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วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

TKS ประกาศจ่ ายปั นผลครึ่งปี หลังเป็ นเงินสด 0.37 บ./หุ้น และเป็ นหุ้นปั นผล10:1
แย้ มปี 62 โตอลังการ-Q1บุ๊ครายได้ บัตรเลือกตัง้ ลุ้นงาน e-Passport
TKS ประกาศผลงานปี 61 กวาดรายได้ 2,060 ลบ. กาไรสุ ทธิ 15.6 % ด้ านบอร์ ดมีมตินาเสนอ
ต่ อที่ประชุ มผู้ถือหุ้นเพื่ออนุ มัติจ่ายปั นผลงวดครึ่ งปี หลั งเป็ นเงินสด 0.37.บาท/หุ้น และเป็ นหุ้นปั นผล
10:1 กาหนดจ่ ายปั นผลวั นที่ 17 พฤษภาคม 2562 “สมคิด เวคินวั ฒนเศรษฐ์ ” เอ็ม ดี ประเมินทิศทาง
ธุรกิจปี 2562 เติบโตโดดเด่ น หลังคว้ างานพิมพ์ บัตรเลือกตัง้ รวมทัง้ รั บรู้ รายได้ TBSP เต็มปี และส่ วน
แบ่ งกาไรจาก SYNEX ลุ้นงานประมูล e-Passport ระยะที่ 3 มูลค่ า 12,500 ลบ. ดันผลงานทัง้ ปี นีท้ าสถิติ
สูงสุดใหม่
นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท ที .เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) หรื อ TKS
ผู้ประกอบการธุรกิจ Security Printing ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ เปิ ดเผยว่าผลประกอบการงวด ปี 2561(1
ม.ค.-31 ธ.ค.2561) บริ ษั ท ฯมี รายได้ รวม 2,060 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ 678 ล้ านบาท หรื อเพิ่ ม ขึน้ 49% จากงวด
เดียวกันของปี ก่อนที่ มีรายได้ 1,381 ล้ านบาท มีกาไรสุทธิ 323 ล้ านบาท ลดลง 12 ล้ านบาท หรื อลดลง 4 %
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ที่มีกาไร 335 ล้ านบาท
เพื่ อ ตอบแทนผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากผลการ
ดาเนินงานปี 2561 และจากกาไรสะสม ในอัตราหุ้น ละ 0.55 บาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไป
แล้ ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สาหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงิน
สดในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท และหุ้นปั นผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล กาหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่
17 พฤษภาคม 2562
สาหรั บแนวโน้ มผลดาเนิ นงานปี 2562 บริ ษัทตังเป้
้ าหมายรายได้ เติบโต 14% จากปี ที่ผ่านมา (ไม่รวม
รายได้ จาก SYNEX และ TBSP) เนื่องจากปี นีบ้ ริ ษัทได้ รับงานพิมพ์ บัตรเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร (สส.)
และบัตรเลือกตังสมาชิ
้
กวุฒิสภา (สว.) คาดว่าจะสามารถทยอยส่งมอบและรับรู้ เข้ ามาเป็ นรายได้ ภายในช่วงไตร
มาส 1/2562 นี ้ได้ ทนั ที สนับสนุนให้ ผลงานไตรมาสแรกเติบโตแข็งแกร่ ง
นอกจากนี ้ หลังการเลือกตังใหญ่
้
ผ่านพ้ นไป คาดว่าในช่วงกลางปี นี ้ จะมีการเลือกตังส่
้ วนท้ องถิ่น เกิดขึน้
เนื่องจากไม่มีการเลือกตังมาเป็
้
นเวลา 4-5 ปี แล้ ว ทังในส่
้ วนระดับจังหวัดและตาบลทัว่ ประเทศ ซึง่ ทยอยออกมา
อย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้ 2562 นี ้ โดยบริ ษัทมีความหวังว่าจะได้ รับงานส่วนนี ้เข้ ามาเพิ่มเติม พร้ อมกันนี ้ ยังมีงาน
โปรเจ็กต์ใหญ่ การประมูล e-Passport ระยะที่ 3 มูลค่างานประมาณ 12,500 ล้ านบาท (ระยะเวลา 7 ปี ) เบื ้องต้ น

บริ ษัทจะเข้ าร่ วมการประมูลร่ วมกับพันธมิตรรายใหญ่ ทงั ้ ไทยและต่างชาติ เพื่อสร้ างจุดแข็งและความมัน่ ใจ ซึ่ง
งานนี ้จะเริ่ มเปิ ดประมูลในช่วงเดือนมีนาคมนี ้ และจะทราบผลในเดือนเมษายน 2562 นี ้
“การเติบโตของธุรกิจปี นีน้ อกจากบริ ษัทจะได้ งานบัตรพิมพ์ เลือกตัง้ ยังมีงานที่รับผลต่อเนื่องมาจากปี ที่
ผ่านมา โดยกลุม่ ธุรกิจบริ หารจัดการคลังสิ่งพิมพ์ (Ware House & Fulfillment) บริ ษัทฯได้ ทาการรี โนเวทใหม่และ
เพิ่มพื ้นที่ โดยมีแผนที่จะขยายสัดส่วนสินค้ าที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ (Non-Printing) เข้ ามาเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดให้ กบั กลุ่ม
ลูก ค้ าอีค อมเมิร์ซ (E-Commerce) รวมถึงจะมีผ ลิตภัณ ฑ์ ใหม่ออกมาเป็ น งานที่ เกี่ ยวข้ องกับ การใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ Security Forms เพื่อให้ ลูกค้ าบริ ษัทฯ มัน่ ใจได้ ว่างานพิ มพ์ จะไม่ถูกการลอกเลียนแบบ และในช่วง 2
เดือนแรกของปี นี ้ บริ ษัทมีงานเข้ ามาเป็ นจานวนมาก เชื่อว่าปี 62 จะเป็ นปี ที่ดีของ TKS ” นายสมคิด กล่าว
อย่างไรก็ตามจากงานต่างๆ ที่บริ ษัทจะได้ รับ และ Backlog ที่มีอยู่ 600 ล้ านบาท เชื่อว่าจะสนับสนุน
รายได้ โตตามเป้าที่วางไว้ พร้ อมทังก
้ าไรสุทธิจะขยายตัวได้ อย่างโดดเด่น ตามธุรกิจหลักที่เติบโตดี และได้ รับส่วน
แบ่งจากการดาเนินงานของบริ ษัทที่เข้ าไปถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา ได้ แก่ บมจ.ไทยบริ ติช ซีเคียวริ ตี ้ พริ น้ ติ ้ง (TBSP) ถือ
สัดส่วน 77.74% ในปี นี ้ TBSP ผลงานจะดีขึน้ จากการรั บงานใหม่ๆเพิ่ ม และ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) หรื อ
SYNEX ถืออยู่ 38.51% แนวโน้ มการดาเนินงานในปี นี ้จะเติบโตเช่นกัน
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