
 

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร 
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 สิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2564 



 

 

ที ่TOA 14/2564 
 

13 พฤษภำคม 2564 
 

เรื่อง  ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่
31 มนีำคม 2564 

เรยีน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำย
จดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ จำกงบกำรเงนิส ำหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 ดงันี้ 
 
คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้จากการขาย 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรขำย 4,100.9 ล้ำน
บำท และ 4,422.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 321.4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  
7.8 โดยมสีำเหตุหลกัจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอื่นที่เพิม่ขึ้น เนื่องจำกปรมิำณกำรขำยที่เพิม่ขึ้น หำกพจิำรณำในด้ำนของช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำย รำยได้จำกกำรขำยเพิม่ขึ้นโดยหลกัจำกกำรขำยในช่องทำงผู้ค้ำปลีก และช่องทำงธุรกิจค้ำปลีกสมยัใหม่ 
(Modern Trade) โดยมสีำเหตุหลกัจำกปรมิำณกำรขำยที่เพิม่ขึน้ และหำกพจิำรณำจำกลูกคำ้ตำมสถำนทีต่ัง้ของลูกคำ้ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยเพิม่ขึน้ทัง้จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ใหลู้กคำ้ในประเทศ และรำยไดจ้ำกกำรขำยในต่ำงประเทศ 
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปรมิำณกำรขำยทีเ่พิ่มขึน้ 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 259.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.2 จำก 2,550.1 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
สำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2563 เป็น 2,809.6 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 
2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ 

กาํไรขัน้ต้น 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 1,550.8 ล้ำน
บำท และ 1,612.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 37.8 และรอ้ยละ 36.5 ตำมล ำดบั โดย
อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ ลดลง โดยหลกัจำกวตัถุดบิบำงส่วนที่ใช้ในกระบวนกำรผลติมตี้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยที่
เพิม่ขึน้ 

 



 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวมลดลง 26.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.8 จำก 548.1 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2563 เป็น 521.8 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 
มนีำคม 2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยส่งเสรมิกำรขำยและค่ำโฆษณำทีล่ดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรรวมลดลง 41.8 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.0 จำก 349.7 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2563 เป็น 307.9 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 
มนีำคม 2564 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรบรหิำรจดักำรกระบวนกำรท ำงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ 

กาํไรสุทธิสาํหรบัรอบระยะเวลา 

บรษิัทฯ มกี ำไรส ำหรบัรอบระยะเวลำเพิม่ขึน้ 248.7 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 59.0 จำก 421.6 ล้ำนบำท ส ำหรบั
รอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2563 เป็น 670.3 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่
31 มนีำคม 2564 โดยมสีำเหตุหลกัจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรทีล่ดลง อตัรำก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำก
รอ้ยละ 10.2 ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2563 เป็นรอ้ยละ15.0 ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำม
เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 

 

งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท) 

สาํหรบัรอบระยะเวลาสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2563 2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 4,100.9 4,422.3 

รวมรายได้ 4,131.1 4,456.3 

ตน้ทุนขำย 2,550.1 2,809.6 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 897.8  829.7 

ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่น เงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้และมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิฯ 

85.3 (54.8) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 597.9 871.8 

กาํไรสาํหรบังวด 421.6 670.3 

 

 

 

 



 

 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัยร์วม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 16,486.3 ล้ำนบำท และ 
18,308.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ โดยหลกัประกอบดว้ย เงนิสดและ
รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้
อื่น สนิคำ้คงเหลอื ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์สทิธกิำรใช ้ซึ่ง ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน เพิม่ขึน้ 1,202.2 ล้ำนบำท โดยหลกัเกดิจำกบรษิทัฯ มผีล
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวมเท่ำกบั 5,080.9 ล้ำนบำท และ 6,094.0
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 หนี้สนิรวมของบรษิทัฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้
อื่น และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  โดย ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ โดยหลกัจำกเจำ้หนี้กำรค้ำและ
เจำ้หนี้อื่นทีเ่พิม่ขึน้ 662.9 ลำ้นบำท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 บรษิัทฯ มส่ีวนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 11,405.4 ล้ำนบำท และ 
12,214.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ที่เพิม่ขึน้ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 มสีำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสะสมที่
ยงัไม่จดัสรรทีเ่พิม่ขึน้ตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 

สินทรพัยร์วม 16,486.3 18,308.1 

หนี้สนิรวม 5,080.9 6,094.0 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 11,405.4 12,214.1 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,486.3 18,308.1 

 

จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 
                 
                ขอแสดงควำมนับถอื 

 
 

                  (นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง) 
       ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและบญัช ี

 


