกับ
การให้บริการอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร TBSP 
นั้น TBSP จะมุ่งเน้นการด าเนินกลุ่มธุรกิจในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นในอนาคต อันมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

รายได้จากการส่งออก 

- ในส่วนของการส่งออกเช็คและผลิตภัณฑ์ป้องกันการปลอมแปลง และการส่งออก
แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TBSP 
นั้นพบว่า TBSP มีแนวโน้มที่จะขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ที่ TBSP 
ได้จัดท าไว้ในแผนการด าเนินธุรกิจระยะกลาง  

- ในส่วนของธุรกิจบัตรพลาสติก TBSP จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TBSP นั้น
พบว่า TBSP มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศแล้วในระดับหนึ่ง และมี
แนวโน้มที่จะขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ที่ TBSP ได้จัดท าไว้ใน
แผนการด าเนินธุรกิจระยะกลาง  

รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ  

- รายได้ในส่วนนี้ประกอบด้วย (1) งานพิมพ์ข้อมูล / พับบรรจุซอง และส่งทาง
ไปรษณีย์ (2) บริการบริหารจัดการคลังเอกสารและอุปกรณ์อย่างครบวงจร และ 
(3) บริการจัดเก็บเอกสารและท าลายข้อมูล ซ่ึง TBSP มีแนวทางในการใช้กลยุทธ์
ในการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการให้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับรายได้และก าไรที่สูงขึ้น 
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รายได้จากการป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร (Brand Protection) 

- TBSP มีกลยุทธ์เชิงรุกในการเพ่ิมรายได้จากการป้องกันการปลอมแปลงแบบครบ
วงจร โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TBSP พบว่า TBSP มีนโยบายใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตฉลากป้องกันการปลอม
แปลงอย่างครบวงจร ทั้งนี้ในปัจจุบัน TBSP มีกลุ่มลูกค้าและรายได้จากกลุ่ม
ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศในระดับหนึ่ง 

รายได้จากการบริหารระบบงานแบบครบวงจร (Business Process Outsourcing) 

- TBSP มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการระบบบริหารงานแบบครบวงจร
ด้านการจัดเก็บ ไปจนถึงท าลายข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้า  โดยจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร TBSP จะมุ่งเน้นการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือต่อยอด
การด าเนินการในธุรกิจดังกล่าว  

รายได้จากการบริการจัดการระบบสมาชิกแบบครบวงจร 

- TBSP ยังคงมุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านบริการลงทะเบียน
สมาชิกผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ บริการบริหารฐานข้อมูล และบริการ
พัฒนาระบบการสื่อสารของลูกค้าองค์กร โดย TBSP จะมุ่งเน้นการให้บริการ
ลูกค้าแบบครบวงจรมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ 

รายได้จากธุรกิจซื้อมาขายไป และการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร (Trading and 
Maintenance) 

- เนื่องจาก TBSP มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดหา 
และซ่อมบ ารุงเครื่องจักรที่ TBSP ใช้อยู่ ดังนั้น TBSP จึงมีแผนการด าเนินธุรกิจ
ซื้อมาขายไปและการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร โดยในปัจจุบัน TBSP มีที่เกิดขึ้นจริง
แล้วในระดับหนึ่ง และ TBSP จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าภายในประเทศและลูกค้าใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน  

ทั้งนี้ ในการประมาณการรายได้ในส่วนของการส่งออก ธุรกิจอ่ืน และธุรกิจใหม่นั้น 
จาก (1) กลยุทธ์ที่มีความชัดเจนในส่วนของแผนการด าเนินงานธุรกิจส่งออก ธุรกิจอ่ืน 
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และธุรกิจใหม่ที่มีมาอย่างต่อเนื่องอันสะท้อนให้เห็นได้จากผลการด าเนินการในอดีตที่
ผ่านมา กอปรกับ (2)  TBSP มีฐานลูกค้าที่ชัดเจน รวมถึงยอดสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริงใน
ระดับหนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ประมาณการอัตราการเติบโตต่อปีของ
รายได้ในส่วนของการส่งออก ธุรกิจอ่ืน และธุรกิจใหม่ ระหว่างปี 2561 - 2565 เท่ากับ
ร้อยละ 18.95 ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปใีนอดีต ซึ่ง TBSP เคยสามารถ
ท าได้ระหว่างปี 2557 – 2560 โดยการเติบโตในอนาคตดังกล่าวถูกขับเคลื่อนมาจาก
ธุรกิจใหม่เป็นหลัก และส่งผลให้สัดส่วนการส่งออก ธุรกิจอ่ืน และธุรกิจใหม่ ของ
รายได้ทั้งหมดในกลุ่มนี้ ไม่แตกต่างกันมากนักในอนาคต 

ผลการประมาณรายได้จากการส่งออก ธุรกิจอ่ืน และธุรกิจใหม่ สามารถสรุปได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 

ตารางประมาณการรายได้จากการส่งออก ธุรกิจอ่ืน และธุรกจิใหม่ 

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

อัตราการเติบโต  18.37% 26.36% 12.51% 18.95% 18.95% 18.95% 18.95% 18.95% 

รวมรายได้ 223.94 265.08 334.95 376.87 448.27 533.21 634.23 754.40 897.34 
ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ   
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รายได้จากการป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร (Brand Protection) 

- TBSP มีกลยุทธ์เชิงรุกในการเพ่ิมรายได้จากการป้องกันการปลอมแปลงแบบครบ
วงจร โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TBSP พบว่า TBSP มีนโยบายใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตฉลากป้องกันการปลอม
แปลงอย่างครบวงจร ทั้งนี้ในปัจจุบัน TBSP มีกลุ่มลูกค้าและรายได้จากกลุ่ม
ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศในระดับหนึ่ง 

รายได้จากการบริหารระบบงานแบบครบวงจร (Business Process Outsourcing) 

- TBSP มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการระบบบริหารงานแบบครบวงจร
ด้านการจัดเก็บ ไปจนถึงท าลายข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้า  โดยจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร TBSP จะมุ่งเน้นการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือต่อยอด
การด าเนินการในธุรกิจดังกล่าว  

รายได้จากการบริการจัดการระบบสมาชิกแบบครบวงจร 

- TBSP ยังคงมุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านบริการลงทะเบียน
สมาชิกผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ บริการบริหารฐานข้อมูล และบริการ
พัฒนาระบบการสื่อสารของลูกค้าองค์กร โดย TBSP จะมุ่งเน้นการให้บริการ
ลูกค้าแบบครบวงจรมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ 

รายได้จากธุรกิจซื้อมาขายไป และการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร (Trading and 
Maintenance) 

- เนื่องจาก TBSP มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดหา 
และซ่อมบ ารุงเครื่องจักรที่ TBSP ใช้อยู่ ดังนั้น TBSP จึงมีแผนการด าเนินธุรกิจ
ซื้อมาขายไปและการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร โดยในปัจจุบัน TBSP มีที่เกิดขึ้นจริง
แล้วในระดับหนึ่ง และ TBSP จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าภายในประเทศและลูกค้าใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน  

ทั้งนี้ ในการประมาณการรายได้ในส่วนของการส่งออก ธุรกิจอ่ืน และธุรกิจใหม่นั้น 
จาก (1) กลยุทธ์ที่มีความชัดเจนในส่วนของแผนการด าเนินงานธุรกิจส่งออก ธุรกิจอ่ืน 
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และธุรกิจใหม่ที่มีมาอย่างต่อเนื่องอันสะท้อนให้เห็นได้จากผลการด าเนินการในอดีตที่
ผ่านมา กอปรกับ (2)  TBSP มีฐานลูกค้าที่ชัดเจน รวมถึงยอดสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริงใน
ระดับหนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ประมาณการอัตราการเติบโตต่อปีของ
รายได้ในส่วนของการส่งออก ธุรกิจอ่ืน และธุรกิจใหม่ ระหว่างปี 2561 - 2565 เท่ากับ
ร้อยละ 18.95 ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปใีนอดีต ซึ่ง TBSP เคยสามารถ
ท าได้ระหว่างปี 2557 – 2560 โดยการเติบโตในอนาคตดังกล่าวถูกขับเคลื่อนมาจาก
ธุรกิจใหม่เป็นหลัก และส่งผลให้สัดส่วนการส่งออก ธุรกิจอ่ืน และธุรกิจใหม่ ของ
รายได้ทั้งหมดในกลุ่มนี้ ไม่แตกต่างกันมากนักในอนาคต 

ผลการประมาณรายได้จากการส่งออก ธุรกิจอ่ืน และธุรกิจใหม่ สามารถสรุปได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 

ตารางประมาณการรายได้จากการส่งออก ธุรกิจอ่ืน และธุรกจิใหม่ 

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

อัตราการเติบโต  18.37% 26.36% 12.51% 18.95% 18.95% 18.95% 18.95% 18.95% 

รวมรายได้ 223.94 265.08 334.95 376.87 448.27 533.21 634.23 754.40 897.34 
ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ   
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▪ สรุปประมาณการรายได้ 

จากการประมาณการรายได้ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถ
สรุปประมาณการรายได้ในระหว่างปี 2561 - 2565 ได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปการประมาณการรายได้ของ TBSP 

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 
เช็คและสิ่งพิมพ์
ป้องกันการปลอม
แปลง 

365.77 362.00 405.36 356.50 353.46 350.45 347.46 344.50 341.57 

บัตรพลาสติก 196.66 206.74 227.19 368.56 254.55 269.44 285.20 301.89 319.55 
แบบฟอร์มธุรกิจ
และสิ่งพิมพ์เพื่อเชิง
พาณิชย ์

240.08 272.05 274.38 225.07 220.28 215.60 211.01 206.52 202.12 

รายได้จากการ
ส่งออก ธุรกิจอื่น 
และธุรกิจใหม ่

223.94 265.08 334.95 376.87 448.27 533.21 634.23 754.40 897.34 

รวมรายได้ 1,026.45  1,105.87  1,241.88  1,327.00  1,276.57  1,368.69  1,477.91  1,607.31  1,760.58  

 

แผนภูมิสรุปการประมาณการรายได้ของ TBSP 
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ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการก่อนค่าเสื่อมราคาของ TBSP ได้แก่ ค่าวัตถุดิบในการ
ผลิต ค่าพนักงานในการผลิต และค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งโดยส่วนใหญ่
แล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามการผลิต ทั้งนี้ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการในอดีต
ช่วง 3 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2557 - 2559 มีสัดส่วนอยู่ในช่วงร้อยละ 76.42 - 79.83 ต่อ
รายได้ทั้งหมด อันเน่ืองมาจากความผันผวนของต้นทุนการผลิต และจากต้นทุนขายและ
ต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2560 อันปรากฏอยู่ในงบการเงิน
ที่ผ่านการสอบทานโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และการประมาณการ
ต้นทุนขายในไตรมาสที่ 4 ของ TBSP สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ในปี 2560 จะลดลงจาก
ปี 2559 จากร้อยละ 78.99 เป็นร้อยละ 74.90 เนื่องมาจาก (1) การใช้เครื่องจักรกล
อัตโนมัติ (Automation) ในการผลิตและการจัดการต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต (2) การ
เชื่อมขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วน (Combine Process) เ พ่ือลดข้ันตอนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต (3) การจัดวางแผนผังการผลิตใหม่ (Re-Layout) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2560 TBSP มีแผนใช้เงินลงทุน
จ านวน 278.00 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตที่
กล่าวมาดังกล่าวทั้งหมด และ (4) TBSP ยังมีรายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ านวนหนึ่ง
ในปี 2560 ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตในปริมาณมาก จึงส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 
(Economy of Scale) ในการผลิต 

ในการประมาณการต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการระหว่างปี 2561 - 2565 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ประมาณการด้วยสมมติฐานดังน้ี (1) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ 
TBSP นั้น TBSP มีนโยบายลงทุนในเครื่องจักรกลอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดต้นทุนอัน
ประกอบด้วยค่าแรงในการผลิตเป็นส่วนใหญ่ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งเป็นการ
ลงทุนเครื่องจักรกลอัตโนมัติในส่วนของธุรกิจเดิม และลงทุนเครื่องจักรกลอัตโนมัติในส่วน
ของธุรกิจใหม่ที่ TBSP มีแผนที่จะด าเนินงาน ซึ่ง TBSP มีแผนการลงทุนและเป้าหมายใน
การลดต้นทุนอย่างชัดเจน จากแผนการด าเนินงานในระยะกลางของ TBSP ที่จะมีเงิน
ลงทุนในช่วง ปี 2561 – 2565 เท่ากับปีละประมาณ 69.00 ถึง 135.00 ล้านบาท (2) TBSP 
มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ
ให้บริการลูกค้าในทุก ๆ ขั้นตอน ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นมีแนวโน้มสูงกว่าธุรกิจเดิม 
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▪ สรุปประมาณการรายได้ 

จากการประมาณการรายได้ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถ
สรุปประมาณการรายได้ในระหว่างปี 2561 - 2565 ได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปการประมาณการรายได้ของ TBSP 

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 
เช็คและสิ่งพิมพ์
ป้องกันการปลอม
แปลง 

365.77 362.00 405.36 356.50 353.46 350.45 347.46 344.50 341.57 

บัตรพลาสติก 196.66 206.74 227.19 368.56 254.55 269.44 285.20 301.89 319.55 
แบบฟอร์มธุรกิจ
และสิ่งพิมพ์เพื่อเชิง
พาณิชย ์

240.08 272.05 274.38 225.07 220.28 215.60 211.01 206.52 202.12 

รายได้จากการ
ส่งออก ธุรกิจอื่น 
และธุรกิจใหม ่

223.94 265.08 334.95 376.87 448.27 533.21 634.23 754.40 897.34 

รวมรายได้ 1,026.45  1,105.87  1,241.88  1,327.00  1,276.57  1,368.69  1,477.91  1,607.31  1,760.58  

 

แผนภูมิสรุปการประมาณการรายได้ของ TBSP 
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ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการก่อนค่าเสื่อมราคาของ TBSP ได้แก่ ค่าวัตถุดิบในการ
ผลิต ค่าพนักงานในการผลิต และค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งโดยส่วนใหญ่
แล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามการผลิต ทั้งนี้ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการในอดีต
ช่วง 3 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2557 - 2559 มีสัดส่วนอยู่ในช่วงร้อยละ 76.42 - 79.83 ต่อ
รายได้ทั้งหมด อันเน่ืองมาจากความผันผวนของต้นทุนการผลิต และจากต้นทุนขายและ
ต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2560 อันปรากฏอยู่ในงบการเงิน
ที่ผ่านการสอบทานโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และการประมาณการ
ต้นทุนขายในไตรมาสที่ 4 ของ TBSP สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ในปี 2560 จะลดลงจาก
ปี 2559 จากร้อยละ 78.99 เป็นร้อยละ 74.90 เนื่องมาจาก (1) การใช้เครื่องจักรกล
อัตโนมัติ (Automation) ในการผลิตและการจัดการต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต (2) การ
เชื่อมขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วน (Combine Process) เ พ่ือลดข้ันตอนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต (3) การจัดวางแผนผังการผลิตใหม่ (Re-Layout) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2560 TBSP มีแผนใช้เงินลงทุน
จ านวน 278.00 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตที่
กล่าวมาดังกล่าวทั้งหมด และ (4) TBSP ยังมีรายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ านวนหนึ่ง
ในปี 2560 ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตในปริมาณมาก จึงส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 
(Economy of Scale) ในการผลิต 

ในการประมาณการต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการระหว่างปี 2561 - 2565 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ประมาณการด้วยสมมติฐานดังน้ี (1) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ 
TBSP นั้น TBSP มีนโยบายลงทุนในเครื่องจักรกลอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดต้นทุนอัน
ประกอบด้วยค่าแรงในการผลิตเป็นส่วนใหญ่ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งเป็นการ
ลงทุนเครื่องจักรกลอัตโนมัติในส่วนของธุรกิจเดิม และลงทุนเครื่องจักรกลอัตโนมัติในส่วน
ของธุรกิจใหม่ที่ TBSP มีแผนที่จะด าเนินงาน ซึ่ง TBSP มีแผนการลงทุนและเป้าหมายใน
การลดต้นทุนอย่างชัดเจน จากแผนการด าเนินงานในระยะกลางของ TBSP ที่จะมีเงิน
ลงทุนในช่วง ปี 2561 – 2565 เท่ากับปีละประมาณ 69.00 ถึง 135.00 ล้านบาท (2) TBSP 
มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ
ให้บริการลูกค้าในทุก ๆ ขั้นตอน ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นมีแนวโน้มสูงกว่าธุรกิจเดิม 
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จากสมมติฐานในการประมาณการข้างต้น ประกอบกับแผนการด าเนินธุรกิจระยะกลางที่
จัดท าโดย TBSP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนขายและต้นทุนการ
ให้บริการเป็นสัดส่วนต่อรายได้ และสัดส่วนต่อรายได้จะมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 74.90 
ในปี 2560 เป็นร้อยละ 72.30 ภายในปี 2565 ซึ่งเป็นสัดส่วนต้นทุนขายและต้นทุนการ
ให้บริการที่ TBSP ตั้งเป้าหมายไว้ในแผนการด าเนินการระยะกลาง  

ตารางประมาณการต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 
ร้อยละของรายได้
ธุรกิจหลกั 

76.42% 79.83% 78.99% 74.90% 74.38% 73.86% 73.34% 72.82% 72.30% 

รวมต้นทุนขาย  (784.39) (882.86) (981.02) (993.92) (949.51) (1,010.92) (1,083.90) (1,170.44) (1,272.90) 

ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดจ าหน่าย 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่เติบโตตามรายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในอดีตช่วง 3 ปี ระหว่างปี 2557 - 
2559 ที่ผ่านมามีสัดส่วนอยู่ในช่วงร้อยละ 8.21 ถึง ร้อยละ 10.27 และจากค่าใช้จ่ายในการ
ขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นจริงใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2560 อันปรากฏอยู่
ในงบการเงินที่ผ่านการสอบทานโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 4 ของ TBSP 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จะเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 
8.21 เป็นร้อยละ 10.60 จากค่าใช้จ่ายในการขายที่เพ่ิมสูงขึ้น 

ในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารระหว่างปี 2561 - 
2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการด้วยสมมติฐานค่าเฉลี่ยสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2557 - 2560 ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 9.48 ตลอดการประมาณการในระหว่างปี 2561 - 2565 
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ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 
ร้อยละของรายได้
ธุรกิจหลกั 

10.37% 8.74% 8.21% 10.60% 9.48% 9.48% 9.48% 9.48% 9.48% 

รวมค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 

(106.48) (96.70) (101.96) (140.66) (121.04) (129.78) (140.13) (152.40) (166.94) 

ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 

รายได้อ่ืน 

รายได้อ่ืนของ TBSP ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ไม่ใช่รายได้จากธุรกิจหลัก เช่น รายได้ค่าเช่า 
เป็นต้น ในการประมาณการรายได้อ่ืน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการด้วย
สมมติฐานรายได้อ่ืนคงท่ีเท่ากับรายได้อ่ืนในปี 2560 อันมีที่มาจากรายได้อ่ืนที่เกิดข้ึนจริงใน 
3 ไตรมาสแรกของปี 2560 อันปรากฏอยู่ในงบการเงินที่ผ่านการสอบทานโดยบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และการประมาณการรายได้อ่ืนในไตรมาสที่ 4 ของ TBSP 
และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอันเท่ากับ 14.78 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาประมาณการ
รายได้อ่ืนเท่ากับ 14.78 ล้านบาทนี้ตลอดการประมาณการในระหว่างปี 2561 - 2565 

ตารางประมาณการรายได้อื่น 

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

รายได้อื่น 31.30 6.35 6.25 14.78  14.78 14.78 14.78 14.78 14.78 

ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
 

ภาษีเงินได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลของ TBSP โดยอ้างอิงอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20.00 เนื่องจากเป็นการสะท้อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ประกาศใช้โดยกรมสรรพากร 
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จากสมมติฐานในการประมาณการข้างต้น ประกอบกับแผนการด าเนินธุรกิจระยะกลางที่
จัดท าโดย TBSP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนขายและต้นทุนการ
ให้บริการเป็นสัดส่วนต่อรายได้ และสัดส่วนต่อรายได้จะมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 74.90 
ในปี 2560 เป็นร้อยละ 72.30 ภายในปี 2565 ซึ่งเป็นสัดส่วนต้นทุนขายและต้นทุนการ
ให้บริการที่ TBSP ตั้งเป้าหมายไว้ในแผนการด าเนินการระยะกลาง  

ตารางประมาณการต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 
ร้อยละของรายได้
ธุรกิจหลกั 

76.42% 79.83% 78.99% 74.90% 74.38% 73.86% 73.34% 72.82% 72.30% 

รวมต้นทุนขาย  (784.39) (882.86) (981.02) (993.92) (949.51) (1,010.92) (1,083.90) (1,170.44) (1,272.90) 

ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดจ าหน่าย 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่เติบโตตามรายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในอดีตช่วง 3 ปี ระหว่างปี 2557 - 
2559 ที่ผ่านมามีสัดส่วนอยู่ในช่วงร้อยละ 8.21 ถึง ร้อยละ 10.27 และจากค่าใช้จ่ายในการ
ขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นจริงใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2560 อันปรากฏอยู่
ในงบการเงินที่ผ่านการสอบทานโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 4 ของ TBSP 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จะเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 
8.21 เป็นร้อยละ 10.60 จากค่าใช้จ่ายในการขายที่เพ่ิมสูงขึ้น 

ในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารระหว่างปี 2561 - 
2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการด้วยสมมติฐานค่าเฉลี่ยสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2557 - 2560 ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 9.48 ตลอดการประมาณการในระหว่างปี 2561 - 2565 
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ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 
ร้อยละของรายได้
ธุรกิจหลกั 

10.37% 8.74% 8.21% 10.60% 9.48% 9.48% 9.48% 9.48% 9.48% 

รวมค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 

(106.48) (96.70) (101.96) (140.66) (121.04) (129.78) (140.13) (152.40) (166.94) 

ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 

รายได้อ่ืน 

รายได้อ่ืนของ TBSP ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ไม่ใช่รายได้จากธุรกิจหลัก เช่น รายได้ค่าเช่า 
เป็นต้น ในการประมาณการรายได้อ่ืน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการด้วย
สมมติฐานรายได้อ่ืนคงท่ีเท่ากับรายได้อ่ืนในปี 2560 อันมีที่มาจากรายได้อ่ืนที่เกิดข้ึนจริงใน 
3 ไตรมาสแรกของปี 2560 อันปรากฏอยู่ในงบการเงินที่ผ่านการสอบทานโดยบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และการประมาณการรายได้อ่ืนในไตรมาสที่ 4 ของ TBSP 
และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอันเท่ากับ 14.78 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาประมาณการ
รายได้อ่ืนเท่ากับ 14.78 ล้านบาทนี้ตลอดการประมาณการในระหว่างปี 2561 - 2565 

ตารางประมาณการรายได้อื่น 

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

รายได้อื่น 31.30 6.35 6.25 14.78  14.78 14.78 14.78 14.78 14.78 

ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
 

ภาษีเงินได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลของ TBSP โดยอ้างอิงอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20.00 เนื่องจากเป็นการสะท้อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ประกาศใช้โดยกรมสรรพากร 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางประมาณการภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 117.73  75.66  100.47  121.51  122.76  140.08  167.01  191.67  226.83  

อัตราภาษีเงินได้ (20.36%) (20.18%) (13.59%) (20.00%) (20.00%) (20.00%) (20.00%) (20.00%) (20.00%) 

ภาษีเงินได้ (23.97)  (15.27)  (13.65)  (24.30)  (24.55)  (28.02)  (33.40)  (38.33)  (45.37) 

ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 

เงินทุนหมุนเวียน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเก่ียวกับเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างปี 
2560 - 2565 โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2559 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ตารางเงินทุนหมุนเวียน 

หน่วย : วัน 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 
ระยะเวลาการเก็บหนี้ 59.18 53.07 63.38 58.54  58.54  58.54  58.54  58.54  58.54  

ระยะเวลาการเก็บสินคา้ 64.99 61.06 61.14 62.40  62.40  62.40  62.40  62.40  62.40  

ระยะเวลาการช าระหนี้ 64.08 46.66 50.56 53.77  53.77  53.77  53.77  53.77  53.77  

ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนของ TBSP ในปี 2560 - 2565 ตาม
แผนการลงทุนของ TBSP ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยสามารถแบ่งออกตาม
ประเภทค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) เงินลงทุนเพ่ือปรับปรุงและ
ทดแทนสินทรัพย์ (Replacement Capital Expenditures) และ (2) เงินลงทุนใหม่เพ่ือ
ขยายการด าเนินธุรกิจ (Additional Capital Expenditures) โดยเงินลงทุนดังกล่าวจะ
สอดคล้องกับแผนการด าเนินธุรกิจระยะกลางของ TBSP ที่ TBSP ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต

หน่วย : ล้านบาท 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงและทดแทนสินทรัพย ์ 31.00 15.00 7.50 5.00 8.50 9.00 

เงินลงทุนใหม่เพื่อขยายการด าเนนิธุรกิจ 247.00 120.00 61.50 94.00 82.50 91.00 

เงินลงทุนในอนาคต1/ 278.00 135.00 69.00 99.00 91.00 100.00 
           ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ            

หมายเหตุ:     1/ ประมาณการเงินลงทุนในอนาคตเป็นตัวเลขประมาณการของผู้บริหารในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนในส่วนของช่วงเวลาการ
ลงทุน อย่างไรก็ดี ปัจจัยดังกล่าวไม  ส่งผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้น TBSP อย่างมีนัยส าคัญ 
 

ค่าเสื่อมราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงท่ี
ตามวิธีเส้นตรง โดยค่าเสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูกค านวณแตกต่างกันออกไปตาม
มาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตาราง สมมติฐานการคิดค่าเสื่อมราคา 

สินทรัพย์ ระยะเวลาคิดคา่เสื่อมราคา (ปี) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 ป ี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 10 - 20 ป ี
เครื่องใช้ส านักงาน 3 - 5 ป ี
ยานพาหนะ 5 ปี 

ที่มา:     งบการเงินของ TBSP 
 

สรุปประมาณการทางการเงินของ TBSP 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของ TBSP โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของ TBSP 

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 
รายได้จากการ
ขายและให้บริการ 

1,026.45  1,105.87  1,241.88  1,327.00  1,276.57  1,368.69  1,477.91  1,607.31  1,760.58  

ต้นทุนขาย  (784.39) (882.86) (981.02) (993.92)  (949.51) (1,010.92) (1,083.90) (1,170.44) (1,272.90) 

ก าไรขั้นต้น 242.05   223.01   260.87  333.08  327.06  357.78  394.01  436.87  487.68  
ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 

(106.48) (96.70) (101.96) (140.66) (121.04) (129.78) (140.13) (152.40) (166.94) 

รายได้อื่น 31.30  6.35  6.25  14.78 14.78 14.78 14.78 14.78 14.78 

EBITDA 166.87   132.66   165.16  207.20  220.80  242.78  268.66  299.25  335.53  
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ตารางประมาณการภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 117.73  75.66  100.47  121.51  122.76  140.08  167.01  191.67  226.83  

อัตราภาษีเงินได้ (20.36%) (20.18%) (13.59%) (20.00%) (20.00%) (20.00%) (20.00%) (20.00%) (20.00%) 

ภาษีเงินได้ (23.97)  (15.27)  (13.65)  (24.30)  (24.55)  (28.02)  (33.40)  (38.33)  (45.37) 

ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 

เงินทุนหมุนเวียน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเก่ียวกับเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างปี 
2560 - 2565 โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2559 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ตารางเงินทุนหมุนเวียน 

หน่วย : วัน 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 
ระยะเวลาการเก็บหนี้ 59.18 53.07 63.38 58.54  58.54  58.54  58.54  58.54  58.54  

ระยะเวลาการเก็บสินคา้ 64.99 61.06 61.14 62.40  62.40  62.40  62.40  62.40  62.40  

ระยะเวลาการช าระหนี้ 64.08 46.66 50.56 53.77  53.77  53.77  53.77  53.77  53.77  

ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนของ TBSP ในปี 2560 - 2565 ตาม
แผนการลงทุนของ TBSP ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยสามารถแบ่งออกตาม
ประเภทค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) เงินลงทุนเพ่ือปรับปรุงและ
ทดแทนสินทรัพย์ (Replacement Capital Expenditures) และ (2) เงินลงทุนใหม่เพ่ือ
ขยายการด าเนินธุรกิจ (Additional Capital Expenditures) โดยเงินลงทุนดังกล่าวจะ
สอดคล้องกับแผนการด าเนินธุรกิจระยะกลางของ TBSP ที่ TBSP ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต

หน่วย : ล้านบาท 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงและทดแทนสินทรัพย ์ 31.00 15.00 7.50 5.00 8.50 9.00 

เงินลงทุนใหม่เพื่อขยายการด าเนนิธุรกิจ 247.00 120.00 61.50 94.00 82.50 91.00 

เงินลงทุนในอนาคต1/ 278.00 135.00 69.00 99.00 91.00 100.00 
           ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ            

หมายเหตุ:     1/ ประมาณการเงินลงทุนในอนาคตเป็นตัวเลขประมาณการของผู้บริหารในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนในส่วนของช่วงเวลาการ
ลงทุน อย่างไรก็ดี ปัจจัยดังกล่าวไม  ส่งผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้น TBSP อย่างมีนัยส าคัญ 
 

ค่าเสื่อมราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงท่ี
ตามวิธีเส้นตรง โดยค่าเส่ือมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูกค านวณแตกต่างกันออกไปตาม
มาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตาราง สมมติฐานการคิดค่าเสื่อมราคา 

สินทรัพย์ ระยะเวลาคิดคา่เสื่อมราคา (ปี) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 ป ี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 10 - 20 ป ี
เครื่องใช้ส านักงาน 3 - 5 ป ี
ยานพาหนะ 5 ปี 

ที่มา:     งบการเงินของ TBSP 
 

สรุปประมาณการทางการเงินของ TBSP 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของ TBSP โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของ TBSP 

หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 
รายไดจ้ากการ
ขายและให้บริการ 

1,026.45  1,105.87  1,241.88  1,327.00  1,276.57  1,368.69  1,477.91  1,607.31  1,760.58  

ต้นทุนขาย  (784.39) (882.86) (981.02) (993.92)  (949.51) (1,010.92) (1,083.90) (1,170.44) (1,272.90) 

ก าไรขั้นต้น 242.05   223.01   260.87  333.08  327.06  357.78  394.01  436.87  487.68  
ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 

(106.48) (96.70) (101.96) (140.66) (121.04) (129.78) (140.13) (152.40) (166.94) 

รายได้อื่น 31.30  6.35  6.25  14.78 14.78 14.78 14.78 14.78 14.78 

EBITDA 166.87   132.66   165.16  207.20  220.80  242.78  268.66  299.25  335.53  
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หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

ค่าเส่ือมราคา (46.74)  (54.02)  (61.61) (71.37)  (85.13)  (90.00)  (89.42)  (95.58)  (97.32) 

EBIT 120.13   78.65   103.55  135.83  135.66  152.78  179.24  203.66  238.21  

ต้นทุนทางการเงิน (2.40) (2.99) (3.08) (9.32)  (12.90)  (12.70)  (12.23)  (11.99)  (11.37) 

ส่วนแบ่งขาดทุนฯ       (5.00)           

EBT 117.73   75.66   100.47  121.51  122.76  140.08  167.01  191.67  226.83  

ภาษีเงินได้ (23.97)  (15.27)  (13.65) (24.30) (24.55) (28.02) (33.40) (38.33) (45.37) 

ก าไรสุทธิ 93.76   60.39   86.81  97.21   98.21  112.07  133.61  153.34  181.47  
ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 

อัตราคิดลด 

ในการก าหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดสุทธิ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของ 
TBSP (Weighted Average Cost of Capital - WACC) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity - “Ke”) กับ อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost of Debt - 
“Kd”) ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วงน้ าหนักด้วยสัดส่วนของ
ส่วนผู้ถือหุ้น (“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 
▪ การค านวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) 

WACC  = Ke x We + Kd x (1-t) x Wd 
โดยที่ 
Ke  = อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อย 10.72 
Kd                    = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอนาคตของ TBSP โดยอ้างอิงจาก

ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี  
(Minimum Loan Rate: MLR) เท่ากับร้อยละ 6.25 

T   = ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 20.00 
We  = ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 66.73 
Wd  = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 33.27 

▪ การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดย
อ้างอิงจาก  
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Ke  = Rf + β x (Rm - Rf) 
โดยที่  
Risk Free Rate (Rf)  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ  

10 ปี ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.56 
เนื่องมาจาก ระยะเวลา 10 ปีเป็นระยะเวลาที่ที่เหมาะสม
ที่จะสะท้อนถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมทางทฤษฎี ใน 
ตลท. และในพันธบัตรรัฐบาล  

Market Return (Rm) อ้ าง อิง ข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุน ในตลาด
หลั กท รั พย์ ฯ  (SET Total Return Index: TRI Index) 
เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ปี 2551 - 
เดือน ธันวาคม ปี 2560) มีค่าเท่ากับร้อยละ 11.60 

Adjusted Beta (β) Leverage Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับ TBSP หรือมีรายได้จากการ
ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ของประเทศที่
ตั้งอยู่ ในทวีปเอเชีย เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลจาก 
Capital IQ) เพ่ือใช้ในการค านวณอัตราผลตอบแทนของผู้
ถือหุ้น (Ke) มีค่าเท่ากับ 0.90 โดยอ้างอิงจากบริษัท T.K.S. 
Technologies Public Co., Ltd. บริ ษั ท  Tung Kong 
Security Printing Co., Ltd. บริ ษั ท  Toppan Printing 
Co., Ltd. และ บริษัท Toppan Forms Co., Ltd. 

ดังนั้น  
Ke  = 2.56% + [0.90 x (11.60% – 2.56%)] = 10.72% 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณต้นทุนทางการเงินถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted 
Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของ TBSP เท่ากับร้อยละ 
8.82 อันมีรายละเอียดดังนี้ 
WACC  = (10.72% x 66.73%) + [6.25% x (1 – 20%) x 33.27%] 

=  8.82% 

มูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

▪ มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการของ TBSP และบริษัทย่อย 
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หน่วย : ล้านบาท 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 

ค่าเส่ือมราคา (46.74)  (54.02)  (61.61) (71.37)  (85.13)  (90.00)  (89.42)  (95.58)  (97.32) 

EBIT 120.13   78.65   103.55  135.83  135.66  152.78  179.24  203.66  238.21  

ต้นทุนทางการเงิน (2.40) (2.99) (3.08) (9.32)  (12.90)  (12.70)  (12.23)  (11.99)  (11.37) 

ส่วนแบ่งขาดทุนฯ       (5.00)           

EBT 117.73   75.66   100.47  121.51  122.76  140.08  167.01  191.67  226.83  

ภาษีเงินได้ (23.97)  (15.27)  (13.65) (24.30) (24.55) (28.02) (33.40) (38.33) (45.37) 

ก าไรสุทธิ 93.76   60.39   86.81  97.21   98.21  112.07  133.61  153.34  181.47  
ที่มา:     งบการเงินของ TBSP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 

อัตราคิดลด 

ในการก าหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดสุทธิ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของ 
TBSP (Weighted Average Cost of Capital - WACC) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity - “Ke”) กับ อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost of Debt - 
“Kd”) ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วงน้ าหนักด้วยสัดส่วนของ
ส่วนผู้ถือหุ้น (“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 
▪ การค านวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) 

WACC  = Ke x We + Kd x (1-t) x Wd 
โดยที่ 
Ke  = อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อย 10.72 
Kd                    = อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ในอนาคตของ TBSP โดยอ้างอิงจาก

ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี  
(Minimum Loan Rate: MLR) เท่ากับร้อยละ 6.25 

T   = ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 20.00 
We  = ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 66.73 
Wd  = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 33.27 

▪ การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดย
อ้างอิงจาก  
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Ke  = Rf + β x (Rm - Rf) 
โดยที่  
Risk Free Rate (Rf)  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ  

10 ปี ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.56 
เนื่องมาจาก ระยะเวลา 10 ปีเป็นระยะเวลาที่ที่เหมาะสม
ที่จะสะท้อนถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมทางทฤษฎี ใน 
ตลท. และในพันธบัตรรัฐบาล  

Market Return (Rm) อ้ าง อิงข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุน ในตลาด
หลั กท รั พย์ ฯ  (SET Total Return Index: TRI Index) 
เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ปี 2551 - 
เดือน ธันวาคม ปี 2560) มีค่าเท่ากับร้อยละ 11.60 

Adjusted Beta (β) Leverage Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับ TBSP หรือมีรายได้จากการ
ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของประเทศที่
ตั้งอยู่ ในทวีปเอเชีย เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลจาก 
Capital IQ) เพ่ือใช้ในการค านวณอัตราผลตอบแทนของผู้
ถือหุ้น (Ke) มีค่าเท่ากับ 0.90 โดยอ้างอิงจากบริษัท T.K.S. 
Technologies Public Co., Ltd. บริ ษั ท  Tung Kong 
Security Printing Co., Ltd. บริ ษั ท  Toppan Printing 
Co., Ltd. และ บริษัท Toppan Forms Co., Ltd. 

ดังนั้น  
Ke  = 2.56% + [0.90 x (11.60% – 2.56%)] = 10.72% 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณต้นทุนทางการเงินถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted 
Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของ TBSP เท่ากับร้อยละ 
8.82 อันมีรายละเอียดดังนี้ 
WACC  = (10.72% x 66.73%) + [6.25% x (1 – 20%) x 33.27%] 

=  8.82% 

มูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

▪ มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการของ TBSP และบริษัทย่อย 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสดอิสระของ  TBSP โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ TBSP ปี 2561 – 2565 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2561F ปี 2562F ปี 2563F ปี 2564F ปี 2565F 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน:      

ก าไรสุทธ ิ 98.21  112.07  133.61  153.34  181.47  

ค่าเส่ือมราคา 85.13  90.00  89.42  95.58  97.32  

ต้นทุนทางการเงิน 12.90  12.70  12.23  11.99  11.37  

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน  (5.48)  (17.50)  (20.75)  (24.59)  (29.12) 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานสุทธ ิ 190.95  197.26  214.50  236.32  261.03  

กระแสเงินสดจากการลงทุน:      

เงินลงทุน  (135.00)  (69.00)  (99.00)  (91.00)  (100.00) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ  (135.00)  (69.00)  (99.00)  (91.00)  (100.00) 

กระแสเงินสดสทุธ ิ 55.95 128.26 115.50 145.32 161.03 

อัตราคิดลด 8.82% 8.82% 8.82% 8.82% 8.82% 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ         51.41        108.32          89.64        103.64        105.55  

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)     2,613.47 

อัตราคิดลด     8.82% 

มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสดุท้าย     1,712.94 
ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 
โดยมูลค่าสุดท้ายคือมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมี
สูตรค านวณ ดังต่อไปนี้ 

ตาราง การค านวณมลูค่าสุดท้าย 

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) = (FCFF x (1+G)) / (WACC – G) = 2,613.47 

FCFF = มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าเท่ากับ 161.03 ล้านบาท 

G 
อัตราการเติบโตระยะยาว  
(Terminal Growth Rate) 

= 
อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basic) 
ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 2.0 ต่อปี อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี 
จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

WACC = อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินลงทุน เท่ากับร้อยละ 8.82 
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ตารางมูลค่าหุ้น TBSP ในส่วนธุรกิจ TBSP และบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ TBSP ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 458.56  

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ TBSP ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป1/   1,712.94  

มูลค่ากิจการของ TBSP (Enterprise Value)   2,171.51  

บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 99.40 

หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (304.59) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 (18.90) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) เฉพาะกิจการของ TBSP และบริษทัย่อย    1,947.17  
หมายเหตุ:     1/ อัตราการเพิ่มข้ึนของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basic) ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อของประเทศ 

 

▪ มูลค่าของบริษัทร่วม 

TBSP ถือหุ้นในบริษัทร่วม 2 บริษัท คือ บริษัท Deco - TBSP Solutions Company 
Limited (Myanmar) (“Deco”) และ Myanmar Deco -TBSP Special Products 
Company Limited (“Myanmar Deco”) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถ
ประมาณการมูลค่าของบริษัทดังกล่าวด้วยธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value 
Approach) ทั้งนี้ในการประเมินมูลค่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้มูลค่าทางบัญชี
ของ Deco และ Myanmar Deco ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของ TBSP ณ วันที่ 
30 กันยายน 2560 ที่บันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นงบการเงินที่ผ่านการสอบ
ทานโดยผู้ตรวจบัญชีของ TBSP แล้ว โดยสามารถค านวณมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ 
Deco และ Myanmar Deco ได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางมูลค่าหุ้น TBSP ในส่วนของบริษัทร่วม 

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 30 กันยายน 2560 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า – Deco 20.27  

เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า – Myanmar Deco 3.02 

มูลคา่ส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP (Equity Value) ของบริษัทร่วม 23.29 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสดอิสระของ  TBSP โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ TBSP ปี 2561 – 2565 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2561F ปี 2562F ปี 2563F ปี 2564F ปี 2565F 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน:      

ก าไรสุทธ ิ 98.21  112.07  133.61  153.34  181.47  

ค่าเส่ือมราคา 85.13  90.00  89.42  95.58  97.32  

ต้นทุนทางการเงิน 12.90  12.70  12.23  11.99  11.37  

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน  (5.48)  (17.50)  (20.75)  (24.59)  (29.12) 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานสุทธ ิ 190.95  197.26  214.50  236.32  261.03  

กระแสเงินสดจากการลงทุน:      

เงินลงทุน  (135.00)  (69.00)  (99.00)  (91.00)  (100.00) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ  (135.00)  (69.00)  (99.00)  (91.00)  (100.00) 

กระแสเงินสดสทุธ ิ 55.95 128.26 115.50 145.32 161.03 

อัตราคิดลด 8.82% 8.82% 8.82% 8.82% 8.82% 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ         51.41        108.32          89.64        103.64        105.55  

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)     2,613.47 

อัตราคิดลด     8.82% 

มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสดุท้าย     1,712.94 
ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 
โดยมูลค่าสุดท้ายคือมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมี
สูตรค านวณ ดังต่อไปนี้ 

ตาราง การค านวณมลูค่าสุดท้าย 

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) = (FCFF x (1+G)) / (WACC – G) = 2,613.47 

FCFF = มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าเท่ากับ 161.03 ล้านบาท 

G 
อัตราการเติบโตระยะยาว  
(Terminal Growth Rate) 

= 
อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basic) 
ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 2.0 ต่อปี อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี 
จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

WACC = อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินลงทุน เท่ากับร้อยละ 8.82 
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ตารางมูลค่าหุ้น TBSP ในส่วนธุรกิจ TBSP และบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ TBSP ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 458.56  

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ TBSP ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป1/   1,712.94  

มูลค่ากิจการของ TBSP (Enterprise Value)   2,171.51  

บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 99.40 

หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (304.59) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 (18.90) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) เฉพาะกิจการของ TBSP และบริษทัย่อย    1,947.17  
หมายเหตุ:     1/ อัตราการเพิ่มข้ึนของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basic) ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อของประเทศ 

 

▪ มูลค่าของบริษัทร่วม 

TBSP ถือหุ้นในบริษัทร่วม 2 บริษัท คือ บริษัท Deco - TBSP Solutions Company 
Limited (Myanmar) (“Deco”) และ Myanmar Deco -TBSP Special Products 
Company Limited (“Myanmar Deco”) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถ
ประมาณการมูลค่าของบริษัทดังกล่าวด้วยธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value 
Approach) ทั้งนี้ในการประเมินมูลค่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้มูลค่าทางบัญชี
ของ Deco และ Myanmar Deco ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของ TBSP ณ วันที่ 
30 กันยายน 2560 ที่บันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นงบการเงินที่ผ่านการสอบ
ทานโดยผู้ตรวจบัญชีของ TBSP แล้ว โดยสามารถค านวณมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ 
Deco และ Myanmar Deco ได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางมูลค่าหุ้น TBSP ในส่วนของบริษัทร่วม 

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 30 กันยายน 2560 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า – Deco 20.27  

เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า – Myanmar Deco 3.02 

มูลคา่ส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP (Equity Value) ของบริษัทร่วม 23.29 
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▪ มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP 

จากการวิ เคราะห์ด้วยวิธี ประเมินมูลค่าหุ้ นปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) ดยพิจารณาในส่วนของธุรกิจของ TBSP และ
ส่วนของบริษัทร่วม เป็นไปดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางมูลค่าหุ้น TBSP  

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP (Equity Value) เฉพาะกิจการของ TBSP และบริษัทย่อย   1,947.17  

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP (Equity Value) ของบริษัทร่วม 23.29 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP ทั้งหมด   1,970.45  

จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท  110.00 

มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 17.91 

 
มูลค่าหุ้นของ TBSP ที่ค านวณโดย วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) กรณีฐานเท่ากับ 17.91 บาทต่อหุ้น 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตระยะยาว 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
ของ (1) อัตราคิดลด (Discount Rate) และ (2) อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal 
Growth Rate) ของกระแสเงินสดตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยเพ่ิมขึ้นและลดลงร้อยละ 
2.50 ในทั้งสองปัจจัยดังกล่าว อันสามารถสรุปสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุ้นของ TBSP ด้วยวิธี DCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ช่วงเปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) +/- 2.50% (WACC เท่ากับ 8.60 - 9.04%) 
อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) +/- 2.50% (Terminal Growth เท่ากบั 1.46 - 1.54%) 

  ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว จะได้ผลสรุปการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของมูลค่าต่อหุ้น TBSP โดยสรุปดังนี้ 
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ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลคา่หุ้นของ TBSP ดว้ยวธิี DCF

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก 

+2.50% กรณีฐาน -2.50% 

อัต
รา

กา
รเต

ิบโ
ต 

ระ
ยะ

ยา
ว 

+2.50% 17.38 18.03 18.72 

กรณีฐาน 17.28 17.91 18.59 

-2.50% 17.17 17.80 18.47 

   ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
ราคาหุ้นที่ค านวณได้อยู่ระหว่าง 17.17 - 18.72 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาท าค าเสนอซื้อ
ที่ 15.70 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 1.47 และ 3.02 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 9.37 
และ 19.21 ของราคาท าค าเสนอซ้ือ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการด าเนินงานของ TBSP 

นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการ
ด าเนินงานของ TBSP เพ่ิมเติมโดยเลือกปัจจัยที่มีความส าคัญต่อผลการด าเนินงานดังนี้   
(1) รายได้จากเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง  (2) รายได้จากบัตรพลาสติก  
(3) รายได้จากแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เพ่ือเชิงพาณิชย์  (4) รายได้จากการส่งออก 
ธุรกิจอ่ืน และธุรกิจใหม่ (5) ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (6) ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร โดยเพ่ิมข้ึนและลดลงร้อยละ 2.50 ส าหรับทุกปัจจัย และสามารถวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของมูลค่าต่อหุ้น TBSP โดยสรุปได้ดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลคา่หุ้นของ TBSP ส าหรับปัจจัยเพ่ิมเติมด้วยวิธี DCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง -2.50% กรณีฐาน +2.50% 
รายได้จากเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง 17.02 17.91 18.81 
รายได้จากบัตรพลาสติก 17.11 17.91 18.72 
รายได้จากแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เพื่อเชิงพาณิชย์ 17.38 17.91 18.45 
รายได้จากการส่งออก ธุรกิจอื่น และธรุกิจใหม่ 15.84 17.91 20.00 
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 21.15 17.91 14.68 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 18.34 17.91 17.50 

ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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▪ มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP 

จากการวิ เคราะห์ด้วยวิธี ประเมินมูลค่าหุ้ นปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) ดยพิจารณาในส่วนของธุรกิจของ TBSP และ
ส่วนของบริษัทร่วม เป็นไปดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางมูลค่าหุ้น TBSP  

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP (Equity Value) เฉพาะกิจการของ TBSP และบริษัทย่อย   1,947.17  

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP (Equity Value) ของบริษัทร่วม 23.29 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TBSP ทั้งหมด   1,970.45  

จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท  110.00 

มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 17.91 

 
มูลค่าหุ้นของ TBSP ที่ค านวณโดย วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) กรณีฐานเท่ากับ 17.91 บาทต่อหุ้น 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตระยะยาว 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
ของ (1) อัตราคิดลด (Discount Rate) และ (2) อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal 
Growth Rate) ของกระแสเงินสดตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยเพ่ิมขึ้นและลดลงร้อยละ 
2.50 ในทั้งสองปัจจัยดังกล่าว อันสามารถสรุปสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุ้นของ TBSP ด้วยวิธี DCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ช่วงเปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) +/- 2.50% (WACC เท่ากับ 8.60 - 9.04%) 
อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) +/- 2.50% (Terminal Growth เท่ากบั 1.46 - 1.54%) 

  ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว จะได้ผลสรุปการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของมูลค่าต่อหุ้น TBSP โดยสรุปดังนี้ 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                                               บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

78 | หน้า 

 

ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลคา่หุ้นของ TBSP ดว้ยวธิี DCF

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก 

+2.50% กรณีฐาน -2.50% 

อัต
รา

กา
รเต

ิบโ
ต 

ระ
ยะ

ยา
ว 

+2.50% 17.38 18.03 18.72 

กรณีฐาน 17.28 17.91 18.59 

-2.50% 17.17 17.80 18.47 

   ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
ราคาหุ้นที่ค านวณได้อยู่ระหว่าง 17.17 - 18.72 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาท าค าเสนอซื้อ
ที่ 15.70 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 1.47 และ 3.02 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 9.37 
และ 19.21 ของราคาท าค าเสนอซ้ือ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการด าเนินงานของ TBSP 

นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการ
ด าเนินงานของ TBSP เพ่ิมเติมโดยเลือกปัจจัยที่มีความส าคัญต่อผลการด าเนินงานดังนี้   
(1) รายได้จากเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง  (2) รายได้จากบัตรพลาสติก  
(3) รายได้จากแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เพ่ือเชิงพาณิชย์  (4) รายได้จากการส่งออก 
ธุรกิจอ่ืน และธุรกิจใหม่ (5) ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (6) ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร โดยเพ่ิมขึ้นและลดลงร้อยละ 2.50 ส าหรับทุกปัจจัย และสามารถวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของมูลค่าต่อหุ้น TBSP โดยสรุปได้ดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลคา่หุ้นของ TBSP ส าหรับปัจจัยเพ่ิมเติมด้วยวิธี DCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง -2.50% กรณีฐาน +2.50% 
รายได้จากเช็คและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง 17.02 17.91 18.81 
รายได้จากบัตรพลาสติก 17.11 17.91 18.72 
รายได้จากแบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เพื่อเชิงพาณิชย์ 17.38 17.91 18.45 
รายได้จากการส่งออก ธุรกิจอื่น และธรุกิจใหม่ 15.84 17.91 20.00 
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 21.15 17.91 14.68 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 18.34 17.91 17.50 

ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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แผนภูมิผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุ้นของ TBSP ส าหรับปจัจัยเพ่ิมเติมด้วยวิธ ีDCF

 

สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นของ TBSP 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ตามวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว 
โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าหุน้ของ TBSP 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

รายละเอียด 

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญช ี 5.71 

วิธีมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้สะท้อนมูลค่า
ตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่
ใช้อ้างอิง อีกทั้งไม่ได้สะท้อนถึง ความสามารถในการน าสินทรัพย์เหล่านั้นไปท าก าไรใน
อนาคตของธุรกิจของ TBSP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้น
ตามบัญชี 

5.71 

วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใกล้เคียงปัจจุบันมากกว่า
วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีรวมทั้งได้ค านึงถึงเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ที่ใช้อ้างอิง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่ได้ค านึงถึง ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต และ
ไม่ได้ค านึงถึงแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัย ภายนอก
อื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่
เลือกใช้วิธีน้ี 

3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคา
ตลาด 

13.98 - 15.67 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นวิธีสะท้อนราคาของหลักทรัพย์โดยอ้างอิงจากราคาซ้ือขาย
ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอดีตที่ผ่านมา หากสภาวะการซ้ือขายหลักทรัพย์อยู่
ในสภาวะปกตินักลงทุนสามารถซ้ือ และ/หรือขายหลักทรัพย์ได้ในราคาและปริมาณได้
ตามที่ต้องการของผู้ที่ต้องการจะซ้ือ และผู้ที่ต้องการจะขาย อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
หลักทรัพย์ TBSP มีสภาพคล่องที่ต่ ามาก ดังนั้นวิธีมูลค่าตามราคาตลาดจึงอาจไม่สะท้อน
ถึงมูลค่าที่แท้จริง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 
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วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

รายละเอียด 

4.1 วิธีอัตราส่วน P/BV 9.47 - 10.95 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง โดย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิง 
เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการด้วยมูลค่าทางบัญชีไม่
เหมาะสม ไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น
ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง รวมท้ังไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการน า
สินทรัพย์เหล่านั้นไปท าก าไรในอนาคตของธุรกิจของ TBSP ดังนั้น วิธีอัตราส่วนราคาตลาด
ต่อมูลค่าตามบัญชีจึงไม่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

4.2 วิธีอัตราส่วน P/E 20.47 - 22.27 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดเฉลี่ยต่อก าไรต่อหุ้น เป็นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากก าไร
สุทธิต่อหุ้น ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด คูณกับค่ามัธยฐานของอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไร
สุทธิ (P/E) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีดังกล่าวไม่ได้ค านึงถึงความ
แตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ท าให้การประเมินมูลค่า
ด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่
เลือกใช้วิธีน้ี 

5. วิธี เปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกล้เคียง 

21.09 

วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน เป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนความสามารถใน
การสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ซ่ึงหักด้วยผลกระทบจากโครงสร้างเงินทุนของ
กิจการที่แตกต่างกันออก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วย
วิธีนี้มีความผันผวนของหลายปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาท่ีเกิดขึ้น 
จึงเป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 
 

6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของกระแสเงินสด 

17.17 - 18.72 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิโดยมูลค่ากิจการของ TBSP ที่ได้จากการประเมิน
เท่ากับ 17.17 - 18.72 บาทต่อหุ้น ซ่ึงวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเป็นวิธีที่
สะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการ เติบโต 
รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซ่ึงเป็นการประมาณการมาจากรายได้และ
รายจ่ายของ TBSP ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
เห็นว่าสมเหตุสมผล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีนี้เป็นวีธีที่เหมาะสม
ในการประเมินมูลค่า TBSP 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้นของ TBSP 
คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ TBSP โดยได้รวมถึงประมาณ
การรายได้ และค่าใช้จ่ายที่ TBSP จะได้รับรู้ในอนาคต โดยสรุปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น
ว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 17.17 - 18.72 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 
1,888.83 - 2058.75 ล้านบาท
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แผนภูมิผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุ้นของ TBSP ส าหรับปจัจัยเพ่ิมเติมด้วยวิธ ีDCF

 

สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นของ TBSP 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ตามวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว 
โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าหุน้ของ TBSP 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

รายละเอียด 

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญช ี 5.71 

วิธีมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้สะท้อนมูลค่า
ตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่
ใช้อ้างอิง อีกทั้งไม่ได้สะท้อนถึง ความสามารถในการน าสินทรัพย์เหล่านั้นไปท าก าไรใน
อนาคตของธุรกิจของ TBSP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้น
ตามบัญชี 

5.71 

วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใกล้เคียงปัจจุบันมากกว่า
วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีรวมทั้งได้ค านึงถึงเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ที่ใช้อ้างอิง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่ได้ค านึงถึง ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต และ
ไม่ได้ค านึงถึงแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัย ภายนอก
อื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่
เลือกใช้วิธีน้ี 

3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคา
ตลาด 

13.98 - 15.67 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นวิธีสะท้อนราคาของหลักทรัพย์โดยอ้างอิงจากราคาซ้ือขาย
ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอดีตที่ผ่านมา หากสภาวะการซ้ือขายหลักทรัพย์อยู่
ในสภาวะปกตินักลงทุนสามารถซ้ือ และ/หรือขายหลักทรัพย์ได้ในราคาและปริมาณได้
ตามที่ต้องการของผู้ที่ต้องการจะซ้ือ และผู้ที่ต้องการจะขาย อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
หลักทรัพย์ TBSP มีสภาพคล่องที่ต่ ามาก ดังนั้นวิธีมูลค่าตามราคาตลาดจึงอาจไม่สะท้อน
ถึงมูลค่าที่แท้จริง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 
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วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

รายละเอียด 

4.1 วิธีอัตราส่วน P/BV 9.47 - 10.95 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง โดย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิง 
เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการด้วยมูลค่าทางบัญชีไม่
เหมาะสม ไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น
ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง รวมท้ังไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการน า
สินทรัพย์เหล่านั้นไปท าก าไรในอนาคตของธุรกิจของ TBSP ดังนั้น วิธีอัตราส่วนราคาตลาด
ต่อมูลค่าตามบัญชีจึงไม่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

4.2 วิธีอัตราส่วน P/E 20.47 - 22.27 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดเฉลี่ยต่อก าไรต่อหุ้น เป็นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากก าไร
สุทธิต่อหุ้น ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด คูณกับค่ามัธยฐานของอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไร
สุทธิ (P/E) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีดังกล่าวไม่ได้ค านึงถึงความ
แตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ท าให้การประเมินมูลค่า
ด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่
เลือกใช้วิธีน้ี 

5. วิธี เปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกล้เคียง 

21.09 

วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน เป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนความสามารถใน
การสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ซ่ึงหักด้วยผลกระทบจากโครงสร้างเงินทุนของ
กิจการที่แตกต่างกันออก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วย
วิธีนี้มีความผันผวนของหลายปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น 
จึงเป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 
 

6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของกระแสเงินสด 

17.17 - 18.72 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิโดยมูลค่ากิจการของ TBSP ที่ได้จากการประเมิน
เท่ากับ 17.17 - 18.72 บาทต่อหุ้น ซ่ึงวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเป็นวิธีที่
สะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการ เติบโต 
รวมท้ังผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซ่ึงเป็นการประมาณการมาจากรายได้และ
รายจ่ายของ TBSP ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
เห็นว่าสมเหตุสมผล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีนี้เป็นวีธีที่เหมาะสม
ในการประเมินมูลค่า TBSP 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้นของ TBSP 
คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ TBSP โดยได้รวมถึงประมาณ
การรายได้ และค่าใช้จ่ายที่ TBSP จะได้รับรู้ในอนาคต โดยสรุปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น
ว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 17.17 - 18.72 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 
1,888.83 - 2058.75 ล้านบาท
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4. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติ เข้าท า
ธุรกรรมโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท โดยการท า
ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) และค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อ ส านักงาน 
ก.ล.ต. และท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ ตาม ประกาศการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ ซึ่งส่งผลให้ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวบริษัทฯ จะมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นใน TBSP เพ่ืมขึ้นจากร้อยละ 19.89 เป็นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 19.89 ขึ้นอยู่กับจ านวน
ผู้ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าท ารายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด ใน
ฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเข้าท ารายการ วิเคราะห์ความสามารถ
ในการด าเนินงานโดยพิจารณาข้อมูลของ TBSP ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
การสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TBSP เกี่ยวกับนโยบายในการด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคต และการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะของธุรกิจสิ่งพิมพ์และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง ทั้งนี้ เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ข้อดี - ข้อเสียของการเข้าท ารายการและไม่เข้าท ารายการ ซึ่งสรุปได้ว่าการท าค าเสนอซื้อหุ้น
สามัญทั้งหมดของ TBSP จะท าให้บริษัทฯ สามารถสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของ
บริษัทฯ ในอนาคต และยังสามารถเพ่ิมศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันจากความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทฯ และ TBSP ซึ่งการท าค าเสนอซ้ือหุ้นสามัญท้ังหมดใน TBSP ในครั้งนี้ จึงถือเป็นรายการ
ที่มีความสมเหตุสมผล 

ส าหรับด้านราคา ที่ปรึกษาการทางเงินอิสระมีความเห็นว่าการท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน TBSP 
จ านวนไม่เกนิ 88,120,190 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 80.11 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมด
ใน TBSP) ในราคาเสนอซื้อเท่ากับ 15.70 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสมในด้านราคา เนื่องจากราคา
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เสนอซื้อดังกล่าวถือเป็นราคาที่ต่ ากว่าในช่วงราคาที่เหมาะสมที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินไว้ 
โดยช่วงราคาท่ีเหมาะสมเท่ากับ 17.17 - 18.72 บาทต่อหุ้น 

             แผนภูมิราคาท่ีช่วงราคาท่ีเหมาะสมเทียบกับค าเสนอซื้อ 

 

ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่าการท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน TBSP จ านวนไม่เกิน 
88,120,190 หุ้น ในราคาเสนอซื้อเท่ากับ 15.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,383,486,983 บาท
เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการท าค าเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน TBSP ดังกล่าว 

ในการพิจารณาการท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญท้ังหมดใน TBSP ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูล ความเห็น 
และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดท าความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น 
สมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงินก าหนดขึ้นจากข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนที่
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รวมทั้งนโยบายการด าเนินธุรกิจอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2561 - 2565) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกรณี
ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลัก เช่น อัตราคิดลดกระแสเงินสด เป็นต้น รวมถึงควร
พิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าซื้อเงินลงทุนในครั้งนี้ประกอบการพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตาม การ
ตัดสินในอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 
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4. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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เสนอซื้อดังกล่าวถือเป็นราคาที่ต่ ากว่าในช่วงราคาที่เหมาะสมที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินไว้ 
โดยช่วงราคาท่ีเหมาะสมเท่ากับ 17.17 - 18.72 บาทต่อหุ้น 

             แผนภูมิราคาท่ีช่วงราคาท่ีเหมาะสมเทียบกับค าเสนอซื้อ 
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5. ภาคผนวก 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึง
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ซีเคียวริตี้ บริการพิมพ์ระบบดิจิตอล
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องส าหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลังสินค้าแบบพิมพ์ 

ชื่อบริษัท บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 30/88 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง สมุทรสาคร 74000 
ประเภทธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์ 
เลขทะเบียน 0107540000014 
เว็ปไซต์ http://www.tks.co.th/ 
ทุนจดทะเบียน 360,206,980 บาท 

ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ านวน 360,206,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

กรรมการ 1. พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์  ประธานกรรมการ 
2. นาย สมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์  กรรมการผู้จัดการและกรรมการ 
3. น.ส. ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ   กรรมการ 
4. นาย วีระชัย ศรีขจร               กรรมการ 
5. นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี  กรรมการ 
6. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นาย ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นาง ปรารถนา มงคลกุล                    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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ประวัติความเป็นมา  

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2546 โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและหมวดธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยบริษัทฯ มี
ความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้ 

▪ ปี 2497 บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งโดยคุณเกรียงและคุณสุชาดา มงคลสุธี ในนาม “แต้ เกียง 
เซ้ง” ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท โดยด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียน 
เครื่องใช้ส านักงาน และผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ  

▪ ปี 2529 ภายใต้การบริหารงานของ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจมาเป็น
ผู้ผลิตกระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว  

▪ ปี 2547 ลงทุนในบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 60 ล้าน
บาท เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ เช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 85 และเข้าถือหุ้นจนมีสัดส่วนร้อยละ 100 ในต้นปี 2548 เพ่ือให้ธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ครบวงจร ตั้งแต่การพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทแบบต่อเนื่อง และแบบ
แผ่น การพิมพ์ในระบบดิจิตอลแบบสีและขาวด า รวมถึงการบริหารแบบพิมพ์ให้กับ
ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ โดยปัจจุบัน บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 300 
ล้านบาท  

▪ ปัจจุบัน บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ได้มีการขยายการลงทุนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยการขยายการลงทุนในประเทศนั้นได้มีการร่วมลงทุน
กับ WE’LL Corporation เพ่ือจัดตั้งบริษัท ที.เค.เอส. - เวลโก (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตฉลากสินค้า ส่วนในต่างประเทศได้มีการร่วมลงทุนกับนักธุรกิจใน
ประเทศกัมพูชา เพ่ือจัดตั้งบริษัท C.T.K.S. Technologies Co., Ltd. เพ่ือด าเนินธุรกิจ
สิ่งพิมพ์และงานบริการด้านระบบสารสนเทศ (Systems Integrator) 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
แผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
ตารางผู้ถือหุ้นรายใหญ ่10 อันดับแรก 

 ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จ ากัด 128,515,084 35.68 

2 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 12,903,125 3.58 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 9,440,603 2.62 

4 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย ์ 7,800,000 2.17 

5 นาย บญุไชย ตันชัชวาล 6,875,422 1.91 

6 นาย สุพันธุ์ มงคลสุธ ี 6,461,400 1.79 

7 นาย ชวินธร คุณากรปรมัตถ ์ 5,456,200 1.51 

8 น.ส. สุธิดา มงคลสุธ ี 4,428,600 1.23 

9 นาย อนุรักษ์ บุญแสวง 3,297,900 0.92 

10 น.ส. พัชนา ตวงสิทธิสมบัต ิ 2,855,600 0.79 
หมายเหตุ:     1/ ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
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ประวัติความเป็นมา  

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2546 โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและหมวดธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยบริษัทฯ มี
ความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้ 

▪ ปี 2497 บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งโดยคุณเกรียงและคุณสุชาดา มงคลสุธี ในนาม “แต้ เกียง 
เซ้ง” ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท โดยด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียน 
เครื่องใช้ส านักงาน และผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ  

▪ ปี 2529 ภายใต้การบริหารงานของ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจมาเป็น
ผู้ผลิตกระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว  

▪ ปี 2547 ลงทุนในบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 60 ล้าน
บาท เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ เช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 85 และเข้าถือหุ้นจนมีสัดส่วนร้อยละ 100 ในต้นปี 2548 เพ่ือให้ธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ครบวงจร ตั้งแต่การพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทแบบต่อเนื่อง และแบบ
แผ่น การพิมพ์ในระบบดิจิตอลแบบสีและขาวด า รวมถึงการบริหารแบบพิมพ์ให้กับ
ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ โดยปัจจุบัน บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 300 
ล้านบาท  

▪ ปัจจุบัน บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ได้มีการขยายการลงทุนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยการขยายการลงทุนในประเทศนั้นได้มีการร่วมลงทุน
กับ WE’LL Corporation เพ่ือจัดตั้งบริษัท ที.เค.เอส. - เวลโก (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตฉลากสินค้า ส่วนในต่างประเทศได้มีการร่วมลงทุนกับนักธุรกิจใน
ประเทศกัมพูชา เพ่ือจัดตั้งบริษัท C.T.K.S. Technologies Co., Ltd. เพ่ือด าเนินธุรกิจ
สิ่งพิมพ์และงานบริการด้านระบบสารสนเทศ (Systems Integrator) 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
แผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
ตารางผู้ถือหุ้นรายใหญ ่10 อันดับแรก 

 ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จ ากัด 128,515,084 35.68 

2 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 12,903,125 3.58 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 9,440,603 2.62 

4 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย ์ 7,800,000 2.17 

5 นาย บญุไชย ตันชัชวาล 6,875,422 1.91 

6 นาย สุพันธุ์ มงคลสุธ ี 6,461,400 1.79 

7 นาย ชวินธร คุณากรปรมัตถ ์ 5,456,200 1.51 

8 น.ส. สุธิดา มงคลสุธ ี 4,428,600 1.23 

9 นาย อนุรักษ์ บุญแสวง 3,297,900 0.92 

10 น.ส. พัชนา ตวงสิทธิสมบัต ิ 2,855,600 0.79 
หมายเหตุ:     1/ ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
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โครงสร้างรายได้ 

รายได้ของบริษัทฯ มาจาก 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 

รายได้ที่จากการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ ด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ที.
เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ได้แก่ (1) การให้บริการงานพิมพ์แบบพิมพ์ทาง
ธุรกิจและกระดาษส านักงาน (2) การให้บริการจัดพิมพ์เอกสารปลอดการท าเทียม เช่น เช็ค 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร คูปอง บัตรก านัล (3) การให้บริการแบบพิมพ์
ทั่วไป เช่น รายงานประจ าปี แผ่นพับโฆษณา และ (4) การให้บริการงานพิมพ์ระบบดิจิตอล 
เช่น การพิมพ์ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้รายบุคคล รายได้ในส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.31 
ของรายได้รวม ในปี 2559 
รายได้จากการลงทุน ประกอบด้วยส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ (1) บริษัท 
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 38.51 และ 
(2) บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 19.85 รายได้ในส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.49 ของรายได้รวม ในปี 2559 

รายได้ที่มาจากการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์เท่ากับ 1,461.87 ล้านบาท ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากในปี 
2558 จ านวน 93.8 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.85 โดยหมวดสินค้าที่มียอดขายเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ หมวดสินค้าส่งออก เนื่องมาจากงานโครงการในประเทศลาว กระดาษส านักงาน 
เนื่องมาจากการขยายเพิ่มขึ้นในสินค้ากระดาษพิมพ์ต่อเนื่องและกระดาษถ่ายเอกสาร  

ตารางโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ไตรมาสที ่3 ปี 25601/ 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และกระดาษส านักงาน         

แบบพิมพธ์ุรกิจ (Business Forms) 257.69 15.41% 207.93 13.50% 209.28 12.36%   

บริหารคลังแบบพิมพ์ (Warehouse 
Management) 202.69 12.12% 218.31 14.18% 228.93 13.52% 

  

กระดาษส านกังาน (Office Paper) 298.57 17.86% 278.28 18.07% 339.48 20.04%   

Digital Print and Mail 202.65 12.12% 187.22 12.16% 187.37 11.06%   

แบบพิมพธ์ุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms)/ 
แบบพิมพธ์ุรกิจปลอดการท าเทียม(Security Forms) 486.72 29.11% 345.84 22.46% 333.86 19.71% 

  

ส่งออก (Export) 18.83 1.13% 5.84 0.38% 81.12 4.79%   

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 45.37 2.71% 77.65 5.04% 37.49 2.21%   

อื่น ๆ 45.81 2.74% 47.03 3.05% 44.34 2.62%   

รวมรายได้จากการขาย 1,558.33 93.21% 1,368.10 88.84% 1,461.87 86.31% 1,018.81 83.75% 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)
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 ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ไตรมาสที ่3 ปี 25601/ 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 88.14 5.27% 150.14 9.75% 177.59 10.49% 178.72 14.69% 
รายได้จากเงินปันผล 0.3 0.02% 0.22 0.01% 0.58 0.03% 7.88 0.65% 
รายได้อื่น ๆ 25.12 1.50% 21.49 1.40% 53.61 3.17% 11.07 0.91% 
รวม 1,671.89 100.00% 1,539.95 100.00% 1,693.65 100.00% 1,216.49 100.00% 
ที่มา:     ข้อมูลจากรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ปี 2557 – 2559 และข้อมูลจากบริษัทฯ 
หมายเหตุ:     1/ ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจทั่วไป และกระดาษส านักงาน
รวมทั้ง กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งกลุ่มของสินค้าได้เป็น 8 ประเภทหลัก คือ 

แบบพิมพ์ทั่วไปและแบบพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Business Forms) เป็นงานพิมพ์ที่มีการ
ออกแบบและพิมพ์ลวดลายลงบนผิวกระดาษส าหรับการใช้ งานเฉพาะอย่าง อาทิ 
ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบน าฝาก ใบถอนของธนาคาร ใบสลิปเอทีเอ็ม 
ซองเงินเดือน กระดาษหัวจดหมาย โปสเตอร์ แผ่นพับ ปฏิทิน รายงานประจ าปี เป็นต้น 
โดยลูกค้าจะเป็นผู้ระบุรูปแบบความต้องการเพื่อให้บริษัทฯ จัดพิมพ์ 
แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) และแบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการท าเทียม 
(Security Forms) แบ่งออกเป็นหมวดย่อย 3 หมวด 

▪ แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นแบบพิมพ์ที่ถูกออกแบบให้สามารถ
ใช้งานตามความต้องการของลูกค้าเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการ รวมทั้งมี
มูลค่าเพ่ิม (Value-added) ในด้านการตลาดของกิจการด้วย เช่น ใบสมัครพร้อมบัตร
สมาชิก เป็นต้น 

▪ แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการท าเทียม (Security Forms) เป็นเอกสารที่ส าคัญของ
หน่วยงานที่ถูกออกแบบเพ่ือให้ยากต่อการลอกเลียนแบบ เช่น ใบหุ้น ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
คูปอง เช็ค สมุดเงินฝาก เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วัตถุดิบที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กับงาน
พิมพ์ปลอดการท าเทียมโดยเฉพาะ เช่นกระดาษพิมพ์ลายน้ า กระดาษที่ผลิตเพ่ือใช้
เฉพาะงาน หมึกพิมพ์แบบพิเศษ การใช้ Hologram ประกอบ เป็นต้น 

▪ บริการเช็ค On Demand เป็นการให้บริการตั้งแต่การออกแบบเช็ค ท า Art Work 
พิมพ์เช็คเปล่า พิมพ์ชื่อและเลขที่บัญชีของลูกค้า ชื่อสาขา และที่อยู่ของสาขา พร้อม
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โครงสร้างรายได้ 

รายได้ของบริษัทฯ มาจาก 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 

รายได้ที่จากการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ ด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ที.
เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ได้แก่ (1) การให้บริการงานพิมพ์แบบพิมพ์ทาง
ธุรกิจและกระดาษส านักงาน (2) การให้บริการจัดพิมพ์เอกสารปลอดการท าเทียม เช่น เช็ค 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร คูปอง บัตรก านัล (3) การให้บริการแบบพิมพ์
ทั่วไป เช่น รายงานประจ าปี แผ่นพับโฆษณา และ (4) การให้บริการงานพิมพ์ระบบดิจิตอล 
เช่น การพิมพ์ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้รายบุคคล รายได้ในส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.31 
ของรายได้รวม ในปี 2559 
รายได้จากการลงทุน ประกอบด้วยส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ (1) บริษัท 
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 38.51 และ 
(2) บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 19.85 รายได้ในส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.49 ของรายได้รวม ในปี 2559 

รายได้ที่มาจากการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์เท่ากับ 1,461.87 ล้านบาท ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากในปี 
2558 จ านวน 93.8 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.85 โดยหมวดสินค้าที่มียอดขายเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ หมวดสินค้าส่งออก เนื่องมาจากงานโครงการในประเทศลาว กระดาษส านักงาน 
เนื่องมาจากการขยายเพิ่มขึ้นในสินค้ากระดาษพิมพ์ต่อเนื่องและกระดาษถ่ายเอกสาร  

ตารางโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ไตรมาสที ่3 ปี 25601/ 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และกระดาษส านักงาน         

แบบพิมพธ์ุรกิจ (Business Forms) 257.69 15.41% 207.93 13.50% 209.28 12.36%   

บริหารคลังแบบพิมพ์ (Warehouse 
Management) 202.69 12.12% 218.31 14.18% 228.93 13.52% 

  

กระดาษส านกังาน (Office Paper) 298.57 17.86% 278.28 18.07% 339.48 20.04%   

Digital Print and Mail 202.65 12.12% 187.22 12.16% 187.37 11.06%   

แบบพิมพธ์ุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms)/ 
แบบพิมพธ์ุรกิจปลอดการท าเทียม(Security Forms) 486.72 29.11% 345.84 22.46% 333.86 19.71% 

  

ส่งออก (Export) 18.83 1.13% 5.84 0.38% 81.12 4.79%   

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 45.37 2.71% 77.65 5.04% 37.49 2.21%   

อื่น ๆ 45.81 2.74% 47.03 3.05% 44.34 2.62%   

รวมรายได้จากการขาย 1,558.33 93.21% 1,368.10 88.84% 1,461.87 86.31% 1,018.81 83.75% 
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 ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ไตรมาสที ่3 ปี 25601/ 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 88.14 5.27% 150.14 9.75% 177.59 10.49% 178.72 14.69% 
รายได้จากเงินปันผล 0.3 0.02% 0.22 0.01% 0.58 0.03% 7.88 0.65% 
รายได้อื่น ๆ 25.12 1.50% 21.49 1.40% 53.61 3.17% 11.07 0.91% 
รวม 1,671.89 100.00% 1,539.95 100.00% 1,693.65 100.00% 1,216.49 100.00% 
ที่มา:     ข้อมูลจากรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ปี 2557 – 2559 และข้อมูลจากบริษัทฯ 
หมายเหตุ:     1/ ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจทั่วไป และกระดาษส านักงาน
รวมทั้ง กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งกลุ่มของสินค้าได้เป็น 8 ประเภทหลัก คือ 

แบบพิมพ์ทั่วไปและแบบพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Business Forms) เป็นงานพิมพ์ที่มีการ
ออกแบบและพิมพ์ลวดลายลงบนผิวกระดาษส าหรับการใช้ งานเฉพาะอย่าง อาทิ 
ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบน าฝาก ใบถอนของธนาคาร ใบสลิปเอทีเอ็ม 
ซองเงินเดือน กระดาษหัวจดหมาย โปสเตอร์ แผ่นพับ ปฏิทิน รายงานประจ าปี เป็นต้น 
โดยลูกค้าจะเป็นผู้ระบุรูปแบบความต้องการเพื่อให้บริษัทฯ จัดพิมพ์ 
แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) และแบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการท าเทียม 
(Security Forms) แบ่งออกเป็นหมวดย่อย 3 หมวด 

▪ แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นแบบพิมพ์ที่ถูกออกแบบให้สามารถ
ใช้งานตามความต้องการของลูกค้าเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการ รวมทั้งมี
มูลค่าเพ่ิม (Value-added) ในด้านการตลาดของกิจการด้วย เช่น ใบสมัครพร้อมบัตร
สมาชิก เป็นต้น 

▪ แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการท าเทียม (Security Forms) เป็นเอกสารที่ส าคัญของ
หน่วยงานที่ถูกออกแบบเพ่ือให้ยากต่อการลอกเลียนแบบ เช่น ใบหุ้น ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
คูปอง เช็ค สมุดเงินฝาก เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วัตถุดิบที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กับงาน
พิมพ์ปลอดการท าเทียมโดยเฉพาะ เช่นกระดาษพิมพ์ลายน้ า กระดาษที่ผลิตเพ่ือใช้
เฉพาะงาน หมึกพิมพ์แบบพิเศษ การใช้ Hologram ประกอบ เป็นต้น 

▪ บริการเช็ค On Demand เป็นการให้บริการตั้งแต่การออกแบบเช็ค ท า Art Work 
พิมพ์เช็คเปล่า พิมพ์ชื่อและเลขที่บัญชีของลูกค้า ชื่อสาขา และที่อยู่ของสาขา พร้อม
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ทั้ง Encode เลขที่เช็ค เลขที่สาขา และเลขที่บัญชี โดยจัดพิมพ์ตามข้อมูลที่สถาบัน
การเงินจัดส่งให้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้บริการด้วยระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
ซึ่งจะไม่ท าการแก้ไข ตัดต่อเพ่ิมเติมใด ๆ ในข้อมูล และพร้อมทั้งจัดให้ถึงสาขาอย่าง
รวดเร็ว 

กระดาษส านักงาน (Office Paper) ประกอบด้วยกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่มีลวดลายที่
ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock Forms) รวมทั้งกระดาษเพ่ือการใช้งานในส านักงาน เช่น 
กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษความร้อนส าหรับเครื่องโทรสาร กระดาษพิเศษส าหรับ
เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ท เป็นต้น เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านงานพิมพ์
ของลูกค้า 
บริการพิมพ์งานระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail) เป็นการให้บริการงานพิมพ์ข้อมูล
ลูกค้า สามารถพิมพ์ทั้งแบบกระดาษต่อเนื่องเป็นม้วนต่อเนื่องแบบปรุพับใส่กล่องและแบบ
แผ่น ด้วยการพิมพ์ระบบดิจิตอลสี่สีและขาวด า พร้อมการบรรจุซองด้วยเป็นระบบ Zero 
defect ซ่ึงสามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทั้งหมด นอกจากการให้บริการพิมพ์ข้อมูลบน
แบบฟอร์มแล้ว ยังมีการให้บริการในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง E-mail เน้น
ความปลอดภัยของข้อมูลทุกด้าน ทัง้ Hardware, Software และ Network มีการควบคุม
สถานที่ผลิตด้วยระบบ Finger Scan ร่วมกับกล้องวงจรปิด (CCTV) สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังได้ 
บริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ (Warehouse Management) เป็นการให้บริการตั้งแต่
การจัดหา จัดเก็บและจัดส่งแบบพิมพ์ที่ใช้ในองค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ ด้วยระบบการ
รับค าสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์โดยลูกค้าสามารถท ารายการเบิกใช้ได้ภายในเวลา
อันรวดเร็ว 
ส่งออก (Export) สินค้าส่งออกส่วนเป็นแบบพิมพ์ที่เป็นแบบพิมพ์ทั่วไป แบบพิมพ์แบบ
พิเศษ และแบบพิมพ์ปลอดการท าเทียม 
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) การผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและ
บริโภค มีการผลิดที่ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ (Prepress) การแยกสีด้วย
ระบบดิจิตอล (Digital) การท าแม่พิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับชนิดงาน ซึ่งบริษัทฯ 
สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า 
ฉลากสินค้า (Sticker Label) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท WE’LL 
Corporation ซึ่งเป็นผู้น าในการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านสิ่งพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ 
ได้มีการจัดตั้ง บริษัท ที.เค.เอส.- เวลโก (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผลิตงานฉลากสินค้าชนิด
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มีแผ่นรองหลังและไม่มีแผ่นรองหลัง (Liner and Lineless Label) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เหมาะติดลงบนผลิตภัณฑ์ประเภท ขวด กล่อง และบรรจุผลิตภัณฑ์ 

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
ซึ่งเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด และบริษัท ซี ดับเบิ้ล ยู ดับเบิ้ล ยู พี จ ากัด 

งบก าไรขาดทุนรวม 
ตารางงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ไตรมาสที ่3 ปี 25601/  

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,558.33  100.00% 1,368.10  100.00% 1,461.87  100.00%  1,018.81  100.00% 

ต้นทุนการขายและให้บรกิาร  (1,148.72) (73.71%)  (1,027.40) (75.10%) (1,096.11) (74.98%) (778.65) (76.43%) 
ก าไรขั้นต้น  409.61  26.29%  340.70  24.90% 365.76  25.02% 240.16  23.57% 
รายได้เงินปันผล 0.30  0.02% 0.22  0.02%  0.58  0.04%  0.20  0.02% 

รายได้ค่าบริหารจัดการ  -  0.00%  -  0.00%  0.70  0.05%  0.85  0.08% 

รายได้อื่น 25.12  1.61% 21.49  1.57% 53.89  3.69%  20.90  2.05% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (55.60) (3.57%)  (51.46) (3.76%) (57.21) (3.91%) (48.58) (4.77%) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (168.65) (10.82%)  (154.68) (11.31%) (170.23) (11.64%) (135.52) (13.30%) 

ต้นทุนทางการเงิน  (25.21) (1.62%)  (21.09) (1.54%) (16.29) (1.11%)  (5.23) (0.51%) 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมฯ 88.14  5.66%  150.14  10.97% 177.59  12.15% 178.72  17.54% 

รายการอื่น2/  -  0.00%  -  0.00%  0.30  0.02% -  0.00% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  273.73  17.57%  285.33  20.86% 353.80  24.20% 266.74  26.18% 

ภาษีเงินได้ (3.02) (0.19%) 0.04  0.00% (17.21) (1.18%)  (9.05)  (0.89%) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด  270.70  17.37%  285.37  20.86% 336.59  23.02% 252.46  24.78% 
ที่มา:     งบการเงินรวมของบริษัทฯ ระหว่างปี 2557 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2560  
หมายเหตุ:     1/ ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
                 2/ รายการอื่น ประกอบด้วย ก าไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย 
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ทั้ง Encode เลขที่เช็ค เลขที่สาขา และเลขที่บัญชี โดยจัดพิมพ์ตามข้อมูลที่สถาบัน
การเงินจัดส่งให้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้บริการด้วยระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
ซึ่งจะไม่ท าการแก้ไข ตัดต่อเพ่ิมเติมใด ๆ ในข้อมูล และพร้อมทั้งจัดให้ถึงสาขาอย่าง
รวดเร็ว 

กระดาษส านักงาน (Office Paper) ประกอบด้วยกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่มีลวดลายที่
ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock Forms) รวมทั้งกระดาษเพ่ือการใช้งานในส านักงาน เช่น 
กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษความร้อนส าหรับเครื่องโทรสาร กระดาษพิเศษส าหรับ
เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ท เป็นต้น เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านงานพิมพ์
ของลูกค้า 
บริการพิมพ์งานระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail) เป็นการให้บริการงานพิมพ์ข้อมูล
ลูกค้า สามารถพิมพ์ทั้งแบบกระดาษต่อเนื่องเป็นม้วนต่อเนื่องแบบปรุพับใส่กล่องและแบบ
แผ่น ด้วยการพิมพ์ระบบดิจิตอลสี่สีและขาวด า พร้อมการบรรจุซองด้วยเป็นระบบ Zero 
defect ซึ่งสามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทั้งหมด นอกจากการให้บริการพิมพ์ข้อมูลบน
แบบฟอร์มแล้ว ยังมีการให้บริการในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง E-mail เน้น
ความปลอดภัยของข้อมูลทุกด้าน ทัง้ Hardware, Software และ Network มีการควบคุม
สถานที่ผลิตด้วยระบบ Finger Scan ร่วมกับกล้องวงจรปิด (CCTV) สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังได้ 
บริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ (Warehouse Management) เป็นการให้บริการตั้งแต่
การจัดหา จัดเก็บและจัดส่งแบบพิมพ์ที่ใช้ในองค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ ด้วยระบบการ
รับค าสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์โดยลูกค้าสามารถท ารายการเบิกใช้ได้ภายในเวลา
อันรวดเร็ว 
ส่งออก (Export) สินค้าส่งออกส่วนเป็นแบบพิมพ์ที่เป็นแบบพิมพ์ทั่วไป แบบพิมพ์แบบ
พิเศษ และแบบพิมพ์ปลอดการท าเทียม 
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) การผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและ
บริโภค มีการผลิดที่ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ (Prepress) การแยกสีด้วย
ระบบดิจิตอล (Digital) การท าแม่พิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับชนิดงาน ซึ่งบริษัทฯ 
สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า 
ฉลากสินค้า (Sticker Label) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท WE’LL 
Corporation ซึ่งเป็นผู้น าในการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านสิ่งพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ 
ได้มีการจัดตั้ง บริษัท ที.เค.เอส.- เวลโก (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผลิตงานฉลากสินค้าชนิด
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มีแผ่นรองหลังและไม่มีแผ่นรองหลัง (Liner and Lineless Label) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เหมาะติดลงบนผลิตภัณฑ์ประเภท ขวด กล่อง และบรรจุผลิตภัณฑ์ 

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
ซึ่งเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด และบริษัท ซี ดับเบิ้ล ยู ดับเบิ้ล ยู พี จ ากัด 

งบก าไรขาดทุนรวม 
ตารางงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ไตรมาสที ่3 ปี 25601/  

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,558.33  100.00% 1,368.10  100.00% 1,461.87  100.00%  1,018.81  100.00% 

ต้นทุนการขายและให้บรกิาร  (1,148.72) (73.71%)  (1,027.40) (75.10%) (1,096.11) (74.98%) (778.65) (76.43%) 
ก าไรขั้นต้น  409.61  26.29%  340.70  24.90% 365.76  25.02% 240.16  23.57% 
รายได้เงินปันผล 0.30  0.02% 0.22  0.02%  0.58  0.04%  0.20  0.02% 

รายได้ค่าบริหารจัดการ  -  0.00%  -  0.00%  0.70  0.05%  0.85  0.08% 

รายได้อื่น 25.12  1.61% 21.49  1.57% 53.89  3.69%  20.90  2.05% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (55.60) (3.57%)  (51.46) (3.76%) (57.21) (3.91%) (48.58) (4.77%) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (168.65) (10.82%)  (154.68) (11.31%) (170.23) (11.64%) (135.52) (13.30%) 

ต้นทุนทางการเงิน  (25.21) (1.62%)  (21.09) (1.54%) (16.29) (1.11%)  (5.23) (0.51%) 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมฯ 88.14  5.66%  150.14  10.97% 177.59  12.15% 178.72  17.54% 

รายการอื่น2/  -  0.00%  -  0.00%  0.30  0.02% -  0.00% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  273.73  17.57%  285.33  20.86% 353.80  24.20% 266.74  26.18% 

ภาษีเงินได้ (3.02) (0.19%) 0.04  0.00% (17.21) (1.18%)  (9.05)  (0.89%) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด  270.70  17.37%  285.37  20.86% 336.59  23.02% 252.46  24.78% 
ที่มา:     งบการเงินรวมของบริษัทฯ ระหว่างปี 2557 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2560  
หมายเหตุ:     1/ ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
                 2/ รายการอื่น ประกอบด้วย ก าไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย 
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
ตารางงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88.48  3.86% 213.61  9.22%  76.21  3.30%  77.25  3.29% 

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 100.14  4.36%  10.18  0.44%  85.00  3.68% 0.01  0.00% 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 261.13  11.38% 265.79  11.47% 284.82  12.34% 319.51  13.61% 

สินค้าคงเหลือ 109.08  4.75% 109.34  4.72% 118.81  5.15% 153.23  6.53% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 558.84  24.36% 598.91  25.84% 564.83  24.47% 549.99  23.42% 

เงินลงทุนเผ่ือขาย  24.18  1.05%  17.37  0.75%  17.23  0.75%  21.72  0.92% 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 948.85  41.35% 1,014.97  43.80% 1,080.01  46.79% 1,128.91  48.08% 

เงินลงทุนในการร่วมค้า -  0.00% -  0.00%  42.56  1.84%  39.12  1.67% 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  73.68  3.21%  71.28  3.08%  65.18  2.82%  64.75  2.76% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 684.84  29.85% 604.52  26.09% 526.01  22.79% 531.68  22.64% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 1.66  0.07% 0.83  0.04% 0.64  0.03% 0.29  0.01% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -  0.00% 8.17  0.35%  10.40  0.45%  10.37  0.44% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.41  0.11% 1.27  0.05% 1.57  0.07% 1.31  0.06% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,735.63  75.64% 1,718.41  74.16% 1,743.59  75.53% 1,798.15  76.58% 

รวมสินทรัพย ์ 2,294.47  100.00% 2,317.33  100.00% 2,308.42  100.00% 2,348.14  100.00% 
         

หนี้สิน         

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -  0.00% -  0.00% -  0.00% 100.00  4.26% 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 243.55  10.61% 216.46  9.34% 286.22  12.40% 301.40  12.84% 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งป ี

 66.00  2.88%  67.50  2.91%  75.00  3.25%  64.57  2.75% 

ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

3.94  0.17% 2.52  0.11% 2.22  0.10% 1.38  0.06% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.35  0.02% 1.83  0.08% 4.58  0.20% -  0.00% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 313.84  13.68% 288.30  12.44% 368.02  15.94% 467.35  19.90% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 483.70  21.08% 416.20  17.96% 181.20  7.85%  96.91  4.13% 
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 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 5.43  0.24% 2.69  0.12% 3.18  0.14% 2.15  0.09% 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี -  0.00% 0.01  0.00% -  0.00% -  0.00% 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน  19.17  0.84%  20.98  0.91%  28.08  1.22%  30.68  1.31% 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.21  0.01% 0.19  0.01% 0.78  0.03% 0.79  0.03% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 508.51  22.16% 440.07  18.99% 213.25  9.24% 130.52  5.56% 

หนี้สินรวม 822.35  35.84% 728.38  31.43% 581.27  25.18% 597.87  25.46% 

         

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนจดทะเบียนที่ออกช าระแล้ว 327.46  14.27% 360.21  15.54% 360.21  15.60% 360.21  15.34% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 154.97  6.75% 154.97  6.69% 154.97  6.71% 154.97  6.60% 

ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซ้ือคืน  44.03  1.92%  44.03  1.90%  44.03  1.91%  44.03  1.88% 

ก าไรสะสม  32.75  1.43%  36.02  1.55%  36.02  1.56%  36.02  1.53% 

จัดสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย 817.46  35.63% 897.51  38.73% 1,033.94  44.79% 1,052.27  44.81% 

ยังไม่ได้จัดสรร  95.45  4.16%  95.85  4.14%  97.98  4.24% 102.77  4.38% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -  0.00% 0.36  0.02% -  0.00% -  0.00% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,472.12  64.16% 1,588.95  68.57% 1,727.14  74.82% 1,750.26  74.54% 
รวมหนี้สิน 
และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,294.47  100.00% 2,317.33  100.00% 2,308.42  100.00% 2,348.14  100.00% 

ที่มา:     งบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 

 

อัตราส่วนส าคัญทางการเงิน 
ตารางอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.78 2.08 1.53 1.18 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.43 1.70 1.21 0.85 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน) 61.16 70.91 71.11 114.47 

ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน) 34.66 38.84 39.56 71.83 
ระยะเวลาการช าระหนี้ (วัน) 77.39 76.90 95.31 141.29 

Cash Cycle (วัน) 18.44 32.85 15.37 45.01 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
ตารางงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88.48  3.86% 213.61  9.22%  76.21  3.30%  77.25  3.29% 

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 100.14  4.36%  10.18  0.44%  85.00  3.68% 0.01  0.00% 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 261.13  11.38% 265.79  11.47% 284.82  12.34% 319.51  13.61% 

สินค้าคงเหลือ 109.08  4.75% 109.34  4.72% 118.81  5.15% 153.23  6.53% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 558.84  24.36% 598.91  25.84% 564.83  24.47% 549.99  23.42% 

เงินลงทุนเผ่ือขาย  24.18  1.05%  17.37  0.75%  17.23  0.75%  21.72  0.92% 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 948.85  41.35% 1,014.97  43.80% 1,080.01  46.79% 1,128.91  48.08% 

เงินลงทุนในการร่วมค้า -  0.00% -  0.00%  42.56  1.84%  39.12  1.67% 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  73.68  3.21%  71.28  3.08%  65.18  2.82%  64.75  2.76% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 684.84  29.85% 604.52  26.09% 526.01  22.79% 531.68  22.64% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 1.66  0.07% 0.83  0.04% 0.64  0.03% 0.29  0.01% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -  0.00% 8.17  0.35%  10.40  0.45%  10.37  0.44% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.41  0.11% 1.27  0.05% 1.57  0.07% 1.31  0.06% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,735.63  75.64% 1,718.41  74.16% 1,743.59  75.53% 1,798.15  76.58% 

รวมสินทรัพย ์ 2,294.47  100.00% 2,317.33  100.00% 2,308.42  100.00% 2,348.14  100.00% 
         

หนี้สิน         

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -  0.00% -  0.00% -  0.00% 100.00  4.26% 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 243.55  10.61% 216.46  9.34% 286.22  12.40% 301.40  12.84% 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งป ี

 66.00  2.88%  67.50  2.91%  75.00  3.25%  64.57  2.75% 

ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

3.94  0.17% 2.52  0.11% 2.22  0.10% 1.38  0.06% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.35  0.02% 1.83  0.08% 4.58  0.20% -  0.00% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 313.84  13.68% 288.30  12.44% 368.02  15.94% 467.35  19.90% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 483.70  21.08% 416.20  17.96% 181.20  7.85%  96.91  4.13% 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

 

92 | หน้า 

 

 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 5.43  0.24% 2.69  0.12% 3.18  0.14% 2.15  0.09% 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี -  0.00% 0.01  0.00% -  0.00% -  0.00% 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน  19.17  0.84%  20.98  0.91%  28.08  1.22%  30.68  1.31% 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.21  0.01% 0.19  0.01% 0.78  0.03% 0.79  0.03% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 508.51  22.16% 440.07  18.99% 213.25  9.24% 130.52  5.56% 

หนี้สินรวม 822.35  35.84% 728.38  31.43% 581.27  25.18% 597.87  25.46% 

         

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนจดทะเบียนที่ออกช าระแล้ว 327.46  14.27% 360.21  15.54% 360.21  15.60% 360.21  15.34% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 154.97  6.75% 154.97  6.69% 154.97  6.71% 154.97  6.60% 

ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซ้ือคืน  44.03  1.92%  44.03  1.90%  44.03  1.91%  44.03  1.88% 

ก าไรสะสม  32.75  1.43%  36.02  1.55%  36.02  1.56%  36.02  1.53% 

จัดสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย 817.46  35.63% 897.51  38.73% 1,033.94  44.79% 1,052.27  44.81% 

ยังไม่ได้จัดสรร  95.45  4.16%  95.85  4.14%  97.98  4.24% 102.77  4.38% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -  0.00% 0.36  0.02% -  0.00% -  0.00% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,472.12  64.16% 1,588.95  68.57% 1,727.14  74.82% 1,750.26  74.54% 
รวมหนี้สิน 
และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,294.47  100.00% 2,317.33  100.00% 2,308.42  100.00% 2,348.14  100.00% 

ที่มา:     งบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 

 

อัตราส่วนส าคัญทางการเงิน 
ตารางอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.78 2.08 1.53 1.18 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.43 1.70 1.21 0.85 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน) 61.16 70.91 71.11 114.47 

ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน) 34.66 38.84 39.56 71.83 
ระยะเวลาการช าระหนี้ (วัน) 77.39 76.90 95.31 141.29 

Cash Cycle (วัน) 18.44 32.85 15.37 45.01 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
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 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 ปี 2560 

อัตราก าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 26.29% 24.90% 25.02% 23.57% 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 13.53% 11.42% 13.24% 7.66% 

อัตราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 17.37% 20.86% 23.02% 24.78% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 18.39% 17.96% 19.49% 14.42% 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.46 0.34 0.34 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) 8.36  7.41  11.88  14.92  
ที่มา:     ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

 

ค าอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

▪ ผลการด าเนินงาน 

รายได้ รายได้ของบริษัทฯ  มาจาก 2 ส่วนหลักประกอบด้วย 

รายได้ท่ีมาจากการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ ด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ 
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ได้แก่ (1) การให้บริการงานพิมพ์
แบบพิมพ์ทางธุรกิจและกระดาษส านักงาน (2) การให้บริการจัดพิมพ์เอกสารปลอด
การท าเทียม เช่น เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร คูปอง บัตรก านัล 
(3) การให้บริการแบบพิมพ์ทั่วไป เช่น รายงานประจ าปี แผ่นพับโฆษณา และ (4) การ
ให้บริการงานพิมพ์ระบบดิจิตอล เช่น การพิมพ์ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้รายบุคคล รายได้ใน
ส่วนนีคิ้ดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.31 ของรายได้รวม ในปี 2559 
รายได้จากการลงทุน ประกอบด้วยส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ (1) 
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 
38.51 และ (2) บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ถือ
หุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 19.89 รายได้ในส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.49 ของ
รายได้รวม ในปี 2559 
รายได้ที่มาจากการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์เท่ากับ 1,461.87 ล้านบาท ในปี 2559 เพ่ิมข้ึน
จากในปี 2558 จ านวน 93.77 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.85 โดยหมวดสินค้าที่มี
ยอดขายเพ่ิมขึ้น ได้แก่ หมวดสินค้าส่งออก เนื่องมาจากงานโครงการในประเทศลาว 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

 

94 | หน้า 

 

กระดาษส านักงาน เนื่องมาจากการขยายเพ่ิมขึ้นในสินค้ากระดาษพิมพ์ต่อเนื่องและ
กระดาษถ่ายเอกสาร  

ตารางโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ไตรมาสที ่3 ปี 25601/ 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และกระดาษส านักงาน         

แบบพิมพธ์ุรกิจ (Business Forms) 257.69 15.41% 207.93 13.50% 209.28 12.36%   

บริหารคลังแบบพิมพ์ (Warehouse 
Management) 202.69 12.12% 218.31 14.18% 228.93 13.52% 

  

กระดาษส านกังาน (Office Paper) 298.57 17.86% 278.28 18.07% 339.48 20.04%   

Digital Print and Mail 202.65 12.12% 187.22 12.16% 187.37 11.06%   

แบบพิมพธ์ุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms)/ 
แบบพิมพธ์ุรกิจปลอดการท าเทียม (Security Forms) 486.72 29.11% 345.84 22.46% 333.86 19.71% 

  

ส่งออก (Export) 18.83 1.13% 5.84 0.38% 81.12 4.79%   

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 45.37 2.71% 77.65 5.04% 37.49 2.21%   

อื่น ๆ 45.81 2.74% 47.03 3.05% 44.34 2.62%   

รวมรายได้จากการขาย 1,558.33 93.21% 1,368.10 88.84% 1,461.87 86.31% 1,018.81 83.75% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 88.14 5.27% 150.14 9.75% 177.59 10.49% 178.72 14.69% 
รายได้จากเงินปันผล 0.3 0.02% 0.22 0.01% 0.58 0.03% 7.88 0.65% 
รายได้อื่น ๆ 25.12 1.50% 21.49 1.40% 53.61 3.17% 11.07 0.91% 
รวม 1,671.89 100.00% 1,539.95 100.00% 1,693.65 100.00% 1,216.49 100.00% 
ที่มา:     ข้อมูลจากรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ปี 2557 - 2559 และข้อมูลจากบริษัทฯ 
หมายเหตุ:    1/ ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

 
อัตราก าไรขั้นต้น 

แผนภูมิรายได้ ก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 
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 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 ปี 2560 

อัตราก าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 26.29% 24.90% 25.02% 23.57% 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 13.53% 11.42% 13.24% 7.66% 

อัตราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 17.37% 20.86% 23.02% 24.78% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 18.39% 17.96% 19.49% 14.42% 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.46 0.34 0.34 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) 8.36  7.41  11.88  14.92  
ที่มา:     ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

 

ค าอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

▪ ผลการด าเนินงาน 

รายได้ รายได้ของบริษัทฯ  มาจาก 2 ส่วนหลักประกอบด้วย 

รายได้ท่ีมาจากการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ ด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ 
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ได้แก่ (1) การให้บริการงานพิมพ์
แบบพิมพ์ทางธุรกิจและกระดาษส านักงาน (2) การให้บริการจัดพิมพ์เอกสารปลอด
การท าเทียม เช่น เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร คูปอง บัตรก านัล 
(3) การให้บริการแบบพิมพ์ทั่วไป เช่น รายงานประจ าปี แผ่นพับโฆษณา และ (4) การ
ให้บริการงานพิมพ์ระบบดิจิตอล เช่น การพิมพ์ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้รายบุคคล รายได้ใน
ส่วนนีคิ้ดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.31 ของรายได้รวม ในปี 2559 
รายได้จากการลงทุน ประกอบด้วยส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ (1) 
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 
38.51 และ (2) บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ถือ
หุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 19.89 รายได้ในส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.49 ของ
รายได้รวม ในปี 2559 
รายได้ที่มาจากการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์เท่ากับ 1,461.87 ล้านบาท ในปี 2559 เพ่ิมข้ึน
จากในปี 2558 จ านวน 93.77 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.85 โดยหมวดสินค้าที่มี
ยอดขายเพ่ิมขึ้น ได้แก่ หมวดสินค้าส่งออก เนื่องมาจากงานโครงการในประเทศลาว 
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กระดาษส านักงาน เนื่องมาจากการขยายเพ่ิมขึ้นในสินค้ากระดาษพิมพ์ต่อเนื่องและ
กระดาษถ่ายเอกสาร  

ตารางโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ไตรมาสที ่3 ปี 25601/ 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และกระดาษส านักงาน         

แบบพิมพธ์ุรกิจ (Business Forms) 257.69 15.41% 207.93 13.50% 209.28 12.36%   

บริหารคลังแบบพิมพ์ (Warehouse 
Management) 202.69 12.12% 218.31 14.18% 228.93 13.52% 

  

กระดาษส านกังาน (Office Paper) 298.57 17.86% 278.28 18.07% 339.48 20.04%   

Digital Print and Mail 202.65 12.12% 187.22 12.16% 187.37 11.06%   

แบบพิมพธ์ุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms)/ 
แบบพิมพธ์ุรกิจปลอดการท าเทียม (Security Forms) 486.72 29.11% 345.84 22.46% 333.86 19.71% 

  

ส่งออก (Export) 18.83 1.13% 5.84 0.38% 81.12 4.79%   

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 45.37 2.71% 77.65 5.04% 37.49 2.21%   

อื่น ๆ 45.81 2.74% 47.03 3.05% 44.34 2.62%   

รวมรายได้จากการขาย 1,558.33 93.21% 1,368.10 88.84% 1,461.87 86.31% 1,018.81 83.75% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 88.14 5.27% 150.14 9.75% 177.59 10.49% 178.72 14.69% 
รายได้จากเงินปันผล 0.3 0.02% 0.22 0.01% 0.58 0.03% 7.88 0.65% 
รายได้อื่น ๆ 25.12 1.50% 21.49 1.40% 53.61 3.17% 11.07 0.91% 
รวม 1,671.89 100.00% 1,539.95 100.00% 1,693.65 100.00% 1,216.49 100.00% 
ที่มา:     ข้อมูลจากรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ปี 2557 - 2559 และข้อมูลจากบริษัทฯ 
หมายเหตุ:    1/ ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

 
อัตราก าไรขั้นต้น 

แผนภูมิรายได้ ก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 
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ในช่วงระหว่างปี 2557 - 2559 อัตราก าไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 25.40 และอัตรา
ก าไรขั้นต้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 23.57 ในไตรมาส 3 ปี 2560 สะท้อนถึง
การแข่งขันท่ีมากขึ้นในอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2557 - 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 224.24 ล้านบาท 206.14 
ล้านบาทและ 227.45 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.39 ร้อยละ 
15.07 และร้อยละ 15.56 ของรายได้รวมในปี 2557 - 2559 ตามล าดับ โดยสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ค่อนข้างคงที่ เนื่องจากความสามารถในการ
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 184.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.07 
ของรายได้รวม เนื่องจากสัดส่วนเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมสูงขึ้น 

แผนภูมิก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

 

ก าไรสุทธิในปี 2557 - 2559 เท่ากับ 270.70 ล้านบาท 285.37 ล้านบาท และ 336.59 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 17.31 ร้อยละ 20.86 และร้อยละ 
23.02 ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 20.42 ของรายได้รวม ซ่ึงคิดเป็นอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2557 - 2559 เพ่ิมขึ้นเท่ากับ
ร้อยละ 11.51 หรือ และก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เท่ากับ 252.46 หรือคิด
เป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 24.78 
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▪ ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 2,294.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี 
2557 เป็น 2,308.42 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 
ระหว่างปี 2557 – 2559 เท่ากับร้อยละ 0.30 ทั้งนี้สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในอดีตมี
ความผันผวนค่อนข้างต่ า ทั้งในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 2,348.14 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้น 39.72 ล้านบาท จาก 2,308.42 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 หรือคิดเป็น
อัตราเติบโตร้อยละ 1.72 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 

ตาราง Cash Cycle ของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 
ปี 2560 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน) 61.16 70.91 71.11 114.47 
ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน) 34.66 38.84 39.56 71.83 
ระยะเวลาการช าระหนี้ (วัน) 77.39 76.90 95.31 141.29 
วงจรเงินสด (วัน) 18.44 32.85 15.37 45.01 

 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย โดยลดลง
จาก 18.44 วัน ในปี 2557 เป็น 15.37 วัน ในปี 2559 จากระยะเวลาการเก็บหนี้ที่
เพ่ิมข้ึนจาก 61.16 วัน ในปี 2557 เป็น 71.11 วัน ในปี 2559 และระยะเวลาการช าระ
หนี้ที่เพ่ิมขึ้นจาก 77.39 วัน ในปี 2557 เป็น 95.31 วัน ในปี 2559 ในไตรมาสที่ 3 ปี 
2560 บริษัทฯ มีวงจรเงินสด 45.01 วัน เพ่ิมขึ้น 29.64 วัน จากวงจรเงินสดในปีก่อน
หน้า 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ลดลงจาก 822.35 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 581.27 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีระหว่าง (CAGR) ปี 2557 - 
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ในช่วงระหว่างปี 2557 - 2559 อัตราก าไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 25.40 และอัตรา
ก าไรขั้นต้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 23.57 ในไตรมาส 3 ปี 2560 สะท้อนถึง
การแข่งขันท่ีมากขึ้นในอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2557 - 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 224.24 ล้านบาท 206.14 
ล้านบาทและ 227.45 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.39 ร้อยละ 
15.07 และร้อยละ 15.56 ของรายได้รวมในปี 2557 - 2559 ตามล าดับ โดยสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ค่อนข้างคงที่ เนื่องจากความสามารถในการ
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 184.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.07 
ของรายได้รวม เนื่องจากสัดส่วนเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมสูงขึ้น 

แผนภูมิก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

 

ก าไรสุทธิในปี 2557 - 2559 เท่ากับ 270.70 ล้านบาท 285.37 ล้านบาท และ 336.59 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 17.31 ร้อยละ 20.86 และร้อยละ 
23.02 ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 20.42 ของรายได้รวม ซ่ึงคิดเป็นอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2557 - 2559 เพ่ิมขึ้นเท่ากับ
ร้อยละ 11.51 หรือ และก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เท่ากับ 252.46 หรือคิด
เป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 24.78 
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▪ ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 2,294.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี 
2557 เป็น 2,308.42 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 
ระหว่างปี 2557 – 2559 เท่ากับร้อยละ 0.30 ทั้งนี้สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในอดีตมี
ความผันผวนค่อนข้างต่ า ทั้งในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 2,348.14 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้น 39.72 ล้านบาท จาก 2,308.42 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 หรือคิดเป็น
อัตราเติบโตร้อยละ 1.72 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 

ตาราง Cash Cycle ของบริษัทฯ ปี 2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 
ปี 2560 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน) 61.16 70.91 71.11 114.47 
ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน) 34.66 38.84 39.56 71.83 
ระยะเวลาการช าระหนี้ (วัน) 77.39 76.90 95.31 141.29 
วงจรเงินสด (วัน) 18.44 32.85 15.37 45.01 

 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย โดยลดลง
จาก 18.44 วัน ในปี 2557 เป็น 15.37 วัน ในปี 2559 จากระยะเวลาการเก็บหนี้ที่
เพ่ิมข้ึนจาก 61.16 วัน ในปี 2557 เป็น 71.11 วัน ในปี 2559 และระยะเวลาการช าระ
หนี้ที่เพ่ิมขึ้นจาก 77.39 วัน ในปี 2557 เป็น 95.31 วัน ในปี 2559 ในไตรมาสที่ 3 ปี 
2560 บริษัทฯ มีวงจรเงินสด 45.01 วัน เพ่ิมขึ้น 29.64 วัน จากวงจรเงินสดในปีก่อน
หน้า 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ลดลงจาก 822.35 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 581.27 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีระหว่าง (CAGR) ปี 2557 - 
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2559 เท่ากับร้อยละ 15.93 โดยการลดลงของหนี้สินรวมมีสาเหตุหลักเกิดจากการ
ลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก 483.70 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 181.20 ล้านบาท 
ในปี 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 หนี้สินรวมของบริษัทฯ มีมูลค่า 597.87 
เพ่ิมข้ึนจาก ณ สิ้นปี 2559 ร้อยละ 2.86 จากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ตารางอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ป ี2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 
ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.78 2.08 1.53 1.18 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.46 0.34 0.34 

 
ณ สิ้นปี 2557 - 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเฉลี่ยเท่ากับ 1.80 เท่า โดย 
อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวลดลงเหลือ 1.53 เท่า ณ สิ้นปี 2559 จากการลดลงของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 
และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 TBSP มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.18 ซึ่งลดลง
จากปีก่อนหน้าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจาก 0.56 เท่า ณ สิ้นปี 
2557 เป็น 0.34 เท่า ณ สิ้นปี 2559 เนื่องจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว และ ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 
0.34 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นจาก 1,472.12 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 1,727.14 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2557 - 
2559 เพ่ิมขึ้นเท่ากับร้อยละ 8.32 ทั้งนี้เป็นผลมาจากก าไรสะสมที่เพ่ิมขึ้นจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี และการเพ่ิมส่วนของทุนในปี 2558 จ านวน 
32.75 ล้านบาท ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return 
on Equity - ROE) เฉลี่ยระหว่างปี 2557 - 2559 เท่ากับร้อยละ 18.61 และ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,750.26 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.34 จากก าไรสะสมที่เพ่ิมข้ึน 
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การตลาดและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

ภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์ สามารถแบ่งตามคุณภาพของการพิมพ์ได้ 2 ระดับ คือ (1) 
การพิมพ์ระดับทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ดั้งเดิม ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์ขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่จ านวนมาก การแข่งขันเน้นที่การแข่งขันด้านราคานั้น โรงพิมพ์ขนาดเล็ก
จะได้เปรียบเนื่องจากมีต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ า ในขณะที่โรงพิมพ์ขนาดใหญ่มักมีต้นทุน
การด าเนินงานที่สูงกว่า และ (2) การพิมพ์ระดับเป็นโรงพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดังสูง ซึ่งใช้
เงินลงทุนมากอันจะส่งผลให้ในการพิมพ์ระดับนี้มีคู่แข่งเพียงไม่กี่ราย โดยส าหรับบริษัทฯ 
นั้นถูกจัดให้อยู่ในประเภทโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่เป็นทั้ง Security and Digital Printing  
ดังนั้น ในการรักษาผลก าไรของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับสู ง โรงพิมพ์ขนาดใหญ่ต้องใช้
เทคโนโลยีระดับสูงและต้องมีมาตรฐานในการผลิต เช่น สามารถรับประกันคุณภาพงาน
พิมพ์ความถูกต้องของงาน และต้องส่งมอบตรงตามเวลาที่จ ากัดได้ โดยสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ
ต้องสามารถรับประกันว่าข้อมูลและหรือความลับของลูกค้าที่จะไม่รั่วไหลออกจากโรงพิมพ์ 
ทั้งนี้ งานพิมพ์บนกระดาษมีแนวโน้มท่ีมีปริมาณการใช้ลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(Digital) เข้ามาแทนที่ เช่น แสตมป์ จดหมายถูกแทนท่ีด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail) เช็คธนาคารถูกแทนที่ด้วยระบบ E-payment อุตสาหกรรมการพิมพ์จึงต้องพัฒนา
ยกระดับอุตสาหกรรมให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยโรงพิมพ์จะไม่ท าเพียงแต่รับจ้าง
พิมพ์เท่านั้นแต่จะต้องต่อยอดการให้บริการที่กว้างขึ้น เช่น (1) การรับจัดการข้อมูลลูกค้า
แบบ Multimedia เพ่ืองานพิมพ์แบบ Personal Direct Mail พร้อมกับการให้บริการส่ง
ส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ การส่ง SMS การสื่อสารผ่าน Social Media การเสริมระบบการ 
RFID (Radio frequency identification) เข้ากับงานพิมพ์ (2) การสร้าง QR code ใน
งานพิมพ์  (3) การสร้าง  Web Application การให้บริการจัดการข้อมูลในการท า  
Customer Relationship Management (การบริหารให้ลูกค้ามีความผูกพันกับสินค้า 
บริการให้เกิดความรู้สึกที่ดี และไม่เปลี่ยนใจไปจากสินค้า บริการขององค์กร) ในวาระต่าง 
ๆ เช่น ส่งการ์ดวันเกิดพร้อมบัตรส่วนลด 
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2559 เท่ากับร้อยละ 15.93 โดยการลดลงของหนี้สินรวมมีสาเหตุหลักเกิดจากการ
ลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก 483.70 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 181.20 ล้านบาท 
ในปี 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 หนี้สินรวมของบริษัทฯ มีมูลค่า 597.87 
เพ่ิมข้ึนจาก ณ สิ้นปี 2559 ร้อยละ 2.86 จากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ตารางอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ป ี2557 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสที ่3 
ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.78 2.08 1.53 1.18 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.46 0.34 0.34 

 
ณ สิ้นปี 2557 - 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเฉลี่ยเท่ากับ 1.80 เท่า โดย 
อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวลดลงเหลือ 1.53 เท่า ณ ส้ินปี 2559 จากการลดลงของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 
และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 TBSP มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.18 ซึ่งลดลง
จากปีก่อนหน้าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจาก 0.56 เท่า ณ สิ้นปี 
2557 เป็น 0.34 เท่า ณ สิ้นปี 2559 เนื่องจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว และ ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 
0.34 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นจาก 1,472.12 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2557 เป็น 1,727.14 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2557 - 
2559 เพ่ิมขึ้นเท่ากับร้อยละ 8.32 ทั้งนี้เป็นผลมาจากก าไรสะสมที่เพ่ิมขึ้นจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี และการเพ่ิมส่วนของทุนในปี 2558 จ านวน 
32.75 ล้านบาท ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return 
on Equity - ROE) เฉลี่ยระหว่างปี 2557 - 2559 เท่ากับร้อยละ 18.61 และ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,750.26 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.34 จากก าไรสะสมที่เพ่ิมข้ึน 
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การตลาดและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

ภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์ สามารถแบ่งตามคุณภาพของการพิมพ์ได้ 2 ระดับ คือ (1) 
การพิมพ์ระดับทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ดั้งเดิม ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์ขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่จ านวนมาก การแข่งขันเน้นที่การแข่งขันด้านราคานั้น โรงพิมพ์ขนาดเล็ก
จะได้เปรียบเนื่องจากมีต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ า ในขณะที่โรงพิมพ์ขนาดใหญ่มักมีต้นทุน
การด าเนินงานที่สูงกว่า และ (2) การพิมพ์ระดับเป็นโรงพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดังสูง ซึ่งใช้
เงินลงทุนมากอันจะส่งผลให้ในการพิมพ์ระดับนี้มีคู่แข่งเพียงไม่กี่ราย โดยส าหรับบริษัทฯ 
นั้นถูกจัดให้อยู่ในประเภทโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่เป็นทั้ง Security and Digital Printing  
ดังนั้น ในการรักษาผลก าไรของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับสู ง โรงพิมพ์ขนาดใหญ่ต้องใช้
เทคโนโลยีระดับสูงและต้องมีมาตรฐานในการผลิต เช่น สามารถรับประกันคุณภาพงาน
พิมพ์ความถูกต้องของงาน และต้องส่งมอบตรงตามเวลาที่จ ากัดได้ โดยสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ
ต้องสามารถรับประกันว่าข้อมูลและหรือความลับของลูกค้าที่จะไม่รั่วไหลออกจากโรงพิมพ์ 
ทั้งนี้ งานพิมพ์บนกระดาษมีแนวโน้มท่ีมีปริมาณการใช้ลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(Digital) เข้ามาแทนที่ เช่น แสตมป์ จดหมายถูกแทนท่ีด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail) เช็คธนาคารถูกแทนที่ด้วยระบบ E-payment อุตสาหกรรมการพิมพ์จึงต้องพัฒนา
ยกระดับอุตสาหกรรมให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยโรงพิมพ์จะไม่ท าเพียงแต่รับจ้าง
พิมพ์เท่านั้นแต่จะต้องต่อยอดการให้บริการที่กว้างขึ้น เช่น (1) การรับจัดการข้อมูลลูกค้า
แบบ Multimedia เพ่ืองานพิมพ์แบบ Personal Direct Mail พร้อมกับการให้บริการส่ง
ส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ การส่ง SMS การสื่อสารผ่าน Social Media การเสริมระบบการ 
RFID (Radio frequency identification) เข้ากับงานพิมพ์ (2) การสร้าง QR code ใน
งานพิมพ์  (3) การสร้าง  Web Application การให้บริการจัดการข้อมูลในการท า  
Customer Relationship Management (การบริหารให้ลูกค้ามีความผูกพันกับสินค้า 
บริการให้เกิดความรู้สึกที่ดี และไม่เปลี่ยนใจไปจากสินค้า บริการขององค์กร) ในวาระต่าง 
ๆ เช่น ส่งการ์ดวันเกิดพร้อมบัตรส่วนลด 
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ตลาดแบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษและตลาดแบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการท าเทียม  

เป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยรายเนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง รวมถึง
ต้องมีระบบการออกแบบเพ่ือป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการท าห้องพิมพ์
แยกบริเวณเพ่ือเป็นเอกเทศในการรักษาความปลอดภัยจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลท า
ให้ต้องมีการใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ประกอบกับลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิต
บ่อยครั้งด้วยเหตุผลในเร่ืองของความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้คู่แข่งรู้ถึงกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่จะน ามาใช้จึงท าให้การแข่งขันในส่วนนี้มีไม่มาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว ตลาดนี้จึง
มีผู้ประกอบการน้อยราย 

ตลาดด้านบริการเช็ค On Demand  

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรายแรกของประเทศไทย ท าให้คู่แข่งที่สามารถให้บริการในรูปแบบ
นี้จึงมีน้อยราย เนื่องจากการให้บริการเช็ค On Demand ต้องอาศัยระบบความปลอดภัย
และความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อผู้ให้บริการ รวมถึงต้องมีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วที่
สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ บริษัทจึงให้ความส าคัญในการขยายตลาดในส่วน
นี้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่คือ ลูกค้ากลุ่มธนาคาร ซึ่งยังคงท าการ Encode เช็ค
และจัดพิมพ์ชื่อลูกค้าเอง ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องท าการเจาะตลาดลูกค้าธนาคารรายอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้ธนาคารเปลี่ยนมาใช้บริการของบริษัทฯ แทนการจัดพิมพ์เอง 

ตลาดแบบพิมพ์ทั่วไปและระบบออฟเซ็ท (Business Forms) 

ตลาดแบบพิมพ์ทั่วไปและระบบออฟเซ็ทมีการแข่งขันที่สูง เนื่องด้วยเป็นสินค้าสิ้นเปลืองใช้
แล้วหมดไปและมีปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง เป็นจ านวนมาก โดยขั้นตอนในการผลิตไม่
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงในการผลิตมากนักจึงท าให้มีคู่แข่งหลายราย ทั้งนี้
ลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจด้านการสื่อสาร และหน่วยงาน
ราชการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการปรับใช้กลยุทธ์การเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวสินค้า โดยการเสนอ
บริการด้านการบริหารคลังและจัดเก็บสินค้า เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและเพ่ิมทางเลือกให้กับ
ลูกค้า จึงเป็นการขายสินค้าพร้อมการบริการอย่างเต็มรูปแบบ ท าให้เป็นการเพ่ิมโอกาสใน
การขยายตลาดมากยิ่งขึ้น 
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ตลาดกระดาษส านักงาน (Office Paper) 

ตลาดกระดาษส านักงานเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันด้านราคาสูง เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิต
พร้อมใช้งานได้ทันที และไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากนัก กระบวนการในการ
ผลิตเป็นการตัดเพ่ือให้ได้ตามขนาดที่ใช้งาน ท าให้ตลาดนี้จึงมีคู่แข่งจ านวนมาก โดยลูกค้า
จะพิจารณาเรื่องราคามากกว่าคุณภาพสินค้า ทั้งนี้คุณภาพของกระดาษนั้น ไม่ค่อยมีความ
แตกต่างกันมาก โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการจัดจ าหน่ายของ
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ ์จ ากัด 

ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail) 

ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล เป็นตลาดที่มีคู่แข่งน้อยราย เนื่องจากเป็นงาน
บริการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า และต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงในเรื่อง
ของเครื่องจักร และระบบการรักษาความปลอดภัย ประกอบกับลูกค้าต้องการความถูกต้อง
และความรวดเร็วในการให้บริการในเวลาอันจ ากัด ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถให้บริการได้ทั้ง
กระดาษแบบต่อเนื่องเป็นม้วน ต่อเนื่องแบบปรุ และแบบแผ่น รวมถึงการบรรจุซองด้วย
ระบบ Zero defect ซึ่งป้องกันความผิดพลาด และท่ีส าคัญบริษัทยังสามารถให้บริการงาน
พิมพ์ด้วยระบบสี่สีและขาวด า 

ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ (Warehouse Management) 

ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ เป็นตลาดคู่แข่งน้อยราย ส าหรับผู้ให้บริการงาน
พิมพ์ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นมีการด าเนินธุรกิจในรูปแบบรับจ้างพิมพ์
แบบฟอร์มพร้อมการจัดส่งให้ลูกค้าเท่านั้น โดยจะไม่มีบริการการจัดเก็บและบริหารคลัง 
ซึ่งบริการด้านนี้ของบริษัทฯสามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังลูกค้าที่ต้องการ
แบบ One Stop Service ซ่ึงจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและลดความยุ่งยาก
ในการบริหารงาน 

ตลาดส่งออก (Export) 

ตลาดส่งออกเป็นตลาดที่นอกจากจะมีการแข่งขันในด้านของคุณภาพการพิมพ์ ราคาแล้ว 
ยังต้องค านึงถึงเวลาที่ใช้ในการขนส่งเมื่อเทียบกับผู้ผลิตในท้องถิ่น ตลาดในส่วนนี้บริษัทฯ 
อาศัยฐานลูกค้าเดิมท่ีมีสายสัมพันธ์ที่ดีและติดต่อกันมานาน 
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ตลาดแบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษและตลาดแบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการท าเทียม  

เป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยรายเนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง รวมถึง
ต้องมีระบบการออกแบบเพ่ือป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการท าห้องพิมพ์
แยกบริเวณเพ่ือเป็นเอกเทศในการรักษาความปลอดภัยจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลท า
ให้ต้องมีการใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ประกอบกับลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิต
บ่อยครั้งด้วยเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้คู่แข่งรู้ถึงกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่จะน ามาใช้จึงท าให้การแข่งขันในส่วนนี้มีไม่มาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว ตลาดนี้จึง
มีผู้ประกอบการน้อยราย 

ตลาดด้านบริการเช็ค On Demand  

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรายแรกของประเทศไทย ท าให้คู่แข่งที่สามารถให้บริการในรูปแบบ
นี้จึงมีน้อยราย เนื่องจากการให้บริการเช็ค On Demand ต้องอาศัยระบบความปลอดภัย
และความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อผู้ให้บริการ รวมถึงต้องมีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วที่
สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ บริษัทจึงให้ความส าคัญในการขยายตลาดในส่วน
นี้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่คือ ลูกค้ากลุ่มธนาคาร ซึ่งยังคงท าการ Encode เช็ค
และจัดพิมพ์ชื่อลูกค้าเอง ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องท าการเจาะตลาดลูกค้าธนาคารรายอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้ธนาคารเปลี่ยนมาใช้บริการของบริษัทฯ แทนการจัดพิมพ์เอง 

ตลาดแบบพิมพ์ทั่วไปและระบบออฟเซ็ท (Business Forms) 

ตลาดแบบพิมพ์ทั่วไปและระบบออฟเซ็ทมีการแข่งขันที่สูง เนื่องด้วยเป็นสินค้าสิ้นเปลืองใช้
แล้วหมดไปและมีปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง เป็นจ านวนมาก โดยขั้นตอนในการผลิตไม่
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงในการผลิตมากนักจึงท าให้มีคู่แข่งหลายราย ทั้งนี้
ลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจด้านการสื่อสาร และหน่วยงาน
ราชการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการปรับใช้กลยุทธ์การเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวสินค้า โดยการเสนอ
บริการด้านการบริหารคลังและจัดเก็บสินค้า เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและเพ่ิมทางเลือกให้กับ
ลูกค้า จึงเป็นการขายสินค้าพร้อมการบริการอย่างเต็มรูปแบบ ท าให้เป็นการเพ่ิมโอกาสใน
การขยายตลาดมากยิ่งขึ้น 
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ตลาดกระดาษส านักงาน (Office Paper) 

ตลาดกระดาษส านักงานเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันด้านราคาสูง เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิต
พร้อมใช้งานได้ทันที และไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากนัก กระบวนการในการ
ผลิตเป็นการตัดเพ่ือให้ได้ตามขนาดที่ใช้งาน ท าให้ตลาดนี้จึงมีคู่แข่งจ านวนมาก โดยลูกค้า
จะพิจารณาเรื่องราคามากกว่าคุณภาพสินค้า ทั้งนี้คุณภาพของกระดาษนั้น ไม่ค่อยมีความ
แตกต่างกันมาก โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการจัดจ าหน่ายของ
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ ์จ ากัด 

ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail) 

ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล เป็นตลาดที่มีคู่แข่งน้อยราย เนื่องจากเป็นงาน
บริการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า และต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงในเรื่อง
ของเครื่องจักร และระบบการรักษาความปลอดภัย ประกอบกับลูกค้าต้องการความถูกต้อง
และความรวดเร็วในการให้บริการในเวลาอันจ ากัด ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถให้บริการได้ทั้ง
กระดาษแบบต่อเนื่องเป็นม้วน ต่อเนื่องแบบปรุ และแบบแผ่น รวมถึงการบรรจุซองด้วย
ระบบ Zero defect ซึ่งป้องกันความผิดพลาด และท่ีส าคัญบริษัทยังสามารถให้บริการงาน
พิมพ์ด้วยระบบสี่สีและขาวด า 

ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ (Warehouse Management) 

ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ เป็นตลาดคู่แข่งน้อยราย ส าหรับผู้ให้บริการงาน
พิมพ์ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นมีการด าเนินธุรกิจในรูปแบบรับจ้างพิมพ์
แบบฟอร์มพร้อมการจัดส่งให้ลูกค้าเท่านั้น โดยจะไม่มีบริการการจัดเก็บและบริหารคลัง 
ซึ่งบริการด้านนี้ของบริษัทฯสามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังลูกค้าที่ต้องการ
แบบ One Stop Service ซ่ึงจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและลดความยุ่งยาก
ในการบริหารงาน 

ตลาดส่งออก (Export) 

ตลาดส่งออกเป็นตลาดที่นอกจากจะมีการแข่งขันในด้านของคุณภาพการพิมพ์ ราคาแล้ว 
ยังต้องค านึงถึงเวลาที่ใช้ในการขนส่งเมื่อเทียบกับผู้ผลิตในท้องถิ่น ตลาดในส่วนนี้บริษัทฯ 
อาศัยฐานลูกค้าเดิมท่ีมีสายสัมพันธ์ที่ดีและติดต่อกันมานาน 
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ตลาดบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

▪ ตลาดการพิมพ์ตราบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยมีบริษัทขนาดใหญ่อยู่ราว 300 แห่ง โดย
มีมูลค่าอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 4-5 แสนล้านบาท โดยจากการวิ จัยของ 
Transparency Market Research และบทความ Packaging Industry Outlook in 
Thailand มูลค่าอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 10.00 ต่อปี 

▪ ในส่วนของตลาดการบรรจุภัณฑ์กระดาษโลก มีแนวโน้มจะเติบโตถึง 11.69 ล้านล้าน
บาท ภายในปี 2019 จากประมาณ 9 พันล้านบาทในปี 2012 โดยยอดขายส่วนใหญ่
จะมาจากทวีปเอเชีย ทั้งนี้การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นับเป็นอีก 1 
ปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดการบรรจุภัณฑ์กระดาษโลกเติบโตสูงขึ้น 

นโยบายการขายและการตลาด 

บริษัทฯ มุ่งขายลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่มีก าลังซื้อสูง และลูกค้าท่ีต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูง
และบริการที่แตกต่างจากโรงพิมพ์ทั่วไป เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มประกัน กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ 
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าต่างประเทศ 

นโยบายด้านราคา 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้วิธีการตั้งราคาอ้างอิงจากราคาทุนบวกส่วนเพ่ิมก าไร โดยบริษัทฯ 
จะวางต าแหน่งคุณภาพของสินค้าของบริษัท ให้อยู่ในระดับกลางถึงระดับสูง อย่างไรก็ตามใน
งานประมูลส าหรับลูกค้ารายใหญ่ ๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจใช้กลยุทธ์การลดราคาบางส่วน
เพ่ือให้ได้ค าสั่งซื้อจ านวนมาก นอกจากน้ี บริษัทฯ สามารถท าสัญญาในการซื้อกระดาษราคา
คงท่ีเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีกับทางผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ ท าให้บริษัทฯ สามารถเสนอราคาคงที่
ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดการสั่งซื้อจ านวนมาก และมีการสั่งสินค้าซ้ า (Repeat Order) 
หลายครั้งในหนึ่งปี ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บริษัทได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้จัดพิมพ์
งานให้แก่หน่วยงานราชการหลายแห่ง 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ชอ่งทางการจ าหน่ายของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่องทางใหญ่ ดังนี้ 

ขายให้แก่ผู้ใช้โดยตรง สัดส่วนประมาณร้อยละ 85.50 โดยมี Credit Term 30 - 45 วัน 
ขายผ่านตัวแทน สัดส่วนประมาณร้อยละ 14.00 โดยมี Credit Term 45 - 60 วัน 
ส่งออก สัดส่วนประมาณร้อยละ 0.50 โดยมี Credit Term 30 - 45 วัน 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลักษณะของลูกค้าของบริษัทฯ จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 

ลูกค้าภาคเอกชนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จะมีความซื่อสัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ (Brand 
Loyalty) ค่อนข้างสูง เนื่องจากความคุ้นเคยในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ความสะดวกในการสั่ง
สินค้า ตลอดจนความคุ้นเคยกับพนักงานขายของบริษัท และหากเปลี่ยนบริษัทในการสั่งซื้อ 
ก็จะเกิดความยุ่งยากในการจัดท าแบบฟอร์มใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดด าเนินกิจการมาเป็น
เวลานานจึงมีความได้เปรียบทางด้านฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ 
ลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร และสถาบันการเงิน ลูกค้าในกลุ่มนี้
จะให้ความส าคัญในเรื่องราคาและคุณภาพเป็นปัจจัยหลัก ในการสั่งซื้อของลูกค้าประเภท
นี้จะมีปริมาณสูง โดยจะท าการคัดเลือกสินค้าและจัดซื้อ ด้วยวิธีการประมูล ทั้งนี้บริษัทฯ มี
ประสบการณ์ในด้านการประมูลงานจากองค์กรขนาดใหญ่มาเป็นเวลานาน และคุณภาพ
ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือ จึงเป็นจุดเด่นของบริษัทในการเข้า
ร่วมประมูลงาน 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

กระดาษถือเป็นวัตถุดิบหลักที่ส าคัญที่สุดในธุรกิจสิ่งพิมพ์และกระดาษส านักงาน โดยคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 60 - 70 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการสั่งซื้อแต่ละครั้งต้อง
มีการวางแผนล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทฯ มีการสั่งซื้อกระดาษจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย 
จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตภายในประเทศรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 50 - 60 ของยอดสั่งซื้อทั้งหมด 
อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มีข้อผูกมัดในการสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายดังกล่าว และในอดีตที่ผ่านมา
บริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต 
ในส่วนของแหล่งวัตถุดิบในต่างประเทศนั้นมีผู้จัดหาวัตถุดิบหลายราย โดยแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ
ของบริษัทฯ มีทั้งในภูมิภาคอาเซียน สหรัฐอเมริกา และยุโรป อย่างไรก็ตามการสั่งวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศยังต้องพิจารณาจากค่าขนส่งซึ่งเป็นต้นทุนหลักนอกเหนือจากราคากระดาษใน
ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้กระดาษจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศในสัดส่วนที่สูง  
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ตลาดบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

▪ ตลาดการพิมพ์ตราบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยมีบริษัทขนาดใหญ่อยู่ราว 300 แห่ง โดย
มีมูลค่าอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 4-5 แสนล้านบาท โดยจากการวิ จัยของ 
Transparency Market Research และบทความ Packaging Industry Outlook in 
Thailand มูลค่าอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 10.00 ต่อปี 

▪ ในส่วนของตลาดการบรรจุภัณฑ์กระดาษโลก มีแนวโน้มจะเติบโตถึง 11.69 ล้านล้าน
บาท ภายในปี 2019 จากประมาณ 9 พันล้านบาทในปี 2012 โดยยอดขายส่วนใหญ่
จะมาจากทวีปเอเชีย ทั้งนี้การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นับเป็นอีก 1 
ปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดการบรรจุภัณฑ์กระดาษโลกเติบโตสูงขึ้น 

นโยบายการขายและการตลาด 

บริษัทฯ มุ่งขายลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่มีก าลังซื้อสูง และลูกค้าท่ีต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูง
และบริการที่แตกต่างจากโรงพิมพ์ทั่วไป เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มประกัน กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ 
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าต่างประเทศ 

นโยบายด้านราคา 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้วิธีการตั้งราคาอ้างอิงจากราคาทุนบวกส่วนเพ่ิมก าไร โดยบริษัทฯ 
จะวางต าแหน่งคุณภาพของสินค้าของบริษัท ให้อยู่ในระดับกลางถึงระดับสูง อย่างไรก็ตามใน
งานประมูลส าหรับลูกค้ารายใหญ่ ๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจใช้กลยุทธ์การลดราคาบางส่วน
เพ่ือให้ได้ค าสั่งซื้อจ านวนมาก นอกจากน้ี บริษัทฯ สามารถท าสัญญาในการซื้อกระดาษราคา
คงท่ีเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีกับทางผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ ท าให้บริษัทฯ สามารถเสนอราคาคงที่
ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดการสั่งซื้อจ านวนมาก และมีการสั่งสินค้าซ้ า (Repeat Order) 
หลายครั้งในหนึ่งปี ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บริษัทได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้จัดพิมพ์
งานให้แก่หน่วยงานราชการหลายแห่ง 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ชอ่งทางการจ าหน่ายของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่องทางใหญ่ ดังนี้ 

ขายให้แก่ผู้ใช้โดยตรง สัดส่วนประมาณร้อยละ 85.50 โดยมี Credit Term 30 - 45 วัน 
ขายผ่านตัวแทน สัดส่วนประมาณร้อยละ 14.00 โดยมี Credit Term 45 - 60 วัน 
ส่งออก สัดส่วนประมาณร้อยละ 0.50 โดยมี Credit Term 30 - 45 วัน 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลักษณะของลูกค้าของบริษัทฯ จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 

ลูกค้าภาคเอกชนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จะมีความซื่อสัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ (Brand 
Loyalty) ค่อนข้างสูง เนื่องจากความคุ้นเคยในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ความสะดวกในการสั่ง
สินค้า ตลอดจนความคุ้นเคยกับพนักงานขายของบริษัท และหากเปลี่ยนบริษัทในการสั่งซื้อ 
ก็จะเกิดความยุ่งยากในการจัดท าแบบฟอร์มใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดด าเนินกิจการมาเป็น
เวลานานจึงมีความได้เปรียบทางด้านฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ 
ลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร และสถาบันการเงิน ลูกค้าในกลุ่มนี้
จะให้ความส าคัญในเรื่องราคาและคุณภาพเป็นปัจจัยหลัก ในการสั่งซื้อของลูกค้าประเภท
นี้จะมีปริมาณสูง โดยจะท าการคัดเลือกสินค้าและจัดซื้อ ด้วยวิธีการประมูล ทั้งนี้บริษัทฯ มี
ประสบการณ์ในด้านการประมูลงานจากองค์กรขนาดใหญ่มาเป็นเวลานาน และคุณภาพ
ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือ จึงเป็นจุดเด่นของบริษัทในการเข้า
ร่วมประมูลงาน 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

กระดาษถือเป็นวัตถุดิบหลักที่ส าคัญที่สุดในธุรกิจสิ่งพิมพ์และกระดาษส านักงาน โดยคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 60 - 70 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการสั่งซื้อแต่ละครั้งต้อง
มีการวางแผนล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทฯ มีการสั่งซื้อกระดาษจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย 
จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตภายในประเทศรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 50 - 60 ของยอดสั่งซื้อทั้งหมด 
อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มีข้อผูกมัดในการสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายดังกล่าว และในอดีตที่ผ่านมา
บริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต 
ในส่วนของแหล่งวัตถุดิบในต่างประเทศนั้นมีผู้จัดหาวัตถุดิบหลายราย โดยแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ
ของบริษัทฯ มีทั้งในภูมิภาคอาเซียน สหรัฐอเมริกา และยุโรป อย่างไรก็ตามการสั่งวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศยังต้องพิจารณาจากค่าขนส่งซึ่งเป็นต้นทุนหลักนอกเหนือจากราคากระดาษใน
ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้กระดาษจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศในสัดส่วนที่สูง  

 




