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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัท
ป

เหตุการณ

2497

เริ่มดําเนินกิจการภายใตชื่อ “แต เกียง เซง”
จัดตั้งเปนบริษัทจํากัดในนาม “บริษัท ที.เค.เอส อินเตอรพริ้นติ้ง จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจคาสงอุปกรณเครื่องเขียน กระดาษ
สํานักงาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณและของใชสิ้นเปลือง และไดเริ่มกอตั้งโรงงานเพื่อผลิตกระดาษพิมพตอเนื่อง (Stock Forms)”
จัดตั้งบริษัทยอย “บริษัท คอมเพ็ค(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร และระบบสารสนเทศ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 30 ลานบาท เพือ่ กอสรางโรงงานผลิตกระดาษตอเนื่องที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
บริษัทเปนผูดําเนินธุรกิจการพิมพรายแรกของประเทศไทยที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ISO 9002
ทางบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพระบบออฟเซ็ทจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพจากบริษัทจํากัด เปนบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ “บริษัท ที.เค.เอส. อินเตอร พริ้น
ติ้ง จํากัด” เปน “บริษัท ที.เค.เอส. เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)”
บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนใน บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด จากเดิม 50 ลานบาท เปน 100 ลานบาท โดยมีสัดสวนการ
ถือหุนรอยละ 99.99
ยายฐานการผลิตไปยังโรงงานแหงใหมที่จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 30 ไร เพื่อเพิม่ กําลังการผลิตแบบพิมพธุรกิจ
กลุมบริษัท Synnex จากประเทศไตหวัน ซึ่งเปนผูจัดจําหนายอุปกรณที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและสารสนเทศรายใหญของ
โลก เขารวมลงทุนรอยละ 49 ในบริษัทยอยของบริษัทคือ บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทไดรับการรับรองคุณภาพ ISO 14001 ซึ่งเปนเครื่องยืนยันเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทไดรับเครื่องหมายการคา Thailand Brand จากกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย
ทางบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
บริษัทไดนําเขาเครือ่ งพิมพกระดาษตอเนื่องระบบออฟเซ็ท 8 สี ซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพของงานพิมพ รวมทั้งลดเวลาในการผลิต
สิ่งพิมพลง
บริษัทยอยของบริษัทคือ บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีการเปลี่ยนชื่อบริษัท เปน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จํากัด ใดยายที่ทําการพรอมทั้งสรางศูนยขนสงและกระจายสินคาแหงใหมขึ้นที่บนถนนสุคนธสวัสดิ์ ใกลกับทางดวนเอกมัยรามอินทรา โดยใชเทคโนโลยีการกระจายสินคาที่ไดรับการถายทอดจากกลุมบริษัท Synnex ประเทศไตหวัน
บริษัทไดมีการปรับปรุงโครงสรางการดําเนินธุรกิจ โดยในสวนของสินคาหมวดอุปกรณสํานักงาน อาทิเชน หมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ทและเลเซอร สื่อบันทึกขอมูล เปนตน ไดถูกโอนใหกับ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัดเปนผูจัด
จําหนาย ดวยมีชองทางการจัดจําหนายครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วประเทศ
บริษัทไดเปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริษัท ที.เค.เอส. เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน)”
บริษัทไดทําการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 5 บาท พรอมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ลาน
บาท เปน 250 ลานบาท ทําใหจํานวนหุนสามัญจดทะเบียน เพิ่มจากจํานวน 20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปน 50
ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท นอกจากนั้นไดจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญ
ใหม เปนจํานวน 14 ลานหุน ทําใหจํานวนทุนเรียกชําระแลวเปลี่ยนจากจํานวน 28 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เปน 42
ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท
บริษัทไดรับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เพิ่มเติม
บริษัทไดทําการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิมหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหจํานวนหุนสามัญจดทะเบียนเปลี่ยน
จากจํานวน 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เปน 250 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
บริษัทไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยเปดทําการซื้อขายหลักทรัพย ในวันที่ 18 พย. 46
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2.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ระหวางเดือนสิงหาคมและธันวาคม ป 2547 บริษัทไดมีการลงทุนเพิ่มในบริษัท สยามเพรส จากเดิม บริษัทถือ
หุนอยูในสัดสวนรอยละ 18 เพิ่มเปนรอยละ 85% ของทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท โดยใชเงินลงทุนทั้งสิ้น 46.36 ลานบาท
การที่บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท สยามเพรส จะเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจดานสิ่งพิมพของบริษัทใหมี
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้น บริษัทสามารถบริการงานพิมพไดทั้งแบบมวนและแบบแผน ซึ่งทําใหงานพิมพครบวงจรมากขึ้น
โดยสยามเพรส ใหบริการดานงานพิมพทั่วไป เชนแบบพิมพธุรกิจที่ใชในสํานักงาน,ปฏิทิน,แผนพับ เพื่อใชในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ สมุดรายงานประจําป บริการดานงานพิมพปลอดการทําเทียม ไดแก เช็ค,สมุดเงินฝาก และนอกจากนั้นยังให
บริการดานการบริหารคลังสินคาประเภทเอกสารการพิมพใหกับหนวยงานธุรกิจขนาดใหญ
สําหรับในสวนของธุรกิจคาสงอุปกรณคอมพิวเตอร ในป 2547 ซินเน็ค ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนในการ
จําหนายผลิตภัณฑดานคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น โดยเปนตัวแทนจําหนายใหกับบริษัทตางๆดังนี้
บริษัท/ยี่หอ
HP
Western Digital
Planet
Microsoft

ประเภทผลิตภัณฑไดรับการแตงตั้งเพิ่ม
Laser Printer
Hard Disk
Network
Software

นอกจากนั้นบริษัท ซินเน็ค ไดทําการตลาดสินคาอุปกรณคอมพิวเตอรผลิตภัณฑภายใตชื่อ “LEMEL” ซึ่ง
ประกอบไปดวย เมนบอรด, ซีดีรอม, การดแสดงผล, โมเด็ม เปนตน
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และ บริษัทยอย
บริษัทมีรายไดจากการประกอบธุรกิจ 2 ประเภท คือ
1. ธุรกิจดานสิ่งพิมพและกระดาษสํานักงาน ภายใตการดําเนินงานของบริษัทและสยามเพรส โดยสยามเพรสมีจุดเดน
ที่เปนผูใหบริการจัดพิมพเอกสารสําคัญ เชน เช็ค,ตั๋วสัญญาใชเงิน,ใบหุน,สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร,รายงานประจําป,
แผนพับโฆษณา รวมถึงการรับบริหารจัดเก็บและบริหารคลังใหกับองคการขนาดใหญ สําหรับบริษัทเปนผูใหบริการ
จัดพิมพงาน เอกสารแบบพิมพที่ใชในสํานักงาน Slip ATM กระดาษสํานักงาน สิ่งพิมพปลอดการทําเทียม เชน คูปอง
บัตรกํานัล บัตรเชิญที่มี Hologram บัตรภาษี เปนตน
2. ธุรกิจจัดจําหนายและคาสงอุปกรณที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร รวมทั้งซอฟทแวร ดําเนินการภายในบริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย โดยบริษัทไดถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
และมีกลุมผูถือหุนตางชาติคือกลุมบริษัท Synnex จากประเทศไตหวัน เปนผูถือหุนอันดับสองในสัดสวนรอยละ 49
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นอกจากนั้นบริษัทและบริษัทยอยไดมีการลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ โดย ณ.วันที่ 31 ธันวาคม
2547 โครงสรางการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของสามารถแสดงไดดังแผนผังตอไปนี้

กลุมบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจดานสิ่งพิมพและกระดาษสํานักงาน

ธุรกิจคาสงอุปกรณและซอฟแวรคอมพิวเตอร

50%
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด
จําหนายอุปกรณตอพวง ซอฟแวรและ
วัสดุสิ้นเปลืองที่ใชกับคอมพิวเตอร

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหนาย แบบพิมพธุรกิจตอเนื่อง
กระดาษสํานักงาน

85.0%

99.9%
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด
บริการดานอบรมและบํารุงรักษาระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรชั้นสูง

บริษัท สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด
ธุรกิจการพิมพทั่วไป

19.9%

25.0%

บมจ. ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
ธุรกิจการพิมพงานพิมพปลอดการทําเทียมและ
บัตรพลาสติก

บริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด
จําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอร และใหบริการ
ดานการพัฒนาระบบงาน

5.0%
บริษัท มิลเลนเนี่ยม พริ้นท แอนด เมล จํากัด
ธุรกิจการพิมพทั่วไป
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2.3 โครงสรางรายได
หนวย : พันบาท

ผลิตภัณฑ

ป 2548 ( Q 1 )
มูลคา
%

ป 2547
มูลคา
%

ป 2546
มูลคา
%

ป 2545
มูลคา
%

ธุรกิจสิ่งพิมพและกระดาษสํานักงาน 1
-แบบพิมพธุรกิจทั่วไป (Business Forms)

75,917

3.30

346,836

4.09

232,504

3.56

262,518

5.39

-แบบพิมพธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms)/แบบ
พิมพธุรกิจปลอดการทําเทียม (Security Forms)

43,490

1.89

134,385

1.58

29,767

0.46

23,910

0.49

-กระดาษสํานักงาน (Office Paper)

10,704

0.46

35,433

0.42

22,481

0.34

207,928

4.27

3,464

0.15

24,093

0.28

28,554

0.44

167,316

3.44

133,575

5.80

540,748

6.37

313,306

4.79

661,672

13.59

-อุปกรณสํานักงาน (Office Supply & Accessories)
รายไดจากธุรกิจสิ่งพิมพและกระดาษสํานักงาน
ธุรกิจคาสงอุปกรณและซอฟทแวรคอมพิวเตอร2

1,630,452

70.83 6,058,993

71.39 4,560,543

69.73

475,468

20.66 1,691,180

19.93 1,462,675

22.37

รายไดธุรกิจคาสงอุปกรณและซอฟทแวรคอมพิวเตอร

2,105,920

91.49 7,750,173

91.31 6,023,218

92.10 4,120,800

84.62

รายไดรวมจากการขายและบริการ

2,239,495

97.29 8,290,921

97.68 6,336,524

96.89 4,782,472

98.21

-ชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร4
-วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบการใชคอมพิวเตอร4

62,378

รายไดอื่นๆ3

รวม

2,301,873

2.71

196,668

100.00 8,487,589

2.32

203,386

100.00 6,539,910

3.11

87,326

1.79

100.00 4,869,798

100.00

หมายเหตุ 1 ดําเนินการโดยบริษัทและบริษัทยอย “บริษัท สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด”
2
ดําเนินการโดยบริษัทยอย “บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด”
3
รายไดอื่นๆ สวนใหญประกอบดวยสวนลดรับจากผูผลิต/ตัวแทนจําหนาย และรายไดจากดอกเบี้ย
4
ในป 2545 ซินเน็คไมไดจัดเก็บขอมูลรายไดจากธุรกิจคาสงอุปกรณและซอฟทแวรคอมพิวเตอรแยกตามประเภทของสินคา

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
2.4.1 ธุรกิจสิ่งพิมพและกระดาษสํานักงาน บริษัทมีเปาหมายที่จะเสนอบริการดานการพิมพที่ครบวงจร โดยใหบริการ
ดานการพิมพ การบริหารจัดเก็บและบริหารคลังสินคาแบบพิมพใหองคกรขนาดใหญ และรวมไปถึงการใหบริการการ
พิมพดิจิตอล 4 สี และการพิมพพรอมบรรจุซองสงทางไปรษณีย
2.4.2 ธุรกิจคาสงอุปกรณและซอฟทแวรคอมพิวเตอร บริษัทมีนโยบายในการลดตนทุนการบริหาร โดยใชระบบ
Management Informertion System (MIS) ชวยในการบริหารการรับคําสั่งซื้อ โดยสรางระบบคลังสินคาอัตโนมัติ
(Automatic Storage and Retrieve System) เพื่อเปนที่จัดเก็บสินคาและเพิ่มความรวดเร็วในการจัดสง ผานทางศูนย
กระจายสินคาของบริษัท บริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์ นอกจากนี้ซินเน็คมีเปาหมายที่จะลดสัดสวนคาใชจายในการ
ดําเนินงานลงจากประมาณรอยละ 6 ของรายไดรวม เหลือรอยละ 4 ของรายไดรวม ภายในระยะเวลา 5 ป นอกจากนี้ซิน
เน็คไดเริ่มทําตลาดสินคาอุปกรณคอมพิวเตอรของตนเอง ภายใตเครื่องหมายการคา “Lemel” ซึ่งคาดวาจะสามารถสราง
ยอดขายและผลกําไรที่สูงขึ้นในอนาคต

สวนที่ 2 หนาที่ 8

