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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บัญชี 1) 

ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัที่ 12 
ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท ไทยบริติช  
ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “TBSP”) โดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ 
โดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไข (Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถอื
หลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ”) ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท โดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการจะ
เกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อ 

(1) บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ 

(2) บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขาย 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

(3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่ งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานะธุรกิจ  
ผลประกอบการ ทรัพย์สนิ และ/หรือสถานะทางการเงินของกิจการ 

อนึ่ง ก่อนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการนัน้ บริษัทถือหุ้นในกิจการทัง้สิน้ 21,879,810 หุ้ น  
คิดเป็นร้อยละ 19.89 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ ซึ่งการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของ
กิจการทุกรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการนัน้ จะท าให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ เป็นจ านวน 
88,120,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.11 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท ซึ่งคิดเป็น
มลูคา่รวมเทา่กบั 1,383,486,983 บาท 

ทัง้นี ้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการดงักลา่วเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการ
รวมเท่ากับร้อยละ 58.92 ซึ่งค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์เป็น
มลูคา่สงูสดุ (ค านวณภายใต้สมมติฐานท่ีผู้ ถือหุ้นของกิจการทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ) และ
บริษัทไม่มีรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการอื่นที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท า
รายการในครัง้นี ้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการดงักลา่วจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ รายการเทา่กบั
หรือสงูกวา่ร้อยละ 50 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 100 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกวา่ “ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”)  
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โดยในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการนัน้ บริษัทมีหน้าที่ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. เ ปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเ ก่ียวกับรายการประเภทที่  1  ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

2. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนมุตัิการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยผู้ ถือหุ้น
จะต้องมีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการดังกลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย   
ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทจะน าเงินทนุที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) มาช าระคืนหนีเ้งินกู้ยืมส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของกิจการให้แก่สถาบนัการเงิน (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 9) ดังนัน้ การพิจารณาอนุมตัิของที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ และการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จึงถือเป็น
เง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น จะถือวา่เร่ืองอื่น ๆ ที่ได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่ีการพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวข้องอีกตอ่ไป 

3. แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทัง้จัดส่ง
ความเห็นดงักลา่วต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์  และ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ทัง้นี ้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการดงักลา่ว อาจเข้าขา่ยเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น
มาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
หากภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการดงักลา่ว บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของ TBSP เกินกว่าร้อยละ 50 
ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ TBSP ซึง่ก าหนดให้บริษัทมีหน้าที่จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเข้าท า
รายการดงักลา่ว โดยจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดของสารสนเทศที่เก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการภายหลงัจากที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2561 ซึง่จะประชมุในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยบริษัทคาดวา่การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่วจะเสร็จสิน้
ภายในเดือนเมษายน 2561 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ซือ้   

 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บัญชี 1) 

ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัที่ 12 
ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท ไทยบริติช  
ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “TBSP”) โดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ 
โดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไข (Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถอื
หลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ”) ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท โดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการจะ
เกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อ 

(1) บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ 

(2) บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขาย 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

(3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่ งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานะธุรกิจ  
ผลประกอบการ ทรัพย์สนิ และ/หรือสถานะทางการเงินของกิจการ 

อนึ่ง ก่อนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการนัน้ บริษัทถือหุ้นในกิจการทัง้สิน้ 21,879,810 หุ้ น  
คิดเป็นร้อยละ 19.89 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ ซึ่งการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นของ
กิจการทุกรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการนัน้ จะท าให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ เป็นจ านวน 
88,120,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.11 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท ซึ่งคิดเป็น
มลูคา่รวมเทา่กบั 1,383,486,983 บาท 

ทัง้นี ้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการดงักลา่วเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการ
รวมเท่ากับร้อยละ 58.92 ซึ่งค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์เป็น
มลูคา่สงูสดุ (ค านวณภายใต้สมมติฐานท่ีผู้ ถือหุ้นของกิจการทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ) และ
บริษัทไม่มีรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการอื่นที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท า
รายการในครัง้นี ้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการดงักลา่วจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ รายการเทา่กบั
หรือสงูกวา่ร้อยละ 50 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 100 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกวา่ “ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”)  
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โดยในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการนัน้ บริษัทมีหน้าที่ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. เ ปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเ ก่ียวกับรายการประเภทที่  1  ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

2. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนมุตัิการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยผู้ ถือหุ้น
จะต้องมีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการดังกลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย   
ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทจะน าเงินทนุที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) มาช าระคืนหนีเ้งินกู้ยืมส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของกิจการให้แก่สถาบนัการเงิน (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 9) ดังนัน้ การพิจารณาอนุมตัิของที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ และการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จึงถือเป็น
เง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น จะถือวา่เร่ืองอื่น ๆ ที่ได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่ีการพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวข้องอีกตอ่ไป 

3. แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทัง้จัดส่ง
ความเห็นดงักลา่วต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์  และ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ทัง้นี ้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการดงักลา่ว อาจเข้าขา่ยเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น
มาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
หากภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการดงักลา่ว บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของ TBSP เกินกว่าร้อยละ 50 
ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ TBSP ซึง่ก าหนดให้บริษัทมีหน้าที่จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเข้าท า
รายการดงักลา่ว โดยจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดของสารสนเทศที่เก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการภายหลงัจากที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2561 ซึง่จะประชมุในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยบริษัทคาดวา่การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่วจะเสร็จสิน้
ภายในเดือนเมษายน 2561 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ซือ้   

 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

3 

 ผู้ขาย  

 ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)  

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ 

 บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นของกิจการ โดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไข
(Voluntary Tender Offer) ตามประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท ซึ่งหาก 
ผู้ ถือหุ้นของกิจการทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการนัน้ จะท าให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของกิจการเป็น
จ านวน 88,120,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.11 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ ซึ่งคิดเป็นมลูค่ารวมเท่ากับ 
1,383,486,983 บาท 

 การค านวนขนาดรายการตามประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ
บริษัท งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และงบการเงินรวมของกิจการ งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2560 ตามเกณฑ์การค านวณ 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดงันี ้

ข้อมูลทางการเงนิที่ใช้ในการค านวณ 

 บริษัท กิจการ 

ข้อมูลทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม งวด 9 เดือน  
สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 

(ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม งวด 9 เดือน  
สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 

(ล้านบาท) 

สนิทรัพย์รวม 2,348.14 1,181.94 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 0.29 27.90 

หนีส้นิรวม 597.87 535.40 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,750.26 646.55 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ* 337.32 91.88 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - 18.90 

NTA** 1,749.98 599.75 

*ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลงั (Trailing 12 months) 
**NTA ค านวณโดยใช้สนิทรัพย์รวม หกัด้วยสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน หนีส้นิรวม และสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการ
ค านวณ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 

)ร้อยละ(  

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์
ที่มีตวัตนสทุธิ 

มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของกิจการท่ีเข้าลงทนุ x สดัสว่นท่ีได้มา / 
มลูคา่สนิทรัพย์มตีวัตนสทุธิของบริษัท 
= 599.75 x 80.11% / 1,749.98 

27.45 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิของกิจการท่ีซือ้ x สดัสว่นท่ีได้มา / ก าไรสทุธิของบริษัท 
= 91.88 x 80.11% / 337.32 

21.82 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของ
สิง่ตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน / สนิทรัพย์รวมของบริษัท 
= 1,383.49 / 2,348.14 

58.92 

4. เกณฑ์เปรียบเทียบ
มลูคา่ของหลกัทรัพย์ 

ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากไมม่ีการออกหุ้นเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ - 

 ขนาดรายการที่ค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนได้ผลลพัธ์เป็นมลูค่าสงูสดุเท่ากับร้อยละ 58.92 
ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้า
ท ารายการในครัง้นี ้ขนาดรายการรวมจึงเทา่กบัร้อยละ 58.92 

 บริษัทจึงใช้ผลการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนดงักลา่วเป็นเกณฑ์การวดัขนาด
ของรายการ ดงันัน้ การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการจึงจัดอยู่ในรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเร่ือง
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่งก าหนดให้บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ และจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยไมน่บัคะแนนเสยีงในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมสีว่นได้เสยี โดยหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว จะต้องมีสารสนเทศอยา่ง
น้อยตามที่ก าหนดไว้ในประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป รวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

สนิทรัพย์ที่จะได้มา หุ้นสามญัของบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนสนิทรัพย์ที่จะได้มา และ
สดัสว่นการถือหุ้นหลงัได้มา 

ในกรณีผู้ ถือหุ้นทุกรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์: หุ้นสามัญของกิจการจ านวนทัง้สิน้ 
88,120,190 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.11 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ 
ทัง้นี ้เมื่อรวมหุ้นของกิจการที่บริษัทถืออยู่จ านวน 21,879,810 หุ้น บริษัทจะถือหุ้นของ
กิจการ จ านวนทัง้สิน้ 110,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่ช าระ
แล้วทัง้หมดของกิจการ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

3 

 ผู้ขาย  

 ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)  

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ 

 บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นของกิจการ โดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไข
(Voluntary Tender Offer) ตามประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท ซึ่งหาก 
ผู้ ถือหุ้นของกิจการทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการนัน้ จะท าให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของกิจการเป็น
จ านวน 88,120,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.11 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ ซึ่งคิดเป็นมลูค่ารวมเท่ากับ 
1,383,486,983 บาท 

 การค านวนขนาดรายการตามประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ
บริษัท งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และงบการเงินรวมของกิจการ งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 ตามเกณฑ์การค านวณ 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดงันี ้

ข้อมูลทางการเงนิที่ใช้ในการค านวณ 

 บริษัท กิจการ 

ข้อมูลทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม งวด 9 เดือน  
สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 

(ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม งวด 9 เดือน  
สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 

(ล้านบาท) 

สนิทรัพย์รวม 2,348.14 1,181.94 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 0.29 27.90 

หนีส้นิรวม 597.87 535.40 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,750.26 646.55 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ* 337.32 91.88 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - 18.90 

NTA** 1,749.98 599.75 

*ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลงั (Trailing 12 months) 
**NTA ค านวณโดยใช้สนิทรัพย์รวม หกัด้วยสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน หนีส้นิรวม และสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการ
ค านวณ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 

)ร้อยละ(  

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์
ที่มีตวัตนสทุธิ 

มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของกิจการท่ีเข้าลงทนุ x สดัสว่นท่ีได้มา / 
มลูคา่สนิทรัพย์มตีวัตนสทุธิของบริษัท 
= 599.75 x 80.11% / 1,749.98 

27.45 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิของกิจการท่ีซือ้ x สดัสว่นท่ีได้มา / ก าไรสทุธิของบริษัท 
= 91.88 x 80.11% / 337.32 

21.82 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของ
สิง่ตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน / สนิทรัพย์รวมของบริษัท 
= 1,383.49 / 2,348.14 

58.92 

4. เกณฑ์เปรียบเทียบ
มลูคา่ของหลกัทรัพย์ 

ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากไมม่ีการออกหุ้นเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ - 

 ขนาดรายการที่ค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนได้ผลลพัธ์เป็นมลูค่าสงูสดุเท่ากับร้อยละ 58.92 
ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้า
ท ารายการในครัง้นี ้ขนาดรายการรวมจึงเทา่กบัร้อยละ 58.92 

 บริษัทจึงใช้ผลการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนดงักลา่วเป็นเกณฑ์การวดัขนาด
ของรายการ ดงันัน้ การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการจึงจัดอยู่ในรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเร่ือง
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่งก าหนดให้บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ และจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยไมน่บัคะแนนเสยีงในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมสีว่นได้เสยี โดยหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว จะต้องมีสารสนเทศอยา่ง
น้อยตามที่ก าหนดไว้ในประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป รวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

สนิทรัพย์ที่จะได้มา หุ้นสามญัของบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนสนิทรัพย์ที่จะได้มา และ
สดัสว่นการถือหุ้นหลงัได้มา 

ในกรณีผู้ ถือหุ้นทุกรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์: หุ้นสามัญของกิจการจ านวนทัง้สิน้ 
88,120,190 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.11 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ 
ทัง้นี ้เมื่อรวมหุ้นของกิจการที่บริษัทถืออยู่จ านวน 21,879,810 หุ้น บริษัทจะถือหุ้นของ
กิจการ จ านวนทัง้สิน้ 110,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่ช าระ
แล้วทัง้หมดของกิจการ 
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4.1 ข้อมลูทัว่ไปของกิจการ 

ช่ือบริษัท บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ผลติและจ าหนา่ยสิง่พิมพ์ปอ้งกนัการปลอมแปลง 

เลขที่ทะเบียน 0107537002311 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 41/1 ซอยวดัสวนส้ม ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง สมทุรปราการ 
10130  

ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 110,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 110,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท 

4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 TBSP เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเอกสารป้องกนัการปลอมแปลง ผลิตภณัฑ์ของ  TBSP รวมถึง เช็ค บตัรพลาสติก 
แบบฟอร์มธุรกิจ สิง่พิมพ์เชิงพาณิชย์ และสิง่พิมพ์ปอ้งกนัการปลอมแปลงอื่น ๆ โดยกลุม่ลกูค้าหลกัของ TBSP อยู่ในธุรกิจ
การเงินและธนาคาร นอกจากนี  ้ TBSP ยงัให้บริการด้านอื่น ๆ ได้แก่บริการพิมพ์ข้อมูลพับบรรจุซอง และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ บริการทางด้านการบริหารจัดการเอกสาร แบบฟอร์ม รวมทัง้เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบครบวงจร 
บริการจดัเก็บเอกสารและท าลายข้อมลู บริการปอ้งกนัการปลอมแปลงแบบครบวงจร บริการระบบงานแบบครบวงจร และ
บริการจดัการสมาชิกแบบครบวงจร 

 TBSP มีรายได้จากการขายและการให้บริการ ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 4 กลุม่หลกัดงันี ้

1. รายได้จากผลติภณัฑ์เช็คและเอกสารปอ้งกนัการปลอมแปลง 
ผลติภณัฑ์เช็คและเอกสารปอ้งกนัการปลอมแปลงประกอบด้วยเช็คธนาคาร และสิง่พิมพ์ปอ้งกนัการปลอมแปลง

อื่น ๆ เช่น ใบหุ้น ประกาศนียบตัร คปูองเงินสด สมดุเงินฝาก และตราไปรษณียบตัร ซึ่งใช้เทคนิคการพิมพ์และเทคโนโลยี
ปอ้งกนัการปลอมแปลงขัน้สงูในการผลติ 

2. รายได้จากผลติภณัฑ์บตัรพลาสติก 
ผลติภณัฑ์บตัรพลาสติกประกอบด้วยบตัร ATM บตัรเดบิต บตัรเครดิต บตัรเครดิตติดชิป (EMV) ตามมาตรฐาน 

Visa และ MasterCard บตัร Smart Card ประเภทตา่ง ๆ รวมถึงบตัรพลาสติกทัว่ไป 

3. รายได้จากผลติภณัฑ์แบบฟอร์มธุรกิจและสิง่พิมพ์เชิงพาณิชย์ 
ผลิตภัณฑ์แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ประกอบด้วย ฟอร์มต่อเนื่องรูปแบบต่าง ๆ ซองเงินเดือน  

แผ่นพบั และสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ รวมถึงฉลากป้องกันการปลอมแปลงซึ่งใช้เทคนิคการพิมพ์ขัน้สงู และเทคโนโลยี
ปอ้งกนัการปลอมแปลงในการผลติฉลากเพื่อปอ้งกนัการลอกเลยีนแบบสนิค้า 

4. รายได้จากธุรกิจซือ้มาขายไป บริการ และสนิค้าสง่ออก 
รายได้จากธุรกิจซือ้มาขายไป บริการ และสินค้าส่งออกประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจซือ้มาขายไป รายได้จาก
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การให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น บริการจัดพิมพ์ข้อมูลรายบุคคลพร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์อย่างครบวงจร บริการให้
ค าแนะน าด้านเทคนิค และโปรแกรมการใช้งานส าหรับธุรกิจแตล่ะประเภท บริหารจดัการเอกสาร แบบฟอร์ม รวมทัง้เคร่ือง
เขียน อปุกรณ์ตา่ง ๆ แบบครบวงจร และบริการจดัเก็บเอกสารและการท าลายข้อมลู อย่างปลอดภยั ตามมาตรฐานสากล 
และรายได้จากการสง่ออกสนิค้าของ TBSP ไปยงัตา่งประเทศ 

4.3 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 

 งบการเงนิรวมของกิจการ (หน่วย: ล้านบาท) 

งวด 9 เดือน สิน้สุด 
วันที่ 30 กันยายน 2560 

สิน้สุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2559 

สิน้สุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2558 

สนิทรัพย์รวม 1,181.94 997.07 857.13 

หนีส้นิรวม 535.40 356.74 223.82 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 646.55 640.32 633.31 

รายได้รวม ส าหรับงวด 1,024.84 1,241.88 1,105.87 

ก าไรสทุธิ (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 80.47 86.81 60.39 

หมายเหต:ุ งบการเงินรวมของกิจการ งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชี 
และงบการเงินรวมของกิจการสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 

4.4 รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ (ณ วนัท่ี 21 สงิหาคม 2560) 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ 35,336,000 32.12 

2. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 21,879,810 19.89 

3. บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 19,567,240 17.79 

4. นาย กฤษณะ สวุรรณไพรพฒันะ 5,420,000 4.93 

5. นาง นนัทิยา สนัตกิาญจน์ 5,420,000 4.93 

6. น.ส. พชัรินทร์ ตวงสทิธิสมบตัิ 5,340,000 4.85 

7. นาย เอก ตณัฑวเิชียร 5,340,000 4.85 

8. น.ส. พชันา ตวงสทิธิสมบตัิ 2,497,910 2.27 
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4.1 ข้อมลูทัว่ไปของกิจการ 

ช่ือบริษัท บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ผลติและจ าหนา่ยสิง่พิมพ์ปอ้งกนัการปลอมแปลง 

เลขที่ทะเบียน 0107537002311 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 41/1 ซอยวดัสวนส้ม ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง สมทุรปราการ 
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ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 110,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 110,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท 

4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 TBSP เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเอกสารป้องกนัการปลอมแปลง ผลิตภณัฑ์ของ  TBSP รวมถึง เช็ค บตัรพลาสติก 
แบบฟอร์มธุรกิจ สิง่พิมพ์เชิงพาณิชย์ และสิง่พิมพ์ปอ้งกนัการปลอมแปลงอื่น ๆ โดยกลุม่ลกูค้าหลกัของ TBSP อยู่ในธุรกิจ
การเงินและธนาคาร นอกจากนี  ้ TBSP ยงัให้บริการด้านอื่น ๆ ได้แก่บริการพิมพ์ข้อมูลพับบรรจุซอง และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ บริการทางด้านการบริหารจัดการเอกสาร แบบฟอร์ม รวมทัง้เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบครบวงจร 
บริการจดัเก็บเอกสารและท าลายข้อมลู บริการปอ้งกนัการปลอมแปลงแบบครบวงจร บริการระบบงานแบบครบวงจร และ
บริการจดัการสมาชิกแบบครบวงจร 

 TBSP มีรายได้จากการขายและการให้บริการ ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 4 กลุม่หลกัดงันี ้

1. รายได้จากผลติภณัฑ์เช็คและเอกสารปอ้งกนัการปลอมแปลง 
ผลติภณัฑ์เช็คและเอกสารปอ้งกนัการปลอมแปลงประกอบด้วยเช็คธนาคาร และสิง่พิมพ์ปอ้งกนัการปลอมแปลง

อื่น ๆ เช่น ใบหุ้น ประกาศนียบตัร คปูองเงินสด สมดุเงินฝาก และตราไปรษณียบตัร ซึ่งใช้เทคนิคการพิมพ์และเทคโนโลยี
ปอ้งกนัการปลอมแปลงขัน้สงูในการผลติ 

2. รายได้จากผลติภณัฑ์บตัรพลาสติก 
ผลติภณัฑ์บตัรพลาสติกประกอบด้วยบตัร ATM บตัรเดบิต บตัรเครดิต บตัรเครดิตติดชิป (EMV) ตามมาตรฐาน 

Visa และ MasterCard บตัร Smart Card ประเภทตา่ง ๆ รวมถึงบตัรพลาสติกทัว่ไป 

3. รายได้จากผลติภณัฑ์แบบฟอร์มธุรกิจและสิง่พิมพ์เชิงพาณิชย์ 
ผลิตภัณฑ์แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ประกอบด้วย ฟอร์มต่อเนื่องรูปแบบต่าง ๆ ซองเงินเดือน  

แผ่นพบั และสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ รวมถึงฉลากป้องกันการปลอมแปลงซึ่งใช้เทคนิคการพิมพ์ขัน้สงู และเทคโนโลยี
ปอ้งกนัการปลอมแปลงในการผลติฉลากเพื่อปอ้งกนัการลอกเลยีนแบบสนิค้า 

4. รายได้จากธุรกิจซือ้มาขายไป บริการ และสนิค้าสง่ออก 
รายได้จากธุรกิจซือ้มาขายไป บริการ และสินค้าส่งออกประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจซือ้มาขายไป รายได้จาก
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การให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น บริการจัดพิมพ์ข้อมูลรายบุคคลพร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์อย่างครบวงจร บริการให้
ค าแนะน าด้านเทคนิค และโปรแกรมการใช้งานส าหรับธุรกิจแตล่ะประเภท บริหารจดัการเอกสาร แบบฟอร์ม รวมทัง้เคร่ือง
เขียน อปุกรณ์ตา่ง ๆ แบบครบวงจร และบริการจดัเก็บเอกสารและการท าลายข้อมลู อย่างปลอดภยั ตามมาตรฐานสากล 
และรายได้จากการสง่ออกสนิค้าของ TBSP ไปยงัตา่งประเทศ 

4.3 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 

 งบการเงนิรวมของกิจการ (หน่วย: ล้านบาท) 

งวด 9 เดือน สิน้สุด 
วันที่ 30 กันยายน 2560 

สิน้สุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2559 

สิน้สุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2558 

สนิทรัพย์รวม 1,181.94 997.07 857.13 

หนีส้นิรวม 535.40 356.74 223.82 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 646.55 640.32 633.31 

รายได้รวม ส าหรับงวด 1,024.84 1,241.88 1,105.87 

ก าไรสทุธิ (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 80.47 86.81 60.39 

หมายเหต:ุ งบการเงินรวมของกิจการ งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชี 
และงบการเงินรวมของกิจการสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 

4.4 รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ (ณ วนัท่ี 21 สงิหาคม 2560) 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ 35,336,000 32.12 

2. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 21,879,810 19.89 

3. บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 19,567,240 17.79 

4. นาย กฤษณะ สวุรรณไพรพฒันะ 5,420,000 4.93 

5. นาง นนัทิยา สนัตกิาญจน์ 5,420,000 4.93 

6. น.ส. พชัรินทร์ ตวงสทิธิสมบตัิ 5,340,000 4.85 

7. นาย เอก ตณัฑวเิชียร 5,340,000 4.85 

8. น.ส. พชันา ตวงสทิธิสมบตัิ 2,497,910 2.27 
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ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

9. น.ส. ปิยะดา คณุทรงเกียรติ 1,475,000 1.34 

10. นาย ประเสริฐ วอ่งไววิทย์ 1,153,320 1.05 

ที่มา:  SETSMART 

4.5 รายช่ือคณะกรรมการของกิจการ (ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560) 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นาย บวร วงศ์สนิอดุม ประธานกรรมการ 

2. นาย ณฐพงศ์ พินิตพงศ์กลุ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ 

3. นาย ริชาร์ด เดวิด ฮนั กรรมการ 

4. นาย ประเสริฐ วอ่งไววิทย์ กรรมการ 

5. นาย สทิธิชยั จนัทราวดี กรรมการ 

6. นาย พนัเทพ สภุาไชยกิจ กรรมการ 

7. น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ กรรมการ 

8. นาย สรุศกัดิ์ อมัมวรรธน์ กรรมการ 

9. นาย กริช อมัโภชน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

10. นาย เกือ้ศกัดิ์ ละออสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  

11. นาย ชยัวฒัน์ อทุยัวรรณ์ กรรมการตรวจสอบ 

5.  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการช าระเงนิ 

มลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการจ านวน 88,120,190 หุ้น ราคาหุ้นละ 
15.70 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 1,383,486,983 บาท (ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจการทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของกิจการ) โดยวิธีการช าระเงินให้แก่ผู้ ถือหุ้นของกิจการท่ีตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ จะเป็นไปตามที่ก าหนดใน
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ซึง่บริษัทมีหน้าที่ต้องจดัท าตามประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
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6.  มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

 มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มา เมื่อค านวณจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน  2560 อ้างอิงจาก 
งบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้ สอบบัญชี   เท่ากับ 946.85 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นเท่ากับ 517.95  
ล้านบาท 

7.  เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ  ทัง้นี ้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
ดงักลา่ว บริษัทพิจารณาจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Valuation) เพื่อหามูลค่ายตุิธรรมของ
กิจการ นอกจากนี ้บริษัทจะแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ตอ่ไป 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้กับบริษัท 

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจอยู่ในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกันกับกิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอด  
การปลอมแปลง ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะเกิดขึน้กบับริษัทจากผลของรายการ จึงมีดงัตอ่ไปนี ้

1. เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคต เนื่องจากบริษัทและกิจการ  ยงัมี
ความแตกต่างในเร่ืองของความเช่ียวชาญด้านการพิมพ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตลาดลูกค้า กลุ่มลูกค้า
เปา้หมาย และช่องทางการจดัจ าหนา่ย 

2. เพ่ิมศกัยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขนัจากปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึน้ด้วยความร่วมมือระหว่าง
บริษัทและกิจการ ท าให้สามารถสร้างผลตอบแทนมากขึน้ และขยายธุรกิจของบริษัทสู่ตลาดการพิมพ์
เอกสารปลอดการปลอมแปลงในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้  

บริษัทจะใช้แหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงิน ส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ จ านวนไมเ่กิน 
1,390,000,000 บาท ซึง่เป็นจ านวนเงินทนุที่เพียงพอในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทกุรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามญัทัง้หมดในครัง้นี ้
ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 600,000,000 บาทเพื่อน ามาช าระคืนหนีเ้งินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงิน  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  ที.เค.เอส. 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  

10.  เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  

 เง่ือนไขในการเข้าท ารายการขึน้อยูก่บัความส าเร็จของเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงันี ้

1. บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ  
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ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

9. น.ส. ปิยะดา คณุทรงเกียรติ 1,475,000 1.34 

10. นาย ประเสริฐ วอ่งไววิทย์ 1,153,320 1.05 

ที่มา:  SETSMART 

4.5 รายช่ือคณะกรรมการของกิจการ (ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560) 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นาย บวร วงศ์สนิอดุม ประธานกรรมการ 

2. นาย ณฐพงศ์ พินิตพงศ์กลุ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ 

3. นาย ริชาร์ด เดวิด ฮนั กรรมการ 

4. นาย ประเสริฐ วอ่งไววิทย์ กรรมการ 

5. นาย สทิธิชยั จนัทราวดี กรรมการ 

6. นาย พนัเทพ สภุาไชยกิจ กรรมการ 

7. น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ กรรมการ 

8. นาย สรุศกัดิ์ อมัมวรรธน์ กรรมการ 

9. นาย กริช อมัโภชน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

10. นาย เกือ้ศกัดิ์ ละออสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  

11. นาย ชยัวฒัน์ อทุยัวรรณ์ กรรมการตรวจสอบ 

5.  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการช าระเงนิ 

มลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการจ านวน 88,120,190 หุ้น ราคาหุ้นละ 
15.70 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 1,383,486,983 บาท (ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจการทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของกิจการ) โดยวิธีการช าระเงินให้แก่ผู้ ถือหุ้นของกิจการท่ีตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ จะเป็นไปตามที่ก าหนดใน
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ซึง่บริษัทมีหน้าที่ต้องจดัท าตามประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
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6.  มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

 มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มา เมื่อค านวณจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน  2560 อ้างอิงจาก 
งบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้ สอบบญัชี   เท่ากับ 946.85 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นเท่ากับ 517.95  
ล้านบาท 

7.  เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  ทัง้นี ้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
ดงักลา่ว บริษัทพิจารณาจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Valuation) เพื่อหามูลค่ายตุิธรรมของ
กิจการ นอกจากนี ้บริษัทจะแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ตอ่ไป 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้กับบริษัท 

เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจอยู่ในกลุม่อุตสาหกรรมเดียวกันกับกิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอด  
การปลอมแปลง ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะเกิดขึน้กบับริษัทจากผลของรายการ จึงมีดงัตอ่ไปนี ้

1. เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคต เนื่องจากบริษัทและกิจการ  ยงัมี
ความแตกต่างในเร่ืองของความเช่ียวชาญด้านการพิมพ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตลาดลูกค้า กลุ่มลูกค้า
เปา้หมาย และช่องทางการจดัจ าหนา่ย 

2. เพิ่มศกัยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขนัจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้ด้วยความร่วมมือระหว่าง
บริษัทและกิจการ ท าให้สามารถสร้างผลตอบแทนมากขึน้ และขยายธุรกิจของบริษัทสู่ตลาดการพิมพ์
เอกสารปลอดการปลอมแปลงในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้  

บริษัทจะใช้แหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงิน ส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ จ านวนไมเ่กิน 
1,390,000,000 บาท ซึง่เป็นจ านวนเงินทนุที่เพียงพอในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทกุรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามญัทัง้หมดในครัง้นี ้
ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 600,000,000 บาทเพื่อน ามาช าระคืนหนีเ้งินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงิน  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  ที.เค.เอส. 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  

10.  เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  

 เง่ือนไขในการเข้าท ารายการขึน้อยูก่บัความส าเร็จของเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงันี ้

1. บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ  
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2. บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขาย 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

3. ไมม่ีการเปลีย่นแปลงใด ๆ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สถานะธุรกิจ ผลประกอบการ 
ทรัพย์สนิ และ/หรือสถานะทางการเงินของกิจการ 

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

11.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

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

12.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 11 

ไมม่ี 

 

1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

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

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

1. สารสนเทศตามบัญชี 1  

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

2. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

1. ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

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

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจจ ำหนำ่ยสินค้ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ต่อ
พ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสำรสนเทศ วสัดุสิน้เปลืองที่ใช้กบัคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ  โดยบริษัท  


