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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ผลกำรดำเนินงำนรวมสำหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
ภาพรวมธุรกิจ
บริ ษทั ที .เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”)
รำยงำนรำยได้จำกกำรขำยส ำหรั บ ไตรมำสแรก ของปี
2561 รวม 312 ล้ำนบำท ลดลง 36 ล้ำนบำท หรื อ 10.3%
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บไตรมำสเดี ย วของปี ก่ อ น ส่ ว นใหญ่
เนื่ องจำกคู่แข่งตัดรำคำ และธนำคำรพำณิ ชย์เริ่ มเน้นกำร
ใช้ธุ รกรรมแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ำกขึ้ น และลดจำนวน
สำขำลง แม้ว่ำ รำยได้แ บบพิ ม พ์ธุ ร กิ จ แบบทั่วไปและ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรำยได้บรรจุภณั ฑ์ได้เพิม่ ขึ้นแต่เพิ่ม
ในสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่ำ
ไตรมำส1 2561 บริ ษทั มีกำไรสุ ทธิ 113 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
24 ล้ำนบำท หรื อ 27.0% จำกไตรมำส1 2560

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561
ในไตรมำส1 2561 บริ ษทั แสดงรำยได้จำกกำรขำยในงบ
กำรเงินรวม 312 ล้ำนบำท ลดลง 36 ล้ำนบำท หรื อลดลง
10.3% โดยมีสำเหตุหลักมำจำก
1) รำยได้แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดกำรทำเทียมในไตรมำสนี้
ลดลง เนื่องจำกคู่แข่งตัดรำคำ
2) รำยได้ธุรกิจบริ หำรคลังสิ นค้ำแบบพิมพ์ลดลง
3) แม้รำยได้แบบพิ ม พ์ธุ รกิ จทัว่ ไปและอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
รวมถึ งรำยได้บรรจุภณ
ั ฑ์ได้เพิ่ มขึ้ นแต่เพิ่ มในสัดส่ วนที่
น้อยกว่ำ

ไตรมำส 1 2561 บริ ษ ัท มี ก ำไรสุ ท ธิ จำนวน 113 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้น 24 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้น 27% จำกไตรมำสเดียวกัน
ของปี ก่อน สำเหตุจำก
1) ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น ตำมวิธี
ส่ วนได้เสี ยรวม จำนวน 18 ล้ำนบำท หรื อ 30%
2) รำยได้ภำษี เงิ น ได้ เพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 18 ล้ำนบำท ซึ่ งเกิ ด
จำกสิ ท ธิ ป ระโยชน์ท ำงภำษี ที่ ค ณะกรรมกำรส่ งเสริ ม กำร
ลงทุน (BOI) ได้ให้สิทธิ ลดภำษีเงินได้ 50% ของเงินลงทุน
ในกำรติดตั้งแผงผลิตกระแสไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ เมื่อ
หักภำษีงวดไตรมำส 1 จำนวน 2 ล้ำนบำท จึงมีรำยได้ภำษี
เงินได้ในไตรมำส 1 คงเหลือ 16 ล้ำนบำท
กาไรสุ ธิ

หน่วย : ล้ำนบำท
Q1’61
ตามงบการเงินรวม
กำไรสุ ทธิ
113
อัตรำส่ วนกำรทำกำไรสุ ทธิ 36%

เปลีย่ นแปลง
Q1’60 (ร้ อยละ)
89
26%
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด

งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด (ต่ อ)

ณ สิ้ น ไตรมำส 1 2561 บริ ษ ัท มี สิ น ทรั พ ย์ร วม 3,354
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,042 ล้ำนบำท จำก 2,312 ล้ำนบำท ณ
สิ้ นปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก
1. กำรซื้ อหลัก ทรั พ ย์ ใน บริ ษ ัท ไทยบริ ติช ซี เคี ย วริ ต้ ี
พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) (“TBSP”) สำหรั บช่ วงแรก
ของกำรทำคำขอเสนอซื้ อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข
ในไตรมำส 1 2561 จำนวน 933 ล้ำนบำท ซึ่ งแสดง
เป็ น สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ในกำรซื้ อธุ รกิ จระหว่ำง
ดำเนินกำร
2. กำรเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จำนวน 81
ล้ำนบำท ตำมกำรบันทึกบัญชีวธิ ี ส่วนได้เสี ย
3. กำรเพิม่ ขึ้นของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จำนวน 16 ล้ำนบำท จำกรำยได้ภำษีเงินได้ดงั กล่ำว
ข้ำงต้น
บริ ษทั แสดงหนี้ สิ นรวม 807 ล้ำนบำท ณ สิ้ น ไตรมำส 1
2561 เพิ่ ม ขึ้ น จ ำนวน 331 ล้ำ นบำท เมื่ อ เที ย บกับ สิ้ น ปี
2560 476 ล้ำนบำท โดยมี สำเหตุ หลัก มำจำก เงิ นกู้ระยะ
ยำวเพิ่มขึ้น 333 ล้ำนบำท สำหรับช่วงแรกของกำรทำคำ
ขอเสนอซื้ อ โดยสมัค รใจแบบมี เงื่ อ นไขในไตรมำส 1
สรุ ปได้ดงั นี้
ล้ำนบำท
• โอนซื้ อหลักทรัพย์
933
• เงินรับจำกกำรเพิม่ ทุน
600
• เงินกูร้ ะยะยำวเพิ่มขึ้น
333

ส่ วนของผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท 2,547 ล้ ำ นบำท ณ สิ้ น
ไตรมำส1 2561 เพิ่ ม ขึ้ น 712 ล้ำ นบำท จำก 1,835 ล้ำ น
บำท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2560 ซึ่งเป็ นผลมำจำก
1) กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 60 ล้ำนบำท
2) ส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ สำมัญเพิ่มขึ้นจำนวน 540 ล้ำนบำท
3) กำไรสุ ทธิ ในไตรมำส 1 2561 จำนวน 113 ล้ำนบำท
ในไตรมำส 1 2561 บริ ษทั มี กระแสเงิ นสดสุ ทธิ จำกกำร
ดำเนินงำน 31 ล้ำนบำท ลดลง จำนวน 39 ล้ำนบำท เมื่อ
เที ย บกับ ช่ วงเดี ย วกัน ของปี ก่ อน ซึ่ งสำเหตุ ห ลัก มำจำก
ลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้น 26 ล้ำนบำท
เงิ นสดสุ ท ธิ จ่ำยไปในกิ จกรรมกำรลงทุ น มี จำนวน 976
ล้ำนบำท โดยส่ วนใหญ่ จ่ำยไปเพื่อซื้ อหลักทรัพ ย์ TBSP
จำนวน 933 ล้ำนบำทดังกล่ ำวข้ำงต้น และกำรลงทุ นซื้ อ
เครื่ องจักร เพื่อขยำยกำรผลิ ตในส่ วนบรรจุภณ
ั ฑ์ จำนวน
35 ล้ำนบำท
สำหรับกระแสเงินสดสุ ทธิได้รับในกิจกรรมจัดหำเงิน
จำนวน 941 ล้ำนบำท ส่ วนใหญ่ได้รับเงินสดจำกเงินกู้
ระยะยำว จำนวน 333 ล้ำนบำท และเงินสดรับจำกกำร
เพิม่ ทุน 600 ล้ำนบำท ดังกล่ำวข้ำงต้น
โดยกระแสเงิ น สดสุ ทธิ ส่ ง ผลให้ เงิ น สดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสุ ทธิ ของบริ ษทั ลดลง จำนวน 3 ล้ำนบำท ใน
ไตรมำส 1 2561 ซึ่ งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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วิเ ราะ อตราส่ วน างการเงิน
วามสามารถในการ ากาไร
31 มี. . 61 31 มี. . 60
อัตรำกำไรขั้นต้น (%)
23.0% 26.6%
อัตรำกำไรสุ ทธิ (%) ต่อยอดขำย
36.3% 25.6%
วามมีประสิ ธิภาพ
31 มี. . 61 31 มี. . 60
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
16.5% 18.9%
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ (%) 12.7% 14.4%
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
78
79
อำยุเฉลี่ยของสิ นค้ำคงเหลือ (วัน)
46
44
อำยุเฉลี่ยของเจ้ำหนี้กำรค้ำ (วัน)
91
101
วงจรเงินสด (วัน)
33
22
ภาระ นีส้ ิ นต่ อ ุน
31 มี. . 61 31 มี. . 60
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้ำของ
(เท่ำ)
0.32
0.29
หลังกำรท ำรำยกำรซื้ อหลักทรัพ ย์ TBSP สิ้ นสุ ดไตรมำส 1
2561 แล้ว อัตรำส่ วนหนี้ สิ น ต่ อส่ วนของเจ้ำของ ยังอยู่ใ น
เกณ ฑ์ ตำมเงื่ อ นไขของธนำคำรผู ้ ใ ห้ กู้ และบริ ษั ท มี
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ได้ดี
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