
 

 

ที ่ TOA 05/2564 
 
       25 กุมภาพนัธ ์ 2564 
 
เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  
        ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งค าอธบิายและวิเคราะห์ของฝ่าย
จดัการส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ จากงบการเงนิส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดงันี้ 
 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้จำกกำรขำย 

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย 16,978.3 ลา้นบาทและ
16,296.0 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ ลดลง 682.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.0 โดยมี
สาเหตุหลกัจากรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑส์ทีาอาคารทีล่ดลง จากปรมิาณการขายทีล่ดลง ซึง่บางส่วนถูกชดเชยดว้ย
รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นที่เพิม่ขึน้ โดยหลกัมาจากปรมิาณการขายที่
เพิม่ขึน้ของผลติภณัฑเ์คมกี่อสรา้งและแผ่นยปิซมั หากพจิารณาในดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย รายไดจ้ากการขาย
ลดลงในทุกช่องทาง ยกเวน้รายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางผูค้า้ปลกีทีเ่พิม่ขึน้ และหากพจิารณาจากลูกคา้ตามสถาน
ทีต่ัง้ของลูกคา้ รายไดจ้ากการขายทีล่ดลงโดยหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้ใหลู้กคา้ในประเทศ และรายไดจ้าก
การขายใหลู้กคา้ในประเทศเวยีดนามลดลง โดยรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้ 

โครงสร้ำงรำยได้ 
แบ่งตำมประเภทของผลิตภณัฑ์ 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ผลติภณัฑส์ทีาอาคาร 11,635.0 68.5 10,774.3 66.1 

ผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 4,866.1 28.7 5,185.2 31.8 

ผลติภณัฑอ์ื่นๆ (1) 477.2 2.8 336.5 2.1 

รำยได้จำกกำรขำย 16,978.3 100.0 16,296.0 100.0 

หมายเหตุ: (1)  “ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ” ประกอบดว้ยการขายผลติภณัฑบ์างประเภทใหแ้ก่ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ  เช่น วตัถุดบิ และ
วตัถุดบิกึง่ส าเรจ็รปู 

 
 
 
 



 

 

โครงสร้ำงรำยได้ 
แบ่งตำมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ผูค้า้ปลกี 11,863.7 69.9 11,923.3 73.2 

ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) 3,220.3 19.0 2,861.6 17.6 

ช่องทางอื่นๆ(1) 1,894.3 11.1 1,511.1 9.2 

รำยได้จำกกำรขำย 16,978.3 100.0 16,296.0 100.0 

หมายเหตุ:  (1)  “ช่องทางอื่นๆ” โดยหลกัประกอบด้วยรายได้จากการขายซึ่งมาจากการจดัจ าหน่ายใหแ้ก่โครงการ การส่งออก การจดั
จ าหน่ายใหก้บักลุ่มกจิการภายใตก้ารปรบัโครงสรา้ง และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ 

โครงสร้ำงรำยได้ 
แบ่งตำมสถำนท่ีตัง้ของลูกค้ำ 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ประเทศไทย 14,650.6 86.3 14,050.4 86.2 

ต่างประเทศ 2,327.7 13.7 2,245.6 13.8 

 ประเทศเวยีดนาม 1,409.6 8.3 1,246.5 7.7 

   ประเทศอื่น (1) 918.1 5.4 999.1 6.1 

รำยได้จำกกำรขำย 16,978.3 100.0 16,296.0 100.0 

หมายเหตุ:  (1)  “ประเทศอื่น” โดยหลกัประกอบด้วยรายได้จากการขายใหแ้ก่ลูกคา้ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
มาเลเซยี ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเมยีนมาร ์และประเทศกมัพชูา 

ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขายของบรษิทัฯ ลดลง 739.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.7 จาก 11,026.1 ลา้นบาท ส าหรบัปีบญัชี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็น 10,286.9 ลา้นบาท ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากปรมิาณการขายที่ลดลง ประกอบกบัวตัถุดบิบางส่วนที่ใช้ในกระบวนการผลติมตี้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยที่ลดลง 
นอกจากนี้บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายบางส่วนลดลงเนื่องจากในปีก่อนมจีากการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนักงานเพิม่ขึน้จ านวน 
32.9 ลา้นบาท* 

ก ำไรขัน้ต้น 

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ตัน้เท่ากบั 5,952.2 ล้านบาท และ 
6,009.1ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 35.1 และรอ้ยละ 36.9 ตามล าดบั โดยอตัราก าไร
ขัน้ตน้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้โดยหลกัจากวตัถุดบิบางส่วนทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยทีล่ดลง 

 

 

 

 

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



 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายรวมลดลง 20.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 จาก 2,223.4 ล้านบาท 
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็น 2,202.8 ล้านบาท ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดย
มสีาเหตุหลกัมาจากค่าโฆษณา และค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายทีล่ดลง รวมถงึค่าคอมมชิชัน่และเงนิจงูใจทีล่ดลง
ตามรายไดจ้ากการขายทีล่ดลง ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากค่าใชจ้่ายพนักงานขายทีเ่พิม่ขึน้เพื่อสนับสนุนการขายของ
บรษิทัฯ ในต่างประเทศ อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายบางส่วนลดลงเนื่องจากในปีก่อนมกีารตัง้ส ารองผลประโยชน์
พนักงานจ านวน 21.5 ลา้นบาท*  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมเพิม่ขึน้ 168.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.8 จาก 1,138.5 ลา้นบาท 
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็น 1,307.2 ล้านบาท ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดย
มสีาเหตุหลกัมาจากการตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึ้นจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบั
เครื่องมอืทางการเงนิ (TFRS 9)  ประกอบกบัค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ซึง่บางส่วนถูกชดเชยดว้ยค่าเชา่
ที่ลดลงจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสญัญาเช่า (TFRS 16) อย่างไรก็ตามบรษิัทฯ มี
ค่าใชจ้่ายบางส่วนลดลงเนื่องจากในปีก่อนมกีารตัง้ส ารองผลประโยชน์พนักงานจ านวน 31.1 ลา้นบาท* 

ก ำไรส ำหรบัปี 

บรษิทัฯ มกี าไรส าหรบัปีลดลง 131.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.1 จาก 2,162.5 ล้านบาท ส าหรบัปีบญัชี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็น 2,031.2 ล้านบาท ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกั
จากค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากก าไรขัน้ต้นทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนอตัราก าไรสุทธขิองบรษิัทฯ 
ลดลงจากร้อยละ 12.7 ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นร้อยละ 12.4 ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) 
ส ำหรบัปีบญัชี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2563 

รายไดจ้ากการขาย 16,978.3 16,296.0 

รวมรำยได ้ 17,092.5 16,438.2 

ตน้ทุนขาย 11,026.1 10,286.9 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 3,361.9 3,510.0 

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น เงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์พือ่คา้และมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์าง
การเงนิฯ 

(25.2) 7.3 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 2,729.7 2,634.0 

ก ำไรส ำหรบัปี 2,162.5 2,031.2 

 

 

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



 

 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

1. สินทรพัยห์มุนเวียน 

(1) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของบรษิัทฯ ประกอบด้วยเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร โดย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเท่ากบั 1,590.9 
ล้านบาท และ 2,419.8 ล้านบาท ตามล าดบั เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดไดร้บัผลกระทบจาก
การเพิม่ขึน้และลดลงของเงนิสดสุทธขิองบรษิทัฯ จากหรอืทีใ่ชใ้นกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน 
และกจิกรรมจดัหาเงนิเป็นหลกั  

(2) สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน/เงินลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มกีารลงทุนในสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน/เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อคา้เท่ากบั 5,261.9 ล้านบาท และ 
4,224.0 ล้านบาท ตามล าดบั สินทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน/เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อคา้ โดยหลกัเป็นเงนิจากการจ าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนและน า
บรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และบางส่วนเป็นเงนิจากการด าเนินธุรกจิปกต ิ

(3) ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบรษิัทฯ ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันและ
กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั และลูกหนี้อื่น ซึ่งรวมถึงรายได้ค้างรบั โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2562  
และ 2563 บรษิัทฯ มลูีกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากบั 3,037.4 ล้านบาท และ 2,912.6 ล้านบาท 
ตามล าดบั ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงโดยมสีาเหตุหลกัมาจากการตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญ
เพิม่ขึน้จากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TFRS 9) 

(4) ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซื้อระยะยำวส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อระยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีประกอบดว้ยลูกหนี้ตามสญัญา
เช่าซื้อเครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี โดย ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 เท่ากบั 53.4 ลา้นบาท และ 51.7 ลา้นบาท ตามล าดบั  

(5) สินค้ำคงเหลือ  

สนิคา้คงเหลอืประกอบดว้ยสนิคา้ส าเรจ็รูป งานระหว่างท า วตัถุดบิ ภาชนะบรรจุและหบีห่อ อะไหล่
และวสัดุโรงงาน และสนิคา้ระหว่างทาง โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มสีนิคา้
คงเหลอืเท่ากบั 2,212.1 ล้านบาท และ 2,163.0 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสนิคา้คงเหลอืที่ลดลงในปี 
2563 มสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท า 

โดยระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ในปี 2562 และ 2563 ประมาณ 35 วนั และ 34 วนั ตามล าดบั 



 

 

บรษิทัฯ มนีโยบายตัง้ส ารองสนิคา้เสื่อมสภาพ โดยพจิารณาจากอายุการเกบ็รกัษา (Shelf Life) ตาม
กลุ่มประเภทสนิคา้ 

2. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

(1) ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซื้อ-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ-สุทธจิากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีประกอบด้วยสญัญาเช่าซื้อ
เครื่องผสมสอีตัโนมตัิ (Auto Tinting Machine) ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี โดย ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มลูีกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อเท่ากบั 117.2 ลา้นบาท และ 128.2
ลา้นบาท ตามล าดบั  

(2) อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนประกอบไปดว้ย อาคารทีอ่ าเภอหว้ยกะปิ จงัหวดัชลบุรี โดย ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มอีสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนเท่ากบั 13.5 ล้านบาท และ 
12.7 ลา้นบาท ตามล าดบั  

(3) ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยที่ดนิ ส่วนปรบัปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ และสนิทรพัย์ระหว่างการ
ติดตัง้ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากับ 
2,756.6 ลา้นบาท และ 2,691.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ที่ลดลง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มสีาเหตุหลกัมาจากค่าเสื่อมราคาตดั
จ่ายเพิม่ขึน้ 

(4) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนประกอบดว้ยซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรแ์ละสทิธกิารเช่า โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม    
2562 และ 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับ 315.3 ล้านบาท และ 197.0 ล้านบาท 
ตามล าดบั สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนลดลงจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกับ
สญัญาเช่า (TFRS 16) 

 (5) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  

 สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นส่วนใหญ่เป็นภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายรอขอคนืจากกรมสรรพากร โดย ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นเท่ากบั 59.0 ล้านบาทและ 
59.8 ลา้นบาท  ตามล าดบั  



 

 

3. หน้ีสินหมุนเวียน 

(1) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิของบรษิทัฯ เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2562 และ 2563 บรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเท่ากบั 
575.0 ล้านบาท และ 200.0 ล้านบาท ตามล าดบั เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินที่ลดลง มี
สาเหตุมาจากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้บางส่วนทีค่รบก าหนด   

(2) เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยเจา้หนี้การค้าของผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดบิ  และ
เจา้หนี้อื่นแก่กจิการทีเ่กีย่วโยงกนัและไม่เกีย่วโยงกนั รวมทัง้ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มเีจ้าหนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นเท่ากบั 3,752.3 
ล้านบาท และ 2,975.2 ล้านบาท ตามล าดบั โดยเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ลดลงตามปรมิาณการ
ซื้อทีล่ดลง โดยระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ของบรษิทัฯ ประมาณ 93 วนัและ 81 วนัในปี 2562 และในปี 
2563 ตามล าดบั   

(3) ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 และ 2563 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเท่ากับ 286.8 
ล้านบาท และ 272.8 ล้านบาท ตามล าดบั ภาษีเงนิได้นิตบิุคคลค้างจ่ายลดลง เนื่องจากบรษิัทฯ มี
ก าไรก่อนหกัภาษใีนปี 2563 ลดลง 

4. หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

(1) ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มสี ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเท่ากบั 
410.0 ลา้นบาท และ 437.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานทีเ่พิม่ขึน้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มสีาเหตุหลกัจากการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 



 

 

5. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 10,613.5 ล้านบาท และ 
11,405.4 ลา้นบาท ตามล าดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ส่วนของผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ยทุนช าระแลว้ 2,029.0 
ลา้นบาท ส่วนเกนิทุน 5,761.5 ลา้นบาท ทุนส ารองตามกฎหมาย 202.9 ลา้นบาท ก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร
เท่ากบั 4,311.5 ล้านบาท หกักบัองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 890.8 ล้านบาท และส่วนของผู้
มส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อยจ านวน 8.7 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ากบั รอ้ยละ 21.4 และ 
ร้อยละ 18.4 ตามล าดบั โดยอตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ที่ลดลง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มสีาเหตุหลกัมา
จากก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีล่ดลง  
 

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุนของบริษทัฯ 

1. สภำพคล่อง 

แหล่งสภาพคล่องหลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ เงนิสดทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงาน และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
โดยแหล่งเงนิทุนจากภายนอกและต้นทุนทางการเงนิดงักล่าวขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่างทีอ่ยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบรษิัทฯ รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดทุนโดยทัว่ไป อตัราดอกเบี้ย การให้สนิเชื่อจาก
ธนาคารและผูใ้หกู้อ้ื่นๆ ความเชื่อมัน่ของผูใ้หกู้แ้ละ/หรอืผูล้งทุนในบรษิทัฯ กฎหมายดา้นหลกัทรพัยแ์ละภาษทีี่
อาจใช้บงัคบักบับรษิทัฯ และสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมอืงในตลาดที่บรษิัทฯ เขา้ไปด าเนินงานและใน
ต่างประเทศ 

บรษิทัฯ คาดว่ากระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน ประกอบกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจะเพยีงพอ
ต่อการสนับสนุนเงนิทุนแก่รายจ่ายฝ่ายทุนทีว่างแผนไวใ้นปี 2564 

2. กระแสเงินสด 

ตารางต่อไปนี้แสดงขอ้มลูจากงบกระแสเงนิสดรวมอย่างย่อส าหรบัช่วงระยะเวลาทีร่ะบไุว ้

 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2563 

ข้อมูลกระแสเงินสด: ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 2,410.0 1,969.5 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (1,392.6) 561.0 

กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,260.6) (1,682.7) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) (243.2) 847.8 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 1,866.6 1,590.9 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสด 

 
(32.6) 

 
(18.9) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดส้ินปี 1,590.8 2,419.8 



 

 

(1) กิจกรรมด ำเนินงำน 

ส าหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ  
1,969.5 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากก าไรก่อนหักภาษีส าหรับงวดจ านวน  2,595.2 ล้านบาท  
ปรบัปรุงด้วยรายการปรบักระทบยอดก าไรสุทธเิป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากการด าเนินงานจ านวน   
656.0 ลา้นบาท ซึง่โดยหลกัไดแ้ก่ ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายจ านวน 557.5 ลา้นบาท ขาดทุน
จากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุ น 
110.4 ล้านบาท และสนิทรพัย์ด าเนินงานและหนี้สนิด าเนินงานที่เพิม่ขึ้น  663.3 ล้านบาท ซึ่งโดย
หลักได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ลดลง 658.3 ล้านบาท บางส่วนถูกชดเชยด้วยสินค้า
คงเหลอืทีล่ดลง 74.4 ล้านบาท  รวมถึงเงนิสดทีช่ าระภาษีเงนิได้นิตบิุคคลจ านวน 618.5 ล้านบาท 
เป็นหลกั 

(2) กิจกรรมลงทุน 

ส าหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ   
561.0 ล้านบาท ซึ่งโดยหลกัมาจากเงนิสดสุทธจิากการลงทุนในสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์จ านวน 
355.7 ลา้นบาท และซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจ านวน 117.1 ลา้นบาท  

(3) กิจกรรมจดัหำเงิน 

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 
1,682.7 ล้านบาท ซึ่งโดยหลกัประกอบดว้ยการจ่ายช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้ทีถ่งึก าหนดช าระจ านวน 
375.0 ลา้นบาท และเงนิปันผลจ่ายจ านวน 1,095.7 ลา้นบาท 

กำรวิเครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

ขอ้มลูต่อไปนี้เป็นการอธบิายอตัราส่วนทางการเงนิหลกับางประการ 

1. อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.6 เท่า และ 3.2 เท่า 
ตามล าดบั อตัราส่วนสภาพคล่องทีเ่พิม่ขึน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มสีาเหตุหลกัมาจากหนี้สนิหมุนเวยีนที่
ลดลงจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

2. อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.5 เท่า และ 
0.4 เท่า ตามล าดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลง โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้และหนี้สนิลดลง 

 

 



 

 

3. อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบีย้ (interest bearing debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 
0.05 เท่า และ 0.11 เท่า ตามล าดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของ
ผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ โดยมสีาเหตุหลกัมาจากหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีเ่พิม่ขึน้ซึง่เป็นผลจากการปรบัใชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) 
 
 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

  ขอแสดงความนับถอื  
 
 

              (นางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง) 
                                                     ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ี


