
 

 

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร 
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2564 



 

 

ที ่TOA 30/2564 
 

12 พฤศจกิำยน 2564 
 

เรื่อง  ค ำอธบิำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืน และเก้ำ
เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 

เรยีน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งค ำอธบิำยและวเิครำะห์ของฝ่ำย
จดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ จำกงบกำรเงนิส ำหรบังวด 3 เดอืน และ 9 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 
2564 ดงันี้ 
 
คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 

รายได้จากการขาย 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำย 4,021.5 ล้ำน
บำท และ 3,980.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ ลดลง 41.1 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
1.0 โดยมีสำเหตุหลกัจำกรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรที่ลดลง เนื่องจำกปริมำณกำรขำยที่ลดลง และ
บำงส่วนถูกชดเชยดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจำก
ปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ หำกพจิำรณำในดำ้นของช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย รำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงในทุกช่องทำงกำร
จดัจ ำหน่ำยเน่ืองจำกปรมิำณกำรขำยทีล่ดลง และหำกพจิำรณำจำกลูกคำ้ตำมสถำนทีต่ัง้ของลูกคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำย
ลดลงโดยหลกัเกดิจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ใหลู้กคำ้ในประเทศ จำกปรมิำณกำรขำยทีล่ดลงและบำงส่วนถูกชดเชย
ดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ใหลู้กคำ้ในต่ำงประเทศทีเ่พิม่ขึน้ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 252.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.0  จำก 2,525.0 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
สำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 เป็น 2,777.5 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 
2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยทีเ่พิม่ขึน้ 

กาํไรขัน้ต้น 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 1,496.5 ล้ำน
บำท และ 1,202.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 37.2 และรอ้ยละ 30.2 ตำมล ำดบั โดย
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ลดลง โดยหลกัจำกวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยทีเ่พิม่ขึน้  

 

 



 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวมลดลง 55.1 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 จำก 580.5 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 เป็น 525.4 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
กนัยำยน 2564 โดยหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยส่งเสรมิกำรขำยและค่ำโฆษณำทีล่ดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรรวมเพิม่ขึน้ 49.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.7 จำก 297.7 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 เป็น 347.5 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
กนัยำยน 2564 โดยมสีำเหตุหลกัจำกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้ประกอบกบัมคี่ำใชจ้่ำยเพื่อป้องกนัและ
ดแูลพนักงำนในสถำนะกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 

กาํไรสุทธิสาํหรบัรอบระยะเวลา 

บรษิทัฯ มกี ำไรส ำหรบัรอบระยะเวลำลดลง 255.4 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 48.8 จำก 523.6 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 เป็น 268.2 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
กนัยำยน 2564 โดยมสีำเหตุหลกัจำกตน้ทุนขำยสนิคำ้ทีเ่พิม่ขึน้จำกรำคำวตัถุดบิทีสู่งขึน้ และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรที่
เพิม่ขึน้ ซึ่งบำงส่วนถูกชดเชยดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยทีล่ดลง ส่วนอตัรำก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ ลดลงจำกรอ้ยละ 12.9  
ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 เป็นร้อยละ 6.7 ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิ้นสุด
วนัที ่30 กนัยำยน 2564 

 

งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท) 

สาํหรบัรอบระยะเวลาสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 4,021.5 3,980.4 

รวมรายได้ 4,060.1 4,008.3 

ตน้ทุนขำย 2,525.0 2,777.5 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 878.2 872.9 

ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่น และมลูค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (13.2)  

 
6.2 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 670.1 351.7 

กาํไรสาํหรบังวด 523.6 268.2 

 
 
 

 

 



 

 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัรอบระยะเวลาเก้าเดือน ปี 2564 

รายได้จากการขาย 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำย 12,129.4 ล้ำน
บำท และ 12,898.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 769.4 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 6.3 โดยมสีำเหตุหลกัจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอื่นทีเ่พิม่ขึน้ จำก
ปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ หำกพจิำรณำในดำ้นของช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย รำยไดจ้ำกกำรขำยเพิม่ขึน้โดยหลกัเกดิจำก
ปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ทัง้จำกช่องทำงธุรกจิคำ้ปลกีและช่องทำงธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ซึ่งบำงส่วน
ถูกชดเชยด้วยรำยได้จำกกำรขำยที่ลดลงจำกช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยอื่นๆ จำกปริมำณกำรขำยที่ลดลง และหำก
พจิำรณำลูกคำ้ตำมสถำนทีต่ัง้ของลูกคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยเพิม่ขึน้ทัง้จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ใหลู้กคำ้ในประเทศ 
และรำยไดจ้ำกกำรขำยใหลู้กคำ้ในต่ำงประเทศ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 939.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.3 จำก 7,624.6 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
เกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 เป็น 8,563.6 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 
2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปรมิำณกำรขำยที่เพิม่ขึน้ และวตัถุดบิบำงส่วนทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อ
หน่วยทีเ่พิม่ขึน้ 

กาํไรขัน้ต้น 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 4,504.8 ล้ำน
บำท และ 4,335.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 37.1 และรอ้ยละ 33.6 ตำมล ำดบั โดย
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ลดลง โดยหลกัจำกวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยทีเ่พิม่ขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรษิัทฯ มคี่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวมลดลง 70.6 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 4.3 จำก 1,659.0 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 เป็น 1,588.4 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
กนัยำยน 2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยส่งเสรมิกำรขำยและค่ำโฆษณำที่ลดลง  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรรวมเพิม่ขึน้ 68.4 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.2 จำก 952.1 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 เป็น 1,020.5 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
กนัยำยน 2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยที่เพิม่ขึน้ประกอบกบัมคี่ำใชจ้่ำยเพื่อป้องกนั
และดแูลพนักงำนในสถำนะกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 

กาํไรสุทธิสาํหรบัรอบระยะเวลา 

บรษิทัฯ มกี ำไรส ำหรบัรอบระยะเวลำลดลง 55.7 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.6 จำก 1,538.2 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 เป็น 1,482.5 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
กนัยำยน 2564 โดยมสีำเหตุหลกัจำกตน้ทุนขำยสนิคำ้ทีเ่พิม่ขึน้จำกรำคำวตัถุดบิทีสู่งขึน้ และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรที่
เพิม่ขึน้ ซึ่งบำงส่วนถูกชดเชยดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยทีล่ดลง ส่วนอตัรำก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ ลดลงจำกรอ้ยละ 12.6 



 

 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 เป็นร้อยละ 11.4 ส ำหรบัรอบระยะเวลำเก้ำเดอืนสิ้นสุด
วนัที ่30 กนัยำยน 2564 
 
 

งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท) 

สาํหรบัรอบระยะเวลาเก้าเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 12,129.4 12,898.8 

รวมรายได้ 12,238.1 13,001.2 

ตน้ทุนขำย 7,624.6 8,563.6 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 2,611.1 2,608.9 

ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่น และมลูค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 3.6  (48.9) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,998.8 1,877.6 

กาํไรสาํหรบังวด 1,538.2 1,482.5 

 
 
 
ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัยร์วม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวมเท่ำกับ 16,486.3 ล้ำนบำท และ 
18,050.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 สนิทรพัย์รวมของบรษิทัฯ โดยหลกัประกอบด้วย เงนิสด
และรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อื่น สนิค้ำคงเหลอื ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ซึ่ง ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 บรษิัทฯ มี
สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ โดยหลกัจำกสนิคำ้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ำกบั 5,080.9 ล้ำนบำท และ 6,145.4
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 หนี้สนิรวมของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบด้วยเจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจำ้หนี้อื่น หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำนและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  โดย ณ วนัที ่
30 กนัยำยน 2564 หนี้สนิรวมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้โดยหลกัจำกเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 

 

 

 

 



 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 บรษิัทฯ มส่ีวนของผู้ถือหุน้เท่ำกบั 11,405.4 ล้ำนบำท และ 
11,904.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 มสีำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสะสม
ยงัไม่จดัสรรทีเ่พิม่ขึน้ตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
 
 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

สินทรพัยร์วม 16,486.3 18,050.1 

หนี้สนิรวม 5,080.9 6,145.4 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 11,405.4 11,904.7 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,486.3 18,050.1 

 
 
จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

                ขอแสดงควำมนับถอื 
 
 

                  (นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง) 
                                                           ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและบญัช ี
 


