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วันที่ 15 มีนาคม 2562
TKS ซื้อหุ้น TBSP เพิม่ จาก “สุ ธิดา มงคลสุ ธี” 2.2 ล้ านหุ้น
เสริมแกร่ งธุรกิจ-คาดแล้วเสร็จเดือนมี.ค.นี้

TKS ซื้อหุ้น TBSP จาก “สุ ธิดา มงคลสุ ธี” เพิ่มจานวน 2.2 ล้ านหุ้น ที่ราคา 13.60 บาทต่ อหุ้น มูลค่ า
ราว 30 ล้านบาท คาดดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค.2562 นี้ “สมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ ” เอ็มดีเผยแผน
Synergy กับไทยบริติชฯ เมื่อปี ที่ผ่านมา จะเห็นผลทั้ง 2 ฝ่ ายในปี นี้ เพิ่มความแข็งแกร่ งของกลุ่มธุรกิจ หนุน
รายได้ โตตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ พร้ อมทั้งกาไรสุ ทธิขยายตัวโดดเด่ น
นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ที .เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) หรื อ
TKS ผู ้ ป ระกอบการธุ รกิ จ Security Printing ครบวงจรรายใหญ่ ข องประเทศ เปิ ดเผยว่ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ทั อนุ มตั ิ การเข้าซื้ อหุ ้นในบริ ษ ทั ไทยบริ ติช ซี เคี ยวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน) หรื อ
TBSP จากนางสาวสุ ธิดา มงคลสุ ธี ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั และถือหุ ้นใน TBSP จานวน 17.8% โดยบริ ษทั
จะซื้ อหุ ้น TBSP จานวน 2.2 ล้านหุ ้น ที่ราคาหุ ้นละ 13.60 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นมูลค่ารวม 29.92 ล้านบาท คาด
ว่าจะดาเนินการแล้วเสร็ จภายในเดือนมี.ค.2562
“การซื้ อหุ ้นไทยบริ ติชฯ จากคุณสุ ธิดา ครั้งนี้ เป็ นผลต่อเนื่ องมาจาก TKS ประกาศทาคาขอเสนอซื้ อ
หุ ้น TBSP เมื่อปี 2561ที่ผ่านมา และมีการคุ ยกันว่าหากต้องการขายหุ ้น ขอให้แจ้งทาง TKS ก่อน ซึ่ ง TKS
พร้อมที่จะซื้ อหุ ้นเพิ่ม โดยราคาขายที่ 13.60 บาทต่อหุ ้น เป็ นราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดเฉลี่ ยอยู่ที่ 14 บาทต่อ
หุ ้น และจากการทาแผนขยายงานจากการ Synergy กับไทยบริ ติชฯ เมื่อปี ที่ผา่ นมา มีการ Transform กันไป
เยอะมาก ปี นี้ จะเห็นผลทั้ง 2 ฝ่ าย เราจะสร้างผลประกอบการให้ไทยบริ ติชฯ เติบโตแข็งแกร่ งขึ้นไปอีก” นาย
สมคิด กล่าว
ทั้งนี้ ณ เดื อนเม.ย. 61 TKS ถื อหุ ้นใน TBSP จานวน 85.52 ล้านหุ ้น คิ ดเป็ นสั ดส่ วน 77.74% ซึ่ ง
หลังจากซื้ อหุ ้นจากคุณสุ ทธิ ดา มงคลสุ ธี เพิ่มอีกจานวน 2.2 ล้านหุ ้น จะทาให้ TKS ถือหุ ้นใน TBSP เพิ่มขึ้น
เกือบ 80%
สาหรับแหล่งที่มาของเงินลงทุนในครั้งนี้ TKS จะเข้าทาธุ รกรรมการซื้ อหุ ้นโดยใช้เงินกูต้ ามวงเงินกู้
ที่ได้รับแต่ยงั ไม่ได้เบิ กใช้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การเข้าซื้ อหุ ้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั แต่อย่างใด

แนวโน้ ม ความแข็ ง แกร่ งของกลุ่ ม ธุ รกิ จ โดยมี บริ ษ ัท ซิ น เน็ ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(SYNEX) ดิ ส ทริ บิ วเตอร์ ไ อที เบอร์ หนึ่ งของประเทศไทย เป็ นบริ ษ ทั ลู ก ที่ TKS ถื อหุ ้น อยู่ 38.51% และ
บริ ษ ัท ไทยบริ ติ ช ซี เคี ย วริ ต้ ี พริ้ น ติ้ ง จากัด (มหาชน) (TBSP) ผูน้ าทางด้า น Smart Technology ,Services
Provider และ Smart Cards บริ ษทั ถื อหุ ้นอยู่ 77.74% จะเสริ มความแข็งแกร่ งให้ TKS มากยิ่งขึ้ น จากผล
ประกอบการของทั้งสองบริ ษทั ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
สาหรับแนวโน้มผลดาเนิ นงานปี 2562 บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายรายได้เติบโต 14% จากปี ที่ผ่านมา (ไม่
รวมรายได้จาก SYNEX และ TBSP) และปี นี้ TKS จะมีการรับรู ้ รายได้จาก TBSP เต็มปี จากปี ก่ อนที่ รับ รู ้
รายได้เพียง 9 เดือน รวมถึงงานต่างๆ ที่บริ ษทั จะได้รับ และ Backlog ที่มีอยูป่ ระมาณ 600 ล้านบาท เชื่อว่า
จะสนับสนุนรายได้โตตามเป้ าที่วางไว้ พร้อมทั้งกาไรสุ ทธิ จะขยายตัวได้อย่างโดดเด่น
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