T.K.S. TECHNOLOGIES

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ผลกำรดำเนินงำนรวมสำหรับงวดปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ภาพรวมธุรกิจ
ผลการดาเนินงานใน ปี 2562
อัตรากาไรขั้นต้ น

รายได้
หน่ วย : ล้ านบาท
ตามงบการเงิน
รายได้รวม
บริ ษัท
TBSP

ปี 2562

เปลีย่ นแปลง
ปี 2561 (ร้ อยละ)

2,497
1,416
1,081

2,052
1,257
795

21.7%
12.7%
35.9%

บริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) รายงาน
ผลประกอบการ จากการรวมธุรกิจ กับบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียว
ริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน) (“TBSP”) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
ทาให้บริ ษทั มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่ องจากปี ก่อน โดยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 21.7% หรื อ 445 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน ซึ่งหากไม่นบั รวมรายได้ใน TBSP บริ ษทั มีรายได้จาก
การดาเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7% หรื อ 159 MB จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ในส่วนของแบบ
พิมพ์ธุรกิจพิเศษ (High-Valued Document) และแบบพิมพ์
ระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail) เพิ่มขึ้น

หน่ วย : ร้อยละ
ปี 2562
ตามงบการเงิน (% ต่อยอดขาย)
กาไรขั้นต้นรวม
21.3%
บริ ษัท
23.4%
TBSP
18.6%

ปี 2561
21.0%
23.6%
16.9%

ปี 2562 บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 21.3 ขณะที่ช่วง
เดียวกันของปี ก่อนแสดงอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 21.0 ซึ่ง
หากไม่นบั รวมกาไรขั้นต้นส่ วน ของ TBSP ร้อยละ 18.6
อัตรากาไรขั้นต้นของบริ ษทั ยังรักษาอัตรากาไรขั้นต้นอยูท่ ี่
ร้อยละ 23.4 โดยต่ากว่าปี ก่อนเล็กน้อย สาเหตุหลักจาก
กาไรขั้นต้นในส่วนธุรกิจ Packaging & Label ลดลง
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ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
หน่ วย : ล้ านบาท

เปลีย่ นแปลง
ปี 2562 ปี 2561 (ร้ อยละ)
ตามงบการเงิน (% ต่อยอดขาย)
ค่ าใช้ จ่ายรวม 402(16.1%) 358(17.5%) 12.4%
บริ ษัท
218(8.7%) 232(11.3%) (6.3%)
TBSP
184(7.4%) 126(6.2%) 46.0%
ปี 2562 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ หารของ
บริ ษทั แสดงไว้ 402 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.1
ต่ อ ยอดขาย ในขณะที่ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี 2561
แสดงไว้ที่ 358 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.5%
หากไม่รวม TBSP จานวน 184 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 7.4 ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั มีจานวน 218 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 15.4 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ
6.3 ซึ่ งมาจากการบริ หารการจัด การด้า นการ
กระจายและจัด ส่ ง อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น

ต้ นทุนทางการเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2562
ตามงบการเงิน (% ต่อยอดขาย)
ต้ นทุนทางการเงิน 34(1.4%)
TKS
6(0.3%)
ต้ นทุนการเงินพิเศษ 16(0.6%)
บริษัท
23(0.9%)
TBSP
11(0.5%)

เปลีย่ นแปลง
ปี 2561 (ร้ อยละ)
27(1.3%)
7(0.3%)
11(0.6%)
18(0.9%)
9(0.4%)

25.6%
(2.5%)
40.9%
25.0%
26.9%

ต้นทุนทางการเงินรวมของบริ ษทั ในปี 2562 มีจานวน 34
ล้านบาท สู งขึ้นร้อยละ 25.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากการรวมธุ รกิจ TBSP ดังกล่าว และต้นทุน
ทางการเงินพิเศษจากการเงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อทา
ขอเสนอซื้ อหุ ้น TBSP หากไม่นบั รวมต้นทุนทางการเงิน
พิ เ ศษดัง กล่ า วจ านวน 16 ล้า นบาท บริ ษ ัท มี ต้น ทุ น ทาง
การเงินลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 2.5
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กาไรสุ ทธิ
หน่ วย : ล้ านบาท

เปลีย่ นแปลง
ปี 2562 ปี 2561 (ร้ อยละ)

ตามงบการเงิน
กาไรสุ ทธิรวม
บริ ษัท
TBSP
กาไรที่เกิดครั้ งเดียว*
กาไรที่เกิดครั้ งเดียว**

410
285
33
92
-

303
326
0.5
213

35.31%
(12.5%)
7,182%
100%
(100%)

A)

ขาดทุนที่เกิดขึน้ ครั้ งเดียว ในปี 2561 จากการวัดมูลค่ า
สาหรั บสิ นทรั พย์ ด้อยค่ าของค่ าความนิ ยมจากเงิ นลงทุน
ใน TBSP ตามมาตรฐานการบัญชีไทย
B)

ขาดทุนที่เกิดขึน้ ครั้ งเดียว ในปี 2561 จากการวัดมูลค่ า
สาหรั บสิ นทรั พย์ด้อยค่ า ในบริ ษัทร่ วมค้ า ในสัดส่ วนร้ อย
ละ 51 ตามมาตรฐานการบัญชีไทย

ขาดทุนที่เกิดครั้ งเดียว

A)

-

(212)

100%

านะการเงิน

ขาดทุนที่เกิดครั้ งเดียว

B)

-

(24)

100%

หน่ วย : ล้ านบาท

บริ ษทั มีกาไรสุทธิจานวน 410 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้น
ในอัต ราร้ อ ยละ 35.31 จากปี 2561 สาเหตุ ห ลัก มาจาก
รายการกาไรที่เกิดครั้งเดียวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มี
การแก้ไ ขข้อ ผิ ด พลาดทางบัญ ชี เกี่ ย วกับ การบัน ทึ ก
ค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ข องบริ ษ ัท ย่อ ยที่ บ ริ ษ ัท มี สั ด ส่ ว น
ความเป็ นเจ้า ของอยู่ร้ อ ยละ 100 ท าให้ก าไรสุ ท ธิ ใ นปี
2561 ลดลลง หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว บริ ษทั มี
กาไรจานวน 285 ล้านบาท ต่ากว่าจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนในอัตราร้อยละ 12.5 ซึ่งส่ วนใหญ่มาจากรายได้ส่วน
แบ่งกาไรในบริ ษทั ร่ วมลดลง
* กาไรที่เกิดขึน้ ครั้ งเดียวในปี 2562 จากการขายสิ นทรั พย์
TBSP ในไตรมาส 2 รั บรู้ ตามส่ วนได้ เสียร้ อยละ 79.74
จานวน 92 ล้ านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีไทย
** กาไรที่เกิดขึน้ ครั้ งเดียวในปี 2561 จากการวัดมูลค่ าด้ วย
ราคายุติธรรม ของส่ วนได้ เสียร้ อยละ 19.89 ที่ถืออยู่ก่อน
การรวมธุรกิจใน TBSP จานวน 213 ล้ านบาท ตาม
มาตรฐานการบัญชีไทย

ธค. 62
ตามงบการเงิน
สินทรัพย์รวม

เปลีย่ นแปลง
ธค. 61 ร้ อยละ

4,246

4,074

4.2%

สิ นทรั พย์ดาเนินงาน 3,756
ค่ าความนิยม
490

3,584
490

4.8%
0.0%

หนีส้ ินรวม

1,752

1,433

22.3%

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,494

2,641

(5.6%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ยังคงแสดงฐานะการเงิน
รวมที่แข็งแกร่ ง โดยมีสินทรัพย์รวม จานวน 4,246 ล้าน
บาท สู งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.2 เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ้ นปี 2561
ทั้งนี้ หากไม่นับรวมค่าความนิ ยม จานวน 490 ล้านบาท
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั แสดงไว้จานวน 3,756 ล้านบาท
ในขณะที่ ห นี้ สิ น รวมบัน ทึ ก ไว้จ านวน 1,752 ล้า นบาท
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมแสดงจานวน 2,494 ล้านบาท
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