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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร
ซอฟทแวร ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชกับคอมพิวเตอร โดยบริษัทฯ เปนผูแทนจําหนายสินคามากกวา 50 ตราสินคาจาก
ผูผลิตชั้นนําระดับโลก และมีฐานลูกคาทั้งหมดมากกวา 5,000 ราย ซึ่งเปนผูประกอบการคอมพิวเตอรทั้งที่เปนรานคาปลีกและคาสงทัว่
ประเทศ ผูผลิตคอมพิวเตอรภายใตเครื่องหมายการคาของตัวเอง รวมถึงหางสรรพสินคา หางคาปลีกขนาดใหญ และรานอุปกรณเครื่อง
เขียน ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือเปนบริษัทในกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายคอมพิวเตอร เครื่องมือสื่อสาร และบริการ
ดาน Supply Chain ที่มีสว นแบงตลาดสูงสุดในประเทศไตหวัน และเปนตัวแทนจําหนายสินคาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และเปนหนึ่งในสามผูจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญของโลกที่มี
เครือขายครอบคลุมทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ฮองกง นิวซีแลนด และอินเดีย เปนตน (ที่มา www.synnex.com.au) โดย
บริษัทฯ มี King’s Eye Investments Ltd. ซึ่งเปนบริษัทเพื่อการลงทุนของกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 49 ของ
ทุนชําระแลว และ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทผลิตสิ่งพิมพที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย ถือ
หุนในบริษัทฯ รอยละ 50 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการใชโปรแกรมการบริหารจัดการ “Global System” และสิทธิในการใชชื่อ “SYNNEX” และ
เครื่องหมายการคา “Lemel” จากทางกลุมผูถือหุนใหญ คือ กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน โดยไมมีคาธรรมเนียม หากทางผูถือหุนใหญ
ดังกลาวยังคงถือหุนของบริษัทฯ ไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และไมมีการแสดง
เจตจํานงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ยุติการใชโปรแกรม ชื่อและเครื่องหมายการคาดังกลาว อนึ่ง แมวาลักษณะการดําเนินธุรกิจของ
กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวันจะมีความคลายคลึงกับบริษัทฯ แตนโยบายการลงทุนของกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน มีความชัดเจนในการ
เขารวมลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยคัดเลือกผูรวมลงทุนที่มีความมั่นคงทางการเงิน และมีประสบการณในธุรกิจในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ใน
ปจจุบันกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ไมมีนโยบายในการเขามาแขงขันในประเทศไทย นอกจากนี้ กลุมผูบริหารทั้งหมดของบริษัทฯ เปน
คนไทย
และเปนผูบริหารที่มีประสบการณในธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรในประเทศไทยยาวนาน
มากกวา 10 ป ซึ่งเปนจุดแข็งของทางบริษัทฯ ที่กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ตองการ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจที่ตองอาศัย
ประสบการณในดานการขายและการบริหารชองทางการจัดจําหนายสินคาที่ครอบคลุมลูกคาทุกประเภท
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรกของบริษัทฯ และการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเปนการดําเนินการตามแนวคิดของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“TKS”) ที่ตองการแบงแยกธุรกิจใหชัดเจน เพื่อ
ผลประโยชนในการขยายงานของบริษัทใหญและบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ TKS ตองการมุงเนนการขยายธุรกิจดานสิ่งพิมพและกระดาษ
สํานักงานทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย TKS มีแผนการที่จะขยายงานดานบริการพิมพงานระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail)
และงานดานแบบพิมพปลอดการทําเทียม (Security Forms) รวมถึงงานดานบริการบริหารคลังสินคาแบบพิมพซึ่งเปนการบริการจัดหา
จัดเก็บและจัดสงแบบพิมพที่ใชในองคกรหรือบริษัทขนาดใหญ
ในขณะที่บริษัทฯ
ตองการเงินทุนในการขยายธุรกิจจัดจําหนาย
คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรเชนเดียวกัน
ดังนั้น การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทฯ จะชวยลดภาระการจัดหาเงินลงทุนของ TKS และ
เปนการเพิ่มมูลคาเงินลงทุนของ TKS ในบริษัทฯ ในสวนของบริษัทฯ นั้น การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรกของ
บริษัทฯ และการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะชวยใหบริษัทฯ เพิ่มความหลากหลายในการจัดหาแหลงเงินทุน
และมีเงินทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจในการเพิ่มสวนแบงการตลาด และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้ การนําบริษัทฯ เขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Spin-off) นั้น จะสงผลใหผลการดําเนินงานและกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ TKS
ในอนาคตลดลงประมาณรอยละ 29 อยางไรก็ตาม TKS จะสามารถลดภาระการจัดหาเงินทุนใหแกบริษัทฯ และนําเงินทุนไปขยายงาน
ดานบริการพิมพงานระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail) และงานดานแบบพิมพปลอดการทําเทียม (Security Forms) มากขึ้น ซึ่ง
ธุรกิจดานการพิมพดังกลาวมีแนวโนมการเติบโตที่ดี จึงคาดวาการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะไม
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานและกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ TKS ในอนาคต อนึ่ง ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ของ TKS ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติอนุมัติการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยแลว
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อนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180,000,000 หุน ใหแกประชาชนเปนครั้งแรก และออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือไดจํานวน 25,000,000 หนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ บริษัท
ใหญจะมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ลดลงรอยละ 13.24 โดยจากการถือหุนจากรอยละ 50 เหลือรอยละ 36.76 ของทุนชําระแลวทั้งหมด
ของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรก และลดลงรอยละ 14.54 โดยจากการถือหุนจากรอยละ 50
เหลือรอยละ 35.46 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรกและการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม
เกิน 57,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัทใหญ ตามสัดสวนการถือหุน (“Pre-emptive Right”) ในราคาเดียวกันกับที่จะ
เสนอขายแกประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัทใหญรักษาสิทธิในสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู
ถือหุนเดิม ซึ่งหากผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัทใหญทั้งหมดไมใชสิทธิดังกลาว จะสงผลใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียง
ของผูถือหุนเดิมจะลดลง (Dilution Effect) ในอัตรารอยละ 26.48 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมภายหลังจากการเสนอ
ขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรก และรอยละ 29.08 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมภายหลังจากการเสนอขายหุน
เพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรกและการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด ทั้งนี้
คณะกรรมการของบริษัทใหญจะเปนผูกําหนดอัตราสวนการจัดสรรและวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดผูไดรับสิทธิดังกลาว โดยจะกําหนด
ภายหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนเปน
ครั้งแรกแลว
ประวัตคิ วามเปนมา
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด ในชื่อ บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2531 ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท โดยเปนบริษัทยอยของบริษัท ที.เค.เอส. อินเตอรพริ้นติ้ง จํากัด (ตอมาบริษัท ที.เค.เอส. อินเตอรพริ้นติ้ง
จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ที.เค.เอส. เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ในป
2540 และเปน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ในป 2545) โดยบริษัท ที.เค.เอส. อินเตอรพริ้นติ้ง จํากัด มีสัดสวนการถือหุนรอยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งหมด
บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอยางตอเนื่อง จนกระทั่งมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน
100,000,000 บาท ในป 2540 ตอมาในป 2542 บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล จากประเทศไตหวัน ซึ่งเปนหนึ่งในสามผูจัด
จําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญของโลกที่มีเครือขายครอบคลุมทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ฮองกง
นิวซีแลนด อินเดีย เปนตน ไดเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย จึงไดเขามารวมทุนใน
สัดสวนการถือหุนรอยละ 49 ผานบริษัท King’s Eye Investments Ltd. ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุนของกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน
โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปน 180,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล ได
ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไตหวัน ตั้งแตป 2531 และไดเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยไตหวันในป 2538
ในป 2545 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เปน “บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด” และไดยายสํานักงานพรอมทั้งสรางศูนยขนสง
และกระจายสินคาแหงใหมบนพื้นที่เกือบ 7 ไร ที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ ใกลทางดวนเอกมัย-รามอินทรา โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการกระจาย
สินคาจากกลุมบริษัทซินเน็ค ประเทศไตหวัน ดวยศักยภาพและประสบการณของกลุมบริษัทซินเน็ค ประเทศไตหวัน ประกอบกับประสบการณ
และความเชี่ยวชาญของผูบริหารของบริษัทฯ ในธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรในประเทศไทย ทําใหบริษัทฯ มีการเติบโตอยางรวดเร็ว
จนกระทั่งมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 500,000,000 บาท ในป 2547
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน 705,000,000 บาท
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ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ซอฟทแวร ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่
ใชกับคอมพิวเตอร โดยบริษัทฯ เปนผูแทนจําหนายสินคาจากผูผลิตชั้นนําระดับโลกมากกวา 50 ตราสินคา และมีฐานลูกคาที่เปน
ผูประกอบการคอมพิวเตอรทั้งที่เปนรานคาปลีกและคาสงทั่วประเทศ ผูผลิตคอมพิวเตอรภายใตเครื่องหมายการคาของตัวเอง รวมถึง
หางสรรพสินคา หางคาปลีกขนาดใหญ และรานอุปกรณเครื่องเขียน ฯลฯ โดยในป 2550 บริษัทฯ มีจํานวนคูคาทั้งหมดมากกวา 5,000
ราย
จากประสบการณของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ที่มีในธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
และกลุมผูบริหารชาวไทยที่มีประสบการณในธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรมายาวนาน
และการที่
บริษัทฯ เปนหนึ่งในกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ทําใหบริษัทฯ มีขอไดเปรียบในดานการบริหารจัดการคลังสินคา และเปนที่ยอมรับจาก
ผูผลิตระดับโลก สงผลใหบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายสินคาชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลก ทําใหสามารถกลาวไดวาบริษัทฯ มี
สินคาที่มีความหลากหลายและครอบคลุมความตองการของผูบริโภคมากที่สุดในประเทศไทย
โดยการทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนาย
สินคากับผูผลิตสินคาตางๆ นั้น บริษัทฯ เปนคูสัญญาโดยตรงกับผูผลิตสินคา โดยไมผานทางกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน
ในปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีขอจํากัดในการขยายตลาดไปยังตางประเทศ แตทางบริษัทฯ ยังไมมีนโยบายขยายการลงทุนไปใน
ตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาตลาดสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณภายในประเทศยังสามารถเติบโตได อยางไรก็ตาม กลุมซิน
เน็ค ประเทศไตหวัน ไมมีขอจํากัดที่ระบุเงื่อนไขการขยายงานของบริษัทฯ ดังกลาว
จากความหลากหลายของผลิตภัณฑที่นําเสนอแบบครบวงจรและความนาเชื่อถือของบริษัทฯ ทําใหทั้งพันธมิตรทางธุรกิจและ
กลุมลูกคาของบริษัทฯ มั่นใจในการเลือกซื้อสินคาจากบริษัทฯ เนื่องจากความสะดวกในการสั่งซื้อสินคาและการบริการหลังการขายที่
สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดแบงผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จัดจําหนายออกเปน 8 กลุม โดยมีรายละเอียดของแตละกลุม
ผลิตภัณฑ ดังนี้
1.

กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณชิ้นสวน (Component Product Group: CPG)
สินคาในกลุมนี้เปนอุปกรณชิ้นสวนประกอบคอมพิวเตอรซึ่งประกอบไปดวยสินคาหลัก เชน Hard Disk Drive, CPU,
Motherboard, DRAM, CD-ROM และ DVD-RW เปนตน โดยบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑของ Seagate และ Western Digital ซึ่ง
Seagate นั้นเปนผูนําของตลาด Hard Disk Drive สําหรับสินคาประเภท CPU นั้น บริษัทฯ ไดเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของ Intel
ซึ่งเปนผูนําตลาดเชนกัน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปนตัวแทนจําหนาย DRAM ของ Kingston และ DVD-RW ของ LG และ Asustek อีก
ดวย
2.

กลุมผลิตภัณฑประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (Consumables & Supply Group: CSG)
สินคาในกลุมนี้เปนวัสดุสิ้นเปลืองที่ตองมีการจัดซื้อทดแทนตลอดเวลาซึ่งประกอบไปดวยสินคาหลัก เชน หมึกพิมพ (Ink
Cartridge) โทนเนอร (Toner) และแผนดิสค เปนตน โดยบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑของ Fullmark, Canon, Epson, HP, Fuji Xerox,
Samsung และ Brother ซึ่งลวนแตเปนตราสินคาที่ผูบริโภคใหการยอมรับ
3.

กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเพื่อการพิมพ (Image & Printing Product Group: IPG)
สินคาในกลุมนี้เปนอุปกรณเพื่อการพิมพซึ่งประกอบไปดวยสินคาหลัก เชน เครื่องพิมพแบบ Inkjet (Inkjet Printer),
เครื่องพิมพแบบ Laser (Laser Printer) เครื่องพิมพแบบ All-In-One (Printer All-In-One) และกลองดิจิตอล โดยบริษัทฯ จัดจําหนาย
ผลิตภัณฑของ HP, Canon, Epson, Brother, Samsung และ Fuji Xerox
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4.

กลุมผลิตภัณฑประเภทเน็ทเวิรก (Network Product Group: NPG)
สินคาในกลุมนี้เปนอุปกรณที่ใชในการประกอบเน็ทเวิรกซึ่งประกอบไปดวยสินคาหลัก เชน Switch, UPS, Server,
Network Cabling System, Wireless LAN, Hub และ Router เปนตน โดยบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑของ 3COM, Compex,
Planet, APC, AMP, ZyXEL และ Cisco ซึ่งเปนผูนําของตลาดเน็ทเวิรก
5.

กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณแสดงผลขอมูล (Display Product Group: DPG)
สินคาในกลุมนี้เปนอุปกรณแสดงผลขอมูลซึ่งประกอบไปดวยสินคาหลัก เชน จอภาพ และเครื่องฉายภาพสไลด เปนตน
โดยบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑของ Samsung, Phillips, Viewsonic, Benq, EIZO และ Lemel ซึ่ง Samsung นั้นเปนผูนําของตลาด
จอภาพ นอกจากนั้น บริษัทฯ เปนผูนําเขาและผูแทนจัดจําหนายผลิตภัณฑจอภาพของ Viewsonic และ EIZO แตเพียงผูเดียวในประเทศ
ไทย
6.

กลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ (System Product Group: SPG)
เชน
สินคาในกลุมนี้เปนสินคาประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จซึ่งประกอบไปดวยสินคาหลัก
คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) โดยบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑของ Asustek และ BenQ และคอมพิวเตอรแบบสั่งประกอบ
(CTO: Configuration-to-Order) โดยบริษัทฯ มีสินคาภายใตตราสินคา Lemel ซึ่งเปนตราสินคาของกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน
7.

กลุมผลิตภัณฑ MCE (Multimedia Consumer Electronic Product Group: MCE)
สินคาในกลุมนี้เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งใชสื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอรซึ่งประกอบไปดวยสินคาหลัก เชน USB
Flash Drive, Flash Card, MP3, เครื่องฉายภาพ (Projector), อุปกรณ GPS, และโทรศัพท GPS + PDA เปนตน โดยบริษัทฯ เปนผูน ํา
เขาและผูแทนจัดจําหนายผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือแบบ GPS + PDA ของ Mio แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และบริษัทฯ ยังจัด
จําหนายผลิตภัณฑของ Kingston, Sandisk, Pretec, Lemel, Imation และ Adata ซึ่ง Kingston นั้นเปนผูนําของตลาด USB Flash
Drive
8.

กลุมผลิตภัณฑซอฟทแวร (Software Product Group: SWG)
สินคาในกลุมนี้เปนสินคาประเภทซอฟทแวรซึ่งประกอบไปดวยสินคาหลัก เชน ซอฟทแวรระบบปฏิบัติการสําหรับ
คอมพิวเตอรสวนบุคคล ซอฟทแวรแอพพลิเคชั่น ซอฟทแวรระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องแมขาย และซอฟทแวรระบบรักษาความ
ปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร เปนตน โดยบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑของ Microsoft, Autodesk, Trend Micro และ CA ซึ่ง
Microsoft นั้นเปนผูนําอันดับหนึ่งของตลาดซอฟทแวร
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โครงสรางรายไดของกลุมผลิตภัณฑ
หนวย: ลานบาท
2548
มูลคา
%

โครงสรางรายได
รายไดจากการขาย
1. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณชิ้นสวน
2. กลุมผลิตภัณฑประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
3. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเพือ่ การพิมพ
4. กลุมผลิตภัณฑประเภทเน็ทเวิรก
5. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณแสดงผลขอมูล
6. กลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและ
กึ่งเสร็จ
7. กลุมผลิตภัณฑประเภท MCE
8. กลุมผลิตภัณฑประเภทซอฟทแวร
9. อื่นๆ
รวมรายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการ
รวมรายไดจากการขายและการบริการ
อัตราการเติบโตของรายไดจากการขายและการบริการ
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ 1 เทียบกับชวงเดียวกันของป 2550

2549
มูลคา

2550
%

มูลคา

%

งวด 3 เดือน 2551
มูลคา
%

3,427
1,982
893
702
781

38.0%
22.0%
9.9%
7.8%
8.7%

2,892
2,132
1,045
965
947

30.8%
22.7%
11.1%
10.3%
10.1%

3,218
2,217
1,206
1,057
958

30.7%
21.1%
11.5%
10.1%
9.1%

666
601
319
264
193

23.5%
21.2%
11.3%
9.3%
6.8%

586

6.5%

593

6.3%

717

6.8%

440

15.5%

248
2.7%
323
3.6%
73
0.8%
9,015 99.9%
10
0.1%
9,025 100.0%
16.3%

543
5.8%
253
2.7%
9
0.1%
9,379 99.9%
10
0.1%
9,389 100.0%
4.0%

671
6.4%
431
4.1%
8
0.1%
10,483 99.9%
12
0.1%
10,495 100.0%
11.8%

243
8.6%
106
3.7%
2
0.1%
2,836 99.9%
2
0.1%
2,838 100.0%
18.1%1

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานบริษัทฯ
หนวย: ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย
รายไดรวม
กําไรขัน้ ตน
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรขั้นตนรวมสวนลดรับ
กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รวมสวนของผูถือหุน

2548

2549

2550
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9,014.93
9,360.93
253.26
2.86%
5.86%
47.66
0.51%

9,378.98
9,694.3
320.18
3.48%
6.15%
104.02
1.07%

10,483.03
10,842.52
399.53
3.82%
6.46%
139.91
1.29%

2,835.84
2,935.73
105.50
3.72%
6.40%
40.07
1.37%

2,201.89
1,535.62
666.27

2,158.80
1,389.28
769.52

2,798.40
1,877.56
920.84

3,172.74
2,342.56
3,172.74

ที่มา: งบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงซึ่งเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง การดําเนินธุรกิจดังกลาวเปน
การสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตมาเพื่อจัดจําหนาย ทําใหไมจําเปนตองลงทุนในสินทรัพยถาวรมากนัก แตการดําเนินธุรกิจดังกลาวตองอาศัย
เงินทุนหมุนเวียนสูง เพื่อการสั่งซื้อและจัดเก็บสินคาเพื่อขาย ปจจัยความสําเร็จในธุรกิจนี้จึงขึ้นอยูกับการบริหารจัดการสินคาคงคลังและ
การเรียกเก็บเงินอยางมีประสิทธิภาพ ธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณนั้นมีการตั้งกําไรขั้นตนตอชิ้นอยูในเกณฑต่ําเชนเดียวกับ
ธุรกิจคาสงประเภทอื่นๆ โดยจะเนนการขายในปริมาณมากเพื่อสรางกําไรสุทธิที่ดี อนึ่ง ในปจจุบันบริษัทฯ มุงเนนที่จะไดรับการแตงตั้ง
เปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศของสินคาหลายๆ ตราสินคา เพื่อชวยใหบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาและอัตรากําไร
ขั้นตนที่สูงขึ้นได อยางไรก็ตาม ราคาสินคาประเภทคอมพิวเตอรและอุปกรณมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปนอยาง
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มาก ทําใหการดําเนินธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณจะตองเนนระบบการบริหารสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพอันเปนจุดเดน
ของบริษัทฯ
ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 139.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 34.51 กําไรสุทธิที่เพิ่ม
สูงขึ้น เปนผลมาจากบริษัทฯ มียอดการจําหนายสินคาที่มีกําไรขั้นตนสูงเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณชิ้นสวน
กลุมผลิตภัณฑประเภทเน็ทเวิรก และกลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ นอกจากนี้รายไดอื่นของบริษัทฯ
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 38.56 ลานในป 2549 เปน 52.25 ลานในป 2550 เนื่องจากมีกําไรเพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ อันเปนผลมาจากการแข็งคาของเงินบาทในป 2550
สําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 40.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในป 2550
รอยละ 33.22 กําไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น เปนผลมาจากบริษัทฯ มียอดการจําหนายสินคาที่มีกําไรขั้นตนสูงเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ และกลุมผลิตภัณฑประเภทเน็ทเวิรก
สําหรับรายไดจากการขายและบริการรวมของบริษัทฯ ในป 2550 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 12 โดยกลุม
ผลิตภัณฑประเภทอุปกรณชิ้นสวน, กลุมผลิตภัณฑประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และกลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเพื่อการพิมพ มีสัดสวน
รายไดสูงสุดคิดเปนรอยละ 30.7, 21.1 และ 11.5 ของรายไดจากการขายและการบริการรวมในป 2550 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม กลุม
ผลิตภัณฑที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด คือ กลุมผลิตภัณฑประเภทซอฟทแวร, กลุมผลิตภัณฑประเภท MCE, และกลุมผลิตภัณฑประเภท
ชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ ในอัตราการเติบโตรอยละ 70.27, 23.65, และ 20.87 ตามลําดับ
สําหรับงวด 3 เดือนแรกของป 2551 รายไดจากการขายและบริการรวมของบริษัทฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของป 2550 รอยละ 19.12 โดยกลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณชิ้นสวน, กลุมผลิตภัณฑประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ยังคงมีสัดสวน
รายไดเปนอันดับ 1 และ 2 โดยมีกลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จเปนอันดับ 3 คิดเปนรอยละ 23.5, 21.2
และ 15.5 ของรายไดจากการขายและการบริการรวมในงวด 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ
นอกเหนือจากรายไดจากการขายคอมพิวเตอรและอุปกรณแลว บริษัทฯ ยังมีรายไดที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง คือ รายไดสวนลดรับ
ซึ่งเปนสวนลดพิเศษเมื่อบริษัทฯ สั่งซื้อสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรจากผูผลิตหรือสาขาของผูผลิตในประเทศในจํานวน
มาก หรือบริษัทฯ สามารถทํายอดขายถึงเปาที่ผูผลิตกําหนด ทั้งนี้เงื่อนไขการไดสวนลดพิเศษจะขึ้นกับผูผลิตแตละรายกําหนด ซึ่ง
สวนลดพิเศษดังกลาวจะบันทึกบัญชีเปนรายไดสวนลดรับ รายไดดังกลาวมีจํานวน 295.71 ลานบาท และ 81.30 ลานบาท ในป 2550
และงวด 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ ทั้งนี้ รายไดสวนลดรับจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกับรายไดจากการขายของบริษัทฯ
ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 2,798.40 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน
2,392.91 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 405.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.51 และ 14.49 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ
ตามลําดับ และ ณ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 3,172.74 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน
จํานวน 2,765.90 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 406.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.18 และ 12.82 ของสินทรัพยรวมของ
บริษัทฯ ตามลําดับ ทั้งนี้จะเห็นวาสินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯ เปนสินทรัพยหมุนเวียน เปนไปตามลักษณะของธุรกิจจัดจําหนายสินคา
ที่จําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนเปนหลัก ซึ่งสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบดวย ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับจํานวน 1,199.48
ลานบาท และ 1,396.34 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 42.86 และ 44.01 ของสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2550 และ 31 มีนาคม
2551 ตามลําดับ ซึ่งยอดลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับที่เพิ่มขึ้นในทุกปเปนไปตามการเติบโตของรายไดจากการขายของบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ไดเขมงวดในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การคามากขึ้น ทําใหลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับมี
สัดสวนลดลงตั้งแตป 2549 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 42 วัน ในป 2548 เปน 38 วัน ในป 2550 สําหรับในงวด 3
เดือนแรกของป 2551 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 42 วัน ในขณะที่สินคาคงเหลือของบริษัทฯ มีมูลคาเทากับ 978.53 ลานบาท และ
1,145.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.97 และ 36.10 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2550 และ 31 มีนาคม 2551
ตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของยอดสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2550 เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการซื้อสินคาเพื่อเตรียมการสงมอบใหลูกคา
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ประเภทกลุมผูคาปลีกสําหรับลูกคาองคกรในตนป 2551 และสวนหนึ่งมาจากการซื้อสินคาเพิ่มขึ้นเพื่อใหไดรับสวนลดพิเศษจากผูผลิต
และการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2551 เกิดจากการสั่งสินคาเพื่อเตรียมการสําหรับงานแสดงสินคาประเภทคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีในชวงปลายเดือนมีนาคม
ในขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2550 มีมูลคาเทากับ 1,877.56 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ
ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารและสถาบันการเงิน จํานวนรวม 956.32 ลานบาท และเจาหนี้การคาและ
ตั๋วเงินจายจํานวน 610.67 ลานบาท ซึ่งเปนการปรับตัวตามการเพิ่มขึ้นของมูลคาสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2550 นอกจากนั้น ยอดเงินกูยืม
ระยะยาวของบริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นเปน 96.74 ลานบาท เนื่องจากการการกอสรางคลังสินคาใหมที่ใชระบบ ASRS (Automatic Storage
and Retrieval System) ซึ่งเปนระบบบริหารคลังสินคาอัตโนมัติซึ่งควบคุมดวยคอมพิวเตอร
ณ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 2,342.55 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 28.12
จาก ณ สิ้นป 2550 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกลาวสวนใหญเปนผลมาจากยอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
เปน 1,225.21 ลานบาท และยอดเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายที่เพิ่มขึ้นเปน 835.86 ลานบาท ตามการเพิ่มขึ้นของมูลคาสินคาคงคลัง ณ
31 มีนาคม 2551 สําหรับยอดเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ ไดปรับลดลงเปน 87.98 ลาน เนื่องจากการทยอยชําระคืนเงินกูระยะยาวและ
ไมมีการกอหนี้ระยะยาวเพิ่มเติม
สําหรับวงจรเงินสดของบริษัทฯ อยูที่ประมาณ 44-47 วัน ซึ่งวงจรเงินสดของบริษัทฯ มีแนวโนมลดลงตลอดเวลา เนื่องจาก
บริษัทฯ ไดนําระบบการบริหารคลังสินคา ASRS (Automatic Storage and Retrieval System) ซึ่งสามารถชวยลดระยะเวลาการจัดเก็บ
สินคา การจัดอายุของสินคา การบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินคา ตลอดจนมีความแมนยําในการตรวจนับสินคาคงคลัง มาใชรวมกับระบบ
การจัดการ Global System ในป 2550 ทําใหการคํานวณปริมาณสินคาขั้นต่ําถูกตองยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยของบริษัทฯ
เทากับประมาณ 27-28 วัน นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดปรับปรุงระบบการใหวงเงินสินเชื่อแกลูกคาใหเขมงวด และมีการทบทวนวงเงินของ
ลูกคาตลอดเวลา ทําใหระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยจากลูกคาลดลงอยางตอเนื่อง โดยระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยจากลูกคาของบริษัทฯ อยู
ที่ประมาณ 38-42 วัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ มีระยะเวลาประมาณ 21-23 วัน เนื่องจากบริษัทฯ มีการชําระ
คาสินคาเปนเงินสดหรือชําระคาสินคาเร็วขึ้นเพื่อใหไดรับสวนลดการคาจากผูผลิต
สําหรับในงวด 3 เดือนแรกป 2551 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 42 วัน ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยอยูที่
ประมาณ 25 วัน ดัง นั้น วงจรเงินสดของบริ ษัทฯ อยูที่ประมาณ 48 วัน ทั้ง นี้ การเพิ่มขึ้นของวงจรเงินสดในช วงดังกลา ว เกิดจาก
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินคาใหลูกคาประเภทกลุมผูคาปลีกสําหรับกลุมลูกคาองคกร ซึ่งนําสินคาไปขายตอใหกับ
หนวยงานราชการ ซึ่งลูกคาดังกลาวจะไดรับระยะเวลาการชําระเงินที่นานกวาลูกคารายอื่น อยางไรก็ดี ลูกหนี้รายดังกลาวไดชําระเงินทั้ง
หมดแลวในเดือนเมษายน 2551
จากลั ก ษณะการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ดั ง กล า ว บริ ษั ท ฯ จึ ง จํ า เป น ต อ งมี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นอย า งพอเพี ย งสํ า หรั บ การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในปจจุบัน บริษัทฯ มีวงเงินกูจากธนาคารพาณิชยหลายแหงซึ่งเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทําให
บริษัทฯ ไมมีปญหาสภาพคลอง รวมถึงเงินทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ จะทําใหบริษัทฯ มีเงินทุน
หมุนเวียนที่เขมแข็งมากขึ้น และทําใหอัตราหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ ดีขึ้น
ณ 31 ธันวาคม 2550 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีมูลคาเทากับ 920.84 ลานบาท และมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรเทากับ
402.79 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมดังกลาวเกิดจากผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ และสงผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
เติบโตอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลประจํางวดป 2550 แกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.26 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
130 ลานบาท
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีมูลคาเทากับ 830.18 ลานบาท และมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร
เทากับ 312.86 ลานบาท อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการ
จายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200 ลานบาท และอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 10 ลานบาท ซึ่งจะมีผลใหสวนของผูถือหุนลดลงจาก ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2551 เหลือ 630.18 ลานบาท ซึ่งจะสงผลใหอัตราสวน
ทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เปลี่ยนแปลง ดังนี้ อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 2.82 เทา เปน
3.72 เทา มูลคาหุนตามบัญชีกอนการเสนอขายหุนตอประชาชนลดลงจาก 1.66 บาท เปน 1.26 บาท และมูลคาหุนตามบัญชีหลังการ
เสนอขายหุนตอประชาชนลดลงจาก 1.22 บาท เปน 0.93 บาท
อนึ่ง นอกเหนือจากผลกระทบจากการจายเงินปนผลระหวางกาลขางตนแลว ยังมีปจจัยอื่นที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือ
ฐานะการเงินในอนาคต ดังตอไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญเนื่องจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน
ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180,000,000 หุน โดยแบงเปนเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ที.
เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive right) จํานวนไมเกิน 57,000,000 หุน และเสนอขายใหแก
ประชาชนทั่วไป จํานวน 123,000,000 หุน จะทําใหบริษัทฯ มีทุนชําระแลวจํานวน 680,000,000 บาท จํานวนหุนสามัญทั้งหมด
680,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ประเภทระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได) ทั้งหมดจํานวน 25,000,000 หุน จะทําให
บริษัทฯ มีทุนชําระแลวจํานวน 705,000,000 บาท จํานวนหุนสามัญทั้งหมด 705,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (จากเดิม
จํานวนหุนสามัญทั้งหมด 500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ซึ่งอาจสงผลใหกําไรตอหุนของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อาจจะนอยกวากําไรตอหุนที่เกิดขึ้น หากรายไดและกําไรสุทธิของบริษัทฯ มีการเติบโตในอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุนของ
บริษัทฯ และสงผลกระทบตอมูลคาหุนตามบัญชีของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย โดยจากกําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือนแรกป
2551 บริษัทฯ มีอัตรากําไรตอหุน (ปรับฐานการคํานวณเปนรายป) เทากับ 0.32 บาท และการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ
ดังกลาว จะสงผลใหอัตรากําไรตอหุน (Fully Diluted) (ปรับฐานการคํานวณเปนรายป) เทากับ 0.24 บาท และหากมีการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด อัตรากําไรตอหุน (Fully Diluted)
(ปรับฐานการคํานวณเปนรายป) จะเทากับ 0.23 บาท
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ทําใหภาระดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ
ลดลง นอกจากนั้น ยอดขายของบริษัทฯ ที่คาดวาจะเติบโตตามอุตสาหกรรมประมาณรอยละ 10 และกลยุทธการขายสินคาที่มีอัตรากําไร
ขั้นตนสูงเพิ่มขึ้นนั้นจะทําใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ เติบโตขึ้น ซึ่งจะสงผลใหสามารถชวยลดผลกระทบของการลดลงของกําไรตอหุนและ
มูลคาหุนตามบัญชีที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุนได
2. การยกเลิกการใหสิทธิในการใชซอฟทแวร Global Enterprise และสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาจากกลุมซิน
เน็ค ประเทศไตหวัน
ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการใชซอฟทแวร Global Enterprise ซึ่งเปนซอฟทแวรสําหรับธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณ
คอมพิวเตอรโดยเฉพาะ และสิทธิในการใชชื่อ SYNNEX และเครื่องหมายการคา Lemel จาก Synnex Global Ltd. โดยบริษัทฯ สามารถใช
ซอฟทแวรและเครื่องหมายการคาดังกลาวจากกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ไดโดยไมจํากัดระยะเวลา หากกลุมซินเน็ค (โดยผานทาง King’s Eye
Investments Limited) ถือหุนของบริษัทฯ ไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และไมมีการแสดง
เจตจํานงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ยุติการใชซอฟทแวรดังกลาวจากกลุมซินเน็ค (ตามรายละเอียด ขอ 5.4 สรุปสัญญาใหสิทธิในการใช
ซอฟทแวร Global Enterprise) อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ยกเลิกการใหสิทธิในการใช Global Software แกบริษัทฯ
หรือมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใช Global Software ในอัตราที่สูง บริษัทฯ สามารถนําระบบอื่นๆ มาใชทดแทนได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ
จะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการจัดหาระบบการบริหารจัดการอื่นมาทดแทนระบบดังกลาว และจําเปนตองมีระยะเวลาในการโอนยายขอมูลระยะ
หนึ่ง สําหรับสิทธิในการใชชื่อ SYNNEX และเครื่องหมายการคา Lemel จาก Synnex Global Ltd. นั้น บริษัทฯ คาดวาผลกระทบจากการยกเลิก
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การใหสิทธิในการใชชื่อและเครื่องหมายการคาดังกลาวจะมีไมมากและเปนเพียงระยะเวลาสั้น เนื่องจากโดยปกติแลวลูกคาจะใหความสําคัญกับ
ตราสินคาของผูผลิตและการบริการหลังการขายในการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทคอมพิวเตอรและอุปกรณมากกวาชื่อและเครื่องหมายการคาของ
บริษัทฯ
อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และทีมผูบริหารของบริษัทฯ เปนชาวไทยทั้งหมดที่มีประสบการณ
ในธุรกิจมากกวา 10 ป ตลอดจนบริษัทฯ ไดทําสัญญาในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาจากผูผลิตทุกรายโดยตรง ดังนั้น บริษัทฯ จะ
สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องแมวาไมไดรับการสนับสนุนจากกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน
โครงการในอนาคต
บริษัทฯ ไดวางแผนการขยายธุรกิจไปยังผูบริโภคมากขึ้น โดยจะทําการขยายชองทางการจัดจําหนายของบริษัทฯ ในรูปแบบ
ของซีเน็คชอป (CNEX Shop) ซึ่งเปนรานคาในรูปแบบการทําสัญญารวมลงทุนระหวางบริษัทฯ กับผูที่ตองการลงทุน (Franchise) ที่เนน
กลุมลูกคาระดับกลาง-สูง โดยบริษัทฯ จะใหสิทธิในการจําหนายสินคาของบริษัทฯ รูปแบบของอาคารรานคา การตกแตง ตราสัญลักษณ
เครื่องหมายการคา ปายโฆษณา แบบหีบหอผลิตภัณฑ รวมถึงเทคนิคทางธุรกิจ ระบบการเงินการบัญชี และการจัดการแกผูรวมลงทุน
โดยผูรวมลงทุนจะตองสั่งซื้อสินคาจากทางบริษัทฯ เทานั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีภาระคาใชจายที่เปนสาระสําคัญในการขยายสาขาของซี
เน็คชอป โดยบริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการขยายสาขาประมาณ 20 สาขา ในป 2551 และขยายสาขาใหไดทั้งหมด 250 สาขา ภายใน
ระยะเวลา 5 ป และสําหรับในป 2551 นี้ บริษัทฯ คาดวาจะเปดสํานักงานสาขาเพิ่มอีก 2 สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล และอีก 2 สาขา
ในตางจังหวัด
นอกจากนั้น บริษัทฯ จะมุงเนนผลิตภัณฑที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจัดจําหนายแตเพียงผูเดียว โดยการขยายตราสินคาและฐาน
ลูกคาใหครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ บริษัทฯ มุงมั่นที่จะเปนตัวแทน
จําหนายสินคาในกลุมผลิตภัณฑดังกลาวมากขึ้น โดยเฉพาะตราสินคาที่รับความนิยมในตลาด พรอมทั้งมุงเนนการผลิตสินคาประเภท
คอมพิวเตอรแบบสั่งประกอบ (CTO: Configuration-to-Order) ภายใตเครื่องหมายการคา Lemel มากขึ้น ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัทฯ มีกําลัง
การผลิตเครื่องคอมพิวเตอรแบบสั่งประกอบประมาณ 4,000 เครื่อง/เดือน และกําลังศึกษาแผนการขยายกําลังผลิตเพิ่มเติมในป 2551
โดยจะขยายตลาดเขาสูกลุมหางคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) เพื่อเจาะตลาดผูบริโภคมากขึ้น นอกจากนั้น การไดรับใบรับรอง
มาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก). เลขที่ 1561-2548 มาตรฐานดานความปลอดภัย และเลขที่ 1956-2548 มาตรฐานดาน
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อตนป 2551 ที่ผานมา ทําให
เครื่องคอมพิวเตอรแบบสั่งประกอบ Lemel ของบริษัทฯ ไดรับรองคุณภาพเทียบเทาสากล ทางบริษัทฯ จึงมีแผนนําเครื่องคอมพิวเตอร
แบบสั่งประกอบ Lemel เขาสูตลาดองคกรและงานประมูลภาครัฐมากขึ้น สําหรับในไตรมาสที่ 2-3 ป 2551 บริษัทฯ มีแผนเปดตัวเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) ภายใตเครื่องหมายการคา Lemel และเครื่องเน็ตบุก ขนาด 9 นิ้ว โดยตั้งเปายอดขายสินคากลุม
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาทั้งหมดประมาณ 6,000 เครื่อง โดยบริษัทฯ มีงบประมาณการทําตลาดของเครื่องหมายการคา Lemel
ประมาณ 20 ลานบาท
นอกจากนั้น บริษัทฯ จะมุงเนนงานดานบริการที่สามารถเพิ่มรายไดใหแกบริษัทฯ มากขึ้น โดยบริษัทฯ จะรับบริการเปน
ศูนยบริการซอมสินคาใหแกสินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนาย เพื่อเปนการลดภาระการซอมสินคาของผูผลิตที่ไมมีศูนยซอมสินคาของ
ตัวเอง ทั้งนี้ บริการซอมสินคาดังกลาวจะดําเนินงานโดยบริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
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สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 705,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 705,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท เปนทุนที่ชําระแลวจํานวน 500,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
205,000,000 หุน มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ดังนี้
(1) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180,000,000 หุน โดยแบงเปน
- หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 57,000,000 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) (“TKS”) ตามสัดสวนการถือหุน (“Pre-emptive Right”) โดยผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS มีสิทธิที่จะ
จองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในจํานวนเทากับหรือเกินกวาสิทธิที่ตนไดรับ แตทั้งนี้ตองไมเกินกวาจํานวนหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ จํานวน 57,000,000 หุน
- หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 123,000,000 หุน เสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก
(2) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 25,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่
ออกและเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในราคาใชสิทธิเทากับ ราคาที่ลดจากราคาเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคล
ทั่วไปในครั้งนี้รอยละ 25
ปจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยงที่สําคัญสรุปไดดังนี้ (รายละเอียดตามสวนที่ 2 ขอ 1 ปจจัยความเสี่ยง)
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสินคาดังกลาวมีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑใหมๆ อยางรวดเร็ว ทําใหบริษัทฯ ตองมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อศึกษาแนวโนมของ
ผลิตภัณฑที่อยูในความตองการของตลาด รวมทั้งการควบคุมสินคาคงคลังและการจัดซื้ออยางเหมาะสม เนื่องจากสินคาคงคลังจะมีการ
ลาสมัยอยางรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อยางไรก็ดี ทางบริษัทฯ ไดรับการแลกเปลี่ยนขอมูลและการถายทอดเทคโนโลยี
จากผูถือหุนใหญ คือ กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีความเชี่ยวชาญในการประเมินแนวโนมความตองการของตลาด รวมทั้งมีระบบบริหารสินคาคงคลังที่ทันสมัยโดยการใช
ระบบคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการบริหาร รวมถึงกลุมผูบริหารชาวไทยที่มีประสบการณยาวนานในธุรกิจนี้ ทําใหบริษัทฯ สามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณรายใหญในประเทศไทย ทําใหบริษัทฯ ไดรับเงื่อนไขในการ
ไดรับสวนลดพิเศษเมื่อมีการสั่งซื้อสินคาจํานวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินคารุนที่ลาสมัยเพื่อแลกกับ
สินคารุนใหม (Product rotation) และการชดเชยสวนตางในกรณีที่สินคามีการลดราคา (Price protection) จากตัวแทนจําหนายและผูผลิต
รายใหญหลายราย ซึ่งจะสามารถลดปญหาการลาสมัยของสินคาคงคลังลงได ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
สําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ ลาสมัย และเคลื่อนไหวชา อีกดวย
2. ความเสี่ยงจากลูกหนี้การคา
ในปจจุบัน บริษัทฯ มียอดขายสินเชื่อประมาณรอยละ 95 ของยอดขายรวม ดังนั้น การควบคุมคุณภาพของลูกหนี้การคาจึงเปน
ปจจัยสําคัญในการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากหากลูกหนี้การคาของบริษัทฯ กลายเปนหนี้สูญ อาจสงผลตอสภาพคลองของบริษัทฯ
ทางดานเงินทุนหมุนเวียน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายใหลูกคารายใหมจะตองซื้อสินคาเปน
เงินสดกอนที่จะมีการใหวงเงินสินเชื่อ โดยมีการวิเคราะหสถานะทางการเงินของลูกคา จากสภาพคลองและความมั่นคงทางการเงินของ
ลูกคาที่รัดกุมกอนการอนุมัติใหวงเงินสินเชื่อกับลูกคาในครั้งแรก และบริษัทฯ มีการติดตามสถานการณชําระเงินของลูกคาอยางใกลชิด
หากลูกคามีปญหาการชําระเงินจะมีการทบทวนวงเงินเครดิต เพื่อปองกันความเสี่ยงทันที
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นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดดําเนินการซื้อประกันเพื่อคุมครองความเสียหายอันเกิดจากการจําหนายสินคาเฉพาะตราสินคาใหแก
ลูกหนี้การคาบางรายตั้งแตป 2546 โดยเปนการติดตอผานผูผลิต ตอมาในป 2550 บริษัทฯ ไดติดตอบริษัทประกันโดยตรง เพื่อ
ดําเนินการซื้อประกันเพื่อคุมครองความเสียหายอันเกิดจากการจําหนายสินคาใหแกลูกหนี้การคาที่มีความเสี่ยงในการชําระเงินเกือบ
ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไมซื้อประกันสําหรับลูกคาที่มีประวัติทางการเงินและสถานะทางการเงินดี โดยเงื่อนไขในการจายเงินคืนนั้น
บริษัทประกันจะจายเงินคืนใหรอยละ 80-90 ของความเสียหายจากลูกหนี้การคาที่อยูในเงื่อนไขการรับประกัน
3. ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ มีการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ซึ่งการเสนอราคาและชําระเงินจะใชเงินตราสกุลเหรียญสหรัฐเปนหลัก ในขณะที่
สินคาทั้งหมดจะจําหนายภายในประเทศ โดยบริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศคิดเปนรอยละ 50-60 ของยอดสั่งซื้อสินคารวม
ทั้งหมดของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยการทําสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ จะทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ
รอยละ 70 – 80 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคา อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
4. ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นในทุกๆ ป ทําใหบริษัทฯ ตองมีการใชเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เพื่อใชในการบริหารลูกหนี้การคา
และสินคาคงคลังที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนดังกลาวจากการใชเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น
จากสถาบันการเงินมาเพื่อเสริมสภาพคลอง
สํ า หรั บ วงจรเงิ น สดของบริ ษั ท ฯ มี แ นวโน ม ลดลงตลอดเวลา เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ได นํ า ระบบการบริ ห ารคลั ง สิ น ค า ASRS
(Automatic Storage and Retrieval System) ซึ่งสามารถชวยลดระยะเวลาการจัดเก็บสินคา การจัดอายุของสินคา การบริหารพื้นที่ใน
การจัดเก็บสินคา ตลอดจนมีความแมนยําในการตรวจนับสินคาคงคลัง มาใชรวมกับระบบการจัดการ Global System ในป 2550 ทําให
การคํานวณปริมาณสินคาขั้นต่ําถูกตองยิ่งขึ้น นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดปรับปรุงระบบการใหวงเงินสินเชื่อแกลูกคาใหเขมงวด และมีการ
ทบทวนวงเงินของลูกคาตลอดเวลา ทําใหระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยจากลูกคาลดลงอยางตอเนื่อง
ในปจจุบัน บริษัทฯ มีวงเงินกูจากธนาคารพาณิชยหลายแหงซึ่งเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ ไมมี
ปญหาสภาพคลอง อนึ่ง หากยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมากอยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯ อาจตองหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไดติดตอและมีความสัมพันธที่ดีกับธนาคารพาณิชยหลายแหง ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีโอกาสในการตอรองและทบทวนวงเงินกูยืมและ
อัตราดอกเบี้ย เพื่อใหไดตนทุนทางการเงินที่เหมาะสมตลอดเวลา รวมถึงเงินทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้
จะทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เขมแข็งมากขึ้น และทําใหอัตราหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ ดีขึ้น
5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูถือหุนรายใหญ
จากการที่บริษัทฯ มีผูถือหุนใหญ คือ กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ซึ่งอนุญาตใหใชโปรแกรมการบริหารจัดการ “Global
System” และสิทธิในการใชชื่อ “SYNNEX” และเครื่องหมายการคา “Lemel” จากทางกลุมผูถือหุนใหญดังกลาว โดยไมมีคาธรรมเนียม
หากทางผูถือหุนใหญดังกลาวยังคงถือหุนของบริษัทฯ ไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และ
ไมมีการแสดงเจตจํานงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ยุติการใช (สามารถดูรายละเอียดของสัญญาไดในขอที่ 5 เรื่องทรัพยสินที่ใชใน
การประกอบธุรกิจ) อยางไรก็ตามหากกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ถือหุนนอยกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด
ของบริษัทฯ และมีการแสดงเจตจํานงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ยุติการใชโปรแกรมการบริหารจัดการ ชื่อและเครื่องหมายการคา
ดังกลาว อาจสงผลใหบริษัทฯ มีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในระยะสั้นจากการเชาใชโปรแกรมการบริหารจัดการดังกลาวตอจากกลุมซินเน็ค
ประเทศไตหวัน หรือมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการเชาหรือจัดหาโปรแกรมการบริหารจัดการอื่นมาทดแทนโปรแกรมดังกลาว สําหรับการ
ใชชื่อและเครื่องหมายการคานั้น โดยปกติแลวลูกคาจะใหความสําคัญกับตราสินคาของผูผลิตและการบริการหลังการขายของบริษัทฯ ใน
การตัดสินใจซื้อสินคาของบริษัทฯ เปนสําคัญมากกวาชื่อและเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ
อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และทีมผูบริหารของบริษัทฯ เปนชาวไทยทั้งหมดที่มีประสบการณ
ในธุรกิจมากกวา 10 ป ตลอดจนบริษัทฯ ไดทําสัญญาในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาจากผูผลิตทุกรายโดยตรง ดังนั้น บริษัทฯ จะ
สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องแมวาไมไดรับการสนับสนุนจากกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน
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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

6. ความเสี่ยงจากการมีอัตรากําไรขั้นตนในระดับต่ํา
ธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ซอฟทแวร และระบบสารสนเทศ เปนธุรกิจที่มีกําไรขั้นตนอยูใน
ระดับต่ํา ดังนั้น ปจจัยตางๆ เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คุณภาพของลูกหนี้ คาเสื่อมราคาจากการลงทุนใหม และการ
บริหารสินคาคงคลัง เปนตน อาจสงผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ และผลประกอบการของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตามบริษัทฯ
ใหความสําคัญและจัดใหมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การทําประกันความเสียหายจากลูกหนี้การคา
การบริหารสินคาคงคลังที่รัดกุม รวมถึงการจัดทํางบประมาณอยางเขมงวด ซึ่งการจัดใหมีนโยบายดังกลาวจะสามารถชวยลดผลกระทบ
ตออัตรากําไรสุทธิจากปจจัยดังกลาวได
7. ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนสามัญของบริษัท บริษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“TKS”) จากการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Spin-off) จะสงผลใหบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลงรอยละ 13.24 โดยจากการถือหุนจากรอยละ 50 เหลือรอยละ
36.76 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรก และลดลงรอยละ 14.54 โดย
จากการถือหุนจากรอยละ 50 เหลือรอยละ 35.46 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแก
ประชาชนเปนครั้งแรกและการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนสามัญของ TKS ตามสัดสวนการถือหุน (“Pre-emptive Right”) จํานวนไม
เกิน 57,000,000 หุน จากจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายตอประชาชนทั้งหมด 180,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนสามัญรายยอย
ของ TKS ตามสัดสวนการถือหุน ในราคาเดียวกันกับที่จะเสนอขายแกประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS
รักษาสิทธิในสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม
ดังนั้น ผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS จึงมีความเสี่ยงจากการไมใชสิทธิดังกลาว โดยหากผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS
ทั้งหมดไมใชสิทธิจองซื้อหุนของบริษัทฯ ในสวนของ Pre-emptive right จะสงผลใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน
เดิมจะลดลง (Dilution Effect) ในอัตรารอยละ 26.48 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่ม
ทุนแกประชาชนเปนครั้งแรก และรอยละ 29.08 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแก
ประชาชนเปนครั้งแรกและการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด
8. ความเสี่ยงจากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2550 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ประเภทระบุชื่อผูถอื และไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ จํานวน 25,000,000 หนวย โดยมีราคาเสนอขายตอหนวย 0 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ได 1 หุน ในราคาใชสิทธิเทากับ ราคาที่ลดจาก
ราคาเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้รอยละ 25 ผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงในการที่มีตนทุนสูงกวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว และมีความเสี่ยงที่ราคาหุนอาจจะลดต่ําลง หากผูถือหุนกลุมดังกลาวขายหุนหลังการใชสิทธิ รวมถึงการที่ผูลงทุนจะมีสภาพ
ความเปนเจาของบริษัทฯ นอยลง (Dilution Effect)
อยางไรก็ตาม ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขายใหแกกรรมการและพนักงานดังกลาว มีการกําหนดเงื่อนไขในการใชสิทธิ (ตาม
รายละเอียด ขอ 8.2 การเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ) ซึ่งการกําหนดระยะเวลาในการใชสิทธิดังกลาวจะ
ชวยปองกันการมีหุนเพิ่มขึ้นในชวงแรกที่หุนของบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย และหากผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิใชสิทธิในการแปลงสภาพทั้งหมด จะแปลงสภาพเปนหุนสามัญจํานวน 25,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.55 ของจํานวนหุน
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนในครั้งนี้และการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ ทั้งหมด
คําเตือน : ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย
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