
 

 

ที ่TOA 13/2561 
 

14 สงิหาคม 2561 
 

เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 
มถุินายน 2561 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ย
จดัการส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ จากงบการเงนิส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 ดงันี้ 
 
ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้จำกกำรขำย 

ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย 7,717.9 ลา้น
บาท และ 8,055.9 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 338.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
4.4 โดยมสีาเหตุหลกัจากรายได้จากการขายผลติภณัฑ์สทีาอาคารที่เพิม่ขึน้ เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิม่ขึน้ และ
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สแีละสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากปริมาณการขายที่
เพิม่ขึน้ หากพจิารณาในดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย รายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้มสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้าก
การขายในช่องทางธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากราคาขายเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ และรายไดจ้าก
การขายในช่องทางผู้ค้าปลีก และช่องทางอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลกัจากปริมาณการขายที่สูงขึ้น และหาก
พจิารณาจากลูกค้าตามสถานที่ตัง้ของลูกค้า รายได้จากการขายเพิม่ขึน้ทัง้จากรายได้จากการขายสนิค้าใหลู้กค้าใน
ประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายใน
ต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากปรมิาณการขายทีส่งูขึน้ 

ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายของบรษิทัฯ เพิม่ขึ้น 221.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.4 จาก 5,020.4 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลา
หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 เป็น 5,241.5 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 
2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ และวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติยงัคงมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อ
หน่วยทีส่งูกว่าเมื่อเทยีบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ก ำไรขัน้ต้น 

ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560 และ 30 มถุินายน 2561 บรษิัทฯ มกี าไรขัน้ต้นเท่ากบั 
2,697.5 ล้านบาท และ 2,814.4 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 35.0 และ ร้อยละ 34.9 
ตามล าดบั อตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ ลดลงเลก็น้อย โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของต้นทุนวตัถุดบิหลกั ซึ่ง
บางสว่นถูกชดเชยดว้ยราคาขายเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ 



 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายรวมเพิม่ขึน้ 133.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.6 จาก 981.5 ลา้นบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 เป็น 1,115.4 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 
มถุินายน 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขายทีเ่พิม่ขึน้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมลดลง 93.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.3 จาก 609.1 ลา้นบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 เป็น 516.0 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
มถุินายน 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเพื่อเสนอขายหลกัทรพัยแ์ก่ประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก และการรบัรูก้ าไรจากอตัราแลกเปลีย่นส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 

ก ำไรสุทธิส ำหรบัรอบระยะเวลำ 

บรษิทัฯ มกี าไรส าหรบัรอบระยะเวลาเพิม่ขึน้ 76.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.5 จาก 894.5 ลา้นบาท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 เป็น 970.5 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
มถุินายน 2561 สว่นอตัราก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 11.5 ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
มถุินายน 2560 เป็นรอ้ยละ 12.0 ส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 

 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

2560 2561 

รายไดจ้ากการขาย 7,717.9 8,055.9 

รวมรำยได้ 7,764.3 8,114.1 

ตน้ทุนขาย 5,020.4 5,241.5 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,590.6 1,631.4 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 1,153.2 1,241.3 

ก ำไรส ำหรบังวด 894.5 970.5 

 

 

 

 

 

 



 

 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

สินทรพัยร์วม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีสนิทรพัย์รวมเท่ากบั 14,095.1 ล้านบาท และ 
14,549.0 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ โดยหลกัประกอบดว้ย ลูกหนี้
การคา้และลกูหนี้อื่น สนิคา้คงเหลอื ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ – กองทุนรวม ซึง่ ณ วนัที ่
30 มถุินายน 2561 บรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ โดยหลกัจากวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากราคาวตัถุดบิทีสู่งขึน้ และ
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทีเ่พิม่ขึน้ โดยมสีาเหตุหลกัจากงานระหว่างก่อสรา้งโรงงานผลติแห่งใหม่ในประเทศอนิโดนีเซยี 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 5,682.1 ลา้นบาท และ 5,471.2 
ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 หนี้สนิรวมของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและ
เจา้หนี้อื่น และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 หนี้สนิรวมของบรษิทัฯ ลดลงจากการ
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 บรษิัทฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 8,413.0 ล้านบาท และ 
9,077.8 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากก าไรสะสมยงั
ไม่จดัสรรทีเ่พิม่ขึน้ตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ล้ำนบำท) 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2560 
ณ วนัท่ี 30 

มิถนุำยน 2561 

สินทรพัยร์วม 14,095.1 14,549.0 

หนี้สนิรวม 5,682.1 5,471.2 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 8,413.0 9,077.8 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 14,095.1 14,549.0 

 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                ขอแสดงความนบัถอื 

 
 

                  (นายพงษ์เชดิ จามกีรกุล) 
       กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


