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ภาพรวมธุรกิจ 
 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) รำยงำน
รำยได้จำกกำรขำยรวม 1,366 ล้ำนบำท   ลดลง 95 ล้ำนบำท 
หรือ 6.5% จำกปี 2559 ส่วนใหญ่มำจำกรำยได้จำกกำรขำย
ต่ำงประเทศลดลง  ธุรกิจบริหำรคลังสินค้ำแบบพิมพ์ลดลง 
ในขณะที่ธุรกิจที่มีรำยได้เติบโต ได้แก่ แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ
และแบบพิมพ์ธุรกิจปลอดกำรท ำเทียม ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชนิด
อ่อนซึ่งได้เร่ิมขยำยตลำดเพิ่มขึน้และธุรกิจ Digital Print and 
Mail 
 
ปี 2560 บริษัทมีก ำไรสุทธิ 336 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับปี 2559 
และเพื่อเป็นกำรตอบแทนผู้ ถือหุ้นที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ได้มีมติที่จะเสนอกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำร               
คร่ึงหลัง ของปี 2560 ในอัตรำหุ้ นละ 0.52 บำทต่อหุ้ น โดยจะ
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่ ออนุมัติ  ในวันที่  20 
เมษำยน 2561 ตอ่ไป 
 
บริษัทฯได้ลงทุนติดตัง้แผงผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับใช้ภำยในบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนพลังงำน
ไฟฟำ้ กำรติดตัง้แล้วเสร็จพร้อมใช้งำนเมื่อต้นไตรมำส 1 ปี 2561  
 

 
ผลการด าเนินงานปี 2560 
 
 ในปี 2560 บริษัทแสดงรำยได้จำกกำรขำยในงบกำรเงินรวม 1,366 
ล้ำนบำท ลดลง 95 ล้ำนบำท หรือลดลง 6.5%  โดยมีสำเหตุหลกั 
มำจำก  1) กำรชะลอโครงกำรด้ำนกำรออกแบบและพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ บริกำรปรับปรุงระบบ และบริหำรจัดกำร Full Cloud 
Billing Solution ในประเทศลำว ซึ่งด ำเนินกำรให้แก่กำรไฟฟ้ำของ
เมืองเวียงจันทน์  2) รำยได้ที่ลดลงในธุรกิจคลังสินค้ำแบบพิมพ์
ธุรกิจแบบพิมพ์ทัว่ไปและแบบพิมพ์ธุรกิจ เนื่องจำกธนำคำรพำณิชย์
เร่ิมเน้นกำรใช้ธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์มำกขึน้และลดจ ำนวน
สำขำลง      
     
ปี  2560 บ ริษัทมีก ำไรก่อนภำษี เงินได้  จ ำนวน 350 ล้ำนบำท                
ลดลง 4 ล้ำนบำท หรือลดลง 1% จำกปีก่อน สำเหตุจำกรำยได้ที่
ลดลงตำมดงักล่ำวข้ำงต้น ขณะที่ต้นทุนขำยลดลง 4% จำกปีก่อน 
อย่ำงไรก็ตำม ต้นทุนทำงกำรเงิน  จำกปีก่อน 16.3 ล้ำนบำท                  
ปีนี ้6.6 ล้ำนบำท ลดลง 10 ล้ำนบำท หรือ 60% เนื่องจำกช ำระ
เงินกู้ ระยะยำว 111 ล้ำนบำทรวมถึงสว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุใน
บริษัทร่วมและร่วมค้ำเติบโตเพิ่มขึน้ 75 ล้ำนบำท หรือ 42% 
 

 

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

ผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรับงวดส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 

MANAGEMENT DISCuSSION 
AND ANALySIS
คำ อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลการด�าเนินงานรวมส�าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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ในปี 2560 บริษัทมกี ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 336 
ล้ำนบำท ซึง่ใกล้เคียงจำกปี 2559 

           
 

 
  เปลี่ยนแปลง 

หนว่ย : ล้ำนบำท  ปี 2560    ปี 2559      (ร้อยละ)   
ตามงบการเงนิรวม 
ก ำไรสทุธิ                                336            337              0.3% 
อตัรำสว่นกำรท ำก ำไรสทุธิ       25%           23%           
 
 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกระแสเงินสด (ต่อ) 
 
บ ริ ษั ท แ ส ด งห นี ้สิ น รวม  477 ล้ ำ น บ ำท  ณ  สิ น้ ปี  2560                    
ลดลงจ ำนวน 105 ล้ำนบำท จำก 581 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2559 
โดยมีสำเหตุหลักมำจำก กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำว                
111 ล้ำนบำท ในปี 2560 เพื่อลดต้นทนุทำงกำรเงิน 
 
ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 1,835 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2560 
เพิ่มขึน้  108 ล้ำนบำท  จำก 1,727 ล้ำนบำท ณ  สิน้ ปี  2559              
ซึ่งเป็นผลจำกก ำไรสุทธิในปี 2560 จ ำนวน  336 ล้ำนบำท                
เงินปันผลจ่ำยระหวำ่งปีจ ำนวน 234 ล้ำนบำท 
 
ในปี  2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน               
214 ล้ำนบำท  เพิ่มขึน้  จ ำนวน 16  ล้ำนบำท เมื่อ เทียบกับ             
ปีก่อน ซึ่งสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของลูกหนี ก้ำรค้ำ                
56  ล้ำนบำท และเงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำว
เพิ่มขึน้ 31 ล้ำนบำท รวมถึงกำรลดลงของสินค้ำคงเหลือ  21  
ล้ำนบำท 
 
 
 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกระแสเงินสด 
ณ สิน้ปี 2560   บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,312  ล้ำนบำท  เพิ่มขึน้ 
3 ล้ำนบำท จำก 2,308 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2559 โดยมีสำเหตุ
หลกัมำจำก 
1. กำรเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 116 ล้ำนบำท โดย

ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จำกเงินลงทุนใน บริษัทซินเน็ค(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) ตำมกำรบนัทกึบญัชีวิธีสว่นได้เสยี 

2. กำรลดลงของเงินลงทนุชัว่ครำว 85 ล้ำนบำท เพื่อใช้ช ำระ
เงินกู้ ระยะยำว 

3. กำรลดลงของเงินสด จ ำนวน 29 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เพื่อ
น ำไปช ำระคืนหนีเ้งินกู้ ระยะยำว  
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เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมกำรลงทุนมีจ ำนวน 71 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกปีก่อน 39 ล้ำนบำท โดยสว่นใหญ่ได้มำจำกเงินปันผล
รับ 146 ล้ำนบำท ในขณะที่เงินสดจ่ำยซือ้อุปกรณ์จ ำนวนรวม     
75 ล้ ำนบำท   ซึ่ งส่ วน ใหญ่ ได้ แก่ แผงผลิตกระแสไฟฟ้ ำ            
จำกพลงังำนแสงอำทิตย์  มลูค่ำ 36 ล้ำนบำท และระบบดบัเพลิง 
21 ล้ำนบำท  
 

ส ำหรับกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน  313 
ล้ำนบำท ลดลง 132 ล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำกเงินปันผล               
จ่ำย 234 ล้ำนบำท กำรช ำระคนืเงินกู้ ระยะยำว 111 ล้ำนบำท 
และดอกเบีย้จ่ำย 7 ล้ำนบำท    
 

ทัง้นี  ้กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน กำรลงทุน และกำร                
จัดหำเงิน ส่งผลให้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสุทธิของ
บริษัทลดลง จ ำนวน 29 ล้ำนบำท ในปี 2560  
 

 

                              
 
ความสามารถในการท าก าไร          31 ธ.ค. 60    31 ธ.ค. 59 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%)                        23.0%         25.0% 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) ตอ่ยอดขำย               25.0%         23.0% 
ความมีประสิทธิภาพ                     31 ธ.ค. 60    31 ธ.ค. 59 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)                 18.9%         20.3% 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%)       14.5%         14.6% 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)                       74                67 
อำยเุฉลีย่ของสนิค้ำคงเหลอื (วนั)                41                37 
อำยเุฉลีย่ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ (วนั)                  93                83 
วงจรเงินสด (วนั)                                        22                21 
ภาระหนีส้นิต่อทุน                        31 ธ.ค. 60    31 ธ.ค. 59 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของเจ้ำของ  
(เทำ่)                                                    0.26            0.34 
            
จำกอัตรำส่วนทำงกำรเงิน พบว่ำอัตรำส่วนก ำไรขัน้ต้นปี 2560 
ลดลงจำกปี 2559 2% แต่บริษัทฯ มีอัตรำส่วนก ำไรสุทธิดีขึน้ 2% 
ทัง้นีม้ำจำกผลกำรด ำเนินของบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำและ
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรภำระหนี ข้องบริษัทฯ เป็นหลัก                   
แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังคงมีอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของ
เจ้ำของที่ดีขึน้กวำ่ปีก่อน  
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