
 

 

ที ่TOA 21/2563 
 

13 สงิหาคม 2563 
 

เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงาน ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืน และหกเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563  

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไม่เพยีงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั 
และความปลอดภยัในชวีติประจ าวนั แตย่งัสรา้งผลกระทบทีส่ าคญัต่อระบบเศรษฐกจิทัว่โลก รวมถงึในเขตประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (“AEC”)  ซึง่ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัตัง้อยู่ อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ไดต้ดิตามสถานการณ์และประเมนิผล
กระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ตลอดห่วงโซ่ธุรกจิของบรษิทัฯ  รวมถงึการประสานงานกบัคู่คา้  ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิาร
จดัการ และปรบัตวัอย่างรวดเรว็ เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองวถิชีวีติและ
พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป (New Normal)  ของผูบ้รโิภคและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีอื่นๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามร่วมมอืและ
ด าเนินการอย่างเขม้งวด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการและค าสัง่ของหน่วยงานรฐับาล 
 
ผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจในประเทศไทย 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบใหป้ระกาศใชพ้ระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมกีารออก
มาตราการ Lockdown ในประเทศ ตัง้แตว่นัที ่22 มนีาคม 2563 ท าใหม้กีารปิดสถานประกอบการทีม่คีวามเสีย่งต่อการ
แพร่ระบาดของ COVID-19  ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขายสนิคา้ของบรษิทัฯ ผ่านช่องทางธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ 
(Modern Trade) ในช่วงเวลาดงักล่าว  โดยรา้นคา้ในกลุ่มธรุกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) เริม่กลบัมาเปิด
ด าเนินการไดต้ามปกตอิกีครัง้ในช่วงกลางเดอืนพฤษภาคม 
 
ผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจในต่างประเทศ 
บรษิทัฯ มโีรงงานผลติสนิคา้ในตา่งประเทศทีต่ัง้อยูใ่น AEC ทัง้หมด 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเวยีดนาม สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซยี ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเมยีนมาร ์และประเทศกมัพชูา 
ตามการประกาศปิดพืน้ทีภ่ายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในแต่ละประเทศ 
ท าใหโ้รงงานผลติสนิคา้ของบรษิทัฯ ในต่างประเทศ ปิดด าเนินงานเป็นการชัว่คราว ดงันี้ 

 

ประเทศ วนัท่ีปิดด าเนินงานชัว่คราว 
ประเทศมาเลเซยี 18 มนีาคม – 6 พฤษภาคม 2563 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 31 มนีาคม – 16 พฤษภาคม 2563 

 
ในส่วนของประเทศเวยีดนาม ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเมยีนมาร ์ และประเทศกมัพชูา สามารถด าเนินการผลติได้
ตามปกต ิโดยมมีาตรการป้องกนัคดักรองผูเ้ดนิทางเขา้ออกสถานทีป่ฎบิตังิานอย่างเคร่งครดั อยา่งไรกต็าม สถานการณ์
นี้ไดส่้งผลกระทบต่อยอดขายของบรษิทัฯ ในต่างประเทศ อนัเนื่องมาจากการชะลอตวัลงของภาคธุรกจิ ก าลงัซื้อของ
ผูบ้รโิภคทีห่ดตวัลง และขอ้จ ากดัในการเดนิทางและการท างานทีเ่กิดขึน้ในปัจจุบนั 



 

 

สภาพคล่องและฐานะทางการเงิน 
บรษิทัฯ ยงัคงมสีถานะทางการเงนิและสภาพคล่องทีแ่ขง็แกร่ง  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการรกัษา
กระแสเงนิสดและเตรยีมความพรอ้มดา้นสภาพคล่องเพื่อรองรบัการด าเนินธุรกจิในอนาคต  
 
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ
ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ จากงบการเงนิส าหรบังวด 3 เดอืน และ 6 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 
ดงันี้ 
 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 

รายได้จากการขาย 

ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย 4,166.6 ล้าน
บาท และ 4,007.0 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ ลดลง 159.6  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
3.8 โดยมีสาเหตุหลกัจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารที่ลดลง เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง และ
บางส่วนถูกชดเชยดว้ยรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจาก
ปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ หากพจิารณาในดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย รายไดจ้ากการขายลดลงโดยหลกัจากการ
ขายในช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) โดยมีสาเหตุหลกัจากปริมาณการขายที่ลดลง บางส่วนถูก
ชดเชยดว้ยรายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้จากการขายในชอ่งทางธรุกจิคา้ปลกี และหากพจิารณาจากลูกคา้ตามสถานทีต่ัง้
ของลูกค้า รายได้จากการขายลดลงทัง้จากรายได้จากการขายสนิค้าให้ลูกค้าในประเทศ และรายได้จากการขายใน
ต่างประเทศ โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการขายทีล่ดลง  

ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายของบรษิทัฯ ลดลง 187.6 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 6.9 จาก 2,737.1 ล้านบาท ส าหรบัรอบระยะเวลา
สามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 เป็น 2,549.5 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 
2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการขายที่ลดลง และวตัถุดบิบางส่วนทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติมตี้นทุนเฉลี่ยต่อ
หน่วยที่ลดลง นอกจากนี้บรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายบางส่วนลดลงเนื่องจากในปีก่อนมีการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนักงาน
จ านวน 32.9 ลา้นบาท*  
 

ก าไรขัน้ต้น 

ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้นเท่ากบั 1,429.5 ล้าน
บาท และ 1,457.5 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 34.3 และรอ้ยละ 36.4 ตามล าดบั โดย
อตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ โดยหลกัจากวตัถุดบิบางส่วนทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติมตี้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยที่
ลดลง 

 

 

*ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน ( ฉบบัที ่7 ) พ.ศ. 2562 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 



 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายรวมลดลง 28.5  ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 5.1 จาก 558.9 ล้านบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 เป็น 530.4 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30  

มถิุนายน 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณาทีล่ดลง รวมถงึค่าใชจ้า่ยบางส่วนลดลง
เน่ืองจากปีก่อนมกีารตัง้ส ารองผลประโยชน์พนักงานจ านวน 21.5 ลา้นบาท* 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมเพิม่ขึน้ 4.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.6 จาก 300.0 ล้านบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 เป็น 304.7 ล้านบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
มถิุนายน 2563 โดยมสีาเหตุหลกัจากเงนิบรจิาคเพื่อการกุศลสาธารณะ การตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึน้จากการ
ปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TFRS 9)  และบางส่วนลดลงเนื่องจากปีก่อน
มกีารตัง้ส ารองผลประโยชน์พนักงานจ านวน 31.1 ลา้นบาท* 

ก าไรสุทธิส าหรบัรอบระยะเวลา 

บรษิัทฯ มกี าไรส าหรบัรอบระยะเวลาเพิม่ขึน้ 114.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 24.0 จาก 478.2 ล้านบาท ส าหรบั
รอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 เป็น 593.0 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 มถิุนายน 2563 โดยมสีาเหตุหลกัจากก าไรขัน้ต้นทีเ่พิม่ขึน้ และค่าใชจ้่ายในการขายทีล่ดลง ส่วนอตัราก าไรสุทธขิอง
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.4 ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นร้อยละ 14.7 
ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 

 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 

ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2562 
 

2563 

รายไดจ้ากการขาย 4,166.6 4,007.0 

รวมรายได้ 4,197.5 4,046.8 

ตน้ทุนขาย 2,737.1 2,549.5 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 858.9 835.1 

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น เงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์พื่อคา้ และมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์
ทางการเงนิฯ 

 
 

17.2  

 
 

(68.6) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 584.3 730.8 

ก าไรส าหรบังวด 478.2 593.0 

 
 
*พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน ( ฉบบัที ่7 ) พ.ศ. 2562 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 



 

 

ผลการด าเนินงานส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ปี 2563 

รายได้จากการขาย 

ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มรีายได้จากการขาย 8,500.7 ล้าน
บาท และ 8,107.9 ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ ลดลง 392.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  
4.6 โดยมสีาเหตุหลกัจากรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑส์ทีาอาคารที่ลดลง เน่ืองจากราคาขายเฉลีย่และปรมิาณการขาย
ที่ลดลง และบางส่วนถูกชดเชยด้วยรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่
เพิม่ขึน้ เนื่องจากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ หากพจิารณาในดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย รายไดจ้ากการขายลดลง
โดยหลักจากช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณการขายที่ลดลง และ
บางส่วนถูกชดเชยดว้ยรายไดจ้ากการขายในช่องทางธุรกจิคา้ปลกีทีเ่พิม่ขึน้ และหากพจิารณาจากลูกคา้ตามสถานทีต่ัง้
ของลูกค้า รายได้จากการขายลดลงทัง้จากรายได้จากการขายสนิค้าให้ลูกค้าในประเทศ และรายได้จากการขายใน
ต่างประเทศ โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการขายทีล่ดลง 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายของบรษิทัฯ ลดลง 428.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.7 จาก 5,527.7  ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาหก
เดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2562 เป็น 5,099.6 ล้านบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 
2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการขายที่ลดลง และวตัถุดบิบางส่วนทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติมตี้นทุนเฉลี่ยต่อ
หน่วยทีล่ดลง 

ก าไรขัน้ต้น 

ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มกี าไรขัน้ต้นเท่ากบั 2,973.0 ล้าน
บาท และ 3,008.3 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 35.0 และรอ้ยละ 37.1 ตามล าดบั โดย
อตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ โดยหลกัจากวตัถุดบิบางส่วนทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติมตี้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยที่
ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายรวมเพิม่ขึน้ 12.0 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.1 จาก 1,066.5 ล้านบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 เป็น 1,078.5 ล้านบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
มถิุนายน 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณาทีเ่พิม่ขึน้ และบางส่วนถูกชดเชยดว้ย
ค่าขนส่ง และค่าคอมมชิชัน่และเงนิจงูใจทีล่ดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมเพิม่ขึน้ 81.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.2 จาก 572.9 ลา้นบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 เป็น 654.4 ล้านบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 
มถิุนายน 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึน้จากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TFRS 9)  ประกอบกบัค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ซึง่บางส่วนถกู 
ชดเชยดว้ยค่าเช่าทีล่ดลงจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) และลดลง
เน่ืองจากปีก่อนมกีารตัง้ส ารองผลประโยชน์พนักงานเพิม่ขึน้จ านวน 31.1 ลา้นบาท* 
*พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน ( ฉบบัที ่7 ) พ.ศ. 2562 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 



 

 

ก าไรสุทธิส าหรบัรอบระยะเวลา 

บรษิทัฯ มกี าไรส าหรบัรอบระยะเวลาลดลง 97.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.8 จาก 1,111.9 ล้านบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 เป็น 1,014.6 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
มถิุนายน 2563 โดยมสีาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากก าไรขัน้ต้นทีเ่พิม่ขึน้ 
ส่วนอตัราก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ลดลงจากร้อยละ 13.0 ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 
เป็นรอ้ยละ 12.4 ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 
 
 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 

ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2562 
 

2563 

รายไดจ้ากการขาย 8,500.7 8,107.9 

รวมรายได้ 8,559.6 8,178.0 

ตน้ทุนขาย 5,527.7 5,099.6 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,639.4 1,732.9 

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น เงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์พื่อคา้ และมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์
ทางการเงนิฯ 

 
 

(4.7) 

 
 

16.8 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,397.2 1,328.7 

ก าไรส าหรบังวด 1,111.9 1,014.6 

 
ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัยร์วม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวมเท่ากับ 15,706.7 ล้านบาท และ 
16,891.3 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ โดยหลกัประกอบดว้ย สนิทรพัย์
ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น สนิคา้คงเหลอื ทีด่นิ อาคารและ
อุปกรณ์ และสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ซึ่ง ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์สทิธกิารใช้เพิม่ขึ้นจากการปรบัใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16)   

หน้ีสินรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 5,093.2  ล้านบาท และ 5,879.1
ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 หนี้สนิรวมของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและ
เจา้หนี้อื่น หนี้สนิตามสญัญาเช่า และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  โดย ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 หนี้สนิรวมของ
บรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก หนี้สนิตามสญัญาเช่า จากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 
16) 



 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 บรษิัทฯ มส่ีวนของผู้ถอืหุน้เท่ากบั 10,613.5 ล้านบาท และ
11,012.2 ล้านบาท ตามล าดบั โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 มสีาเหตุหลกัมาจากก าไรสะสม
ยงัไม่จดัสรรทีเ่พิม่ขึน้ตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 
 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 30 

มิถนุายน 2563 

สินทรพัยร์วม 15,706.7 16,891.3 

หนี้สนิรวม 5,093.2 5,879.1 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 10,613.5 11,012.2 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,706.7 16,891.3 

 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                ขอแสดงความนับถอื 
 
 

                  (นางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง) 
       ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ี


