
 

 

ที ่TOA 12/2563 
 

12 พฤษภาคม 2563 
 

เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงาน ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่
31 มนีาคม 2563 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่าย
จดัการส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ จากงบการเงนิส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 ดงันี้ 
 
ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้จำกกำรขำย 

ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มรีายได้จากการขาย 4,334.1 ล้าน
บาท และ 4,100.9 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ ลดลง 233.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  
5.4 โดยมีสาเหตุหลกัจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สทีาอาคารที่ลดลง เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงและ
บางส่วนถูกชดเชยดว้ยรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจาก
ปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ หากพจิารณาในดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย รายไดจ้ากการขายลดลงโดยหลกัจากการ
ขายในช่องทางธุรกจิค้าปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) และจากการขายในช่องทางผูค้้าปลกี โดยมสีาเหตุหลกัจาก
ปรมิาณการขายทีล่ดลง และหากพจิารณาจากลูกคา้ตามสถานทีต่ัง้ของลูกคา้ รายไดจ้ากการขายลดลงทัง้จากรายได้
จากการขายสนิคา้ใหล้กูคา้ในประเทศ และรายไดจ้ากการขายในต่างประเทศ โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการขายที่
ลดลง 

ต้นทุนขำย 

ต้นทุนขายของบรษิทัฯ  ลดลง 240.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.6 จาก 2,790.6 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลา
สามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 เป็น 2,550.1 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 
2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการขายที่ลดลง และวตัถุดบิบางส่วนทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติมตี้นทุนเฉลี่ยต่อ
หน่วยทีล่ดลง 

ก ำไรขัน้ต้น 

ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มกี าไรขัน้ต้นเท่ากบั 1,543.5 ล้าน
บาท และ 1,550.8 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 35.6 และรอ้ยละ 37.8 ตามล าดบั โดย
อตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ โดยหลกัจากวตัถุดบิบางส่วนทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติมตี้นทุนเฉลีย่ต่อหน่วยที่
ลดลง 



 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายรวมเพิม่ขึน้ 40.5 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 8.0 จาก 507.6 ล้านบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 เป็น 548.1 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 
มนีาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายสง่เสรมิการขายและค่าโฆษณาทีเ่พิม่ขึน้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมเพิม่ขึน้ 76.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.1 จาก 272.9 ลา้นบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 เป็น 349.7 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 
มนีาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้จากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TFRS 9)  ประกอบกบัค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ซึง่บางสว่นถกู
ชดเชยดว้ยค่าเช่าทีล่ดลงจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) 

ก ำไรสุทธิส ำหรบัรอบระยะเวลำ 

บรษิทัฯ มกี าไรส าหรบัรอบระยะเวลาลดลง 212.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.5 จาก 633.7 ลา้นบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 เป็น 421.6 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 
มนีาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนอตัราก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ลดลง
จากรอ้ยละ 14.5  ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 เป็นรอ้ยละ 10.2 ส าหรบัรอบระยะเวลา
สามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

2562 
(ปรบัปรงุใหม)่ 

2563 

รายไดจ้ากการขาย 4,334.1 4,100.9 

รวมรำยได้ 4,362.0 4,131.1 

ตน้ทุนขาย 2,790.6 2,550.1 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 780.5  897.8 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 812.8 597.9 

ก ำไรส ำหรบังวด 633.7 421.6 

 

 

 

 



 

 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

สินทรพัยร์วม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 15,706.7 ล้านบาท และ 
17,130.8 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ โดยหลกัประกอบดว้ย เงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สนิค้าคงเหลอื ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดั
มลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ซึง่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์
สทิธกิารใชเ้พิม่ขึน้ 1,357.4 ลา้นบาท จากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16)  

หน้ีสินรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 5,093.2  ลา้นบาท และ 6,631.4 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 หนี้สนิรวมของบรษิทัฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้
อื่น และหนี้สนิตามสญัญาเช่า  โดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มหีนี้สนิรวมเพิ่มขึน้จากหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
1,168.8 ลา้นบาท จากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 บรษิัทฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 10,613.5  ล้านบาท และ  
10,499.4 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลง ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 มสีาเหตุหลกัมาจากการจ่ายเงนิปัน
ผล และบางสว่นถูกชดเชยดว้ยก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรรทีเ่พิม่ขึน้ตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ล้ำนบำท) 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2563 

สินทรพัยร์วม 15,706.7 17,130.8 

หนี้สนิรวม 5,093.2 6,631.4 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 10,613.5 10,499.4 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 15,706.7 17,130.8 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
                 
                ขอแสดงความนบัถอื 

 
 

                  (นางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง) 
       ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ี


