
 
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์                                                                                                  วนัที ่23 พฤษภาคม 2562 

 
TKS ปลืม้ Q1/62 ก าไร 130 ลบ. รายได้โตสน่ัน 109% หลงัรับรู้รายได้จาก TBSP 
ล่าสุดคว้างานแสตมป์และงานพมิพ์ข้อสอบหน่วยงานราชการ หนุนทั้งปีโตแกร่ง 

 

TKS ประกาศผลงานงวดไตรมาส 1/2562 นิวไฮทั้งรายได้และก าไร โกยรายได้ 654 ลบ. ก าไรสุทธิ 

130 ล้านบาท หรือโต 14.9%  เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  หลังรับรู้รายได้จากการรวมธุรกิจ TBSP 

“สมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์” เอ็มดี ประเมินทิศทางธุรกจิปี 2562 เติบโตโดดเด่น หลังรับรู้รายได้ TBSP เต็มปี 

และส่วนแบ่งก าไรจาก SYNEX เผยล่าสุดคว้า 2 งานใหญ่ เป็นงานแสตมป์และงานพิมพ์ข้อสอบของ

หน่วยงานราชการ รวมทั้งลุ้นงานประมูลใหม่ๆ เพิม่ หนุนผลงานทั้งปีนีก้ าไรท าสถิติสูงสุดใหม่  

 

นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) หรือ 

TKS ผูป้ระกอบการธุรกิจ Security Printing ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่า ผลประกอบการใน

งวดไตรมาส 1 ปี 2562 (1 ม.ค.-31มี.ค. 2562) บริษทัฯมีรายไดร้วม 654 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 341 ลา้นบาท หรือ

เพิ่มข้ึน 109% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายได ้ 313 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการรวมธุรกิจของ บริษทั 

ทีบีเอสพี จ  ากัด (มหาชน) หรือ TBSP เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรวม

รายไดใ้น TBSP บริษทัจะมีรายไดจ้ากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 64 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 20.6% จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ในส่วนของแบบพิมพ์ธุรกิจพิเศษ (High-Valued Document)  

ขณะท่ีมีก าไรสุทธิ 130 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 17  ล้านบาท หรือ 14.9 % เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมี

ก าไร 113 ลา้นบาท จากการรวมธุรกิจ TBSP  ซ่ึงหากไม่รวมก าไรสุทธิของ TBSP  ส่วนแบ่งก าไรจากเงิน

ลงทุน และรายการตน้ทุนการเงินพิเศษ TKS จะมีก าไรสุทธิจ านวน 52 ลา้นบาท สูงกวา่ไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อน ในอตัรา 51.2% ส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทัท่ีเพิ่มข้ึน 

“ผลงานท่ีออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ นิวไฮทั้งรายไดแ้ละก าไรโดยมีอตัราก าไรขั้นตน้รวมท่ีร้อยละ 25 

เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 23 ทั้งน้ีหากไม่นบัรวมก าไรขั้นตน้ส่วนของ TBSP ซ่ึงอยูท่ี่

ร้อยละ 22.2 อตัราก าไรขั้นตน้ของ TKS จะอยูท่ี่ร้อยละ 27.1  สูงกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจาก

ก าไรขั้นต้นในธุรกิจพิเศษ  High-Valued Document จากการน าเทคโนโลยีเข้ามาเสริมทพั  ”  นายสมคิด 

กล่าว 

 



 
 

ส าหรับแนวโนม้ผลด าเนินงานในช่วงไตรมาส 2/2562 คาดวา่การเติบโตจะไม่สูงเท่ากบัไตรมาส 1 

ท่ีผา่นมา โดยเฉพาะเดือนเมษายน-พฤษภาคม เน่ืองจากเป็นช่วงหลงัการเลือกตั้ง รอรัฐบาลชุดใหม่ อาจมีการ

ชะลอการลงทุนบางโปรเจกต ์ประกอบกบัมีวนัหยดุต่อเน่ืองหลายวนั อยา่งไรก็ตาม แมไ้ตรมาส 2/62 งานจะ

ชะลอลงบา้ง แต่โดยภาพรวมคร่ึงปีแรกของปี 2562 จากการประเมินผลงานยงัโตไดต้ามเป้าหมาย เน่ืองจาก

ในเดือนมิถุนายนงานเร่ิมกลบัเขา้มาเยอะเป็นปกติ 

ส าหรับไตรมาส 3/62 บริษทัไดรั้บงานใหญ่เป็นงานแสตมป์ มีการเร่ิมงานในเดือนมิถุนายนน้ี และ

ก าหนดส่งมอบงานภายในไตรมาส 3 ปีน้ี  และในเดือนกรกฎาคม รับงานใหญ่เป็นงานพิมพ์ขอ้สอบของ

หน่วยงานราชการ ใช้ส าหรับการสอบเพื่อรับคนเขา้ราชการ ซ่ึงทั้งสองงานท่ีไดรั้บจะสนบัสนุนรายไดข้อง

บริษทัใหเ้ติบโตแขง็แกร่งยิง่ข้ึน  

นอกจากน้ี หลงัการเลือกตั้งใหญ่ผ่านพน้ไป คาดว่าในช่วงกลางปีน้ี จะมีการเลือกตั้งส่วนทอ้งถ่ิน

เกิดข้ึน เน่ืองจากไม่มีการเลือกตั้งมาเป็นเวลา 4-5 ปีแลว้  ทั้งในส่วนระดบัจงัหวดัและต าบลทัว่ประเทศ  ซ่ึง

ทยอยออกมาอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 2562 น้ี โดยบริษทัมีความหวงัว่าจะได้รับงานส่วนน้ีเขา้มาเพิ่มเติม 

ขณะน้ีรอกกต.พิจารณาว่าจะมีการทยอยพิมพบ์ตัรเลือกตั้งทีละจงัหวดั หรือจะมีการพิมพพ์ร้อมกนัทีเดียว

หรือไม่ และยงัมีโปรเจกต์อ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัมีแผนเขา้ร่วมประมูลกบัพนัธมิตรในลกัษณะ Joint Venture แต่ยงั

ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได ้ จากแผนงานขา้งตน้ เช่ือวา่ปี 2562 เป้าหมายรายไดเ้ติบโต 14% จะท าได้

ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้(ไม่รวมรายไดจ้าก SYNEX และ TBSP)  

 “การเติบโตของธุรกิจปีน้ีนอกจากบริษัทจะได้งานบัตรพิมพ์เลือกตั้ ง ยงัมีงานท่ีรับผลต่อ

เน่ืองมาจากปีท่ีผ่านมา โดยกลุ่มธุรกิจบริหารจดัการคลงัส่ิงพิมพ ์(Ware House & Fulfillment)  บริษทัฯได้

ท าการรีโนเวทใหม่และเพิ่มพื้นท่ี โดยมีแผนท่ีจะขยายสัดส่วนสินคา้ท่ีไม่ใช่ส่ิงพิมพ ์(Non-Printing) เขา้มา

เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดให้กบักลุ่มลูกคา้อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) รวมถึงจะมีผลิตภณัฑ์ใหม่ออกมาเป็นงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ Security Forms เพื่อให้ลูกคา้บริษทัฯ มัน่ใจไดว้า่งานพิมพจ์ะไม่ถูก

การลอกเลียนแบบ เช่ือวา่ปี 62 จะเป็นปีท่ีดีของ TKS ” นายสมคิด กล่าว 

 

               ****************************************************************** 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่: IR PLUS 

คุณสารภี   สายะเวส (จูน)   โทร: 02 -022-6200 ต่อ 610, 081-854-8170,  Email : sarapee@irplus.in.th 

คุณจุฬารัตน์  เจริญภกัดี (ฟ้า)โทร: 02 -022-6200 ต่อ 611, 099-362-9462,  Email :  jurarat@irplus.in.th 
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