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5. สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญประกอบดวย
ประเภท

มูลคาสุทธิตามบัญชี*
(บาท)
134,456,357.11
191,159,362.77
138,934,173.63
31,715,809.05
42,611,458.08
63,519,205.08
602,396,365.72

1. ที่ดิน
2. อาคาร โรงงานและสวนปรับปรุง
3. เครื่องจักรและอุปกรณ
4. ยานพาหนะ
5. เครื่องใชและตกแตง
6. สินทรัพยระหวางกอสราง
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ

หมายเหตุ * มูลคาตามบัญชีรวมของบมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี,บจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) และ บจ.สยามเพรส

ทั้งนี้มีรายละเอียดในทรัพยสินหลักแตละประเภทดังตอไปนี้
 ที่ดิน
สถานที่ตั้ง
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
1777/117 ซ.สิรินธร5 ถ.สิรินธร
บางบําหรุ บางกอกนอย กรุงเทพฯ
792/21-25 ซ.ริมคลองบางกอกนอย ถ.
รุงประชา อรุณอมรินทร บางกอก
นอย กรุงเทพฯ
48/5 อรุณอมรินทร บางกอกนอย
กรุงเทพฯ
88 หมูที่1 ทาตลาด สามพราน
นครปฐม
88 หมูที่3 หวยโรง เขายอย เพชรบุรี
รวม
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด
388 ทาวนอินทาวน ซ.ลาดพราว94 วัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ
188 ถ. สุคนธสวัสดิ์ ลาดพราว
กรุงเทพฯ
รวม

เนื้อที่

ลักษณะเบื้องตน

98 ตารางวา ที่ดินทีเปนที่ตั้งของอาคาร
พาณิชย 3 ชั้น
120 ตารางวา ที่ดินทีเปนที่ตั้งของอาคาร
สํานักงานใหญ
21 ตารางวา ที่ดินทีเปนที่ตั้งของทาวเฮาส 3
ชั้น
4 ไร ที่ดินทีเปนที่ตั้งของอาคาร
คลังสินคา
30 ไร 1 งาน 80 ตารางวา ที่ดินทีเปนที่ตั้งของอาคาร
โรงงานและสํานักงาน

มูลคาตามบัญชี (บาท)

ภาระจํานอง

2,354,060.36 ติดภาระจํานอง1
5,280,000.00 ติดภาระจํานอง2

1,050,000.00 ติดภาระจํานอง3
12,000,000.00 ติดภาระจํานอง4
50,060,658.10 ติดภาระจํานอง1
70,744,718.46

125 ตารางวา ที่ดินทีเปนที่ตั้งของอาคาร
สํานักงาน 5 ชั้น
6 ไร 3 งาน 63 คารางวา อาคารสํานักงาน 4 ชั้น และ
คลังสินคา 3 ชั้น

3,600,000.00 ติดภาระจํานอง5
60,111,638.65 ติดภาระจํานอง6
63,711,638.65
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 อาคาร โรงงานและสวนปรับปรุง ประกอบดวยสินทรัพยที่สําคัญดังนี้
รายการ
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
1. อาคารสํานักงานใหญ
2. อาคารพาณิชย
3. อาคารพักอาศัย
4. โรงงานสิ่งพิมพ
5. อาคารคลังสินคา
รวม
บริษัทสยามเพรส แมเนจเมนท
จํากัด
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จํากัด
อาคารสํานักงานเกาของ ซินเน็ค
อาคารสํานักงานใหญและศูนย
กระจายสินคา/คลังสินคา

ที่ตั้ง
792/21-25 ซ. ริมคลองบางกอกนอย
ถ. รุงประชา บางกอกนอย กรุงเทพฯ
1777/117 ซ.สิรินธร5 ถ.สิรินธร
บางบําหรุ บางกอกนอย กรุงเทพฯ
48/5 ถ. รุงประชา อรุณอมรินทร
บางกอกนอย กรุงเทพฯ
88 หมูที่3 หวยโรง เขายอย เพชรบุรี
88 หมูที่1 ทาตลาด สามพราน
นครปฐม

ลักษณะเบื้องตน

มูลคาตามบัญชี (บาท)

อาคารสํานักงานใหญ

17,296,163..23

ติดภาระจํานอง2

อาคารพาณิชย

3,718,971.92

ติดภาระจํานอง1

ทาวเฮาส 3 ชั้น

4,265,338.14

ติดภาระจํานอง3

56,726,873.88

ติดภาระจํานอง1

15,288,818.70

ติดภาระจํานอง4

อาคารโรงงานและ
สํานักงาน
อาคารคลังสินคาชั้นเดียว

ภาระจํานอง

เลขที่ 545 ซ.รามคําแหง 39
ถ.รามคําแหง วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร

อาคารสํานักงาน และ
อาคารคลังสินคา

97,296,165.87
สัญญาเชา
ปละ 3.6 ลานบาท

388 ทาวนอินทาวน ซ.ลาดพราว94
วังทองหลาง กรุงเทพฯ
188 ถ. สุคนธสวัสดิ์ ลาดพราว
กรุงเทพฯ

อาคารสํานักงาน 5 ชั้น

4,391,594.13

ติดภาระจํานอง5

อาคารสํานักงาน 4 ชั้น
และอาคารคลังสินคา 3
ชั้น

86,546,315.27

ติดภาระจํานอง6

รวม
หมายเหตุ ค้ําประกันวงเงินกูยืมสถาบันการเงินแหงหนึ่ง รวมวงเงิน 162.40 ลานบาท
2
ค้ําประกันวงเงินกูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง รวมวงเงิน 73.70 ลานบาท
3
ค้ําประกันวงเงินกูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง รวมวงเงิน 5.00 ลานบาท
4
ค้ําประกันวงเงินกูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง รวมวงเงิน 35 ลานบาท
5
ค้ําประกันวงเงินกูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง รวมวงเงิน 19 ลานบาท
6
ค้ําประกันวงเงินกูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง รวมวงเงิน 554 ลานบาท

สัญญาเชาเปน
เวลา 3 ป
1 เมษ.46-31 พค.50

90,937,909.40

1

 เครื่องจักรและอุปกรณ สวนใหญเปนเครื่องพิมพขนาดใหญ และอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานพิมพที่ติดตั้งอยูที่โรงงาน
ที่จังหวัดเพชรบุรี และไดนําเครื่องจักรและอุปกรณบางสวนไปค้ําประกันเงินกูจากธนาคาร และสถาบันการเงิน
 ยานพาหนะ มีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ประกอบดวยรถยนตประจําตําแหนงผูบริหาร รวมทั้งรถยนตเพื่อใชในการ
บริหารงานขาย และรถขนสงสินคาทั่วไป ซึ่งสวนใหญจะเปนการทําสัญญาเชาซื้อกับทางสถาบันการเงิน
 สินทรัพยระหวางกอสราง โดยสวนใหญเกิดจากรายการ สวนตอเติมอาคารและเครื่องจักรที่นําเขาเพื่อขยายกําลังการ
ผลิตของโรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี
 อาคารสํานักงานสาขาของซินเน็ค เปนอาคารเชาทั้งหมด
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5.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทและใหผลตอบแทนที่ดี การพิจารณาลงทุน
จะทําโดยผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั่วไปบริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในฐานะผูถือหุนรายใหญในบริษัท
ยอย ยกเวนในกรณีที่มีขอจํากัดในการลงทุนซึ่งบริษัทจะพิจารณาเงื่อนไขและผลตอบแทนจากการลงทุนเปนรายกรณี
การบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทจะสงกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทเขารวมบริหารงาน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนที่บริษัทถือหุนอยู เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย
และบริษัทรวมดังกลาว
มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย ณ 31 มีนาคม 2548 เทากับ 396.43 ลานบาท
5.3 สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดรับสิทธิและประโยชนจากการเปดโรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี ใน
ฐานะผูไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในประเภท 6.16 การผลิตสิ่งของจากเยื่อ เยื่อ
กระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง และประเภท 6.18 กิจการพิมพสิ่งพิมพดวยระบบออฟเซ็ท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
เลขที่บัตรสงเสริมการลงทุน
ประเภท
วันที่อนุมัติ
วันที่บัตรสงเสริม
วันหมดอายุการยกเวนภาษี
ระยะเวลาทีไ่ ดรับยกเวนภาษี
สรุปสาระสําคัญสิทธิผลประโยชน

สรุปสาระสําคัญเงื่อนไข

1776/2539
การผลิตสิ่งของจากเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษ
แข็ง และกิจการพิมพสงพิมพดวยระบบออฟเซ็ท
11 กันยายน 2539
25 พฤศจิกายน 2539
18 มีนาคม 2549
1. 8 ป
1. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิ 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายได
3. ไมตองนําเงินปนผลไปรวมคํานวณเพือ่ เสียภาษี
เงินไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับการสงเสริม
4. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิ 50% ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป หลังจาก
พนกําหนดระยะเวลาสงเสริมการลงทุน
5. ใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมตามปกติ
6. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคา
ประปาสองเทาของ คาใชจายดังกลาวเปนระยะ
เวลา 10 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายได
1. ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอ ยกวา 85 ลานบาท โดย
ตองชําระเต็มมูลคาหุนกอนวันเปดดําเนินการ
2. ตองมีผูถือหุนสัญชาติไทยไมนอยกวา 51% ของ
ทุนจดทะเบียน
3. ขนาดของกิจการมีกําลังการผลิตดังนี้
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1558(1)/2544
กิจการผลิตสิ่งพิมพ
18 กรกฎาคม 2544
5 กันยายน 2544
1 กุมภาพันธ 2553
1. 8 ป
1. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิ 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายได
3. ไมตองนําเงินปนผลไปรวมคํานวณเพือ่ เสียภาษี
เงินไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับการสงเสริม
4. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิ 50% ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป
หลังจากพนกําหนดระยะเวลาสงเสริมการลงทุน
5. ใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมตามปกติ

1. ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 200 ลานบาท
โดยตองชําระแลวไมนอยกวา 140 ลานบาท
2. ตองมีผูถือหุนสัญชาติไทยไมนอยกวา 51% ของ
ทุนจดทะเบียน
3. ขนาดของกิจการมีกําลังการผลิตดังนี้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที่บัตรสงเสริมการลงทุน
•
•
•
4.
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1776/2539
แบบฟอรมและซองกระดาษตอเนื่อง 11,300 ตัน/ป
สิ่งพิมพ Security Paper 256 ตัน/ป
ฉลากกาวตอเนื่อง 3 ลานเมตร/ป
ตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุน
หมุนเวียนไมนอยกวา 2 ลานบาท

5. ตองตั้งโรงงานในทองที่จังหวัดเพชรบุรี
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•

1558(1)/2544
กระดาษพิมพตอเนื่อง กระดาษพิมพธรุ กิจ และ
สิ่งพิมพปลอดการทําเทียม 5,040 ตัน/ป

4. ตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุน
หมุนเวียนไมนอยกวา 1 ลานบาท
5. ตองตั้งโรงงานในทองที่จังหวัดเพชรบุรี

