
 

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต  
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะ
กจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการ
เป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน 
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูล 
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 



 

 

ขอ้มูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 3 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัการน าขอ้ยกเวน้
จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถือปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชำตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,458,578 1,590,851 1,388,904 717,696

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 8 4,342,079 - 4,206,537 -

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พอืคา้ - 5,261,903 - 4,954,086

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 9 2,973,632 3,037,378 3,155,549 2,932,367

สว่นของลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื

ทคีรบกาํหนดชําระภายในหนึงปี 51,495 53,441 49,437 50,647

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13 ง) - - 36,421 6,021

สนิคา้คงเหลอื 2,268,255 2,212,075 1,480,549 1,521,745

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 179,991 178,650 64,556 63,731

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 12,274,030 12,334,298 10,381,953 10,246,293

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีตามสญัญาเช่าซอื 115,506 117,212 112,819 114,525

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - 3,400,505 3,219,848

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 5,710 - 5,710 -

เงนิลงทุนระยะยาวอนื - 5,710 - 5,710

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 13,130 13,531 13,130 13,531

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 11 2,802,014 2,756,600 1,178,284 1,198,615

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 1,321,751 - 1,093,745 -

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 11 147,127 315,334 145,893 122,868

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 152,220 105,053 112,184 69,674

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 59,825 58,947 3,904 3,903

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 4,617,283 3,372,387 6,066,174 4,748,674

รวมสินทรพัย์ 16,891,313 15,706,685 16,448,127 14,994,967

       กรรมการ _______________________________                  กรรมการ __________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 500,000 575,000 400,000 450,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 3,375,309 3,752,317 2,678,473 2,884,127

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 325,857 286,862 311,158 268,868

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเช่าทคีรบกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 147,845 - 132,852 -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 72,950 59,860 41,257 33,381

รวมหนีสินหมุนเวียน 4,421,961 4,674,039 3,563,740 3,636,376

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า 1,002,951 - 982,408 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 445,847 409,945 385,964 357,119

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 8,345 9,218 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,457,143 419,163 1,368,372 357,119

รวมหนีสิน 5,879,104 5,093,202 4,932,112 3,993,495

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 2,029,000,000 หุน้ 

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 2,029,000 2,029,000 2,029,000 2,029,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 2,029,000,000 หุน้ 

มลูค่าทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 1 บาท 2,029,000 2,029,000 2,029,000 2,029,000

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 5,761,533 5,761,533 5,761,533 5,761,533

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 202,900 202,900 202,900 202,900

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,842,763 3,444,468 3,597,360 3,072,171

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (808,780) (748,919) (74,778) (64,132)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 11,027,416 10,688,982 11,516,015 11,001,472

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม (15,207) (75,499) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 11,012,209 10,613,483 11,516,015 11,001,472

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 16,891,313 15,706,685 16,448,127 14,994,967

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 4,006,966 4,166,608 3,323,256 3,330,963

ต้นทนุขาย (2,549,467) (2,737,145) (2,117,022) (2,176,037)

กาํไรขนัต้น 1,457,499 1,429,463 1,206,234 1,154,926

เงนิปันผลรบั 3,736 4,864 3,736 4,864

รายไดอ้นื 36,136 26,047 33,429 44,336

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (530,411) (558,907) (321,871) (365,501)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (304,687) (300,003) (210,411) (227,796)

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีน (1,894) (52,250) (93,190) (61,948)

กําไรจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 70,458 - 68,664 -

กําไรจากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์พอืคา้ - 35,111 - 34,122

ต้นทนุทางการเงนิ (11,710) (5,381) (11,050) (4,428)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 719,127 578,944 675,541 578,575

ภาษเีงนิได้ 12 (122,851) (103,492) (123,420) (112,209)

กาํไรสาํหรบังวด 596,276 475,452 552,121 466,366

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (10,579) - (10,646) -

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (10,579) - (10,646) -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

 ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ (72,897) (37,388) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (72,897) (37,388) - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี (83,476) (37,388) (10,646) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 512,800 438,064 541,475 466,366

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 592,997 478,177 552,121 466,366

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 3,279 (2,725) - -

596,276 475,452 552,121 466,366

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 508,286 440,624 541,475 466,366

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 4,514 (2,560) - -

512,800 438,064 541,475 466,366

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.29 0.24 0.27 0.23

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 8,107,905 8,500,680 6,865,752 7,099,099

ต้นทนุขาย (5,099,586) (5,527,736) (4,345,334) (4,671,854)

กาํไรขนัต้น 3,008,319 2,972,944 2,520,418 2,427,245

เงนิปันผลรบั 7,266 6,305 7,266 6,305

รายไดอ้นื 62,808 52,586 61,510 76,372

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (1,078,520) (1,066,473) (680,525) (692,651)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (654,350) (572,894) (484,893) (420,798)

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน 46,511 (63,950) 37,074 (84,877)

ขาดทนุจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรและขาดทนุ (63,323) - (63,870) -

กําไรจากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์พอืคา้ - 68,653 - 66,872

ต้นทนุทางการเงนิ (20,815) (10,895) (19,274) (9,001)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,307,896 1,386,276 1,377,706 1,369,467

ภาษเีงนิได้ 12 (292,965) (280,512) (277,370) (271,985)

กาํไรสาํหรบังวด 1,014,931 1,105,764 1,100,336 1,097,482

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (11,747) 989 (10,646) -

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (11,747) 989 (10,646) -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

 ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 40,896 (53,242) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 40,896 (53,242) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 29,149 (52,253) (10,646) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,044,080 1,053,511 1,089,690 1,097,482

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,014,559 1,111,873 1,100,336 1,097,482

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 372 (6,109) - -

1,014,931 1,105,764 1,100,336 1,097,482

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,042,641 1,058,907 1,089,690 1,097,482

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 1,439 (5,396) - -

1,044,080 1,053,511 1,089,690 1,097,482

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.50 0.55 0.54 0.54

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

การวดัมูลค่าใหม่ ผลต่าง การเปลียนแปลง

จดัสรรแล้ว - ของภาระผกูพนั จากการรวม ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ

ทุนทีออก ส่วนเกิน  ทุนสาํรอง การแปลง ผลประโยชน์หลงั ธรุกิจภายใต้การ ของบริษทัใหญ่ อนืของส่วน ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน ออกจากงาน ควบคมุเดียวกนั ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผล 14 - - - (365,220) - - - - - (365,220) - (365,220)

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 1,111,873 (53,708) 742 - - (52,966) 1,058,907 (5,396) 1,053,511

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 2,029,000 5,761,533 202,900 2,860,534 (326,813) (68,183) (194,894) (150,820) (740,710) 10,113,257 (60,902) 10,052,355

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ตามทีรายงานไว้เดิม 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

ทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัคิรงัแรก 4 - - - (60,523) - - - - - (60,523) (10,045) (70,568)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่

ในบรษิทัยอ่ย 10 - - - - - - - (95,855) (95,855) (95,855) 68,898 (26,957)

โอนไปกําไรสะสม - - - (7,912) - 7,912 - - 7,912 - - -

เงนิปันผล 14 - - - (547,829) - - - - - (547,829) - (547,829)

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 1,014,559 40,040 (11,958) - - 28,082 1,042,641 1,439 1,044,080

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 2,029,000 5,761,533 202,900 3,842,763 (294,836) (72,025) (194,894) (247,025) (808,780) 11,027,416 (15,207) 11,012,209

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

ทุนทีออก จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั

และชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน รวมส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 2,029,000 5,761,533 202,900 1,874,514 (64,132) 9,803,815

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผล 14 - - - (365,220) - (365,220)

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 1,097,482 - 1,097,482

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 2,029,000 5,761,533 202,900 2,606,776 (64,132) 10,536,077

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ตามทีรายงานไว้เดิม 2,029,000 5,761,533 202,900 3,072,171 (64,132) 11,001,472

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

มาถอืปฏบิตัคิรงัแรก 4 - - - (27,318) - (27,318)

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผล 14 - - - (547,829) - (547,829)

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 1,100,336 (10,646) 1,089,690

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 2,029,000 5,761,533 202,900 3,597,360 (74,778) 11,516,015

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

 

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,307,896 1,386,276 1,377,706 1,369,467

รายการปรบัปรุง

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 270,425 183,364 185,740 128,851

(กลบัรายการ) ค่าเผอืการดอ้ยค่า 39,983 5,962 39,128 (21,205)

(กลบัรายการ) ค่าเผอืการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื (9,911) 629 (2,814) (3,301)

กาํไรจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (357) (624) (320) (373)

กาํไรจากการยกเลกิและปรบัปรุงสญัญาเช่า (2) - (3) -

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

   ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน (50,387) - (48,679) -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พอืคา้  - (12,889) - (11,736)

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนกังาน 22,211 106,355 16,214 88,831

ขาดทุนจากมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 8 113,710 - 112,549 -

กาํไรจากมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พอืคา้ - (55,764) - (55,136)

ดอกเบยีรบั (13,133) (13,533) (13,894) (17,282)

ตน้ทุนทางการเงนิ 20,815 10,895 19,274 9,001

รายไดเ้งนิปันผล (7,266) (6,305) (7,266) (6,305)

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ (5,308) 3,613 (36,988) 68,882

การเปลยีนแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (37,964) 46,327 (256,093) (27,172)

ลกูหนีตามสญัญาเช่าซอื 10,129 11,923 9,347 11,321

สนิคา้คงเหลอื (52,041) 56,665 41,949 79,280

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (902) (5,394) (825) 22,037

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (887) (8,077) (2) (3,377)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (314,008) (150,785) (199,240) (76,912)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 13,090 (3,313) 7,876 4,279

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย (677) (15,958) (677) (15,848)

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (873) (2,162) - -

กระแสเงนิสดไดม้าจากการดําเนินงาน 1,304,543 1,537,205 1,242,982 1,543,302

จ่ายภาษเีงนิได้ (293,407) (215,474) (269,861) (197,040)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,011,136 1,321,731 973,121 1,346,262

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพมิขนึ 10 - - (180,657) -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (41,351) (1,143) (41,351) (900)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (225,188) (408,121) (74,075) (97,609)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน (5,529,567) - (5,270,039) -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พอืคา้ - (6,254,118) - (5,714,718)

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - (60,220) (3,185)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 30,110 131,650

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 1,475 5,041 1,355 410

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 6,389,321 - 5,956,973 -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พอืคา้ - 5,788,197 - 5,316,017

ดอกเบยีรบั 6,745 15,682 7,837 14,396

เงนิปันผลรบั 5,000 6,305 5,000 6,305

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)จากกจิกรรมลงทุน 606,435 (848,157) 374,933 (347,634)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพมิขนึ 10 (26,957) - - -

เงนิสดจ่ายหนสีนิตามสญัญาเช่า (90,046) - (79,895) -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (75,000) (200,000) (50,000) (200,000)

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (4,174) (10,937) (3,298) (9,084)

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล 14 (547,829) (365,220) (547,829) (365,220)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (744,006) (576,157) (681,022) (574,304)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สทุธิ 873,565 (102,583) 667,032 424,324

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 1,590,851 1,866,642 717,696 473,280

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีนของ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (2,088) (15,856) 4,176 (11,294)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (3,750) (22,813) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 2,458,578 1,725,390 1,388,904 886,310

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญั

โอนสนิคา้ไปเป็นอุปกรณ์ 5,675 5,414 2,061 1,875

โอนสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเป็นอุปกรณ์ - 15,012 - 15,012

โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 73 - 73 -

โอนสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนืเป็นอุปกรณ์ - 15,787 - -

โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 38 - - -

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 92,671 35,362 68,117 32,640

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 12,065 - 12,065 -

เจา้หนีจากการซอืเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พอืคา้ - 4,882 - 4,882

ลกูหนีจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 8,108 - 8,108 -

ลกูหนีจากการขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พอืคา้ - 7,902 - 7,902

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใต้สญัญาเช่า 11 33,562 - 31,519 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่31/2 หมู่ 3 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
 
กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรผลติและจ ำหน่ำยสแีละเคมภีณัฑ ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่ำงอื่น 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่13 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์  
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่ ี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 4 และ 
2) กำรน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 

(มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำ
รำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยใชม้ำตรกำรผ่อนปรนในส่วน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรน ำมำตรฐำนใหม่มำถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 4 
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กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และทีเ่กี่ยวกบั
สญัญำเช่ำ (TFRS 16) มำปรบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมไปยงัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified 
retrospective) และไม่ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบ กลุ่มกจิกำรไดท้ ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ โดยผลสะสมของกำรเริม่ใชม้ำตรฐำนกำรบญัชใีหม่จะปรบัปรุงในยอดยกมำ ณ วนัที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิจำกกำรปรบัใช้กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 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     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 

 
- 

 
5,261,903 

 
- 

 
5,261,903 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ 5,261,903 (5,261,903) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ 3,037,378 (77,593) - 2,959,785 
ส่วนของลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อทีค่รบ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
53,441 

 
1,282 

 
- 

 
54,723 

     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก 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 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 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 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 3,752,317 - (22,400) 3,729,917 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่ครบ 
   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                 (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     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน - 4,954,086 - 4,954,086 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ 4,954,086 (4,954,086) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ 2,932,367 (33,668) - 2,898,699 
ส่วนของลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อทีค่รบก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
50,647 

 
1,282 

 
- 

 
51,929 

     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก 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 เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 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 

     
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 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนทีจ่ดัเป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อคำ้ถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน  
 
เงนิลงทุนในตราสารทุน 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน ซึ่งจำกเดมิจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยำวอื่นและแสดงด้วยวิธีรำคำทุน ถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ 
ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
การดอ้ยค่า 
 
จำกขอ้ก ำหนดทำงบญัชใีหม่เกี่ยวกบักำรรบัรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อโดยใช้วธิีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรก
จ ำนวน 76.31 ล้ำนบำท ส ำหรบังบกำรเงินรวมและจ ำนวน 32.39 ล้ำนบำท ส ำหรบังบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยรบัรู้กำรปรับปรุง 
เมื่อเริม่น ำมำตรฐำนมำใชค้รัง้แรกในก ำไรสะสมตน้งวด 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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สญัญาเช่า 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติ โดยกำรรบัรู้หนี้สินตำมสญัญำเช่ำส ำหรับสญัญำเช่ำที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัิ
ดงักล่ำวจะรบัรู้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิที่จะต้องช ำระ คดิลดด้วยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกู้ยืม 
ส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว อยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 1.81 ถงึ รอ้ยละ 3.50 
 
รำยกำรกระทบยอดภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีเ่คยเปิดเผยในงบกำรเงนิของปีก่อนกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัตน้งวด
ของปีปัจจุบนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

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

   ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

(226,301) 
 

(182,056) 
(หกั): สญัญำเช่ำระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (41,863) (14,460) 
(หกั): สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (12,612) (9,892) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำและกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ 897,447 846,234 
(หกั): รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงในอตัรำหรอืดชันีทีก่ระทบ 

   ต่อจ ำนวนเงนิผนัแปรตำมสญัญำ (45) - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,192,604 1,152,670 
   
   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 140,742 126,780 
   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 1,051,862 1,025,890 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใชด้ว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำคำ้งช ำระ
และสทิธกิำรเช่ำ(แสดงรวมในสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน) ทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำร
ไม่มสีญัญำเช่ำทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเช่ำสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2563 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ทีด่นิ 394,934 405,900 201,468 215,034 
อสงัหำรมิทรพัย์ 821,483 871,809 801,576 847,571 
ยำนพำหนะ 105,334 92,555 90,701 76,860 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 1,321,751 1,370,264 1,093,745 1,139,465 
 

ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้ กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนส ำหรบัสญัญำเช่ำทีก่ิจกำร
มอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
 ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตุสมผล 
 พจิำรณำว่ำสญัญำเช่ำเป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไม่ตำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
 ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
 สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ 
 ไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
 ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิสญัญำเช่ำ 
 เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของมำตรฐำน

กำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ
หรอืไม่ 

 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั  
 

เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 

กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 

 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์ทำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ
ซึ่งสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ยกเว้นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ต้นทุนกำรท ำ
รำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กลุ่มกจิกำรพจิำรณำลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives) เพื่อพจิำรณำ
ว่ำเขำ้เงื่อนไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
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ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมลูค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและจำกลกัษณะ
ของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจดัเป็น 3 ประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ ดงันี้ 
 
- รำคำทุนตัดจดัหน่ำย: สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงินสดตำมสญัญำที่มลีักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย 

(SPPI) จะรบัรูด้ว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยไดด้อกเบี้ยจะรบัรู้ตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงรวมอยู่ในรำยไดท้ำงกำรเงิน 
ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจะรบัรู้ในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ส่วนรำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI): สินทรัพย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรับช ำระกระแสเงินสดตำมสญัญำ 
ที่มีลักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นรำยกำรขำดทุน 
จำกกำรดอ้ยค่ำรบัรูใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร รำยไดด้อกเบี้ยจะรบัรูใ้นส่วนของรำยได้อื่น และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น
จะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่มำยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว  

- มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวท้ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขกำรวดัมลูค่ำแบบรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ
มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำ
ภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

 
กลุ่มกจิกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมื่อโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปลี่ยนไปเท่ำนัน้ 
 
ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมลูค่ำ (ซึง่ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ คอื ก) มลูค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรู้ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั  
โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรวดัมลูค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น 
 
ส ำหรบักำรจดัประเภทของเงนิลงทุนในกองทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และโครงสร้ำงพื้นฐำน (REIT และ Infrastructure Trust) 
กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure Fund) และกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์ (Property Fund) เฉพำะของประเทศไทย  
กลุ่มกจิกำรไดถ้อืปฏบิตัิตำมค ำชี้แจงของสภำวชิำชพีบญัช ีณ วนัที ่14 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ซึ่งก ำหนดใหจ้ดัประเภทหน่วยลงทุน 
ในกองทุนของไทยดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนประเภทตรำสำรทุน และวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชีพบัญชี  
มำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
ส ำหรบักำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีดว้ยมูลค่ำเดยีวกบัมูลค่ำ
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ดงันัน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
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การดอ้ยค่า 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสินทรพัย์ทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวิธีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ซึ่ งวิธีกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำนัน้ ขึ้นอยู่กับว่ำมีกำรเพิ่มขึ้น  
ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ 
ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชีพบัญชี  
มำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
โดยเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward looking information) มำใชใ้นกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติ
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณ 
โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จ ำนวน 39.98 ลำ้นบำท ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 วดัมลูค่ำโดยใชข้อ้มูลผลขำดทุน
ดำ้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อให้กำรค ้ำประกนัด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ดว้ยมลูค่ำทีส่งูกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงนิค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของสญัญำค ้ำประกนัและ ข) จ ำนวนเงนิทีร่บัรู้
เมื่อเริม่แรกหกัดว้ยจ ำนวนเงนิสะสมของรำยไดท้ีร่บัรู้ 
 
อนุพนัธท์างการเงนิ  
 
อนุพนัธ์ทำงกำรเงินรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสญัญำอนุพนัธ์ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธ์ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
สญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำที่ดนิ ออฟฟิศ คลงัสนิคำ้ อุปกรณ์ และรถยนต์ โดยสญัญำเช่ำส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำกำรเช่ำคงที่เป็นเวลำ 3 ถงึ  
10 ปี โดยบำงสญัญำมเีงื่อนไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำทีจ่่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน สุทธจิำกเงนิจูงใจตำมสญัญำเช่ำทีไ่ดร้บัจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ จะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์ 
สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สินและต้นทุนทำงกำรเงิน โดยต้นทุน  
ทำงกำรเงนิจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ 
กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมค่ำเช่ำจ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• ค่ำเช่ำคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปร ทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งต้นด้วยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้กลุ่มกจิกำร  
จะคิดลดด้วยอัตรำกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ ซึ่งก็คืออัตรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยืม เพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรพัย์ที่มีมูลค่ำใกล้เคี ยงกนั  
ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้จะรบัรู้ด้วยจ ำนวนที่รบัรู้เริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมถึงค่ำเช่ำจ่ำยที่ได้ช ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำ
สญัญำสุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก และตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย์ โดยค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำ
ระยะสัน้และสญัญำเช่ำสินทรพัย์ที่มมีูลค่ำต ่ำจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คอืสญัญำเช่ำที่มอีำยุสญัญำเช่ำ 
น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำประกอบดว้ย สญัญำเช่ำอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ 
 
ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่มกจิกำร
เลอืกทีจ่ะไม่ปฏบิตัติำม TFRS 16 เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกสญัญำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ แต่เลอืกทีจ่ะ
น ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี มำถือปฏิบัติส ำหรับ 
รอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลด
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่ครบก ำหนดตำมสดัส่วนที่ได้รบัส่วนลด ตลอดช่วงเวลำที่ได้รบักำรลดค่ำเช่ำ และกลบัรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำ  
จำกสนิทรพัย์สทิธกิำรใชแ้ละดอกเบี้ยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นระหว่ำงงวดตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำทีล่ดลง จ ำนวน 1,012,397 บำท 
และ 39,691 บำท ตำมล ำดบั โดยรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่กิดขึ้นจ ำนวน 15,819 บำท เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรแทนกำรปรบัปรุง
มลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละวดัมลูค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำใหม่ 
 

5 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรต้องใช้ดุลยพนิิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติที่มผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย 
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 
ข้อมูลตำมส่วนงำนกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำเสนอข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน เน่ืองจำกผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนพจิำรณำ 
ว่ำกลุ่มกจิกำรมกีำรด ำเนินธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยสแีละเคมภีณัฑ์เพยีงส่วนงำนเดยีว ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนประเมนิ
ผลกำรด ำเนินงำนโดยพจิำรณำจำกผลก ำไรก่อนภำษตีำมส่วนงำน ซึง่ใชเ้กณฑใ์นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนเช่นเดยีวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 
ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 รำยได้จำกกำรขำยทัง้หมดของกลุ่มกิจกำรรบัรู้เมื่อปฏบิตัิตำม
ภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ้น (point in time) 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีมู่ลค่ำยุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน      

 
  

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน 217,141 220,711 4,124,938 5,041,192 - - 4,342,079 5,261,903 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อ่ืน         
เงนิลงทนุในตรำสำรทุน - - - - 5,710 5,710 5,710 5,710 
รวมสินทรพัย ์ 217,141 220,711 4,124,938 5,041,192 5,710 5,710 4,347,789 5,267,613 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน      

 
  

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน 212,192 218,211 3,994,345 4,735,875 - - 4,206,537 4,954,086 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อ่ืน         
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน - - - - 5,710 5,710 5,710 5,710 
รวมสินทรพัย ์ 212,192 218,211 3,994,345 4,735,875 5,710 5,710 4,212,247 4,959,796 

 
ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงงวด 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบั 1 อ้ำงองิจำกรำคำเสนอซื้อล่ำสุดจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ำยุตธิรรม
ของเครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบัที ่2 อำ้งองิมลูค่ำสุทธทิำงบญัช ี(NAV) ทีเ่ผยแพร่โดยบรษิทับรหิำรจดักำร 
 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) อำจส่งผลต่อควำมผนัผวนต่อรำคำของหลกัทรพัย์ 
ทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่ภำยหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่กลุ่มกจิกำรมแีผนกำรจดักำรควำมเสีย่งและนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะพจิำรณำ
จำกสถำนกำรณ์และประเมนิผลกระทบต่อกลุ่มกจิกำร รวมทัง้กำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธผิลเพื่อลดผลกระทบดงักล่ำว 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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8 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนซึง่ประกอบดว้ย ตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน 
ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 

   
มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด - - 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำน  
   กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4)   

 
5,261,903 

 
4,954,086 

กำรซื้อเพิม่ขึน้ 5,539,427 5,279,900 
กำรจ ำหน่ำย (6,345,541) (5,914,900) 

กำกำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำ   
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (113,710) (112,549) 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 4,342,079 4,206,537 
 

9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุ 13 ค)) 180,223 200,774 1,225,196 1,061,005 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 2,627,936 2,689,898 1,787,620 1,737,249 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ - สุทธิ 2,808,159 2,890,672 3,012,816 2,798,254 
     

ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 13 ค)) 7,938 4,831 11,855 9,067 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 120,109 87,809 53,588 33,316 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 13 ค)) 8,521 12,345 51,008 54,786 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น 28,905 41,721 26,282 36,944 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 165,473 146,706 142,733 134,113 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,973,632 3,037,378 3,155,549 2,932,367 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ลูกหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยุหนี้ไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 117,123 136,886 312,665 238,512 
3 - 6 เดอืน 25,422 18,146 104,250 86,835 
6 - 12 เดอืน 26,048 33,703 120,015 278,602 
มำกกว่ำ 12 เดอืน 20,608 27,355 980,085 748,730 
รวม 189,201 216,090 1,517,015 1,352,679 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (8,978) (15,316) (291,819) (291,674) 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั, สุทธ ิ 180,223 200,774 1,225,196 1,061,005 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 2,429,643 2,426,250 1,729,335 1,628,534 
3 - 6 เดอืน 129,114 135,545 56,882 71,570 
6 - 12 เดอืน 91,970 77,758 40,717 31,004 
มำกกว่ำ 12 เดอืน 270,063 234,579 97,543 86,864 
รวม 2,920,790 2,874,132 1,924,477 1,817,972 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (292,854) (184,234) (136,857) (80,723) 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น, สุทธ ิ 2,627,936 2,689,898 1,787,620 1,737,249 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 2,808,159 2,890,672 3,012,816 2,798,254 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรแสดงข้อมูลอำยุของลูกหนี้กำรค้ำโดยนับอำยุหนี้จำกวนัที่แสดงในเอกสำรกำรขำย  
ทัง้นี้ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไดถู้กปรบัปรุง เพื่อใหข้อ้มลูสำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้
 

10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563  
 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 3,219,848 
กำรลงทุนเพิม่ 180,657 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 3,400,505 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศอินโดนีเซีย) จ ำกดั 
 
บรษิทัซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศอนิโดนีเซยี) จ ำกดั ทีถ่อืโดยส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมจ ำนวน 84,150 หุน้ 
ทีมู่ลค่ำหุน้ละ 10 เหรยีญสหรฐัฯ เป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 26.96 ล้ำนบำท  ท ำใหส้ดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทัในบรษิทัย่อยดงักล่ำว
เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 75.00 เป็นรอ้ยละ 99.75 กลุ่มกจิกำรไดป้รบัปรุงมูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนของเจำ้ของ และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อ ำนำจควบคุม 
เพื่อสะทอ้นกำรเปลีย่นแปลงในสดัส่วนกำรถอืหุน้และรบัรู้ขำดทุนจ ำนวน 96.27 ลำ้นบำท เป็น “กำรเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่
ในบรษิทัย่อย” ในส่วนของเจำ้ของ 
 
บริษทั ทีโอเอ โคท๊ต้ิง (ประเทศเมียนมำร)์ จ ำกดั 
 
บรษิทั ทโีอเอ โค๊ทติ้ง (ประเทศเมยีนมำร์) จ ำกดั เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 5 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ หรอืประมำณ 153.70 ล้ำนบำท 
โดยกำรออกหุน้สำมญัจ ำนวน 5 ล้ำนหุน้ บรษิทัลงทุนในหุน้สำมญัออกใหม่ทัง้จ ำนวนท ำใหส้ดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทัในบรษิัทย่อย
ดังกล่ำวเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 99.00 เป็นร้อยละ 99.29 กลุ่มกิจกำรได้ปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนของเจ้ำของ  และส่วนได้เสีย 
ทีไ่ม่อ ำนำจควบคุมเพื่อสะทอ้นกำรเปลี่ยนแปลงในสดัส่วนกำรถอืหุน้และรบัรูก้ ำไรจ ำนวน 0.41 ลำ้นบำท เป็น “กำรเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสยี
ของบรษิทัใหญ่ในบรษิทัย่อย” ในส่วนของเจำ้ของ 
 
รำยละเอียดของเงินลงทุน 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่ปลีย่นแปลงจำกงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั 
ประเทศท่ีจด
ทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ ร้อยละ 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 

บรษิทั ทโีอเอ โค๊ทติ้ง  
   (ประเทศเมยีนมำร)์  
   จ ำกดั 

เมยีนมำร ์ ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำร ผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิ และผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

99.29 99.00 558,753 405,053 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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11 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
    30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

ท่ีดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ 

พนับำท 

สินทรพัยสิ์ทธิ
กำรใช้ 

พนับำท 

สินทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน 

พนับำท 

ท่ีดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ 

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) 
กำรซื้อเพิม่ 179,263 33,562 38,357 85,634 31,519 38,357 
กำรจ ำหน่ำยออกไป (1,118) - - (1,035) - - 
กำรโอนเขำ้ระหว่ำงงวด 5,563 - 73 1,988 - 73 
กำรยกเลกิและปรบัปรุงสญัญำเช่ำ - (5,075) - - (5,028) - 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (180,485) (82,945) (6,594) (106,918) (72,211) (6,210) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่น 42,191 5,945 17 - - - 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 2,802,014 1,321,751 147,127 1,178,284 1,093,745 145,893 
 

12 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดสำมเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 169,680 143,311 155,762 130,383 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (46,829) (39,819) (32,342) (18,174) 
 122,851 103,492 123,420 112,209 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 332,010 313,078 312,151 289,899 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (39,045) (32,566) (34,781) (17,914) 
 292,965 280,512 277,370 271,985 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
รำยกำรกบับุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส ำหรบังวดสำมเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562  
มดีงันี้ 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและรำยได้อ่ืน 
 

  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 
 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ.  2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

      

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ      
บรษิทัย่อย - - 166,921 128,621 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 95,620 140,636 93,347 139,178 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
      

รำยได้จำกกำรบริกำร      
บรษิทัย่อย - - 3,464 4,296 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,127 1,861 2,127 1,861 รำคำตำมสญัญำ 
      

รำยได้ค่ำเช่ำ      
บรษิทัย่อย - - 1,503 1,546 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,181 1,963 2,165 1,940 รำคำตำมสญัญำ 
      

รำยได้อ่ืน      
บรษิทัย่อย - - 396 16,743 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 4,988 297 4,988 297 รำคำตำมสญัญำ 
      

ดอกเบีย้รบั      
บรษิทัย่อย - - 755 2,581 รอ้ยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 
 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ.  2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

      

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ      
บรษิทัย่อย - - 334,196 414,653 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 208,474 286,678 204,338 284,165 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
      

รำยได้จำกกำรบริกำร      
บรษิทัย่อย - - 6,928 9,469 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,174 3,682 4,174 3,682 รำคำตำมสญัญำ 
      

รำยได้ค่ำเช่ำ      
บรษิทัย่อย - - 3,007 3,092 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,357 4,033 4,319 3,885 รำคำตำมสญัญำ 
      

รำยได้อ่ืน      
บรษิทัย่อย - - 869 19,875 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 5,171 772 5,171 772 รำคำตำมสญัญำ 
      

ดอกเบีย้รบั      
บรษิทัย่อย - - 1,430 5,721 รอ้ยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี 

 

ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
  

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 
 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ.  2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

      

กำรซ้ือสินค้ำ      
บรษิทัย่อย - - 247 168 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  322,124 170,433 319,161 166,559  รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
      

ค่ำจ้ำงผลิตสินค้ำ      
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 603 603 603 603 รำคำตำมสญัญำ 
      

ค่ำส่งเสริมกำรขำย      
บรษิทัย่อย - - - 101,289 รำคำตำมสญัญำ 
      

ค่ำเช่ำจ่ำย      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 840 28,925 840 28,925 รำคำตำมสญัญำ 
      

กำรจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 21,170 - 21,170 - รำคำตำมสญัญำ 
      

ดอกเบีย้จ่ำย      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 8,707 - 8,707 - รำคำตำมสญัญำ 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 
 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ.  2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

      

กำรซ้ือสินค้ำ      
บรษิทัย่อย - - 545 37,463 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  617,889 289,215 610,454 283,920 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
      

ค่ำจ้ำงผลิตสินค้ำ      
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 1,206 1,206 1,206 1,206 รำคำตำมสญัญำ 
      

ค่ำส่งเสริมกำรขำย      
บรษิทัย่อย - - - 202,877 รำคำตำมสญัญำ 
      

ค่ำเช่ำจ่ำย      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,318 57,105 2,318 57,105 รำคำตำมสญัญำ 
      

กำรจ่ำยหน้ีสินตำม 
   สญัญำเช่ำ     

 

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 44,050 - 44,050 - รำคำตำมสญัญำ 
      

ดอกเบีย้จ่ำย      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 14,323 - 14,323 - รำคำตำมสญัญำ 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ.  2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ.  2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลูกหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 1,095,758 907,821 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 196,682 217,950 192,301 217,037 
     

เจ้ำหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 313 5,050 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 215,927 266,079 208,839 256,331 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 977,685 - 977,685 - 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ง) เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ  
พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
มลูค่ำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ  6,021   436,394  
เงนิใหกู้แ้ละดอกเบีย้รบัระหว่ำงงวด 64,579   17,694  
เงนิรบัช ำระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ระหว่ำงงวด  (33,587) (152,307)  
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (592)  - 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 36,421 301,781 
 
เงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิให้กู้ทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลดอลลำร์สหรฐัฯและรงิกติมำเลเซีย เงนิใหกู้้ยมื
ดงักล่ำวมกี ำหนดจ่ำยช ำระคนืเมื่อทวงถำม และมอีตัรำดอกเบี้ยระหว่ำงรอ้ยละ 3.00 ถงึ 3.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.00 
ถงึ 3.50 ต่อปี) 
 

จ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 
ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมถงึกรรมกำรและคณะผูบ้รหิำรระดบัสูง ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญั ส ำหรบังวด
สำมเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 16,447 22,191 16,447 22,191 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 328 328 328 328 
รวม 16,775 22,519 16,775 22,519 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 43,736 43,302 43,736 43,302 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 656 657 656 657 
รวม 44,392 43,959 44,392 43,959 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

31 

 
14 เงินปันผล 

 

เมื่อวนัที ่24 มนีำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2563 มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธิ
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.27 บำทต่อหุ้น ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 2,029,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 
547.83 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวในวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัท มีมติได้อนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลจำก 
ผลกำรด ำเนินงำนเดอืนกรกฎำคม ถึงเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.18 บำทต่อหุ้น ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 
2,029,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 365.22 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่17 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

15 ภำระผกูพนัและเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 
 

15.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึ่งยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ  
มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ.  2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ.  2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 15,200 68,153 15,200 53,277 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 166,882 168,850 166,882 168,850 
รวม 182,082 237,003 182,082 222,127 

 

15.2  สญัญำเช่ำท่ียกเลิกไม่ได้  
 

กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเช่ำทีย่กเลกิไม่ไดเ้กี่ยวกบักำรเช่ำทีด่นิ อำคำร รถยนตแ์ละอุปกรณ์  
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ภำระผูกพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่้องจ่ำยภำยใต้สญัญำ
เช่ำทีย่กเลกิไม่ได ้มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563* 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ.  2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563* 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ.  2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำยใน 1 ปี 21,346 128,709 9,568 101,916 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 8,514 305,432 5,523 271,262 
เกนิกว่ำ 5 ปี - 141,837 - 139,666 
รวม 29,860 575,978 15,091 512,844 
 

*ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำเนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่
มำปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4) ดงันัน้ภำระผกูพนั ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 จงึแสดงภำระผูกพนัส ำหรบัสญัญำเช่ำระยะสัน้และ
สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำเท่ำนัน้ จงึไม่สำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้บัภำระผูกพนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15.3 กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทค ้ำประกันวงเงินกู้ยืมจำกธนำคำรให้บริษัทย่อยเป็นจ ำนวน 340 ล้ำนบำท และ  
3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 340 ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบรษิทัเหลอือยู่เป็นจ ำนวน 
18 ล้ำนบำท และ 17 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 17 ล้ำนบำท และ 16 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั) ซึ่งเกี่ยวเน่ือง
กบัภำระผกูพนัทำงปฏบิตับิำงประกำรตำมปกตธิุรกจิ 
 

15.4  คดีควำม 
 
บรษิทัถูกฟ้องรอ้งด ำเนินคด ีโดยมมีูลหนี้จำกกำรฟ้องรอ้งคดิเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 108 ล้ำนบำท ซึ่งคดฟ้ีองรอ้งดงักล่ำว 
ส่วนใหญ่เกีย่วเน่ืองกบักำรทีบ่รษิทัถูกกล่ำวหำว่ำประพฤตผิดิสญัญำจำ้งท ำของ เรยีกทรพัยค์นืและเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ในขณะนี้
คดียังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชัน้ต้น ฝ่ำยบริหำรและที่ปรึกษำทำงกฎหมำยของบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  
เรื่องดงักล่ำวจะไม่ก่อใหเ้กดิผลเสยีหำยอย่ำงมสีำระส ำคญัต่อบรษิทั ดงันัน้จงึไม่มกีำรตัง้ส ำรองส ำหรบัหน้ีสนิไวใ้นบญัชี 
 

16 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 7/2563 มมีติอนุมตัิให้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนเดอืนมกรำคม ถงึเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2563 จ ำนวน 0.27 บำทต่อหุน้ ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 2,029,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 547.83 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่11 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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