บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัตคิ วามเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญในชวงที่ผานมา

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) เพื่อประกอบธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง
คอมพิวเตอร ซอฟทแวร และระบบสารสนเทศ โดยบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนและชําระแลวทั้งหมด
บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอยางตอเนื่อง จนกระทั่งมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ในป
2540 ตอมาในป 2542 บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล จากประเทศไตหวัน ซึ่งเปนหนึ่งในสามผูจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญของโลกที่มีเครือขายครอบคลุมทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ฮองกง นิวซีแลนด อินเดีย เปนตน ได
เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย จึงไดเขามารวมทุนในสัดสวนการถือหุนรอยละ 49
ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ ผานบริษัท King’s Eye Investments Ltd. ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุนของกลุมบริษัทซินเน็ค ประเทศ
ไตหวัน ทั้งนี้ บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล ไดเริ่มดําเนินธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ประเทศไตหวัน ตั้งแตป 2531 และไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไตหวันในป 2538
ในป 2545 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เปน “บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด” และไดยายสํานักงานพรอมทั้งสรางศูนยขนสง
และกระจายสินคาแหงใหมบนพื้นที่เกือบ 7 ไร ที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ ใกลทางดวนเอกมัย-รามอินทรา โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการสินคาจากกลุมบริษัทซินเน็ค ประเทศไตหวัน ดวยศักยภาพและประสบการณของกลุมบริษัทซินเน็ค ประเทศไตหวัน ประกอบกับ
ประสบการณและความเชี่ยวชาญของผูบริหารของบริษัทฯ ในธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรในประเทศไทย ทําใหบริษัทฯ มีการเติบโต
อยางรวดเร็ว 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 โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
205,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จํานวนไมเกิน
57,000,000 หุน และเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปจํานวน 123,000,000 หุน และเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 25,000,000 หุน
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ โดยสังเขป มีดังตอไปนี้
ป
เหตุการณ
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ผูดําเนินธุรกิจคาสงอุปกรณเครื่องเขียน กระดาษสํานักงาน รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณและของใชสิ้นเปลืองทางดานคอมพิวเตอร ไดจัดตั้ง บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจ
2531
นําเขาและจัดจําหนายคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ซอฟทแวร และระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2531 ดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลวเริ่มตน 1,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท
วันที่ 4 เมษายน 2533 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 1,000,000 บาท เปน 2,000,000
บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
2533
บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตของผลิตภัณฑ Hard Disk ของ Seagate ในประเทศไทย
วันที่ 16 กรกฎาคม 2534 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 2,000,000 บาท เปน
2534
8,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
วันที่ 2 เมษายน 2535 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 8,000,000 บาท เปน 12,000,000
2535
บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
วันที่ 21 มีนาคม 2537 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 12,000,000 บาท เปน
2537
20,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท และไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
วันที่ 2 สิงหาคม 2537 เปน 40,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2539 บริษัทฯ ไดกอตั้งบริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000 บาท
โดยบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งหมด เพื่อประกอบธุรกิจบริการดาน
การอบรม ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรชั้นสูง
2539
วันที่ 13 พฤษภาคม 2539 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 40,000,000 บาท เปน
50,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
วันที่ 26 มีนาคม 2540 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 50,000,000 บาท เปน
2540
100,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตของทุกสายผลิตภัณฑของ Intel ในประเทศไทย
วันที่ 24 มิถุนายน 2541 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 100,000,000 บาท เปน
2541
135,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
บริษัทฯ ไดทําการเปดสาขาตางจังหวัดแหงแรก ที่จังหวัดขอนแกน
บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล จากประเทศไตหวัน ซึ่งเปนผูจัดจําหนายอุปกรณที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญของโลก ไดเขารวมลงทุนในบริษัทฯ ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 49
โดยในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2542 บริษัทฯ ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 135,000,000 บาท
เปน 180,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
2542
วันที่ 22 มิถุนายน 2542 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด เปน
8,000,000 บาท
วันที่ 27 ตุลาคม 2542 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปน 260,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหนุ
ละ 100 บาท
วันที่ 1 มีนาคม 2545 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 260,000,000 บาท เปน
300,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
2545
บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด ไดทําการเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และไดยาย
สํานักงานพรอมทั้งสรางศูนยขนสงและกระจายสินคาแหงใหมขึ้นที่บนถนนสุคนธสวัสดิ์
ใกลกับทางดวนเอกมัย-ราม
อินทรา โดยใชเทคโนโลยีการกระจายสินคาที่ไดรับการถายทอดจากกลุมบริษัทซินเน็ค ประเทศไตหวัน
สวนที่ 2 หนาที่ 7

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ป
2546
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เหตุการณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 300,000,000 บาท เปน
340,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 340,000,000 บาท เปน
500,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
บริษัทฯ ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น สําหรับการประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอรแบบสั่งประกอบ และบริการหลังการขาย
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด ไดขายหุนทั้งหมดที่ถือในบริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจจําหนายซอฟทแวร
ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร และใหคําปรึกษาและฝกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับซอฟทแวร คืนใหแกผูถือหุนเดิมที่
ราคาตามบัญชี ซึ่งเดิมบริษัทยอยถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 ของทุนชําระแลว
บริษัทฯ ไดเริ่มนําระบบ Automatic Storage and Retrieval System (ASRS) ซึ่งเปนระบบบริหารคลังสินคาอัตโนมัติ
ซึ่งควบคุมดวยคอมพิวเตอรทั้งระบบมาใชในการดําเนินงาน ทั้งนี้ระบบดังกลาวไดติดตั้งแลวเสร็จในป 2550
วันที่ 7 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ไดรับการรับรองดานระบบบริหารจัดการดานคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of
Work Life) จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

2550

บริษัทฯ เริ่มดําเนินการจัดตั้งซีเน็คชอป (CNEX Shop) ซึ่งมีลักษณะการทําสัญญารวมลงทุนระหวางบริษัทฯ กับผูรว ม
ลงทุน (Franchise) โดยบริษัทฯ จะใหสิทธิในการจําหนายสินคาของบริษัทฯ รูปแบบของอาคารรานคา การตกแตง ตรา
สัญลักษณ เครื่องหมายการคา ปายโฆษณา แบบหีบหอผลิตภัณฑ รวมถึงเทคนิคทางธุรกิจ ระบบการเงินการบัญชี และ
การจัดการแกผูรวมลงทุน ทั้งนี้ ผูรวมลงทุนจะตองสั่งซื้อสินคาจากทางบริษัทฯ เทานั้น ในป 2550 บริษัทฯ ขยายสาขา
ไดทั้งสิ้น 5 สาขา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 จาก จากบูโร เว
อริทัส เซอทิฟเคชั่น
วันที่ 7 กันยายน 2550 บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติพิเศษใหแปรสภาพบริษัทเปนบริษทั
มหาชนจํากัด และมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯ จากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปน
มูลคาหุนละ 1 บาท และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 205,000,000 บาท โดยการออกหุน
สามัญใหมจํานวน 205,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180,000,000 หุน
เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive
Right) จํานวนไมเกิน 57,000,000 หุน และ เสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก จํานวน 123,000,000 หุน และ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 25,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ที่จะออกและเสนอใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 และเปลี่ยน
ชื่อจากเดิม บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด เปน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรกของบริษัทฯ และการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเปนการดําเนินการตามแนวคิดของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ”) ที่ตองการแบงแยกธุรกิจใหชัดเจน
เพื่อผลประโยชนในการขยายงานของบริษัทใหญและบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทใหญตองการมุงเนนการขยายธุรกิจดานสิ่งพิมพและ
กระดาษสํานักงานทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยบริษัทใหญมีแผนการที่จะขยายงานดานบริการพิมพงานระบบดิจิตอล (Digital Print
and Mail) และงานดานแบบพิมพปลอดการทําเทียม (Security Forms) รวมถึง งานดานบริการบริหารคลังสินคาแบบพิมพซึ่งเปนการ
บริการจัดหา จัดเก็บและจัดสงแบบพิมพที่ใชในองคกร หรือบริษัทขนาดใหญ ในขณะที่บริษัทฯ ตองการเงินทุนในการขยายธุรกิจจัด
จําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรเชนเดียวกัน
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ดังนั้น การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทฯ จะชวยลดภาระการจัดหาเงินลงทุนของบริษัทใหญ
และเปนการเพิ่มมูลคาเงินลงทุนของบริษัทใหญในบริษัทฯ ในสวนของบริษัทฯ นั้น การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครัง้
แรกของบริษัทฯ และการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะชวยใหบริษัทฯ เพิ่มความหลากหลายในการจัดหาแหลง
เงินทุน และมีเงินทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจในการเพิ่มสวนแบงการตลาด และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้ การนํา
บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Spin-off) นั้น จะสงผลใหผลการดําเนินงานและกําไรสุทธิจากงบการเงิน
รวมของ TKS ในอนาคตลดลงประมาณรอยละ 29 อยางไรก็ตาม TKS จะสามารถลดภาระการจัดหาเงินทุนใหแกบริษัทฯ และนําเงินทุน
ไปขยายงานดานบริการพิมพงานระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail) และงานดานแบบพิมพปลอดการทําเทียม (Security Forms)
มากขึ้น ซึ่งธุรกิจดานการพิมพดังกลาวมีแนวโนมการเติบโตที่ดี จึงคาดวาการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยจะไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานและกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ TKS ในอนาคต อนึ่ง ที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนของบริษัทใหญ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติอนุมัติการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลว
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 ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรก และการใชสทิ ธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม
เกิน 57,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัทใหญ ตามสัดสวนการถือหุน (“Pre-emptive Right”) ในราคาเดียวกันกับที่จะ
เสนอขายแกประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัทใหญรักษาสิทธิในสวนแบงกําไรและสิทธิในการออกเสียงของผู
ถือหุนเดิม ซึ่งหากผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัทใหญทั้งหมดไมใชสิทธิดังกลาว จะสงผลใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียง
ของผูถือหุนเดิมจะลดลง (Dilution Effect) ในอัตรารอยละ 26.48 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมภายหลังจากการเสนอ
ขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรก และรอยละ 29.08 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมภายหลังจากการเสนอขายหุน
เพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรกและการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด ทั้งนี้
คณะกรรมการของบริษัทใหญจะเปนผูกําหนดอัตราสวนการจัดสรรและวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดผูไดรับสิทธิดังกลาว โดยจะกําหนด
ภายหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนเปน
ครั้งแรกแลว
2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย

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
ปจจุบัน บริษัทฯ มีสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา 19 แหง ใน 16 จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
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โครงสรางบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
Synnex Technology International Corp.
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไตหวัน
100.00%

Synnex Global Ltd.
100.00%
บริษัท ที .เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 248.07 ลานบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
50.00%

King’s Eye Investments Ltd.
49.00%

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน)
จัดจําหนายคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง
ซอฟทแวร และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชกับคอมพิวเตอร
99.99%
บริษัท พริซึ่ม โซลูชนั่ ส จํากัด
บริการดานอบรม ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรชั้นสูง

กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน
กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ (โดยผานทาง King’s Eye Investments Ltd.) ของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัด
จําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณในประเทศไตหวัน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ฮองกง นิวซีแลนด และอินเดีย เปนตน ซึ่งลักษณะ
การดําเนินธุรกิจของกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวันมีความคลายคลึงกับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม นโยบายการลงทุนของกลุมซินเน็ค ประเทศ
ไตหวัน มีความชัดเจนในการเขารวมลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยคัดเลือกผูรวมลงทุนที่มีความมั่นคงทางการเงิน และมีประสบการณใน
ธุรกิจในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ในปจจุบันกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ไมมีนโยบายในการเขามาแขงขันในประเทศไทย นอกจากนี้ กลุม
ผูบริหารทั้งหมดของบริษัทฯ
เปนคนไทย
และเปนผูบริหารที่มีประสบการณในธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
คอมพิวเตอรในประเทศไทยยาวนานมากกวา 10 ป ซึ่งเปนจุดแข็งของทางบริษัทฯ ที่กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ตองการ เนื่องจาก
ธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจที่ตองอาศัยประสบการณในดานการขายและการบริหารชองทางการจัดจําหนายสินคาที่ครอบคลุมลูกคาทุก
ประเภท
ในปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีขอจํากัดในการขยายตลาดไปยังตางประเทศ แตทางบริษัทฯ ยังไมมีนโยบายการลงทุนไปใน
ตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาตลาดสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณภายในประเทศยังสามารถเติบโตได อยางไรก็ตาม กลุมซิน
เน็ค ประเทศไตหวัน ไมมีขอจํากัดที่ระบุเงื่อนไขการขยายงานของบริษัทฯ ดังกลาว
อนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180,000,000 หุน ใหแกประชาชนเปนครั้งแรก และออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือไดจํานวน 25,000,000 หนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ กลุมซิน
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เน็ค ประเทศไตหวัน จะมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 36.03 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุน
เพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรก และรอยละ 34.75 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแก
ประชาชนเปนครั้งแรก และการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด
บริษัทยอย
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด (“บริษัทยอย”) กอตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2539 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000 บาท
โดยบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งหมด เพื่อใหบริการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ ตอมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 บริษัทยอยไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปน
8,000,000 บาท และในป 2549 บริษัทยอยไดขยายการใหบริการติดตั้งและบํารุงรักษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรชั้นสูงซึ่งเปนการ
ขยายธุรกิจเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
2.3

โครงสรางรายได
หนวย : ลานบาท
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

2.4

2548
มูลคา
3,427
1,982
893
702
781
586

2549
%
38.0%
22.0%
9.9%
7.8%
8.7%
6.5%

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

มูลคา
2,892
2,132
1,045
965
947
593

2550
%
30.8%
22.7%
11.1%
10.3%
10.1%
6.3%

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

มูลคา
3,218
2,217
1,206
1,057
958
717

%
30.7%
21.1%
11.5%
10.1%
9.1%
6.8%

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

งวด 3 เดือน 2551
มูลคา
%
666
601
319
264
193
440

23.5%
21.2%
11.3%
9.3%
6.8%
15.5%

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

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนผูนําในการจัดจําหนายสินคาประเภทคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ซอฟทแวร และ
วัสดุสิ้นเปลืองที่ใชกับคอมพิวเตอร แบบครบวงจร (One Stop Shopping) ที่รวบรวมสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ จากผูผลิตชื่อ
ดังระดับโลกไวใหลูกคาไดเลือกซื้อไดจากบริษัทฯ ในที่เดียว โดยจะมุงขยายสวนแบงการตลาดเพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาดของ
บริษัทฯ ใหอยูในอันดับ 1 ใน 3 ของผูจัดจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีพันธสัญญาที่ชัดเจนในการเปน
พันธมิตรธุรกิจที่ดีและยั่งยืนกับผูผลิตตางๆ รวมถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพแกผูบริโภค อีกทั้งมุงมั่นในการพัฒนาและบริหารชอง
ทางการจัดจําหนายใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใหบริการจัดสงสินคาที่รวดเร็วทันตอความตองการใชงานของลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับ
ความพึงพอใจสูงสุด

สวนที่ 2 หนาที่ 11

