
 

  
  

 

ที ่TOA 04/2562 
 

       27 กุมภาพนัธ ์2562 
 

เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งค าอธบิายและวิเคราะหขอ์งฝ่าย
จดัการส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ จากงบการเงนิส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงันี้ 
 

ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้จำกกำรขำย 

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มรีายได้จากการขาย 15,717.7 ล้านบาท 
และ 16,346.6 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 628.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.0 
โดยมสีาเหตุหลกัจากรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑส์ทีาอาคารทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากการปรบัขึน้ราคาสนิคา้เมื่อตน้ปี 2561 
รวมถงึปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ของผลติภณัฑเ์กรดพรเีมีย่ม อนัเป็นผลจากภาวะเศรษฐกจิทีเ่ริม่ฟ้ืนตวัขึน้ ประกอบกบั
รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นที่เพิม่ขึน้ โดยหลกัมาจากปรมิาณการขาย 
ทีเ่พิม่ขึน้ของผลติภณัฑเ์คมกี่อสรา้ง และผลติภณัฑส์ทีีม่คีวามทนทานสงู (Heavy-Duty Coating) หากพจิารณาในดา้น
ของช่องทางการจดัจ าหน่าย รายได้จากการขายที่เพิม่ขึ้นมาจากทุกช่องทาง โดยหลกัจากรายได้จากการขายผ่าน
ช่องทางธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ทีเ่พิม่ขึน้ และรายไดจ้ากการขายในช่องทางอื่นๆ ทีเ่พิม่ขึน้ โดยหลกั
เป็นผลจากลกูคา้โครงการทีใ่ชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ทีม่จี านวนมากขึน้ และหากพจิารณาจากลกูคา้ตามสถานทีต่ัง้ของ
ลกูคา้ รายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้ใหล้กูคา้ในประเทศเพิม่ขึน้ ประกอบ
กบัรายได้จากการขายในต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายได้จากการขายในประเทศเวียดนามที่
เพิม่ขึน้ โดยรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้ 

โครงสร้ำงรำยได้ 
แบง่ตำมประเภทของผลิตภณัฑ์ 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2560 2561 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ผลติภณัฑส์ทีาอาคาร  10,809.8   68.8  11,180.5 68.4 

ผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 4,358.3  27.7  4,582.9 28.0 

ผลติภณัฑอ์ื่นๆ (1)  549.6   3.5  583.2 3.6 

รำยได้จำกกำรขำย 15,717.7 100.0 16,346.6 100.0 

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



 

  
  

 

โครงสร้ำงรำยได้ 
แบง่ตำมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2560 2561 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ผูค้า้ปลกี  11,519.3   73.3  11,650.9 71.3 

ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade)  2,401.5   15.3  2,816.4 17.2 

ช่องทางอื่นๆ(1)  1,796.9   11.4  1,879.3 11.5 

รำยได้จำกกำรขำย 15,717.7 100.0 16,346.6 100.0 

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

โครงสร้ำงรำยได้ 
แบง่ตำมสถำนท่ีตัง้ของลกูค้ำ 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2560 2561 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ประเทศไทย  13,645.8   86.8  14,016.5 85.7 

ต่างประเทศ  2,071.9   13.2  2,330.1 14.3 

 ประเทศเวยีดนาม  1,220.3   7.8  1,338.8 8.2 

   ประเทศอื่น (1)  851.6   5.4  991.3 6.1 

รำยได้จำกกำรขำย 15,717.7 100.0 16,346.6 100.0 

หมายเหตุ:  (1)  “ประเทศอื่น” โดยหลกัประกอบด้วยโดยหลกัประกอบด้วยรายได้จากการขายใหแ้ก่ลูกคา้ในสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ประเทศมาเลเซยี ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเมยีนมาร ์และประเทศกมัพชูา 

ต้นทุนขำย 

ต้นทุนขายของบรษิัทฯ เพิม่ขึน้ 447.2 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 4.3 จาก 10,351.1 ล้านบาท ส าหรบัปี
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เป็น 10,798.3 ลา้นบาท ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของราคาวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด ์สารท าละลาย เรซนิ
และลาเทก็ซ ์

ก ำไรขัน้ต้น 

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มกี าไรขัน้ตัน้เท่ากบั 5,366.6 
ลา้นบาท และ 5,548.3 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 34.1 และรอ้ยละ 33.9 ตามล าดบั 
โดยอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ลดลง โดยหลกัจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนวตัถุดบิดงัทีก่ล่าวขา้งตน้  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่ายรวมเพิม่ขึน้ 213.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 จาก 
2,101.1 ล้านบาท ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เป็น 2,314.2 ล้านบาท ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 



 

  
  

 

ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายและค่าคอมมชิชัน่และเงนิจูงใจทีเ่พิม่ขึน้ เพื่อ
ผลกัดนัยอดขายใหส้งูขึน้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมลดลง 146.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.3 จาก 1,192.6 ลา้นบาท 
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เป็น 1,046.3 ลา้นบาท ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดย
มสีาเหตุหลกัมาจากในปี 2560 บรษิทั ฯ มคี่าใชจ้่ายในการน าบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 

บรษิทัฯ มกี าไรส าหรบัปีเพิม่ขึน้ 86.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.0 จาก 1,703.4 ลา้นบาท ส าหรบัปีบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เป็น 1,789.4 ลา้นบาท ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สว่นอตัราก าไรสทุธิ
ของบรษิัทฯ เพิม่ขึน้จากร้อยละ 10.8 ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เป็นร้อยละ 10.9 ส าหรบัปีบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยอตัราก าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้มสีาเหตุหลกัมาจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) 

ส ำหรบัปีบญัชี 
ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2560 2561 

รายไดจ้ากการขาย 15,717.7 16,346.6 

รวมรำยได ้ 15,824.9 16,454.3 

ตน้ทุนขาย 10,351.1 10,798.3 

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายและบรหิาร 3,293.7 3,360.5 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 2,180.1 2,295.4 

ก ำไรส ำหรบังวด 1,703.4 1,789.4 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

1. สินทรพัยห์มุนเวียน 

(1) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของบรษิัทฯ ประกอบด้วยเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร โดย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเท่ากบั 1,816.2 
ลา้นบาท และ 1,866.6 ลา้นบาท ตามล าดบั เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดไดร้บัผลกระทบจาก
การเพิม่ขึน้และลดลงเงนิสดสทุธขิองบรษิทัฯ จากหรอืทีใ่ชใ้นกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และ
กจิกรรมจดัหาเงนิเป็นหลกั  



 

  
  

 

(2) เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อค้ำ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มกีารลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้เท่ากบั 4,468.0 ลา้น
บาท และ 4,483.3 ล้านบาท ตามล าดบั เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อค้า โดยหลกัเป็นเงนิจากการ
จ าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนและน าบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และบางส่วนเป็นเงนิ
จากการด าเนินธุรกจิปกต ิ

(3) ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบรษิัทฯ ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าจากกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัและ
กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั และลกูหนี้อื่น ซึง่รวมถงึรายไดค้า้งรบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 
2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 2,936.3 ล้านบาท และ 3,068.6 ล้านบาท 
ตามล าดบั ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายที่
เพิม่ขึน้ในไตรมาสสดุทา้ยของปี 2561  

(4) ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือระยะยำวส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ระยะยาวสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีประกอบดว้ยลกูหนี้ตามสญัญา
เช่าซือ้เครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี โดย ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 เท่ากบั 77.3 ล้านบาท และ 62.3 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากจ านวนเครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) ทีม่กีารเช่าซือ้ลดลง ประกอบกบั
มกีารปรบัเงื่อนไขการช าระค่าเช่าซือ้ 

(5) สินค้ำคงเหลือ  

สนิคา้คงเหลอืประกอบดว้ยสนิคา้ส าเรจ็รูป งานระหว่างท า วตัถุดบิ ภาชนะบรรจุและหบีห่อ อะไหล่
และวสัดุโรงงาน และสนิคา้ระหว่างทาง โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มสีนิคา้
คงเหลอืเท่ากบั 2,231.7 ลา้นบาท และ 2,395.6 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ใน
ปี 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท าเพื่อรองรบัการขายใน
ปี 2562 

โดยระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ในปี 2560 และ 2561 ประมาณ 33 วนั และ 34 วนัตามล าดบั 

บรษิทัฯ มนีโยบายตัง้ส ารองสนิคา้เสื่อมสภาพ โดยพจิารณาจากอายุการเกบ็รกัษา (Shelf Life) ตาม
กลุ่มประเภทสนิคา้ 

2. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

(1) ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ-สุทธจิากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีประกอบด้วยสญัญาเช่าซื้อ
เครื่องผสมสอีตัโนมตัิ (Auto Tinting Machine) ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี โดย ณ วนัที่ 



 

  
  

 

31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มลีกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้เท่ากบั 137.5 ลา้นบาท และ 125.9 
ลา้นบาท ตามล าดบั  

(2) อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนประกอบไปดว้ย อาคารทีอ่ าเภอหว้ยกะปิ จงัหวดัชลบุรี โดย ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเท่ากบั 17.0 ลา้นบาท และ 
14.3 ลา้นบาท ตามล าดบั  

(3) ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยที่ดนิ ส่วนปรบัปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ และสนิทรพัยร์ะหว่างการ
ติดตัง้ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากบั 
1,945.0 ลา้นบาท และ 2,295.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ที่เพิม่ขึน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากการก่อสร้าง
โรงงานในต่างประเทศ 

(4) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนประกอบดว้ยซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรแ์ละสทิธกิารเช่า โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม    
2560 และ 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับ 153.6 ล้านบาท และ 329.1 ล้านบาท 
ตามล าดบั ส่วนสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเพิม่ขึน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยหลกัเกดิจากสทิธกิาร
เช่าทีด่นิทีป่ระเทศกมัพชูา และประเทศมาเลเซยี 

 (5) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  

 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นประกอบดว้ยค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหน้า และขอคนืภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย
จากกรมสรรพากร โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิัทมสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น
เท่ากบั 86.4  ลา้นบาทและ 57.6 ลา้นบาท  ตามล าดบั ส่วนสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นลดลง ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากการโอนเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดนิที่ประเทศกมัพูชาไปเป็น
สทิธกิารเช่าทีด่นิ 

 

 



 

  
  

 

3. หน้ีสินหมุนเวียน 

(1) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิของบรษิทัฯ เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2560 และ 2561 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเท่ากบั 
1,205.0 ล้านบาท และ 985.0 ล้านบาท ตามล าดบั เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิที่ลดลง มี
สาเหตุมาจากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้บางสว่นทีค่รบก าหนด   

(2) เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยเจา้หนี้การค้าของผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดบิ  และ
เจา้หนี้อื่นแก่กจิการทีเ่กีย่วโยงกนัและไม่เกีย่วโยงกนั รวมทัง้ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มเีจ้าหนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นเท่ากบั 3,825.8 
ล้านบาท และ 3,987.0 ล้านบาท ตามล าดบั โดยเจ้าหนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น เพิม่ขึน้ตามปรมิาณ
การซื้อที่เพิม่ขึ้น โดยระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ประมาณ 102 วนัในปี 2560 และในปี 
2561 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัโิดยทัว่ไป ทีบ่รษิทัฯ มุ่งทีจ่ะตกลงก าหนดเงื่อนไขการช าระเงนิ
กบัผูจ้ดัจ าหน่ายภายใน 90 ถงึ 120 วนันบัจากวนัสิน้เดอืน   

(3) ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 และ 2561 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเท่ากับ 175.3   
ลา้นบาท และ 206.0 ลา้นบาท ตามล าดบั ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่ายเพิม่ขึน้เนื่องจากก าไรก่อน
หกัภาษขีองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 

4. หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

(1) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเท่ากบั 166.4 ลา้นบาท 
โดยเป็นส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 166.4 
ล้านบาท และบรษิัทฯ มกีารจ่ายช าระหนี้ตามที่ครบก าหนดช าระแล้ว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
บรษิทัฯ ไม่มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

(2) ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มสี ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเท่ากบั 
245.7 ลา้นบาท และ 314.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานทีเ่พิม่ขึน้ 



 

  
  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มสีาเหตุหลกัจากต้นทุนค่าบรกิาร และต้นทุนดอกเบีย้เพิม่ขึน้ส าหรบัปี
ดงักล่าว 

5. ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 8,413.0 ลา้นบาท และ 9,364.1ลา้น
บาท ตามล าดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สว่นของผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ยทุนช าระแลว้ 2,029.0 ลา้นบาท สว่นเกนิทุน 
5,761.5 ลา้นบาท ทุนส ารองตามกฎหมาย 202.9 ลา้นบาท ก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรเท่ากบั 2,113.9 ลา้นบาท หกั
กบัองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 687.7 ลา้นบาท และส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของ
บรษิทัย่อยจ านวน 55.5 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม และ 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ากบั รอ้ยละ 37.1 และ รอ้ย
ละ 20.1 ตามล าดบั โดยอตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้นที่ลดลง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้  

 
สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุนของบริษทัฯ 

1. สภำพคล่อง 

แหล่งสภาพคล่องหลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ เงนิสดทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงาน และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
โดยแหล่งเงนิทุนจากภายนอกและต้นทุนทางการเงนิดงักล่าวขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายอย่างทีอ่ยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบรษิัทฯ รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกจิและตลาดทุนโดยทัว่ไป อตัราดอกเบี้ย การให้สนิเชื่อจาก
ธนาคารและผูใ้หกู้อ้ื่นๆ ความเชื่อมัน่ของผูใ้หกู้แ้ละ/หรอืผูล้งทุนในบรษิทัฯ กฎหมายดา้นหลกัทรพัยแ์ละภาษทีี่
อาจใช้บงัคบักบับรษิทัฯ และสภาวะทางเศรษฐกจิและการเมอืงในตลาดที่บรษิัทฯ เขา้ไปด าเนินงานและใน
ต่างประเทศ 

บรษิทัฯ คาดว่ากระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน ประกอบกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจะเพยีงพอ
ต่อการสนบัสนุนเงนิทุนแก่รายจ่ายฝา่ยทุนทีว่างแผนไวใ้นปี 2562 

2. กระแสเงินสด 

ตารางต่อไปนี้แสดงขอ้มลูจากงบกระแสเงนิสดรวมอย่างย่อส าหรบัช่วงระยะเวลาทีร่ะบไุว ้

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2561 

ข้อมลูกระแสเงินสด: ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 1,803.6 1,997.9 

กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (4,373.9) (829.4) 

กระแสเงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 2,776.8 (1,120.7) 



 

  
  

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
(17.7) 

 
45.9 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (85.9) (43.3) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 102.9 50.4 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในช่วงตน้ปี 1,713.3 1,816.2 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในช่วงส้ินปี 1,816.2 1,866.6 

(1) กิจกรรมด ำเนินงำน 

ส าหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 
1,997.9 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากก าไรก่อนหักภาษีส าหรับงวดจ านวน  2,269.9 ล้านบาท 
ปรบัปรุงด้วยรายการปรบักระทบยอดก าไรสุทธเิป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากการด าเนินงานจ านวน  
296.8 ล้านบาท ซึ่งโดยหลกัได้แก่ ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายจ านวน 341.7 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จ านวน 25.5 ล้านบาท และสนิทรพัย์ด าเนินงานและหนี้สนิด าเนินงานที่เพิม่ขึน้ 
99.5 ลา้นบาท ซึง่โดยหลกัไดแ้ก่ สนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ 165.8 ลา้นบาท ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้
อื่นที่เพิ่มขึ้น 112.5 ล้านบาท ชดเชยบางส่วนด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ เพิ่มขึ้น 136.8    
ลา้นบาท รวมถงึเงนิสดทีช่ าระภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจ านวน 469.2 ลา้นบาท เป็นหลกั 

(2) กิจกรรมลงทุน 

ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 
829.4 ลา้นบาท ซึง่โดยหลกัประกอบดว้ยการซือ้อาคารและอุปกรณ์รวมเป็นจ านวน 673.0 ลา้นบาท 
และเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตนเพิม่ขึน้จ านวน 165.5 ลา้นบาท  

(3) กิจกรรมจดัหำเงิน 

ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กระแสเงนิสดสุทธทิี่ใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ
เท่ากบั 1,120.7 ลา้นบาท ซึง่โดยหลกัประกอบดว้ยการจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ที่ถงึก าหนดช าระ
จ านวน 220.0 ลา้นบาท และเงนิปนัผลจ่ายจ านวน 710.1 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

 

กำรวิเครำะหอ์ตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

ขอ้มลูต่อไปนี้เป็นการอธบิายอตัราสว่นทางการเงนิหลกับางประการ 

1. อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.2 เท่า และ 2.3 เท่า 
ตามล าดบั อตัราสว่นสภาพคล่องทีเ่พิม่ขึน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากหนี้สนิหมุนเวยีนทีล่ดลงจาก
การลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

2. อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (cash basis) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2560 และ 2561 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้เท่ากบั 0.4 เท่าและ 
1.0 เท่าตามล าดบั 

3. อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.7 เท่า และ 
0.6 เท่า ตามล าดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
สว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้และหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ลดลง 

4. อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ย (interest bearing debt) ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 
0.2 เท่า และ 0.1 เท่า ตามล าดบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลง โดยมสีาเหตุหลกัมาจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากการเพิม่ทุน และหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ลดลง 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

  ขอแสดงความนบัถอื  
 
 

                  (นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ)  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


