
 

 

 

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร 
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน 2564 



 

 

ที ่TOA 18/2564 
 

13 สงิหำคม 2564 
 

เรื่อง  ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืน และหกเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2564  

เรยีน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  
 
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ จำกงบกำรเงนิส ำหรบังวด 3 เดอืน และ 6 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2564 
ดงันี้ 
 
คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 

รายได้จากการขาย 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำย 4,007.0 ล้ำน
บำท และ 4,496.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 489.1 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
12.2 โดยมสีำเหตุหลกัจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์สทีำอำคำรและรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอื่นที่เพิม่ขึ้น เนื่องจำกปรมิำณกำรขำยที่เพิม่ขึ้น  หำกพจิำรณำในด้ำนของช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำย รำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้นโดยหลกัจำกกำรขำยในช่องทำงธุรกิจค้ำปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) และ
ช่องทำงธุรกจิคำ้ปลกี โดยมสีำเหตุหลกัจำกปรมิำณกำรขำยที่เพิม่ขึน้ และหำกพจิำรณำจำกลูกคำ้ตำมสถำนทีต่ัง้ของ
ลูกค้ำ รำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้นทัง้จำกรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้ลูกค้ำในประเทศ และรำยได้จำกกำรขำยใน
ต่ำงประเทศ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้  

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 426.9 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.7 จำก 2,549.5 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
สำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 เป็น 2,976.4 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 
2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปรมิำณกำรขำยที่เพิม่ขึน้ และวตัถุดบิบำงส่วนทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติมตี้นทุนเฉลีย่ต่อ
หน่วยทีส่งูขึน้  
 

กาํไรขัน้ต้น 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 1,457.5 ล้ำน
บำท และ 1,519.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 36.4 และรอ้ยละ 33.8 ตำมล ำดบั โดย
อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ ลดลง โดยหลกัจำกวตัถุดบิบำงส่วนที่ใช้ในกระบวนกำรผลติมตี้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยที่
เพิม่ขึน้ 



 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรษิัทฯ มคี่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวมเพิม่ขึ้น 10.9 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 2.1 จำก 530.4 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 เป็น 541.3 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30  

มถิุนำยน 2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำขนส่งทีเ่พิม่ขึน้ตำมยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรรวมเพิม่ขึน้ 60.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ19.8 จำก 304.7 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 เป็น 365.0 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
มถิุนำยน 2564 โดยมสีำเหตุหลกัจำกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจำกสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ 

กาํไรสุทธิสาํหรบัรอบระยะเวลา 

บรษิัทฯ มกี ำไรส ำหรบัรอบระยะเวลำลดลง 48.9 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 8.2 จำก 593.0 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 เป็น 544.1 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
มถิุนำยน 2564 โดยมสีำเหตุหลกัจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ และบำงส่วนถูกชดเชย
ดว้ยก ำไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนอตัรำก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ ลดลงจำกรอ้ยละ 14.7 ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 เป็นรอ้ยละ 12.0 ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2564 

 

งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท) 

สาํหรบัรอบระยะเวลาสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2563 2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 4,007.0 4,496.1 

รวมรายได้ 4,046.8 4,536.6 

ตน้ทุนขำย 2,549.5 2,976.4 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 835.1 906.3 

ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่น และมลูค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 
(68.6) 

 
(0.2) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 730.8 654.1 

กาํไรสาํหรบังวด 593.0 544.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน ปี 2564 

รายได้จากการขาย 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำย 8,107.9 ล้ำน
บำท และ 8,918.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 810.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  
10.0 โดยมสีำเหตุหลกัจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอื่นที่เพิม่ขึ้นเนื่องจำกปรมิำณกำรขำยที่เพิม่ขึ้น หำกพจิำรณำในด้ำนของช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำย รำยไดจ้ำกกำรขำยเพิม่ขึน้โดยหลกัจำกช่องทำงธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) และช่องทำงกำรคำ้
ปลกี โดยมสีำเหตุหลกัจำกปรมิำณกำรขำยที่เพิม่ขึน้ และหำกพจิำรณำจำกลูกคำ้ตำมสถำนทีต่ัง้ของลูกคำ้ รำยไดจ้ำก
กำรขำยเพิม่ขึน้ทัง้จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ใหลู้กคำ้ในประเทศ และรำยไดจ้ำกกำรขำยในต่ำงประเทศ โดยมสีำเหตุ
หลกัมำจำกปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 686.4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.5 จำก 5,099.6 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
หกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 เป็น 5,786.0 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 
2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปรมิำณกำรขำยที่เพิม่ขึน้ และวตัถุดบิบำงส่วนทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อ
หน่วยทีส่งูขึน้ 

กาํไรขัน้ต้น 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 3,008.3 ล้ำน
บำท และ 3,132.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 37.1 และรอ้ยละ 35.1 ตำมล ำดบั โดย
อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ ลดลง โดยหลกัจำกวตัถุดบิบำงส่วนที่ใช้ในกระบวนกำรผลติมตี้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยที่
สงูขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรษิัทฯ มคี่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวมลดลง 15.4 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.4 จำก 1,078.5 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 เป็น 1,063.1 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
มถิุนำยน 2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยส่งเสรมิกำรขำยและค่ำโฆษณำทีล่ดลง และบำงส่วนถูกชดเชยดว้ยค่ำ
ขนส่งและค่ำคอมมชิชัน่และเงนิจงูใจทีเ่พิม่ขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรรวมเพิม่ขึน้ 18.5 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.8 จำก 654.4 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 เป็น 672.9 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 
มถิุนำยน 2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจำกสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้  

กาํไรสุทธิสาํหรบัรอบระยะเวลา 

บรษิทัฯ มกี ำไรส ำหรบัรอบระยะเวลำเพิม่ขึน้ 199.8 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.7 จำก 1,014.6 ล้ำนบำท ส ำหรบั
รอบระยะเวลำหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 เป็น 1,214.4 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 มถิุนำยน 2564 โดยมสีำเหตุหลกัจำกก ำไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยทีล่ดลง และบำงส่วนถูกชดเชยจำก



 

 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ อตัรำก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 12.4 ส ำหรบัรอบระยะเวลำหกเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 เป็นรอ้ยละ 13.5 ส ำหรบัรอบระยะเวลำหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2564 
 
 

งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท) 

สาํหรบัรอบระยะเวลาหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2563 2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 8,107.9 8,918.4 

รวมรายได้ 8,178.0 8,992.9 

ตน้ทุนขำย 5,099.6 5,786.0 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 1,732.9 1,736.0 

ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่น และมลูค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 
16.8  

 
(55.1) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,328.7 1,526.0 

กาํไรสาํหรบังวด 1,014.6 1,214.4 

 
 
ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัยร์วม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวมเท่ำกับ 16,486.3 ล้ำนบำท และ 
18,384.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 สนิทรพัย์รวมของบรษิทัฯ โดยหลกัประกอบดว้ย เงนิสด
และรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อื่น สนิคำ้คงเหลอื ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์สทิธกิำรใช ้ สนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้ ณ 30 มถิุนำยน 2564 
มสีำเหตุหลกัมำจำกเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
หรอืขำดทุนทีเ่พิม่ขึน้จำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่พิม่ขึน้ 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ำกบั 5,080.9 ล้ำนบำท และ 6,217.4
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน 2564 หนี้สนิรวมของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบด้วยเจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจำ้หนี้อื่น หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ และภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน หนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ ณ 30 มถิุนำยน 2564 มสีำเหตุ
หลกัมำจำกเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจำกรำคำวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ 

 

 

 



 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน 2564 บรษิัทฯ มส่ีวนของผู้ถอืหุน้เท่ำกบั 11,405.4 ล้ำนบำท และ
12,166.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 มสีำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสะสม
ยงัไม่จดัสรรทีเ่พิม่ขึน้ตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

 
 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ณ วนัท่ี 30 

มิถนุายน 2564 

สินทรพัยร์วม 16,486.3 18,384.3 

หนี้สนิรวม 5,080.9 6,217.4 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 11,405.4 12,166.9 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,486.3 18,384.3 

 
 

จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

                ขอแสดงควำมนับถอื 
 
 

                  (นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง) 
       ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและบญัช ี

 


