
 

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต  
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ 
เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวม
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล  
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 3 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัการน าขอ้ยกเวน้
จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชำตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,821,522 1,590,851 1,911,262 717,696
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
   มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 8 4,321,938 - 4,109,086 -
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ - 5,261,903 - 4,954,086
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 9 2,984,323 3,037,378 3,145,521 2,932,367
สว่นของลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้
ทีค่รบกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 53,460 53,441 51,134 50,647

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13 ง) - - 70,949 6,021
สนิคา้คงเหลอื 2,219,506 2,212,075 1,450,019 1,521,745
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 174,639 178,650 62,649 63,731

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 12,575,388 12,334,298 10,800,620 10,246,293

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ 111,041 117,212 108,177 114,525
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - 3,246,805 3,219,848
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 5,710 - 5,710 -

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - 5,710 - 5,710
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 13,331 13,531 13,331 13,531
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 11 2,778,801 2,756,600 1,185,157 1,198,615
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 1,357,436 - 1,111,914 -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11 123,554 315,334 122,140 122,868
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 103,692 105,053 77,181 69,674
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 61,868 58,947 3,904 3,903

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 4,555,433 3,372,387 5,874,319 4,748,674

รวมสินทรพัย ์ 17,130,821 15,706,685 16,674,939 14,994,967

                       กรรมการ _______________________________                  กรรมการ __________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

 
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 480,000 575,000 400,000 450,000
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 4,037,566 3,752,317 3,334,066 2,884,127
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 443,059 286,862 424,812 268,868
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีค่รบกาํหนด
ชาํระภายในหนึ่งปี 143,584 - 128,184 -

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 71,534 59,860 47,711 33,381

รวมหนี้สินหมนุเวียน 5,175,743 4,674,039 4,334,773 3,636,376

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 1,025,186 - 1,000,481 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 421,085 409,945 365,145 357,119
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 9,398 9,218 - -

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 1,455,669 419,163 1,365,626 357,119

รวมหนี้สิน 6,631,412 5,093,202 5,700,399 3,993,495

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

 
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั จาํนวน 2,029,000,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 2,029,000 2,029,000 2,029,000 2,029,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้
หุน้สามญั จาํนวน 2,029,000,000 หุน้ 
มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 2,029,000 2,029,000 2,029,000 2,029,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 5,761,533 5,761,533 5,761,533 5,761,533
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 202,900 202,900 202,900 202,900
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,257,678 3,444,468 3,045,239 3,072,171

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (732,395) (748,919) (64,132) (64,132)

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 10,518,716 10,688,982 10,974,540 11,001,472
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (19,307) (75,499) -  - 

รวมส่วนของเจ้าของ 10,499,409 10,613,483 10,974,540 11,001,472

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 17,130,821 15,706,685 16,674,939 14,994,967

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 4,100,939 4,334,072 3,542,496 3,768,136
ตน้ทุนขาย (2,550,119) (2,790,591) (2,228,312) (2,495,817)

กาํไรข ัน้ต้น 1,550,820 1,543,481 1,314,184 1,272,319
เงนิปันผลรบั 3,530 1,441 3,530 1,441
รายไดอ้ืน่ 26,672 26,539 28,081 32,036
ค่าใชจ้า่ยในการขาย (548,109) (507,566) (358,654) (327,150)
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (349,663) (272,891) (274,482) (193,003)
กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 48,405 (11,700) 130,264 (22,928)
ขาดทุนจากมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ (133,781) - (132,534) -
กําไรจากมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ - 33,542 - 32,750
ตน้ทุนทางการเงนิ (9,105) (5,514) (8,224) (4,573)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 588,769 807,332 702,165 790,892
ภาษเีงนิได้ 12 (170,114) (177,020) (153,950) (159,776)
กาํไรสาํหรบังวด 418,655 630,312 548,215 631,116

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่น:
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (1,168) 989 - -

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,168) 989 - -

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 113,793 (15,854) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 113,793 (15,854) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ ื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 112,625 (14,865) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 531,280 615,447 548,215 631,116

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 421,562 633,696 548,215 631,116
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (2,907) (3,384) - -

418,655 630,312 548,215 631,116

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 534,355 618,283 548,215 631,116
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (3,075) (2,836) - -

531,280 615,447 548,215 631,116

กาํไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.21 0.31 0.27 0.31

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

การวดัม ูลค่าใหม่ ผลต่าง การเปลี่ยนแปลง
จดัสรรแล้ว - ของภาระผกูพนั จากการรวม ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน  ทุนสาํรอง การแปลง ผลประโยชน์หลงั ธรุกิจภายใต้การ ของบริษทัใหญ่ อื่นของส่วน ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสีย รวมส่วนของ
และชาํระแล้ว ม ูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน ออกจากงาน ควบคมุเดียวกนั ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ที่ไม ่ม ีอาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2562 2,029,000 5,761,533 202,900 2,113,881 (273,105) (68,925) (194,894) (150,820) (687,744) 9,419,570 (55,506) 9,364,064
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 633,696 (16,155) 742 - - (15,413) 618,283 (2,836) 615,447
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2562 2,029,000 5,761,533 202,900 2,747,577 (289,260) (68,183) (194,894) (150,820) (703,157) 10,037,853 (58,342) 9,979,511

ยอดคงเหลือต้นงวด
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม 2,029,000 5,761,533 202,900 3,444,468 (334,876) (67,979) (194,894) (151,170) (748,919) 10,688,982 (75,499) 10,613,483

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 4 - - - (60,523) - - - - - (60,523) (10,045) (70,568)

ยอดคงเหลือต้นงวด 
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 2,029,000 5,761,533 202,900 3,383,945 (334,876) (67,979) (194,894) (151,170) (748,919) 10,628,459 (85,544) 10,542,915

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
การเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่

ในบรษิทัยอ่ย 10 - - - - - - - (96,269) (96,269) (96,269) 69,312 (26,957)
เงนิปันผล 14 - - - (547,829) - - - - - (547,829) - (547,829)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 421,562 113,872 (1,079) - - 112,793 534,355 (3,075) 531,280
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563 2,029,000 5,761,533 202,900 3,257,678 (221,004) (69,058) (194,894) (247,439) (732,395) 10,518,716 (19,307) 10,499,409

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม
ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 
กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่น
ทุนที่ออก จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั

และชาํระแล ้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน รวมส่วนของเจ้าของ
หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 2,029,000 5,761,533 202,900 1,874,514 (64,132) 9,803,815
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 631,116 - 631,116

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 2,029,000 5,761,533 202,900 2,505,630 (64,132) 10,434,931

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 2,029,000 5,761,533 202,900 3,072,171 (64,132) 11,001,472
- ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่
มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 4 - - - (27,318) - (27,318)

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 2,029,000 5,761,533 202,900 3,044,853 (64,132) 10,974,154

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
เงนิปันผล 14 - - - (547,829) - (547,829)
กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 548,215 - 548,215

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 2,029,000 5,761,533 202,900 3,045,239 (64,132) 10,974,540

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

 
พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 588,769 807,332 702,165 790,892
รายการปรบัปรงุ
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 133,720 85,582 93,580 63,601
(กลบัรายการ) คา่เผือ่การดอ้ยคา่ 27,275 1,104 30,934 (10,777)
(กลบัรายการ) คา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (6,223) (637) 3,755 (2,135)
กาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (185) (124) (199) (180)
กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่
   ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (34,276) - (32,569)  - 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้  - (3,821) - (3,228)
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์ของพนกังาน 10,605 10,744 8,296 7,208
ขาดทุนจากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ
   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 168,057 - 165,103 -
กาํไรจากมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ - (29,721) - (29,523)
ดอกเบีย้รบั (6,205) (6,735) (6,541) (8,457)
ตน้ทุนทางการเงนิ 9,105 5,514 8,224 4,573
รายไดเ้งนิปันผล (3,530) (1,441) (3,530) (1,441)
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (38,599) 7,601 (132,588) 12,938

การเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (38,716) (224,776) (173,315) (344,993)
ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้ 13,438 9,787 13,148 9,644
สนิคา้คงเหลอื (3,450) 141,397 66,351 221,702
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 3,350 (10,111) 1,081 10,543
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (2,922) (4,764) (2) 73
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (160,437) (230,319) (76,802) (121,998)
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 11,674 16,493 14,330 16,619
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจา่ย (269) (15,390) (269) (15,390)
หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น 180 (505) - -

กระแสเงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 671,361 557,210 681,152 599,671
จา่ยภาษเีงนิได้ (6,132) (9,360) (445) (804)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 665,229 547,850 680,707 598,867

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตอ่)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

 
พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจา่ยเพือ่ลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ 10  - - (26,957) -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (12,008) (1,131) (12,008) (900)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (148,965) (159,412) (38,505) (61,413)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (3,155,651) - (2,896,123) -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ - (3,069,444) - (2,754,344)
เงนิใหกู้ย้มืแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (60,220) -
เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - -  - 131,650
เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 214 201 214 201
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 3,962,251 - 3,609,005 -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ - 2,608,033 - 2,346,003
ดอกเบีย้รบั 2,021 4,670 2,397 8,056
เงนิปันผลรบั 1,862 1,441 1,862 1,441

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)จากกจิกรรมลงทุน 649,724 (615,642) 579,665 (329,306)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดจา่ยเพือ่ลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ 10 (26,957) -  - -
เงนิสดจา่ยหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (42,565) - (39,617) -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (95,000) - (50,000) -
เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (1,444) (5,572) (1,815) (4,661)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (165,966) (5,572) (91,432) (4,661)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 1,148,987 (73,364) 1,168,940 264,900
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 1,590,851 1,866,642 717,696 473,280
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของ
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 20,523 (4,072) 24,626 2,769

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง) 61,161 (11,168) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 2,821,522 1,778,038 1,911,262 740,949

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด
โอนสนิคา้ไปเป็นอุปกรณ์ 2,435 2,202 1,620 1,038
โอนสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเป็นอุปกรณ์ - 62 - 62
โอนสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่นเป็นอุปกรณ์ - 15,787 - -
โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 38 - - -
เงนิปันผลคา้งจา่ย 547,829 - 547,829 -
เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 62,268 49,755 59,092 47,835
เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 1,289 - 1,289 -

เจา้หน้ีจากการซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ - 606 - 606
ลกูหน้ีจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 169 - 169 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่31/2 หมู ่3 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
 
กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (“กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรผลติและจ ำหน่ำยสแีละเคมภีณัฑ ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยำ่งอื่น 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่12 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2563 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์  
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณี  
ทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 

1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมม่ำถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 4 และ 
2) กำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสั

โคโรนำ 2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถือปฏบิตัิ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในชว่งเวลำระหวำ่งวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยใช ้
มำตรกำรผอ่นปรนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรน ำมำตรฐำนใหมม่ำถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 4 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และทีเ่กีย่วกบั
สญัญำเช่ำ (TFRS 16) มำปรบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิีรบัรู้ผลกระทบสะสมไปยงัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified 
retrospective) และไม่ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบ กลุ่มกจิกำรไดท้ ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ โดยผลสะสมของกำรเริม่ใชม้ำตรฐำนกำรบญัชใีหม่จะปรบัปรุงในยอดยกมำ ณ วนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 
ผลกระทบของ 

TAS 32 และ TFRS 9 

 
ผลกระทบของ 

TFRS 16 

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 

 
- 

 
5,261,903 

 
- 

 
5,261,903 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ 5,261,903 (5,261,903) - - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 3,037,378 (77,593) - 2,959,785 
ส่วนของลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซือ้ทีค่รบ
ก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 

 
53,441 

 
1,282 

 
- 

 
54,723 

     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่
ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
- 

 
5,710 

 
- 

 
5,710 

เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 5,710 (5,710) - - 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 1,370,264 1,370,264 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 315,334 - (200,060) 115,274 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 105,053 5,743 - 110,796 
 
  

4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 
ผลกระทบของ 

TAS 32 และ TFRS 9 

 
ผลกระทบของ 

TFRS 16 

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 3,752,317 - (22,400) 3,729,917 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  

 
- 

 
- 

 
140,742 

 
140,742 

     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 1,051,862 1,051,862 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม 3,444,468 (60,523) - 3,383,945 
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
ของบรษิทัยอ่ย 

 
(75,499) 

 
(10,045) 

 
- 

 
(85,544) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 
ผลกระทบของ 

TAS 32 และ TFRS 9 

 
ผลกระทบของ 

TFRS 16 

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน - 4,954,086 - 4,954,086 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ 4,954,086 (4,954,086) - - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 2,932,367 (33,668) - 2,898,699 
ส่วนของลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซือ้ทีค่รบก ำหนด
ช ำระในหนึ่งปี 

 
50,647 

 
1,282 

 
- 

 
51,929 

     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่
ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
- 

 
5,710 

 
- 

 
5,710 

เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 5,710 (5,710) - - 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 1,139,465 1,139,465 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 122,868 - (9,195) 113,673 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 69,674 5,068 - 74,742 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 
ผลกระทบของ 

TAS 32 และ TFRS 9 

 
ผลกระทบของ 

TFRS 16 

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 2,884,127 - (22,400) 2,861,727 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
126,780 

 
126,780 

     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 1,025,890 1,025,890 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม 3,072,171 (27,318) - 3,044,853 
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบติัทางบญัชีของกลุ่มกิจการทีเ่ป็น
สาระส าคญัในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนทีจ่ดัเป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนทีจ่ดัเป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ย
มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน  
 
เงนิลงทุนในตราสารทุน 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน จำกเดมิจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนระยะยำวอื่นและแสดงดว้ยวธิรีำคำทุน เปลีย่นเป็นจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
การดอ้ยคา่ 
 
จำกขอ้ก ำหนดทำงบญัชใีหม่เกี่ยวกบักำรรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้และ
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อโดยใช้วธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น ณ วนัที่รบัรู้เริม่แรก
จ ำนวน 76.31 ลำ้นบำท ส ำหรบังบกำรเงนิรวมและจ ำนวน 32.39 ลำ้นบำท ส ำหรบังบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร โดยรบัรูก้ำรปรบัปรุงเมือ่เริม่
น ำมำตรฐำนมำใชค้รัง้แรกในก ำไรสะสมตน้งวด 
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สญัญาเชา่ 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ โดยกำรรบัรู้หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเชำ่ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัิ
ดงักล่ำวจะรบัรูด้้วยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะต้องช ำระ คดิลดด้วยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกู้ยมื 
สว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว อยูร่ะหว่ำงรอ้ยละ 1.81 ถงึ รอ้ยละ 3.50 
 
รำยกำรกระทบยอดภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีเ่คยเปิดเผยในงบกำรเงนิของปีก่อนกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัตน้งวด
ของปีปัจจุบนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  575,978 512,844 
(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่  

   ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

(226,301) 
 

(182,056) 
(หกั): สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (41,863) (14,460) 
(หกั): สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (12,612) (9,892) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำและกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ 897,447 846,234 
(หกั): รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงในอตัรำหรอืดชันีทีก่ระทบ 

   ต่อจ ำนวนเงนิผนัแปรตำมสญัญำ (45) - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,192,604 1,152,670 
   
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 140,742 126,780 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่ม่หมนุเวยีน 1,051,862 1,025,890 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชด้ว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำคำ้งช ำระ
และสทิธกิำรเช่ำ(แสดงรวมในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน) ทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำร
ไมม่สีญัญำเชำ่ทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเชำ่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ทีด่นิ 414,215 405,900 208,251 215,034 
อสงัหำรมิทรพัย ์ 847,983 871,809 824,573 847,571 
ยำนพำหนะ 95,238 92,555 79,090 76,860 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 1,357,436 1,370,264 1,111,914 1,139,465 
 

ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้ กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนส ำหรบัสญัญำเชำ่ทีก่จิกำร
มอียูก่่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• พจิำรณำวำ่สญัญำเชำ่เป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไมต่ำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ถอืวำ่สญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเชำ่คงเหลอืน้อยกวำ่ 12 เดอืนนบัจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 
• สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ 
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเชำ่ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเชำ่หรอืยกเลกิสญัญำเชำ่ 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของมำตรฐำน

กำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเชำ่
หรอืไม่ 

 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั  
 

เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 

กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่ 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 

 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ
ซึ่งสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ยกเว้นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรู้ต้นทุนกำรท ำ
รำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กลุ่มกจิกำรพจิำรณำลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่มอีนุพนัธแ์ฝง (Embedded derivatives) เพื่อพจิำรณำ
วำ่เขำ้เงือ่นไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
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ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมลูคำ่ในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและจำกลกัษณะ
ของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจดัเป็น 3 ประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูคำ่ ดงันี้ 
 

- รำคำทุนตดัจดัหน่ำย: สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) จะรบัรูด้ว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยไดด้อกเบี้ยจะรบัรูต้ำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู่ในรำยไดท้ำง
กำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
สว่นรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูใ้นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

- มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
ที่มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รำยกำรขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำรบัรู้ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรำยได้อื่น และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่
มำยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว  

- มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวท้ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำแบบรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
และมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยก ำไรหรอืขำดทุนจำก
กำรวดัมลูคำ่ภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

 
กลุ่มกจิกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมือ่โมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปลีย่นไปเท่ำนัน้ 
 
ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมลูค่ำ (ซึง่ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงได)้ คอื ก) มลูค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรู้ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั  
โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรวดัมลูค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ้ื่น 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี 
มำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในชว่งเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
ส ำหรบักำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีดว้ยมลูค่ำเดยีวกบัมูลค่ำ
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ดงันัน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 วดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
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การดอ้ยคา่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรตอ้งพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวธิีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิกีำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำนัน้ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของ
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ 
ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอยำ่งงำ่ยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี 
มำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในชว่งเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
โดยเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลที่มกีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward looking information) มำใช้ในกำรพจิำรณำรบัรู้ผลขำดทุนด้ำน
เครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ และเงนิใหกู้แ้ก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อใหก้ำรค ้ำประกนัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม และวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ดว้ยมลูคำ่ทีส่งูกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงนิคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของสญัญำค ้ำประกนัและ ข) จ ำนวนเงนิทีร่บัรู้
เมือ่เริม่แรกหกัดว้ยจ ำนวนเงนิสะสมของรำยไดท้ีร่บัรู ้
 
อนุพนัธท์างการเงนิ  
 
อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสญัญำอนุพนัธ์ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงัก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
สญัญาเชา่ 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำทีด่นิ ออฟฟิศ คลงัสนิคำ้ อุปกรณ์ และรถยนต์ โดยสญัญำเช่ำส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำกำรเช่ำคงที่เป็นเวลำ 3 ถงึ  
10 ปี โดยบำงสญัญำมเีงื่อนไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์
ต่ำง ๆ เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำทีจ่่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน สุทธจิำกเงนิจูงใจตำมสญัญำเช่ำ 
ทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ชำ่ จะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเชำ่เมือ่กลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัยส์ทิธิ
กำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำร  
คดิคำ่เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมคำ่เชำ่จ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 

 คำ่เชำ่คงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
 คำ่เชำ่ผนัแปร ทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
 มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
 รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
 คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 

 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งต้นดว้ยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้กลุ่มกจิกำร  
จะคิดลดด้วยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ ซึ่งก็คืออตัรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยมื เพื่อให้ได้มำซึ่งสนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำใกล้เคี ยงกนั  
ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้้วยจ ำนวนทีร่บัรู้เริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมถึงค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ด้ช ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำ
สญัญำสุทธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่ ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก และตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย์ โดยค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเชำ่
ระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำต ่ำจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวธิเีส้นตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คอืสญัญำเช่ำที่มอีำยุสญัญำเช่ำ 
น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำประกอบดว้ย สญัญำเชำ่อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ส ำนกังำนขนำดเลก็ 
 

5 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรต้องใช้ดุลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย 
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 
ขอ้มูลตำมส่วนงำนกลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำเสนอขอ้มลูจ ำแนกตำมส่วนงำน เนื่องจำกผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนพจิำรณำว่ำ
กลุ่มกจิกำรมกีำรด ำเนินธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยสแีละเคมภีณัฑเ์พยีงส่วนงำนเดยีว ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนประเมนิผล
กำรด ำเนินงำนโดยพจิำรณำจำกผลก ำไรก่อนภำษตีำมสว่นงำน ซึง่ใชเ้กณฑใ์นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนเชน่เดยีวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยทัง้หมดของกลุ่มกจิกำรรบัรูเ้มื่อปฏบิตัติำม
ภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 
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7 มูลค่ำยติุธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีม่ลูค่ำยุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 มีนำคม  

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน      

 
  

เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ 153,232 220,711 4,168,706 5,041,192 - - 4,321,938 5,261,903 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อ่ืน         
เงนิลงทนุระยะยำวอื่น - - - - 5,710 5,710 5,710 5,710 
รวมสินทรพัย ์ 153,232 220,711 4,168,706 5,041,192 5,710 5,710 4,327,648 5,267,613 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 มีนำคม  

พ.ศ.  2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2562 

พนับำท 

31 มีนำคม  
พ.ศ.  2563 

พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2562 

พนับำท 

31 มีนำคม  
พ.ศ.  2563 

พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2562 

พนับำท 

31 มีนำคม  
พ.ศ.  2563 

พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ.  2562 

พนับำท 
สินทรพัย ์         
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน      

 
  

เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ 150,075 218,211 3,959,011 4,735,875 - - 4,109,086 4,954,086 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อ่ืน         
เงนิลงทนุระยะยำวอื่น - - - - 5,710 5,710 5,710 5,710 
รวมสินทรพัย ์ 150,075 218,211 3,959,011 4,735,875 5,710 5,710 4,114,796 4,959,796 

 
ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งงวด 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบั 1 อำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อล่ำสุดจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมลูค่ำยุตธิรรม
ของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิในระดบัที ่2 อำ้งองิมลูคำ่สุทธทิำงบญัช ี(NAV) ทีเ่ผยแพรโ่ดยบรษิทับรหิำรจดักำร 
 
กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) อำจส่งผลต่อควำมผนัผวนต่อรำคำของหลกัทรพัย์ 
ทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยูภ่ำยหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่กลุ่มกจิกำรมแีผนกำรจดักำรควำมเสีย่งและนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะพจิำรณำ
จำกสถำนกำรณ์และประเมนิผลกระทบต่อกลุ่มกจิกำร รวมทัง้กำรจดักำรอยำ่งมปีระสทิธผิลเพือ่ลดผลกระทบดงักล่ำว 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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8 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนซึง่ประกอบดว้ย ตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน 
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด - - 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำน  
   กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมม่ำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4)   

 
5,261,903 

 
4,954,086 

กำรซือ้เพิม่ขึน้ 3,154,735 2,895,208 
กำรจ ำหน่ำย (3,926,643) (3,575,105) 

กำกำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ยุตธิรรม (168,057) (165,103) 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 4,321,938 4,109,086 
 

9 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุ 13 ค)) 194,520 200,774 1,185,229 1,061,005 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 2,647,062 2,689,898 1,837,983 1,737,249 
รวมลกูหน้ีกำรค้ำ - สทุธิ 2,841,582 2,890,672 3,023,212 2,798,254 
     

ลกูหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 13 ค)) 5,471 4,831 7,865 9,067 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 91,988 87,809 29,953 33,316 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 13 ค)) 15,759 12,345 58,246 54,786 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น 29,523 41,721 26,245 36,944 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 142,741 146,706 122,309 134,113 
รวมลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 2,984,323 3,037,378 3,145,521 2,932,367 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรแสดงขอ้มลูอำยุของลูกหนี้กำรคำ้โดยนับอำยุหนี้จำกวนัทีแ่สดงในเอกสำรกำรขำย ทัง้นี้
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไดถู้กปรบัปรุง เพือ่ใหข้อ้มลูสำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ลกูหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน  132,950 136,886 283,752 238,512 
   3 - 6 เดอืน 19,015 18,146 74,416 86,835 
   6 - 12 เดอืน 32,756 33,703 148,591 278,602 
   มำกกวำ่ 12 เดอืน 21,531 27,355 996,435 748,730 
รวม 206,252 216,090 1,503,194 1,352,679 
หกั: คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (11,732) (15,316) (317,965) (291,674) 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั, สทุธ ิ 194,520 200,774 1,185,229 1,061,005 
     

ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน  2,424,045 2,426,250 1,759,818 1,628,534 
   3 - 6 เดอืน 137,632 135,545 50,942 71,570 
   6 - 12 เดอืน 103,033 77,758 49,779 31,004 
   มำกกวำ่ 12 เดอืน 264,289 234,579 97,937 86,864 
รวม 2,928,999 2,874,132 1,958,476 1,817,972 
หกั: คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (281,937) (184,234) (120,493) (80,723) 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น, สทุธ ิ 2,647,062 2,689,898 1,837,983 1,737,249 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 2,841,582 2,890,672 3,023,212 2,798,254 
 

10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2563  
 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 3,219,848 
กำรลงทุนเพิม่ 26,957 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 3,246,805 
 

ในระหวำ่งงวด บรษิทัซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์ (ประเทศอนิโดนเีซยี) จ ำกดั ทีถ่อืโดยสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ
จ ำนวน 84,150 หุน้ ทีม่ลูคำ่หุน้ละ 10 เหรยีญสหรฐัฯ เป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 26.96 ลำ้นบำท  ท ำใหส้ดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทั 
ในบรษิทัยอ่ยดงักล่ำวเพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 75 เป็นรอ้ยละ 99.75 กลุม่กจิกำรไดป้รบัปรงุมลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นของเจำ้ของ และสว่นไดเ้สยี
ทีไ่มอ่ ำนำจควบคมุเพือ่สะทอ้นกำรเปลีย่นแปลงในสดัสว่นกำรถอืหุน้และรบัรูจ้ ำนวน 96.27 ลำ้นบำท เป็น “กำรเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีของ
บรษิทัใหญ่ในบรษิทัยอ่ย” ในสว่นของเจำ้ของ 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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รำยละเอียดของเงินลงทุน 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีเ่ปลีย่นแปลงจำกงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั 
ประเทศท่ีจด
ทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

% % พนับำท พนับำท 
บริษทัย่อย       
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์ 
   (ประเทศอนิโดนีเซยี)  
   จ ำกดั 

อนิโดนีเซยี น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
สทีำอำคำร ผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิ และผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

99.75 75.00 105,578 78,621 

 
11 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์  สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 
    31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

ท่ีดิน อำคำร 
และอปุกรณ์ 

พนับำท 

สินทรพัยสิ์ทธิ
กำรใช้ 

พนับำท 

สินทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน 

พนับำท 

ท่ีดิน อำคำร 
และอปุกรณ์ 

พนับำท 

สินทรพัยสิ์ทธิ
กำรใช้ 

พนับำท 

สินทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน 

พนับำท 
       
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 2,756,600 - 315,334 1,198,615 - 122,868 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำน  
   กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่  
   มำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4)   

 
 
- 

 
 

1,370,264 

 
 

(200,060) 

 
 
- 

 
 

1,139,465 

 
 

(9,195) 
กำรซือ้เพิม่ 68,972 9,181 11,608 38,444 9,180 11,607 
กำรจ ำหน่ำยออกไป (28) - - (14) - - 
กำรโอนเขำ้ระหวำ่งงวด 2,397 - - 1,620 - - 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย (88,244) (41,950) (3,326) (53,508) (36,731) (3,140) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่น 39,104 19,941 (2) - - - 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 2,778,801 1,357,436 123,554 1,185,157 1,111,914 122,140 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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12 ภำษีเงินได้ 

 

ภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 162,330 169,767 156,389 159,516 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 7,784 7,253 (2,439) 260 
 170,114 177,020 153,950 159,776 
 

13 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและรำยได้อ่ืน 
 

  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 
 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 
พ.ศ.  2562 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

      

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ      
บรษิทัยอ่ย - - 167,275 286,032 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 112,854 146,042 110,991 144,987 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
      

รำยได้จำกกำรบริกำร      
บรษิทัยอ่ย - - 3,464 5,173 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,047 1,821 2,047 1,821 รำคำตำมสญัญำ 
      

รำยได้ค่ำเช่ำ      
บรษิทัยอ่ย - - 1,504 1,546 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,176 2,070 2,154 1,945 รำคำตำมสญัญำ 
      

รำยได้อ่ืน      
บรษิทัยอ่ย - - 473 3,132 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 183 475 183 475 รำคำตำมสญัญำ 
      

ดอกเบีย้รบั      
บรษิทัยอ่ย - - 675 3,140 รอ้ยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 
 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 
พ.ศ.  2562 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

      
กำรซ้ือสินค้ำ      
บรษิทัยอ่ย - - 298 37,295 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  295,765 118,782 291,293 117,361 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
      
ค่ำจ้ำงผลิตสินค้ำ      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 603 603 603 603 รำคำตำมสญัญำ 
      
ค่ำส่งเสริมกำรขำย      
บรษิทัยอ่ย - - - 101,588 รำคำตำมสญัญำ 
      
ค่ำเช่ำจำ่ย      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,478 28,180 1,478 28,180 รำคำตำมสญัญำ 
      
กำรจ่ำยหน้ีสินตำม 
   สญัญำเช่ำ     

 

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 22,880 - 22,880 - รำคำตำมสญัญำ 
      
ดอกเบีย้จ่ำย      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 5,616 - 5,616 - รำคำตำมสญัญำ 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ.  2562 

31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ.  2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลกูหน้ี     
บรษิทัยอ่ย - - 1,037,470 907,821 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 215,750 217,950 213,870 217,037 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ.  2562 

31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ.  2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
เจ้ำหน้ี     
บรษิทัยอ่ย - - 246 5,050 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 224,751 266,079 216,837 256,331 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 983,223 - 983,223 - 

 

ง) เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ  
พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
มลูคำ่ตำมบญัชตีน้งวด 6,021 436,394 
เงนิใหกู้ร้ะหวำ่งงวด 67,949 11,927 
เงนิรบัช ำระคนืระหวำ่งงวด (1,202) (141,544) 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (1,819) - 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 70,949 306,777 
 

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ท้ีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลดอลลำรส์หรฐัฯและรงิกติมำเลเซยี เงนิใหกู้ย้มื
ดงักล่ำวมกี ำหนดจ่ำยช ำระคนืเมื่อทวงถำม และมอีตัรำดอกเบีย้ระหว่ำงรอ้ยละ 3.00 ถงึ 3.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.00 
ถงึ 3.50) 
 

จ) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 

ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมถงึกรรมกำรและคณะผูบ้รหิำรระดบัสูง ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญั ส ำหรบังวด 
สำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 27,288 21,111 27,288 21,111 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 328 328 328 328 
รวม 27,616 21,439 27,616 21,439 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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14 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2563 มีมติได้อนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำก 
ก ำไรสุทธิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.27 บำทต่อหุ้น ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 2,029,000,000 หุ้น รวมเป็น 
เงนิทัง้สิน้ 547.83 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวในวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 

15 ภำระผกูพนัและเหตกุำรณ์ท่ีอำจเกิดขึน้ 
 

15.1  ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ.  2562 

31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ.  2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 39,548 68,153 39,548 53,277 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 180,742 168,850 180,742 168,850 
รวม 220,290 237,003 220,290 222,127 

 
15.2  สญัญำเช่ำท่ียกเลิกไม่ได้  

 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเชำ่ทีย่กเลกิไมไ่ดเ้กีย่วกบักำรเชำ่ทีด่นิ อำคำร รถยนตแ์ละอุปกรณ์  
 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ภำระผูกพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำ 
ทีย่กเลกิไมไ่ด ้มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2563* 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ.  2562 

31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563* 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ.  2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำยใน 1 ปี 26,582 128,709 12,339 101,916 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 10,148 305,432 6,732 271,262 
เกนิกวำ่ 5 ปี - 141,837 - 139,666 
รวม 36,730 575,978 19,071 512,844 
 
*ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเชำ่เนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่
มำปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4) ดงันัน้ภำระผกูพนั ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 จงึแสดงภำระผกูพนัส ำหรบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้และ
สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำเท่ำนัน้ ไมส่ำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้บัภำระผกูพนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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15.3  กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 บริษัทค ้ำประกันวงเงินกู้ยืมจำกธนำคำรให้บริษัทย่อยเป็นจ ำนวน 340 ล้ำนบำท และ  
3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 340 ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบรษิทัเหลอือยู่เป็นจ ำนวน 
18 ลำ้นบำทและ 17 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 17 ลำ้นบำทและ 16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) ซึง่เกีย่วเนื่องกบั
ภำระผกูพนัทำงปฏบิตับิำงประกำรตำมปกตธิุรกจิ 
 

15.4  คดีควำม 
 
บรษิทัถูกฟ้องรอ้งด ำเนินคด ีโดยมมีูลหนี้จำกกำรฟ้องรอ้งคดิเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 96 ล้ำนบำท ซึ่งคดฟ้ีองรอ้งดงักล่ำว  
สว่นใหญ่เกีย่วเนื่องกบักำรทีบ่รษิทัถูกกล่ำวหำว่ำประพฤตผิดิสญัญำจำ้งท ำของ เรยีกทรพัยค์นืและเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำย ในขณะนี้
คดยีงัอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลชัน้ต้น ฝ่ำยบรหิำรและที่ปรกึษำทำงกฎหมำยของบรษิทัพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำเรื่อง
ดงักล่ำวจะไมก่่อใหเ้กดิผลเสยีหำยอยำ่งมสีำระส ำคญัต่อบรษิทั ดงันัน้จงึไมม่กีำรตัง้ส ำรองส ำหรบัหนี้สนิไวใ้นบญัช ี
 

16 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2563 มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ทโีอเอ โค๊ทติ้ง (ประเทศเมยีนมำร์) จ ำกดั จ ำนวน 5 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ หรอืประมำณ 160 ล้ำนบำท ซึ่งภำยหลงัจำกกำรเพิม่ทุน
บรษิทัมสีดัส่วนกำรลงทุนเพิม่ขึน้จำกเดมิรอ้ยละ 99 เป็นรอ้ยละ 99.29 
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