
 

 

บริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
สําหรับผลการดาํเนินงานไตรมาส 1 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

ที ่TOA 12/2565 
 

12 พฤษภำคม 2565 
 

เรื่อง  ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่
31 มนีำคม 2565 

เรยีน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำย
จดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ จำกงบกำรเงนิส ำหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2565 ดงันี้ 
 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้จำกกำรขำย 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 และ 2565 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรขำย 4,422.3 ล้ำน
บำท และ 4,965.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 543.1 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
12.3 โดยมสีำเหตุหลกัจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์สทีำอำคำรที่เพิม่ขึน้ เนื่องจำกรำคำขำยเฉลี่ยที่เพิม่ขึ้น และ
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่ เพิ่มขึ้น เนื่องจำกปริมำณกำรขำยที่
เพิม่ขึน้ หำกพจิำรณำในดำ้นของช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย รำยไดจ้ำกกำรขำยเพิม่ขึน้โดยหลกัจำกกำรขำยในช่องทำง
ผู้ค้ำปลกี โดยมสีำเหตุหลกัจำกทัง้รำคำขำยเฉลี่ย และปรมิำณกำรขำยที่เพิม่ขึน้ และช่องทำงธุรกิจค้ำปลกีสมยัใหม่ 
(Modern Trade) โดยมสีำเหตุหลกัจำกปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ และหำกพจิำรณำจำกลูกคำ้ตำมสถำนทีต่ัง้ของลูกคำ้ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยเพิม่ขึน้ทัง้จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ใหลู้กคำ้ในประเทศ และรำยไดจ้ำกกำรขำยในต่ำงประเทศ 
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ 

ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 701.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.0 จำก 2,809.6 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
สำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 เป็น 3,510.9 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 
2565 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำคำวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ 

ก ำไรขัน้ต้น 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2564 และ 2565 บรษิัทฯ มกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 1,612.7 ล้ำน
บำท และ 1,454.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 36.5 และรอ้ยละ 29.3 ตำมล ำดบั โดย
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ลดลง โดยหลกัจำกวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยที่เพิม่ขึน้ 

 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยรวมเพิม่ขึน้ 58.0 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.1 จำก 521.8 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 เป็น 579.8 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 
มนีำคม 2565 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยส่งเสรมิกำรขำย ค่ำโฆษณำ และค่ำขนส่งทีเ่พิม่ขึน้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรรวมเพิม่ขึน้ 12.9 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.2 จำก 307.9  ลำ้นบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 เป็น 320.8 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 
มนีำคม 2565 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มคี่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้ 

ก ำไรสุทธิส ำหรบัรอบระยะเวลำ 

บรษิทัฯ มกี ำไรส ำหรบัรอบระยะเวลำลดลง 260.2 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.8 จำก 670.3 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 เป็น 410.1 ล้ำนบำท ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 
มนีำคม 2565 โดยมสีำเหตุหลกัจำกวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยทีเ่พิม่ขึ้น และค่ำใชจ้่ำย
ในกำรขำยและบรหิำรที่เพิม่ขึ้น อตัรำก ำไรสุทธขิองบรษิัทฯ ลดลงจำกร้อยละ 15.0 ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืน
สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 เป็นรอ้ยละ 8.2 ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2565 

 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

2564 2565 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 4,422.3 4,965.4 

รวมรำยได้ 4,456.3 4,997.2 

ตน้ทุนขำย 2,809.6 3,510.9 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 829.7  900.6 

ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่น และ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (54.8) 37.1 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 871.8 548.6 

ก ำไรส ำหรบังวด 670.3 410.1 
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ฐำนะทำงกำรเงิน 

สินทรพัยร์วม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 18,496.6 ล้ำนบำท และ 
19,211.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ โดยหลกัประกอบดว้ย เงนิสดและ
รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้
อื่น สนิคำ้คงเหลอื ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์สทิธกิำรใช ้ซึ่ง ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์
รวมเพิม่ขึ้น โดยหลกัเกิดจำกลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น สนิค้ำคงเหลอื และสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนเพิม่ขึน้ 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวมเท่ำกบั 6,045.5 ล้ำนบำท และ 6,023.1
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 หนี้สนิรวมของบรษิทัฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้
อื่น และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  โดย ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมลดลง โดยหลกัจำกเงนิกู้ยมืระยะสัน้
จำกสถำบนักำรเงนิทีล่ดลง บำงส่วนถูกชดเชยดว้ยภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565 บรษิัทฯ มส่ีวนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 12,451.1 ล้ำนบำท และ 
13,188.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ที่เพิม่ขึน้ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 มสีำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสะสมที่
ยงัไม่จดัสรรทีเ่พิม่ขึน้ตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ล้ำนบำท) 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2565 

สินทรพัยร์วม 18,496.6 19,211.4 

หนี้สนิรวม 6,045.5 6,023.1 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 12,451.1 13,188.3 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,496.6 19,211.4 

 

จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 
                 
                ขอแสดงควำมนับถอื 

 
 

                  (นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง) 
                                                           ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและบญัช ี


