T.K.S. TECHNOLOGIES

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ผลกำรดำเนินงำนรวมสำหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561

ภาพรวมธุรกิจ
ผลการดาเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2561 และ
ครึ่งปี แรก ของปี 2561
บริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
รายงานผลประกอบการ โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 93
ในไตรมาส 2 ปี 2561 หรื อ 283 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน อันมีผลมาจากการรวมธุ รกิจ ของ
บริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน)
(“TBSP”) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 หากไม่นบั รวมผล
รายได้ใน TBSP บริ ษทั มีรายได้จากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ในไตรมาส 2 ปี 2561 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ส่ วนใหญ่เกิดจาก รายได้ในส่ วนธุ รกิจ Hybrid and Digital
Print & Mail เพิ่มขึ้น
ในครึ่ งปี แรกของปี 2561 บริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 38 หรื อ 247 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรวมธุ รกิจ หากไม่
นับรวมรายได้จาก TBSP บริ ษทั มีรายได้จากการดาเนินงาน
ลดลงร้อยละ 4 ส่ วนใหญ่เนื่องจาก รายได้ในส่ วนธุ รกิจ
บริ หารคลังแบบพิมพ์ และ ธุ รกิจปลอดการทาเทียม รวมถึง
กระดาษสานักงาน ลดลง

รายได้
หน่ วย : ล้ านบาท ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 เปลีย่ นแปลง
ปี 2561 ปี 2560 (ร้ อยละ)
ตามงบการเงิน
รายได้ รวม
588
304
93
บริ ษัท
311
304
2
TBSP
276
100

รายได้
หน่ วย : ล้ านบาท ครึ่งปี แรก ครึ่งปี แรก เปลีย่ นแปลง
ปี 2561 ปี 2560 (ร้ อยละ)
ตามงบการเงิน
รายได้ รวม
900
653
38
บริ ษัท
624
653
-4
TBSP
276
100

ประเด็นสาคัญในไตรมาส 2 ปี 2561
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 บริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ
TBSP โดยบริ ษ ั ท รั บ ซื้ อหุ ้ น สามัญ ของ TBSP จ านวน
63,638,020 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 57.85 ของหุ ้นสามัญที่
ออกและชาระแล้วทั้งหมดของ TBSP เมื่ อนับรวมกับหุ ้น
สามัญ ของ TBSP ที่ บ ริ ษ ทั ถื ออยู่เดิ ม จานวน 21,879,810
หุ ้ น บริ ษ ัท จึ ง ถื อ หุ ้ น สามัญ ใน TBSP เป็ นจ านวนรวม
ทั้ งสิ้ น 85,517,830 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 77.74 ของหุ ้ น
สามัญที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของ TBSP ทาให้บริ ษทั
มีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของ TBSP
และสามารถใช้ อ านาจในการสั่ ง การกิ จ กรรมที่ ส่ ง ผล
กระทบอย่างมี นัยส าคัญต่ อจานวนเงิ ผ ลตอบแทนนั้นได้
จึงถือว่าบริ ษทั มีการควบคุม TBSP และนางบการเงินของ
TBSP มารวมในการจัด ท างบการเงิ น รวมตั้ง แต่ ว นั ที่ 4
เมษายน 2561 ซึ่งเป็ นวันที่บริ ษทั มีการควบคุม TBSP
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ประเด็นสาคัญในไตรมาส 2 ปี 2561 ต่ อ
จากการเข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มเติม บริ ษทั ได้ทาการเปลี่ยนการจัด
ประเภทส่ วนได้เสี ยที่ บริ ษทั ถื ออยู่เดิ มจากเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และวัดมูลค่าใหม่
ด้วยมู ลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ จานวนเงิ น 341 ล้านบาท
บริ ษ ัท ฯ จึ งรั บ รู ้ ก าไรจากการวัดมู ล ค่ า ใหม่ จานวนเงิ น
214 ล้านบาท ในก าไรหรื อ ขาดทุ น และจัด ประเภทผล
ขาดทุ นที่ เคยรับ รู ้ ในกาไร(ขาดทุ น)เบ็ดเสร็ จอื่ น จานวน
เงิ น (0.18) ล้ า นบาท ไว้ใ นก าไรหรื อขาดทุ น ภายใต้
รายการ “กาไรจากการวัดมู ลค่าส่ วนได้เสี ยที่ ถืออยู่ก่อน
การรวมธุ รกิจ” จานวนเงิน 214 ล้านบาท เสมือนว่าบริ ษทั
ได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ รายการรวมธุ รกิ จของ TBSP ณ
วันที่ซ้ื อในงบการเงินรวม สรุ ปได้ดงั นี้
พันบำท
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่
รับมา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
34,696
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 258,568
สิ นค้าคงเหลือ
144,576
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
5,335
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
17,141
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
678,347
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
39,993
อื่น ๆ
36,643
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
12,583

พันบำท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
อื่น ๆ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้
หัก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้
ที่เป็ นของบริ ษทั ฯ
หัก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่ วนได้ เสี ยในสิ นทรัพย์ สุทธิทรี่ ะบุได้
ทีเ่ ป็ นของบริษัทฯ

75,847
32,680
(175,000)
(125,124)
(28,333)
(16,842)
(3,016)
(49,583)
(9,982)
(57,493)
(50,345)
820,691
(182,657)
638,034
(182,657)
638,034
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ประเด็นสาคัญในไตรมาส 2 ปี 2561 ต่ อ
พันบำท
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่บริ ษทั ฯ
ถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจ
กาไรจากการวัดมูลค่าใหม่
มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่บริ ษทั ฯ
ถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจ
มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
หัก ส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ
ที่ระบุได้ที่เป็ นของบริ ษทั ฯ
ค่ าความนิยม
เงินสดจ่ายเป็ นสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดของบริ ษทั ย่อยที่ได้มา
เงินสดจ่ ายเพื่อซื้อธุรกิจ

127,462
213,863 *
341,325
999,117
(638,034)
702,408
999,117
(34,696)
964,421

* กาไรที่เกิดขึน้ ครั้ งเดียวครั้ งเดียว จากการวัดมูลค่ าด้ วย
ราคายุติธรรม ของส่ วนได้ เสียร้ อยละ 19.89 ที่ถืออยู่ก่อน
การรวมธุรกิจใน TBSP จานวน 214 ล้ านบาท ตาม
มาตรฐานการบัญชีไทย

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ
23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนแสดงอัตรากาไร
ขั้นต้นร้อยละ 25 ซึ่งหากไม่นบั รวมกาไรขั้นต้นส่ วน ของ
TBSP ร้อยละ 19 อัตรากาไรขั้นต้นของบริ ษทั อยูท่ ี่ร้อยละ
26 เติบโตร้อยละ 1 มีสาเหตุมาจากความสามารถในการ
ทาปริ มาณรายได้ในส่ วนธุ รกิจปลอดการทาเทียมสู งขึ้น
ในไตรมาส 2 ปี 2561
ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2561 บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้น
ร้อยละ 23 ขณะที่ช่วงเดียวกันของปี ก่อนแสดงอัตรากาไร
ขั้นต้นร้อยละ 26 ซึ่งหากไม่นบั รวมกาไรขั้นต้นส่ วน
ของ TBSP ร้อยละ 19 อัตรากาไรขั้นต้นของบริ ษทั ยังคง
อยูท่ ี่ร้อยละ 25 ซึ่งต่าลงเล็กน้อย ร้อยละ 1 สาเหตุหลัก
จากปริ มาณรายได้ในส่ วนธุ รกิจปลอดการทาเทียมในไตร
มาส 1 ปี 2561 ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน

อัตรากาไรขั้นต้ น
หน่ วย : ร้อยละ
ตามงบการเงิน
กาไรขั้นต้ นรวม
บริ ษัท
TBSP
หน่ วย : ร้อยละ
ตามงบการเงิน
กาไรขั้นต้ นรวม
บริ ษัท
TBSP

ไตรมาส 2
ปี 2561
23
26
19

ไตรมาส 2
ปี 2560
25
25
-

ครึ่งปี แรก
ปี 2561

ครึ่งปี แรก
ปี 2560

23
25
19

26
26
-
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บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิจานวน 273 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี
2561 เติบโต 199 ล้านบาท หรื อในอัตราร้อยละ 270 จาก
ไตรมาส 2 ปี 2560 การเติบโตอย่างมีนยั สาคัญดังกล่าวมี
สาเหตุมาจากกาไรจากการวัดมูลค่าด้วยส่ วนได้เสี ยด้วย
ราคายุติธรรม ที่ถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจใน TBSP หาก
ไม่นบั รวมกาไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียว บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จาก
การดาเนิ นงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในไตรมาส 2 ปี 2561
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2561 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิจานวน
368 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 137 เมื่อเทียบกับ
ครึ่ งปี แรกของปี 2560 หากไม่นบั รวมผลกาไรที่เกิดขึ้น
ครั้งเดียว บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากส่ วนแบ่ง
กาไรในบริ ษทั ร่ วมที่สูงขึ้น

กาไรสุ ทธิ
หน่ วย : ล้ านบาท ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 เปลีย่ นแปลง
ปี 2561 ปี 2560 (ร้ อยละ)
ตามงบการเงิน
กาไรสุ ทธิรวม
273
74
270
บริ ษัท
75
74
1
TBSP
8
100
กาไรที่เกิดครั้ งเดียว * 214
100
A)

ขาดทุนที่เกิดครั้ งเดียว (24)

-

กาไรสุ ทธิ
หน่ วย : ล้ านบาท ครึ่งปี แรก ครึ่งปี แรก เปลีย่ นแปลง
ปี 2561 ปี 2560 (ร้ อยละ)
ตามงบการเงิน
กาไรสุ ทธิรวม
368
163
137
บริ ษัท
180
163
10
TBSP
8
100
กาไรที่เกิดครั้ งเดียว * 214
100
A)

ขาดทุนที่เกิดครั้ งเดียว (24)

-

(100)

* กาไรที่เกิดขึน้ ครั้ งเดียวครั้ งเดียว จากการวัดมูลค่ าด้ วย
ราคายุติธรรม ของส่ วนได้ เสียร้ อยละ 19.89 ที่ถืออยู่ก่อน
การรวมธุรกิจใน TBSP จานวน 214 ล้ านบาท ตาม
มาตรฐานการบัญชีไทย
A)

ขาดทุนที่เกิดขึน้ ครั้ งเดียวครั้ งเดียว จากการวัดมูลค่ า
สาหรั บสิ นทรั พย์ ด้อยค่ า ในบริ ษัทร่ วมค้ า ในสัดส่ วนร้ อย
ละ 51 ตามมาตรฐานการบัญชีไทย

(100)
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