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ภาพรวมธุรกจิ 
 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) (“บริษทั“) 
รายงานรายไดจ้ากการขายรวม 1,462 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 7 ในปี 2559 จากการเติบโตของทั้งรายไดธุ้รกิจ
ใหม่จากการขยายตลาดสู่ฐานลูกคา้ใหม่ไปยงัตลาด
ต่างประเทศและรายไดห้ลกัจากธุรกิจส่ิงพิมพด์ว้ยกลยทุธ์ 
“เป็นมากกว่าส่ิงพิมพ”์ 
 

ในขณะท่ีปี 2559 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 337 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
และเพ่ือเป็นการตอบแทนผูถื้อหุน้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติท่ีจะเสนอการจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลประกอบการคร่ึงหลงั ของปี 2559 ในอตัราหุน้
ละ 0.50 บาทต่อหุน้ ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพือ่อนุมติั ใน
วนัท่ี 21 เมษายน 2560 ต่อไป 
 

บริษทัยงัมุ่งเนน้เร่ืองการประหยดัพลงังาน ในไตรมาส 4 
บริษทัไดล้งทุนในโครงการประหยดัพลงังาน โดยใชแ้ผง
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ สาํหรับใชใ้น
กระบวนการผลิต วตัถุประสงคเ์พ่ือลดตน้ทุน โดยจะเร่ิม
ติดตั้งอุปกรณ์ในปี 2560 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ
และขออนุมติัสิทธิประโยชนด์า้นภาษีจากกรมส่งเสริม
การลงทุน 

ผลการดาํเนินงานปี 2559 
 

 ในปี 2559 บริษทัแสดงรายไดจ้ากการขายในงบการเงินรวม 
1,462 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 94 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7  
โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 1) รายไดธุ้รกิจใหม่ ท่ีขยายตลาดสู่
ฐานลูกคา้ใหม่ยงัตลาดต่างประเทศ จากส่วนงานธุรกิจ
ออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ บริการปรับปรุงระบบ และ
บริหารจดัการ Full Cloud Billing Solution โดยบริษทัยอ่ย
ใหแ้ก่การไฟฟ้าของเมืองเวียงจนัทน ์ ประเทศลาว และ 2) 
รายไดธุ้รกิจหลกัจากส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ กระดาษสาํนกังาน และ
การบริหารคลงัสินคา้ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตส่ิงพิมพใ์น
รูปแบบฟอร์มต่างๆ  รวมถึงบริการ การบริหารคลงัสินคา้ 
ตลอดจนกระจายการจดัส่งสินคา้ไปยงัแต่ละสาขา ของแต่
ละธนาคารพาณิชยช์ั้นนาํทัว่ประเทศไทย 
 

ปี 2559   บริษทัมีกาํไรก่อนภาษีเงินได ้จาํนวน 354   ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึน 68 ลา้นบาท ในอตัราร้อยละ 24 จากปีก่อน 
สาเหตุมาจากกาํไรจากการดาํเนินงานธุรกิจหลกัของบริษทั 
เพ่ิมข้ึน 17 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15 ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนทาง
การเงินลดลง ร้อยละ 23 เน่ืองจากการจ่ายชาํระคืนเงินกู้
ระยะยาว จาํนวนเงิน 228 ลา้นบาทในระหว่างปี 2559 เป็น
การจ่ายชาํระเงินกูม้ากกวา่ปีก่อน 162 ลา้นบาท อยา่งไรก็
ตาม รายไดอ่ื้นของบริษทัเพิ่มข้ึน 31 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
145 ซ่ึงส่วนใหญ่คือกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่
การลงทุน  22 ลา้นบาท และจากการเติบโตของส่วนแบ่ง
กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และร่วมคา้ เพ่ิมข้ึน 20 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 14   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
ผลการดาํเนินงานรวมสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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ในปี 2559 บริษทัมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน 
ในอตัราร้อยละ 18 เพราะส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม และร่วมคา้ 

  
 

  เปลีย่นแปลง 
หน่วย : ลา้นบาท  ปี 2559       ปี 2558   (ร้อยละ)   
ตามงบการเงนิรวม 
กาํไรสุทธิ                           337               285            18% 
อตัราส่วนการทาํกาํไรสุทธิ 23%           21%           
 
 
 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
5.การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้ จาํนวน 43 
ลา้นบาท ในระหวา่งปี 2559 บริษทั ที.เค.เอส. สยาม
เพรส แมเนจเมน้ท ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้พ่ิม
ทุนใน  บริษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั เทคโน พร้ินท ์แอนท ์แพค็ จาํกดั) ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม และให ้ บริษทั WE’LL 
Corporation เขา้ลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 49 ของทุน
จดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ
รับจา้งผลิตลาเบล ซ่ึง WE’LL Corporation ไดเ้ขา้ถือ
หุน้ในบริษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 

 
บริษทัมีหน้ีสินรวม 581 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559 ลดลง
จาํนวน 147 ลา้นบาท จาก 728 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก การจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว 
228   ลา้นบาท ในปี 2559 ซ่ึงเป็นการชาํระคืนก่อน
กาํหนด จาํนวน 162 ลา้นบาท ดว้ยกระแสเงินสดจากการ
ดาํเนินงานของธุรกิจ เพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน 
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึน 138 ลา้นบาท จาก 
1,589 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 เป็น 1,727 ลา้นบาท ณ ส้ิน
ปี 2559 ซ่ึงเป็นผลมาจากกาํไรสุทธิในปี 2559 จาํนวน  
337 ลา้นบาท สุทธิดว้ยเงินปันผลจ่าย จาํนวน 198 ลา้น
บาท 
 

ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจาก
การดาํเนินงาน 198 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 126  ลา้นบาท 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึน
ของเงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 74 ลา้นบาท   
และการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้ 54  ลา้นบาท แมมี้การ
เพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้ 69 ลา้นบาท 
 
 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด 
ณ ส้ินปี 2559   บริษทัมีสินทรัพยร์วม 2,308  ลา้นบาท  
ลดลง 9 ลา้นบาท จาก 2,317 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 โดย
มีสาเหตุหลกัมาจาก 
1. การลดลงของเงินสด จาํนวน 137 ลา้นบาท ส่วนใหญ่

เพ่ือนาํไปชาํระคืนหน้ีเงินกูร้ะยะยาว เพ่ือลดตน้ทุน
ทางการเงิน 

2. การลดลงของอาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 79   ลา้น
บาท ส่วนใหญ่มาจากการตดัค่าเส่ือมราคาในปี 2559   
100 ลา้นบาท แต่มีค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ี
จาํหน่ายแลว้ จาํนวน 15 ลา้นบาท 

3. การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนชัว่คราว จาํนวน 75   ลา้น
บาท เพ่ือสาํรองสาํหรับเงินทุนหมุนเวียนบริษทั      

4. การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 65 
ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนในบริษทั 
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพ่ิมข้ึน 64 
ลา้นบาท ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

          

กาํไรสุทธิ 
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เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการลงทุนมีจาํนวน 110 
ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ไดม้าจากเงินปันผลรับ 111 ลา้น
บาท และเงินรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุน 27 ลา้นบาท แมมี้เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่ง และ
ส่วนปรับปรุงอาคาร จาํนวนรวม 17 ลา้นบาท รวมถึงเงิน
สดจ่ายในการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย เป็น
บริษทัร่วมคา้ ใน บริษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) 
จาํกดั 13 ลา้นบาท 
 

สาํหรับกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจาํนวน  
445 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว 
228 ลา้นบาท เงินปันผลจ่าย 198 ลา้นบาท และดอกเบ้ีย 
จ่าย 16 ลา้นบาท    
 

ทั้งน้ี กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน การลงทุน และ
การจดัหาเงิน ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สุทธิของบริษทัลดลง จาํนวน 137 ลา้นบาท ในปี 2559  
 

 

 
 
ความสามารถในการทาํกาํไร            31 ธ.ค. 59    31 ธ.ค. 58 
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%)                              25.0%         24.9% 
อตัรากาํไรสุทธิ (%)                                 23.0%         20.9% 
ความมปีระสิทธิภาพ                       31 ธ.ค. 59    31 ธ.ค. 58 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)              20.3%         18.6% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)      14.5%         12.4% 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)                      68              69 
อายเุฉล่ียของสินคา้คงเหลือ (วนั)               37              38 
อายเุฉล่ียของเจา้หน้ีการคา้ (วนั)                 83              81 
วงจรเงินสด (วนั)                                        22              26 
ภาระหนีสิ้นต่อทุน                           31 ธ.ค. 59    31 ธ.ค. 58 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ  
(เท่า)                                                          0.34            0.46 
            
จากอตัราส่วนทางการเงิน พบวา่ทุกอตัราส่วนปี 2559 ดีกวา่ 
ปี 2558  ทั้งน้ีมาจากผลการดาํเนินงานปี 2559 ท่ีดีกว่า 

 

วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ 


