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สารสนเทศของบริษทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์โดย
วิธีการโอนกิจการทัง้หมด 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2563 ของบรษิัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ 
“TKS”) เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2563 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการของกลุ่มบริษัทฯ โดย
การโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพข์องบริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จ ากัด (“SPM”)  โดยใหบ้รษิัท 
เซอรว์ิส ฮอลล ์จ ากัด (“เซอรว์ิส ฮอลล์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99  ของจ ำนวนหุน้ที่จด
ทะเบียนและช ำระแลว้ของเซอรว์ิส ฮอลล)์ เขา้ท ารายการโอนกิจการทัง้หมดของเซอรว์ิส ฮอลล ์ซึ่งหมายถึง ทรพัยสิ์น หนีสิ้น 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบทัง้หมดของเซอรว์สิ ฮอลล ์ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และที่จะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการทัง้หมด ซึ่ง
รวมถึงหุน้สามญัจ านวน 29,999,994 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ใน SPM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุน้โดยเซอรว์ิส ฮอลล ์
(หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ ำนวนหุน้ที่จดทะเบียนและช ำระแลว้ของ SPM) และธุรกิจของบริษัท มารเ์วลแพค จ ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ SPM ใหแ้ก่บริษัท ทีบีเอสพี จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุน้           
รอ้ยละ 97.172) ที่ราคา 1,300,240,924 บาท รวมถึงการเขา้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด ขอ้ตกลง สญัญาอื่น ๆ และเอกสาร
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนกิจการทัง้หมดจากเซอรว์ิส ฮอลล ์(“ธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมด”) 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะท าการโอนกิจการทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการควบเขา้กนั หรือโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่กนัของบริษัทมหาชน 
จ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพื่อยกเวน้รษัฎากร  ลงวันที่ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555  (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้
ประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

มลูค่าการโอนกิจการดงักล่าวจะเท่ากับราคา 1,300,240,924 บาท โดย TBSP จะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของ TBSP จ านวนไม่เกิน 94,220,357 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 13.80 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวม
ทั้งสิน้ 1,300,240,924 บาท ใหแ้ก่ เซอรว์ิส ฮอลล์ เพื่อใชช้ าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก
เซอรว์ิส ฮอลล ์ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บรษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

การเขา้ท ารายการธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมดขา้งตน้ แมจ้ะถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 
2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547(และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ิน”) 
แต่เนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เป็นการปรบัโครงสรา้งการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบที่มี
นัยส าคัญต่อทรพัยสิ์นรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด จึงไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งค านวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น 
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อนึ่ง การเขา้ท าธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าวถือเป็นรายการขายหรือโอนกิจการของบริษัทที่ส  าคัญใหแ้ก่
บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ดังนั้น  
บริษัทฯ จะตอ้งขออนมุตัิการเขา้ท าธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมดต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจาก
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

นอกจากนี ้รายการดงักล่าวยงัไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ตามมาตรา 89/12 (3) 
(ก) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) เพราะเป็นการท ารายการกับ
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทย่อย อีกทัง้ยงัไดร้บัการ
ยกเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียว
โยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 
2546 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

บรษิัทฯ จึงขอเรียนแจง้รายละเอียดของแผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจสื่อส่ิงพิมพ ์โดยวิธีการโอนกิจการทัง้หมด ดงันี ้

1. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทกอ่นและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ 

โครงสรา้งการถือหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ    โครงสรา้งการถือหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 
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2. วัน เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ  

ธุรกรรมดงักล่าวจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อ (ก) บริษัทฯ ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ 

ซึ่งจะจดัขึน้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และ (ข) บริษัท ทีบีเอสพี จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2563 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 28 พฤษภาคม 2563ในการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก บริษัท เซอรว์ิส ฮอลล ์จ ากดั 

และ (ค) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) อนุญาตให้บริษัท ทีบีเอสพี 

จ ากัด (มหาชน) เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่โดยเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจ ากดั ซึ่งไดแ้ก่ เซอรว์ิส ฮอลล ์เพื่อช าระราคาค่าหุน้ 

SPM แทนเงินสด 

3. คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้อง และความสมัพันธท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบับริษัท 

3.1  คู่กรณีที่เก่ียวขอ้ง 

ผู้จะชือ้ : บรษิัท ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน)   

ผู้จะขาย : บริษัท เซอรว์ิส ฮอลล ์จ ากัด ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใน SPM รอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้บรษิัทดงักล่าวมี TKS เป็นผูถื้อหุน้หลกั  

 
3.2  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

TBSP มีสถานะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ซึ่งบรษิัทถือหุน้อยู่ในอตัราส่วนรอ้ยละ 97.172 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด  

1) ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษิัท ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อบรษิัท บรษิัท ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจการผลิต การพิมพเ์อกสารป้องกนัการปลอมแปลง ซึ่งไดแ้ก่ เช็ค

ธนาคาร แบบฟอรม์ทางธุรกิจ และบตัรพลาสติก 

ที่ตัง้ 
41/1 ซอยวดัสวนสม้ ถนนปู่ เจา้สมิงพราย ต าบลส าโรงใต ้อ าเภอพระประแดง 
สมทุรปราการ 10130 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล  0107537002311 
วนัจดทะเบียนบรษิัท วนัท่ี 22 มิถนุายน 2537 
ทนุจดทะเบียน 110,000,000 บาท 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้  110,000,000 บาท 
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2) รายชื่อผูถื้อหุน้ของ TBSP ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

ผู้ถือหุ้น / บริษัท จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1) บรษิัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 106,889,320 97.172% 

2) นายณรงค ์จนุเจือศภุฤกษ์ 140,000 0.127% 

3) รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของ TBSP ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2563 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชยัวฒัน ์อทุยัวรรณ ์ ประธานกรรมการ 
2. น.ส.สธิุดา มงคลสธีุ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

 กรรมการ 
3. นายณฐพงศ ์พินิตพงศก์ลุ กรรมการผูจ้ดัการ 

 กรรมการ 
4. นายรชิารด์ เดวิดฮนั กรรมการ 
5. นายจตุิพนัธุ ์มงคลสธีุ กรรมการ 
6. นายสพุนัธุ ์มงคลสธีุ กรรมการ 
7. นายกรชิ อมัโภชน ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นางปรารถนา มงคลกลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี ้TBSP อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบคุคลที่มคีณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศที่เก่ียวขอ้ง โดย
จะด าเนินการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบเพิ่มเตมิใหค้รบตามจ านวนภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบมจี านวนนอ้ยกว่าจ านวนท่ีก าหนดไว ้

4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ 

การปรบัโครงสรา้งกิจการในครัง้นีเ้พื่อใหบ้รรลตุามแผนกลยทุธข์องบรษิัทฯ ในการสรา้งธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกจิการ และการบรหิารงานของกลุ่มบรษิทั 
โดยมีหลกัการและเหตผุลดงัต่อไปนี ้
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4.1  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบรหิารงานองคก์รใหเ้หมาะสม 

การปรบัโครงสรา้งกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกจิการและการบรหิารงานองคก์รของกลุ่มบรษิัท ใหม้ี
ความชดัเจน ยืดหยุ่นสามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของธุรกิจ และเป็นการแบ่งแยกความเส่ียงในการประกอบ
ธุรกิจออกจากกัน ส่งผลใหก้ารบริหารงานองคก์รเกิดความคล่องตวัมากยิ่งขึน้  เพิ่มความคล่องตวัในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของบริษัททัง้ทางธุรกิจ และทางกฎหมายในส่วนของการขออนุมตัิการด าเนินการต่าง ๆ จากทัง้คณะกรรมการและ 
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และจะท าใหบ้รษิัทฯ มีการรวมศนูยก์ารปฏิบตัิงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจเขา้ดว้ยกนั 

นอกจากนั้น การรวมกลุ่มบริษัทฯ จะช่วยลดค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะส่วนงานที่
สามารถใชท้รพัยากรรว่มกนัไดร้ะหว่างบรษิัทย่อยภายในกลุ่ม โดยไม่เกิดความซ า้ซอ้น 

4.2 เพื่อลดขอ้จ ากดัในการขยายธุรกิจจากมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกลุ่มบรษิัทฯ  

เนื่องจาก TKS และ TBSP ประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเป็นธุรกิจการพิมพเ์อกสารปลอดการปลอม
แปลง ท าใหด้เูสมือนว่าอาจจะมผีลประโยชนท์บัซอ้นระหว่างกนั อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ มีขัน้ตอนการท างานและการก ากบัดแูล
ที่เนน้ความโปร่งใส เพื่อป้องกันมิใหม้ีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกลุ่มบริษัท ซึ่งดว้ยโครงสรา้งในปัจจุบนัดงักล่าว    
ยังมีข้อจ ากัดในการขยายธุรกิจ ดังนั้นการปรับโครงสรา้งในลักษณะดังกล่าว จะช่วยขจัดข้อกังวลเรื่องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนร์ะหว่างบรษิัทไดอ้ย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยลดขอ้จ ากดัในการขยายธุรกิจ และช่วยขยายขอบเขตใน
การด าเนินงานในอนาคตขา้งหนา้ 

5. ขั้นตอนในการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท สรุปไดด้งันี ้

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดเวลาโดยประมาณ 

1. ประชมุคณะกรรมการบรษิัทของ TKS และ TBSP เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
เขา้ท ารายการตามแผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจส่ือส่ิงพิมพโ์ดยการโอน
กิจการทัง้หมด  

19 กมุภาพนัธ ์2563 

2. ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ TKS เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการตาม
แผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจส่ือส่ิงพิมพโ์ดยการโอนกิจการทัง้หมด 

29 พฤษภาคม 2563 

3. TBSP ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการออกหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้ของ SPM แทนการช าระ
ดว้ยเงินสด  

เดือนมิถนุายน 2563 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดเวลาโดยประมาณ 

4. TBSP จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มี
มติ 

5. TBSP เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบ
ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ 

ภายในระยะเวลา 3 เดือนนบัจากวนัที่มีมติ
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้/ ภายใน 12 
เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติ
อนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มี
มติไวอ้ย่างชดัเจนว่าเมื่อพน้ระยะเวลา 3 
เดือนดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือ 
ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิัทก าหนดราคาเสนอขายตามราคา
ตลาดในช่วงที่เสนอขาย 

6. TBSP จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่บรษิัทฯ ไดร้บัช าระ
ค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน 

7. เซอรว์ิสฮอลล ์จดทะเบียนเลิกกจิการกบักระทรวงพาณิชยเ์พื่อให้
เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรษัฎากรในส่วนท่ีเก่ียวกบัการโอน
กิจการทัง้หมด 

ภายในเดือนมิถนุายน 2563 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ คาดว่าธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 
จะสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดือนมิถนุายน 2563 (ขึน้อยู่กบัความสมบูรณข์องเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาโอน
กิจการทัง้หมด)  

นอกจากนี ้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทฯ  เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิมอบอ านาจให้ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นในการท าธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมด ซึง่
หมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1) ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจ าเป็นเก่ียวกบัการปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนกิจการทัง้หมด ใหแ้ก่ 
TBSP ไดทุ้กประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงวันโอนกิจการ การก าหนด 
หรือเปล่ียนแปลงราคาซือ้ขายกิจการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตาม
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ขอ้ก าหนดของหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่กันของบรษิัทมหาชนจ ากดั หรือ
บรษิัทจ ากดั เพื่อการยกเวน้รษัฎากร รวมถึงประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของกรมสรรพากร 

2) พิจารณาทบทวน ปรบัเปล่ียนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรบัโครงสรา้งกิจการตามที่จ าเป็นและสมควร 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์และเพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับการด าเนินการปรบั
โครงสรา้งกิจการของกลุ่มบรษิัทฯ หรือเพื่อใหก้ารด าเนินการปรบัโครงสรา้งกิจการมีความคล่องตวั 

3) จัดท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการปรบัโครงสรา้งกิจการ ตลอดจนการจดัท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนกิจการทัง้หมด รวมทั้งการติดต่อ จัดท าค าขอ หรือเอกสารใด ๆ 
และการยื่นค าขอ และ/หรือเอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

4) ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น หรือเก่ียวเนื่องกับการปรับโครงสรา้งกิจการตามที่จ าเป็นและสมควรภายใต้
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารปรบัโครงสรา้งกิจการส าเรจ็ลลุ่วง 

6. สรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจของ TKS TBSP และ SPM 

ก่อนเขา้ท าธุรกรรม 

ธุรกิจ TBSP 
กลุ่ม TKS 

SPM TKS 
บตัรพลาสติก (Plastic card) ด าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ 
ธุรกิจแพลตฟอรม์ (Platform 
Solution) คือ โซลชูั่นการจดัการ
ขอ้มลูดิจิทลัภายในองคก์ร และ
การจดัการตรวจสอบและ
ติดตามดว้ยอปุกรณเ์ชื่อมต่อถงึ
กนั 

ด าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ 

ฉลากป้องกนัการปลอมแปลง
พรอ้มระบบติดตามตรวจสอบ 
(Label Solution) 

ด าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ 

เช็คและสมดุเงินฝาก (Cheque 
and Passbook) 

ด าเนินการโดยมีฐานลกูคา้
ธนาคารเป็นของตนเองซึ่งไม่ทบั
ซอ้นกนั 

ด าเนินการโดยมีฐานลกูคา้
ธนาคารเป็นของตนเองซึ่ง
ไม่ทบัซอ้นกนั 

ไม่ไดด้  าเนินการ 
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ธุรกิจ TBSP 
กลุ่ม TKS 

SPM TKS 

แบบพิมพธ์ุรกิจปลอดการ 
ปลอมแปลง 
(Security Document) 

ด าเนินการเนน้กลุ่มลกูคา้
ภาคเอกชน เช่น ประกาศนียบตัร 
และคปูองเงินสด ฯลฯ และมี 
กลุ่มลกูคา้ภาครฐั เช่น ตรา
ไปรษณียากร ไปรษณียบตัร ฯลฯ 
โดยไม่ไดข้ยายงานภาค
การศกึษา  

ด าเนินการโดยเนน้งาน
ส่งเสรมิการขายทัง้ภาครฐั
และภาคเอกชน เช่น 
แสตมป์กรมสรรพสามติ 
แสตมป์บนซองบหุร่ี คปูอง
ชิงโชค ฯลฯ 
เนน้งานในภาคการศกึษา 
ทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น 
งานขอ้สอบ 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

แบบพิมพธ์ุรกิจ (Business 
Form) 

ด าเนินการโดย เนน้ตลาดส่งออก 
เช่น ลาว กมัพชูา สาธารณรฐัแหง่
สหภาพเมียนมา ฯลฯ 

ด าเนินการโดย เนน้ตลาด
ในประเทศ  

ไม่ไดด้  าเนินการ 

งานพิมพร์ะบบดิจิทลั (Digital 
Printing)  

ด าเนินการโดยมีฐานลกูคา้เป็น
ของตนเองซึง่ไม่ทบัซอ้นกนั 

ด าเนินการโดยมีฐานลกูคา้
เป็นของตนเองซึ่งไม่ทบั
ซอ้นกนั 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

บรหิารคลงัแบบพิมพ ์ 
(Warehouse Management) 

ด าเนินการ โดยเนน้การบรหิาร
คลงัสินคา้พรอ้มใหบ้รกิารครบ
วงจร 

ด าเนินการโดย เนน้จดัเก็บ
แบบฟอรม์และสินคา้อื่น 
พรอ้มบรกิารจดัส่งทั่ว
ประเทศ 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

E- Service ไม่ไดด้  าเนินการ 

ด าเนินการในส่วน 
e-solution ส าหรบั
สนบัสนนุงาน Digital 
Printing ของ SPM เช่น 
การส่ง e-statement, Line, 
SMS งานขอ้สอบ เป็นตน้ 
และเป็นผูด้  าเนินการส่วน
งานท่ีเป็น e-solution 
รูปแบบ application  

- TKS ไม่ไดด้  าเนินการ 
- บรษิัท โกไฟว ์จ ากดั เป็น
ผูด้  าเนินการส่วนงานท่ีเป็น 
e-solution รูปแบบ 
application เช่น e-TaxGo 
(e-Tax end to end 
solution),  Venio (CRM 
Solution), empeo (HR 
Solution) 
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ธุรกิจ TBSP 
กลุ่ม TKS 

SPM TKS 

กระดาษพิมพต์่อเนื่อง (Stock 
Form) 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

รบัมาจ าหน่ายในส่วน
สนบัสนนุงานท่ีท ากบั
หน่วยงานราชการท่ีตอ้ง
อาศยัชื่อและประสบการณ์
ของ SPM 

ด าเนินการผลิตและจ าหน่าย  

กระดาษส านกังาน (Office 
Paper) 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

จ าหน่ายในกลุ่มลกูคา้
ธนาคาร และหน่วยงาน
ราชการท่ีตอ้งอาศยัชื่อและ
ประสบการณ ์SPM  

เป็นตวัแทนจ าหน่าย เนน้
การจ าหน่ายใหก้ลุ่มลกูคา้
เอกชน รา้นเครื่องเขียน และ 
End User  

บรรจภุณัฑช์นิดอ่อน (Flexible 
Packaging) 

ไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการ  ไม่ไดด้  าเนินการ 

ธุรกิจอื่น ๆ ไม่ไดด้  าเนินการ 

บรษิัท มารเ์วลแพค จ ากดั  
ผลิตงานฉลากสินคา้ชนิดมี
แผ่นรองหลงัและไม่มีแผ่น
รองหลงั 

บรษิัท โกไฟว ์จ ากดั บรกิาร
ใหค้  าปรกึษา และใหบ้รกิาร
ดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟตแ์วร ์
 
บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จ าหน่าย
คอมพิวเตอร ์อปุกรณต์่อ
พ่วง ซอฟทแ์วร ์และระบบ
สารสนเทศ 

ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรม 

ธุรกิจ 
กลุ่ม TBSP  

TKS 
TBSP SPM 

บตัรพลาสติก (Plastic card) ด าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ 
ธุรกิจแพลตฟอร์ม (Platform 
Solution) คื อ  โ ซ ลู ชั่ น ก า ร
จัดการข้อมูลดิจิทัลภายใน
อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร

ด าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

 
 

ธุรกิจ 
กลุ่ม TBSP  

TKS 
TBSP SPM 

ตรวจสอบและติดตามด้วย
อปุกรณเ์ชื่อมต่อถึงกนั 
ฉลากป้องกันการปลอมแปลง
พรอ้มระบบติดตามตรวจสอบ 
(Label Solution) 

ด าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ 

เช็คและสมดุเงินฝาก (Cheque 
and Passbook) 

ด าเนินการโดยขยายฐานลกูคา้
เพิ่มเติม 

เป็นผูผ้ลิตและใหบ้รษิัทฯ 
รบัลกูคา้ใหม่เป็นหลกั 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

แบบพิมพ์ธุ รกิ จปลอดการ
ปลอมแปลง 
(Security Document) 

ด าเนินการโดยขยายฐานลกูคา้
ภาครฐัและเอกชนและขยาย
งานภาคการศกึษา  

เป็นผูผ้ลิตและใหบ้รษิัทฯ 
รบัลกูคา้ใหม่เป็นหลกั 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

แบบพิมพ์ธุ รกิ จ  (Business 
Form)  

ด าเนินการโดยเนน้ตลาด
ส่งออกและขยายตลาดใน
ประเทศเพิ่มเตมิ 

เป็นผูผ้ลิตและใหบ้รษิัทฯ 
รบัลกูคา้ใหม่เป็นหลกั 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

งานพิมพร์ะบบดิจิทัล (Digital 
Printing)  

ด าเนินการโดยขยายฐานลกูคา้
เพิ่มเติม 

เป็นผูผ้ลิตและใหบ้รษิัทฯ 
รบัลกูคา้ใหม่เป็นหลกั 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

บรหิารคลงัแบบพิมพ ์ 
(Warehouse Management) 

ด าเนินการโดยเนน้การบรหิาร
คลงัสินคา้พรอ้มใหบ้รกิารครบ
วงจร และขยายงานจดัเก็บโดย
เนน้เก็บแบบฟอรม์และสินคา้
อื่น พรอ้มบรกิารจดัสง่ทั่ว
ประเทศ 

เป็นผูใ้หบ้รกิารและให้
บรษิัทฯ รบัลกูคา้ใหม่เป็น
หลกั  

ไม่ไดด้  าเนินการ 

E- Service ไม่ไดด้  าเนินการ 

ด าเนินการในส่วน 
e-solution ส าหรบั
สนบัสนนุงาน Digital 
Printing ของ SPM 
Digital Printing ของ 
SPM เช่น การส่ง e-
statement, Line, SMS 
เป็นตน้ 

- TKS ไม่ไดด้  าเนินการ 
- บรษิัท โกไฟว ์จ ากดั เป็น
ผูด้  าเนินการส่วนงานท่ีเป็น e-
solution รูปแบบ application 
เช่น e-TaxGo (e-Tax end to 
end solution),  Venio (CRM 
Solution), empeo (HR 
Solution) 

กระดาษพิมพต์่อเนื่อง (Stock 
Form) 

ไม่ไดด้  าเนินการ เป็นผูผ้ลิต ด าเนินการจ าหน่าย  
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ธุรกิจ 
กลุ่ม TBSP  

TKS 
TBSP SPM 

กระดาษส านักงาน (Office 
Paper) 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

จ าหน่ายในกลุ่มลกูคา้
ธนาคาร และหน่วยงาน
ราชการท่ีตอ้งอาศยัชื่อ
และประสบการณ ์SPM  

เป็นตวัแทนจ าหน่าย เนน้การ
จ าหน่ายใหก้ลุ่มลกูคา้เอกชน 
รา้นเครื่องเขียน และ End User  

บรรจภุณัฑช์นิดอ่อน  
(Flexible Packaging) 

ด าเนินการ เป็นผูผ้ลิต ไม่ไดด้  าเนินการ 

ธุรกิจอื่น ๆ 

บรษิัท มารเ์วลแพค จ ากดั 
ผลิตงานฉลากสินคา้ชนิดมี
แผ่นรองหลงัและไม่มีแผ่นรอง
หลงั 

เป็นผูผ้ลิต 

บรษิัท โกไฟว ์จ ากดั บรกิารให้
ค าปรกึษา และใหบ้รกิารดา้น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ซอฟตแ์วร ์
 
บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จ าหน่าย
คอมพิวเตอร ์อปุกรณต์่อพว่ง 
ซอฟทแ์วร ์และระบบสารสนเทศ 

7. การก ากบัดูแลกิจการและการบริหารงาน 

การปรบัโครงสรา้งกิจการในครัง้นีเ้ป็นการโอนกิจการทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจส่ือส่ิงพิมพท์ัง้หมด มาอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมของ TBSP ดงันัน้ ภายหลงัการเขา้ท ารายการ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในคณะกรรมการหรือผูบ้รหิาร
ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารของTBSP จะตอ้งผ่านกระบวนการพิจารณาคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบรษิัท อีกทัง้จะไม่มีการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจควบคมุ เนื่องจากผูถื้อหุน้ผู้มีอ  านาจควบคมุ
เดิม ไดแ้ก่ TKS ยงัคงถือหุน้รวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละประมาณ 98 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด (ภายหลงัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียน) และมีสถานะเป็นบรษิัทแม่ของTBSP  

8. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการตอ่ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ TBSP และ 
SPM 

การปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนธุรกิจส่ือส่ิงพิมพใ์หแ้ก่ TBSP ในครัง้นี ้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการโอนกิจการทั้งหมด จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใหก้ับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ        
ถือหุน้รอ้ยละ 97.172 ดงันัน้ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งจะ
ไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรบัโครงสรา้ง การปรบัโครงสรา้งกิจการครัง้นี ้
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
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9. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ 

 การปรับโครงสรา้งกิจการโดยการโอนธุรกิจส่ือส่ิงพิมพใ์ห้แก่ TBSP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในครัง้นี ้ภายหลังการปรบั
โครงสรา้งแลว้เสร็จบริษัทฯ จะเป็นผูถื้อหุน้ประมาณรอ้ยละ 98 ใน TBSP โดยที่โครงสรา้งการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ในบรษิัทฯไม่มี
การเปล่ียนแปลง การปรบัโครงสรา้งกิจการครัง้นี ้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการท ารายการ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์ใหแ้ก่บริษัทย่อยในครัง้นี ้เป็นไป
เพื่อแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจใหม้ีความชดัเจน ซึ่งจะช่วยใหก้ารบริหารความเส่ียง ในแต่ละธุรกิจ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
เพื่อสรา้งธุรกิจที่ยั่งยืนและเตบิโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกจิการ และการบรหิารงาน รวมทัง้เพิ่มโอกาสใน
การขยายธุรกิจสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าว จึงมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นควรอนมุตัิแผนการปรบัโครงสรา้งกิจการ โดยการโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าว 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

 - ไม่มี – 


