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หน่วย : ร้อยละ     

  ปี 2562            ปี 2561       
ตามงบการเงิน (% ต่อยอดขาย) 
ก าไรขั้นต้นรวม      21.3%          21.0%  
บริษัท       23.4%         23.6%  
 TBSP       18.6% 16.9% 
 

ปี 2562 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 21.3 ขณะท่ีช่วง
เดียวกนัของปีก่อนแสดงอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 21.0 ซ่ึง
หากไม่นบัรวมก าไรขั้นตน้ส่วน ของ TBSP ร้อยละ 18.6 
อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัยงัรักษาอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่
ร้อยละ 23.4 โดยต ่ากวา่ปีก่อนเลก็นอ้ย สาเหตุหลกัจาก
ก าไรขั้นตน้ในส่วนธุรกิจ  Packaging & Label  ลดลง  
 

 

อตัราก าไรขั้นต้น 
 

ภาพรวมธุรกจิ 
ผลการด าเนินงานใน ปี 2562 

 
หน่วย : ล้านบาท              เปลีย่นแปลง 
                  ปี 2562        ปี 2561       (ร้อยละ)  
ตามงบการเงิน  
รายได้รวม              2,497          2,052           21.7% 
บริษัท                1,416      1,257           12.7% 
TBSP              1,081        795           35.9% 

 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) รายงาน
ผลประกอบการ จากการรวมธุรกิจ กบับริษทั ไทย บริติช ซีเคียว
ริต้ี พร้ินต้ิง จ ากดั (มหาชน)  (“TBSP”) เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 
ท าใหบ้ริษทัมีรายไดร้วมเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองจากปีก่อน โดยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 21.7% หรือ 445 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน ซ่ึงหากไม่นบัรวมรายไดใ้น TBSP บริษทัมีรายไดจ้าก
การด าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7% หรือ 159 MB จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดใ้นส่วนของแบบ
พิมพธุ์รกิจพิเศษ (High-Valued Document) และแบบพิมพ์
ระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail) เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 

 

รายได้ 

 บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
 ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร 

ผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรับงวดปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
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หน่วย : ล้านบาท           เปลีย่นแปลง 
                      ปี 2562     ปี 2561    (ร้อยละ)  
ตามงบการเงิน (% ต่อยอดขาย) 
ค่าใช้จ่ายรวม   402(16.1%)  358(17.5%)  12.4% 
บริษัท           218(8.7%)     232(11.3%)  (6.3%) 
TBSP           184(7.4%)    126(6.2%)      46.0%             
 

ปี  2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ
บริษทัแสดงไว ้402 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.1 
ต่อยอดขาย ในขณะท่ีช่วงเดียวกันของปี 2561
แสดงไว้ท่ี 358 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.5% 
หากไม่รวม TBSP จ านวน 184 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.4 ค่าใชจ่้ายของบริษทัมีจ านวน 218 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 15.4 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 
6.3 ซ่ึงมาจากการบริหารการจัดการด้านการ
กระจายและจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Statements of Financial Position and 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 
 

ต้นทุนทางการเงิน 

 

หน่วย : ล้านบาท                         เปลีย่นแปลง 
                             ปี 2562         ปี 2561       (ร้อยละ)  
ตามงบการเงิน (% ต่อยอดขาย) 
ต้นทุนทางการเงิน       34(1.4%)      27(1.3%)     25.6% 
TKS            6(0.3%)        7(0.3%)      (2.5%)  
ต้นทุนการเงินพิเศษ    16(0.6%)     11(0.6%)       40.9% 
บริษัท           23(0.9%)     18(0.9%)      25.0% 
TBSP                       11(0.5%)       9(0.4%)       26.9% 
 

ตน้ทุนทางการเงินรวมของบริษทัในปี 2562 มีจ านวน 34  
ลา้นบาท สูงขึ้นร้อยละ 25.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองจากการรวมธุรกิจ  TBSP ดงักล่าว และตน้ทุน
ทางการเงินพิเศษจากการเงินกูย้ืมระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อท า
ขอเสนอซ้ือหุ้น TBSP  หากไม่นบัรวมตน้ทุนทางการเงิน
พิเศษดังกล่าวจ านวน  16 ล้านบาท บริษัทมีต้นทุนทาง
การเงินลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 2.5 
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     ก าไรสุทธิ 
 
 
หน่วย : ล้านบาท                        เปลีย่นแปลง 
                                ปี 2562      ปี 2561       (ร้อยละ)  
ตามงบการเงิน  
ก าไรสุทธิรวม           410         303            35.31% 
บริษัท             285               326            (12.5%) 
TBSP                             33         0.5          7,182% 
ก าไรท่ีเกิดคร้ังเดียว*           92                -              100% 
ก าไรท่ีเกิดคร้ังเดียว**          -        213          (100%) 

ขาดทุนท่ีเกิดคร้ังเดียว A)     -      (212)           100% 

ขาดทุนท่ีเกิดคร้ังเดียว B)      -               (24)          100% 
 

บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 410 ลา้นบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้น 
ในอัตราร้อยละ 35.31 จากปี 2561 สาเหตุหลักมาจาก
รายการก าไรท่ีเกิดคร้ังเดียวเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีบริษทัไดมี้
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เก่ียวกับการบันทึก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยท่ีบริษัทมีสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของอยู่ร้อยละ 100 ท าให้ก าไรสุทธิในปี 
2561 ลดลลง หากไม่รวมรายการพิเศษดงักล่าว บริษทัมี
ก าไรจ านวน 285 ลา้นบาท ต ่ากว่าจากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนในอตัราร้อยละ 12.5 ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากรายไดส่้วน
แบ่งก าไรในบริษทัร่วมลดลง 
* ก าไรท่ีเกิดขึน้คร้ังเดียวในปี 2562 จากการขายสินทรัพย์ 
TBSP ในไตรมาส 2 รับรู้ตามส่วนได้เสียร้อยละ 79.74 
จ านวน 92 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีไทย 
** ก าไรท่ีเกิดขึน้คร้ังเดียวในปี 2561 จากการวัดมูลค่าด้วย
ราคายติุธรรม ของส่วนได้เสียร้อยละ 19.89 ท่ีถืออยู่ก่อน
การรวมธุรกิจใน TBSP จ านวน 213 ล้านบาท ตาม
มาตรฐานการบัญชีไทย 
 
 

A) ขาดทุนท่ีเกิดขึน้คร้ังเดียว ในปี 2561 จากการวัดมูลค่า

ส าหรับสินทรัพย์ด้อยค่าของค่าความนิยมจากเงินลงทุน
ใน  TBSP ตามมาตรฐานการบัญชีไทย 
B) ขาดทุนท่ีเกิดขึน้คร้ังเดียว ในปี 2561 จากการวัดมูลค่า

ส าหรับสินทรัพย์ด้อยค่า ในบริษัทร่วมค้า ในสัดส่วนร้อย
ละ 51 ตามมาตรฐานการบัญชีไทย 
 

 
หน่วย : ล้านบาท   เปลีย่นแปลง 

         ธค. 62         ธค. 61       ร้อยละ 
ตามงบการเงิน 
สินทรัพย์รวม           4,246     4,074              4.2% 
 

สินทรัพย์ด าเนินงาน    3,756              3,584              4.8% 
ค่าความนิยม                   490        490               0.0% 
 

หนีสิ้นรวม            1,752     1,433               22.3% 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   2,494    2,641            (5.6%) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยงัคงแสดงฐานะการเงิน
รวมท่ีแข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพยร์วม จ านวน 4,246 ลา้น
บาท สูงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.2 เม่ือเปรียบเทียบกบัส้ินปี 2561   
ทั้งน้ีหากไม่นับรวมค่าความนิยม จ านวน 490 ลา้นบาท 
สินทรัพยร์วมของบริษทัแสดงไวจ้ านวน 3,756 ลา้นบาท  
ในขณะท่ีหน้ีสินรวมบันทึกไว้จ านวน 1,752 ล้านบาท 
และส่วนของผูถื้อหุน้รวมแสดงจ านวน 2,494 ลา้นบาท 
 
 

 

 านะการเงิน 


