
 

 

ที ่TOA 28/2563 
 

12 พฤศจกิายน 2563 
 

เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงาน ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืน และเกา้
เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่าย
จดัการส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ จากงบการเงนิส าหรบังวด 3 เดอืน และ 9 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
2563 ดงันี้ 
 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัไตรมำส 3 ปี 2563 

รำยได้จำกกำรขำย 

ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย 4,061.1 ล้าน
บาท และ 4,021.5 ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ ลดลง 39.6 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
1.0 โดยมีสาเหตุหลกัจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารที่ลดลง เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง และ
บางส่วนถูกชดเชยดว้ยรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจาก
ปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ หากพจิารณาในดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย รายไดจ้ากการขายลดลงโดยหลกัจากการ
ขายในช่องทางโครงการ และบางส่วนถูกชดเชยดว้ยรายไดจ้ากการขายในช่องทางธุรกจิคา้ปลกีและรายไดจ้ากการขาย
ในช่องทางธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ และหากพจิารณาจาก
ลูกค้าตามสถานทีต่ัง้ของลูกค้า รายได้จากการขายลดลงเกิดจากรายได้จากการขายสนิค้าใหลู้กคา้ในประเทศ โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการขายทีล่ดลง 

ต้นทุนขำย 

ต้นทุนขายของบรษิทัฯ ลดลง 119.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.5  จาก 2,644.8 ล้านบาท ส าหรบัรอบระยะเวลา
สามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 2,525.0 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการขายทีล่ดลง และวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วย
ทีล่ดลง 

ก ำไรขัน้ต้น 

ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้นเท่ากบั 1,416.3 ล้าน
บาท และ 1,496.5 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 34.9 และรอ้ยละ 37.2 ตามล าดบั โดย
อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ โดยหลกัจากวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยทีล่ดลง  



 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายรวมเพิม่ขึน้ 68.1 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.3 จาก 512.4 ล้านบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 580.5 ล้านบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
กนัยายน 2563 โดยหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการขนส่งสนิคา้ และค่าโฆษณาทีเ่พิม่ขึน้   

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมเพิม่ขึน้ 31.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.8 จาก 266.2 ลา้นบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 297.7 ล้านบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
กนัยายน 2563 โดยมสีาเหตุหลกัจากค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ซึง่บางส่วนถูกชดเชยดว้ยค่าเช่าที่ลดลง
จากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16)  

ก ำไรสุทธิส ำหรบัรอบระยะเวลำ 

บรษิัทฯ มกี าไรส าหรบัรอบระยะเวลาลดลง 18.9 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 3.5 จาก 542.5 ล้านบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 523.6 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
กนัยายน 2563 โดยมสีาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยดว้ยก าไรขัน้ตน้ที่
เพิม่ขึน้ ส่วนอตัราก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ลดลงจากรอ้ยละ 13.3 ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
2562 เป็นรอ้ยละ 12.9 ส าหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 

 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

2562 2563 

รายไดจ้ากการขาย 4,061.1 4,021.5 

รวมรำยได้ 4,085.9 4,060.1 

ตน้ทุนขาย 2,644.8 2,525.0 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 778.6 878.2 

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น เงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์พื่อคา้และมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์
ทางการเงนิฯ (19.3) 

 
(13.2) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 681.8 670.1 

ก ำไรส ำหรบังวด 542.5 523.6 

 
 
 

 

 



 

 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัรอบระยะเวลำเก้ำเดือน ปี 2563 

รำยได้จำกกำรขำย 

ส าหรบัรอบระยะเวลาเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย 12,561.8 ล้าน
บาท และ 12,129.4 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ ลดลง 432.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
3.4 โดยมสีาเหตุหลกัจากรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑส์ทีาอาคารทีล่ดลง เน่ืองจากปรมิาณการขายทีล่ดลง ซึง่บางส่วน
ถูกชดเชยด้วยรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ์สแีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอื่นทีเ่พิม่ขึน้ จากปรมิาณการ
ขายทีเ่พิม่ขึน้ หากพจิารณาในดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย รายไดจ้ากการขายลดลงโดยหลกัเกดิจากปรมิาณการ
ขายที่ลดลงทัง้จากช่องทางธุรกจิค้าปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) และช่องทางโครงการ ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยดว้ย
รายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ของช่องทางธุรกจิคา้ปลกี  และหากพจิารณาจากลูกคา้ตาม
สถานทีต่ัง้ของลูกคา้ รายไดจ้ากการขายลดลงทัง้จากรายไดจ้ากการขายสนิคา้ใหลู้กคา้ในประเทศ และรายไดจ้ากการ
ขายในต่างประเทศ โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการขายทีล่ดลง 

ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขายของบรษิทัฯ ลดลง 547.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.7 จาก 8,172.5 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาเกา้
เดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เป็น 7,624.6 ล้านบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการขายที่ลดลง และวตัถุดบิบางส่วนทีใ่ช้ในกระบวนการผลติมตี้นทุนเฉลี่ยต่อ
หน่วยที่ลดลง นอกจากนี้บรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายบางส่วนลดลงเนื่องจากในปีก่อนมกีารตัง้ส ารองผลประโยชน์พนักงาน
จ านวน 32.9 ลา้นบาท* 

ก ำไรขัน้ต้น 

ส าหรบัรอบระยะเวลาเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มกี าไรขัน้ต้นเท่ากบั 4,389.3 ล้าน
บาท และ 4,504.8 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 34.9 และรอ้ยละ 37.1 ตามล าดบั โดย
อตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ โดยหลกัจากวตัถุดบิบางส่วนทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติมตี้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยที่
ลดลง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายรวมเพิม่ขึน้ 80.1 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.1 จาก 1,578.9 ล้านบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 1,659.0 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
กนัยายน 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการขนส่งสนิคา้ ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณาทีเ่พิม่ขึ้น 
ซึง่บางส่วนถูกชดเชยดว้ยค่าใชจ้่ายทีล่ดลงจากการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนักงานในปีก่อน จ านวน 21.5 ลา้นบาท* 

 

 

 

 

 

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



 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บรษิัทฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมเพิม่ขึน้ 113.0 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.5 จาก 839.1 ล้านบาท ส าหรบั
รอบระยะเวลาเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 952.1 ล้านบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 กนัยายน 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึน้จากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)  ประกอบกับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่ง
บางส่วนถูกชดเชยดว้ยค่าเช่าทีล่ดลงจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) 
ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยดว้ยค่าใชจ้่ายทีล่ดลงเน่ืองจากการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนักงานเพิม่ขึน้ในปีก่อน จ านวน 31.1 
ลา้นบาท* 

ก ำไรสุทธิส ำหรบัรอบระยะเวลำ 

บรษิทัฯ มกี าไรส าหรบัรอบระยะเวลาลดลง 116.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.0 จาก 1,654.3 ลา้นบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็น 1,538.2 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
กนัยายน 2563 โดยมสีาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยดว้ยก าไรขัน้ตน้ที่
เพิม่ขึน้ ส่วนอตัราก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ลดลงจากรอ้ยละ 13.1 ส าหรบัรอบระยะเวลาเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
2562 เป็นรอ้ยละ 12.6 ส าหรบัรอบระยะเวลาเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 
 
 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำเก้ำเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

2562 2563 

รายไดจ้ากการขาย 12,561.8 12,129.4 

รวมรำยได้ 12,645.5 12,238.1 

ตน้ทุนขาย 8,172.5 7,624.6 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 2,418.0 2,611.1 

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น เงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์พื่อคา้และมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์
ทางการเงนิฯ (23.9) 3.6 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 2,078.9 1,998.8 

ก ำไรส ำหรบังวด 1,654.3 1,538.2 

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



 

 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

สินทรพัยร์วม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวมเท่ากับ 15,706.7 ล้านบาท และ 
16,365.1 ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 สนิทรพัย์รวมของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ย เงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น สนิค้าคงเหลอื ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ซึ่ง ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิัทฯ มี
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชเ้พิม่ขึน้จากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 5,093.2 ล้านบาท และ 5,329.2
ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 หนี้สนิรวมของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและ
เจา้หนี้อื่น หนี้สนิตามสญัญาเช่า  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  โดย ณ วนัที ่
30 กนัยายน 2563 หนี้สนิรวมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จากหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีเ่พิม่ขึน้จากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) ซึง่บางส่วนถูดชดเชยดว้ยเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นลดลง และเงนิกูย้มืระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิัทฯ มส่ีวนของผู้ถอืหุน้เท่ากบั 10,613.5 ล้านบาท และ 
11,035.9 ล้านบาท ตามล าดบั โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 มสีาเหตุหลกัมาจากก าไรสะสม
ยงัไม่จดัสรรทีเ่พิม่ขึน้ตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ล้ำนบำท) 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2563 

สินทรพัยร์วม 15,706.7 16,365.1 

หนี้สนิรวม 5,093.2 5,329.2 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 10,613.5 11,035.9 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,706.7 16,365.1 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                ขอแสดงความนับถอื 
 
 

                  (นางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง) 
                                                           ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ี
 


