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วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

TKS ปลืม้ Q1/62 กาไร 130 ลบ. รายได้ โตสนั่น 109% หลังรับรู้ รายได้ จาก TBSP
ล่ าสุ ดคว้ างานแสตมป์ และงานพิมพ์ข้อสอบหน่ วยงานราชการ หนุนทั้งปี โตแกร่ ง
TKS ประกาศผลงานงวดไตรมาส 1/2562 นิวไฮทั้งรายได้ และกาไร โกยรายได้ 654 ลบ. กาไรสุ ทธิ
130 ล้ านบาท หรื อ โต 14.9% เทียบกับ งวดเดียวกันของปี ก่ อน หลังรั บรู้ รายได้ จ ากการรวมธุ รกิจ TBSP
“สมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ ” เอ็มดี ประเมินทิศทางธุรกิจปี 2562 เติบโตโดดเด่ น หลังรั บรู้ รายได้ TBSP เต็มปี
และส่ วนแบ่ งก าไรจาก SYNEX เผยล่ า สุ ด คว้ า 2 งานใหญ่ เป็ นงานแสตมป์ และงานพิ ม พ์ ข้ อ สอบของ
หน่ วยงานราชการ รวมทั้งลุ้นงานประมูลใหม่ ๆ เพิม่ หนุนผลงานทั้งปี นีก้ าไรทาสถิติสูงสุ ดใหม่
นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) หรื อ
TKS ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ Security Printing ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ เปิ ดเผยว่า ผลประกอบการใน
งวดไตรมาส 1 ปี 2562 (1 ม.ค.-31มี.ค. 2562) บริ ษทั ฯมีรายได้รวม 654 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 341 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้น 109% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ 313 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลจากการรวมธุ รกิจของ บริ ษทั
ที บี เอสพี จากัด (มหาชน) หรื อ TBSP เมื่ อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ ผ่านมา อย่างไรก็ ตาม หากไม่นับ รวม
รายได้ใน TBSP บริ ษทั จะมีรายได้จากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 20.6% จากไตรมาส
เดี ยวกันของปี ก่ อน ส่ วนใหญ่ เกิ ดจากรายได้ในส่ วนของแบบพิม พ์ธุรกิ จพิ เศษ (High-Valued Document)
ขณะที่ มีกาไรสุ ทธิ 130 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 17 ล้านบาท หรื อ 14.9 % เที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่ อน ที่ มี
กาไร 113 ล้านบาท จากการรวมธุ รกิ จ TBSP ซึ่ งหากไม่รวมกาไรสุ ทธิ ของ TBSP ส่ วนแบ่งกาไรจากเงิ น
ลงทุน และรายการต้นทุนการเงินพิเศษ TKS จะมีกาไรสุ ทธิ จานวน 52 ล้านบาท สู งกว่าไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อน ในอัตรา 51.2% ส่ วนใหญ่มาจากรายได้จากการดาเนินงานของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้น
“ผลงานที่ออกมาเป็ นที่น่าพอใจ นิ วไฮทั้งรายได้และกาไรโดยมีอตั รากาไรขั้นต้นรวมที่ร้อยละ 25
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนอยูท่ ี่ร้อยละ 23 ทั้งนี้ หากไม่นบั รวมกาไรขั้นต้นส่ วนของ TBSP ซึ่ งอยูท่ ี่
ร้อยละ 22.2 อัตรากาไรขั้นต้นของ TKS จะอยูท่ ี่ร้อยละ 27.1 สู งกว่างวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักจาก
ก าไรขั้นต้นในธุ รกิ จพิ เศษ High-Valued Document จากการนาเทคโนโลยีเข้ามาเสริ ม ทัพ ” นายสมคิ ด
กล่าว

สาหรับแนวโน้มผลดาเนิ นงานในช่วงไตรมาส 2/2562 คาดว่าการเติบโตจะไม่สูงเท่ากับไตรมาส 1
ที่ผา่ นมา โดยเฉพาะเดือนเมษายน-พฤษภาคม เนื่องจากเป็ นช่วงหลังการเลือกตั้ง รอรัฐบาลชุดใหม่ อาจมีการ
ชะลอการลงทุนบางโปรเจกต์ ประกอบกับมีวนั หยุดต่อเนื่องหลายวัน อย่างไรก็ตาม แม้ไตรมาส 2/62 งานจะ
ชะลอลงบ้าง แต่โดยภาพรวมครึ่ งปี แรกของปี 2562 จากการประเมินผลงานยังโตได้ตามเป้ าหมาย เนื่ องจาก
ในเดือนมิถุนายนงานเริ่ มกลับเข้ามาเยอะเป็ นปกติ
สาหรับไตรมาส 3/62 บริ ษทั ได้รับงานใหญ่เป็ นงานแสตมป์ มีการเริ่ มงานในเดื อนมิถุนายนนี้ และ
กาหนดส่ งมอบงานภายในไตรมาส 3 ปี นี้ และในเดื อนกรกฎาคม รับงานใหญ่ เป็ นงานพิมพ์ขอ้ สอบของ
หน่วยงานราชการ ใช้สาหรับการสอบเพื่อรับคนเข้าราชการ ซึ่ งทั้งสองงานที่ได้รับจะสนับสนุ นรายได้ของ
บริ ษทั ให้เติบโตแข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ หลังการเลื อกตั้งใหญ่ผ่านพ้นไป คาดว่าในช่ วงกลางปี นี้ จะมี การเลื อกตั้งส่ วนท้องถิ่ น
เกิดขึ้น เนื่ องจากไม่มีการเลือกตั้งมาเป็ นเวลา 4-5 ปี แล้ว ทั้งในส่ วนระดับจังหวัดและตาบลทัว่ ประเทศ ซึ่ ง
ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่ องตลอดทั้งปี 2562 นี้ โดยบริ ษทั มี ความหวังว่าจะได้รับงานส่ วนนี้ เข้ามาเพิ่มเติ ม
ขณะนี้ รอกกต.พิจารณาว่าจะมีการทยอยพิมพ์บตั รเลื อกตั้งทีละจังหวัด หรื อจะมีการพิมพ์พร้อมกันที เดี ยว
หรื อไม่ และยังมีโปรเจกต์อื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั มีแผนเข้าร่ วมประมูลกับพันธมิตรในลักษณะ Joint Venture แต่ยงั
ไม่สามารถเปิ ดเผยรายละเอียดได้ จากแผนงานข้างต้น เชื่ อว่าปี 2562 เป้ าหมายรายได้เติบโต 14% จะทาได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ (ไม่รวมรายได้จาก SYNEX และ TBSP)
“การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ปี นี้ นอกจากบริ ษัท จะได้ ง านบัต รพิ ม พ์ เลื อ กตั้ง ยัง มี ง านที่ รั บ ผลต่ อ
เนื่ องมาจากปี ที่ผ่านมา โดยกลุ่มธุ รกิ จบริ หารจัดการคลังสิ่ งพิมพ์ (Ware House & Fulfillment) บริ ษทั ฯได้
ทาการรี โนเวทใหม่และเพิ่มพื้นที่ โดยมีแผนที่จะขยายสัดส่ วนสิ นค้าที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ (Non-Printing) เข้ามา
เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดให้กบั กลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) รวมถึงจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเป็ นงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ Security Forms เพื่อให้ลูกค้าบริ ษทั ฯ มัน่ ใจได้วา่ งานพิมพ์จะไม่ถูก
การลอกเลียนแบบ เชื่อว่าปี 62 จะเป็ นปี ที่ดีของ TKS ” นายสมคิด กล่าว
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