
 

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564



 

 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซงึประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจา้ของ

เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ

ประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึงผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวม

และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกียวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็น

ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญชี และการวิเคราะห์เปรยีบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจํากัดกว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชอืมนัว่าจะพบเรอืงทมีนีัยสําคญัทงัหมดซงึอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อข้อมลูทางการเงนิระหว่างกาลทสีอบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสงิทเีป็นเหตุให้เชอืว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขนึ

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

นภนุช  อภิชาตเสถียร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี5266 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,497,306 2,419,778 1,768,537 1,692,311

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมูลคา่ดว้ย

   มูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 6 5,426,252 4,224,012 5,213,971 3,954,417

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 7 3,254,963 2,912,596 3,040,618 2,773,998

สว่นของลกูหนีตามสญัญาเช่าซอื

ทคีรบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 46,249 51,710 43,579 49,704

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 11 ง) - - 3,656 3,473

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแกบ่คุคลอนื 1,037 - - -

สนิคา้คงเหลอื 2,226,795 2,162,989 1,331,593 1,346,386

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 220,294 215,427 90,613 95,194

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 13,672,896 11,986,512 11,492,567 9,915,483

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

ลกูหนีตามสญัญาเช่าซอื 134,305 128,210 130,945 125,378

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 8 - - 3,694,309 3,595,559

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมูลคา่ดว้ย

มูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื - 5,710 - 5,710

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 12,070 12,724 12,070 12,724

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 9 2,755,076 2,691,052 1,126,400 1,154,258

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 9 1,231,377 1,258,231 996,701 1,029,666

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 9 238,285 196,950 237,525 196,076

คา่ความนิยม 14 66,130 - - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 136,305 147,092 108,308 110,655

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 61,656 59,809 3,908 3,908

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 4,635,204 4,499,778 6,310,166 6,233,934

รวมสินทรพัย์ 18,308,100 16,486,290 17,802,733 16,149,417

                       กรรมการ _______________________________                  กรรมการ __________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564

 

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจา้ของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 338,027 200,000 300,000 200,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 3,638,179 2,975,252 2,871,764 2,211,680

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 11 จ) 7,581 - - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 3,380 - - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 457,105 272,761 424,710 249,062

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเชา่ทคีรบกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 153,883 151,977 137,822 136,325

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 123,670 89,994 97,604 56,562

รวมหนีสินหมนุเวียน 4,721,825 3,689,984 3,831,900 2,853,629

หนีสินไมห่มนุเวียน

หนีสนิตามสญัญาเชา่ 917,066 945,542 890,933 922,400

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 446,828 437,567 385,891 379,997

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 8,268 7,783 - -

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 1,372,162 1,390,892 1,276,824 1,302,397

รวมหนีสิน 6,093,987 5,080,876 5,108,724 4,156,026

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564

 

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั จํานวน 2,029,000,000 หุน้ 

มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 2,029,000 2,029,000 2,029,000 2,029,000

ทนุทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จํานวน 2,029,000,000 หุน้ 

มูลคา่ทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 1 บาท 2,029,000 2,029,000 2,029,000 2,029,000

สว่นเกนิมูลคา่หุน้ 5,761,533 5,761,533 5,761,533 5,761,533

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 202,900 202,900 202,900 202,900

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,981,801 4,311,538 4,779,922 4,074,736

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (795,277) (890,857) (79,346) (74,778)

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 12,179,957 11,414,114 12,694,009 11,993,391

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคมุ 34,156 (8,700) - -

รวมส่วนของเจา้ของ 12,214,113 11,405,414 12,694,009 11,993,391

รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ 18,308,100 16,486,290 17,802,733 16,149,417

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 4,422,308 4,100,939 3,626,514 3,542,496

ต้นทุนขาย (2,809,622) (2,550,119) (2,306,411) (2,228,312)

กาํไรขนัต้น 1,612,686 1,550,820 1,320,103 1,314,184

เงนิปันผลรบั 4,504 3,530 4,504 3,530

รายไดอ้นื 29,470 26,672 27,364 28,081

ค่าใชจ่้ายในการขาย (521,770) (548,109) (328,991) (358,654)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (307,872) (349,663) (228,461) (274,482)

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีน 13,245 48,405 56,898 130,264

กาํไร(ขาดทุน)จากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 41,565 (133,781) 41,069 (132,534)

ต้นทุนทางการเงนิ (8,411) (9,105) (7,822) (8,224)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 863,417 588,769 884,664 702,165

ภาษีเงนิได้ 10 (202,021) (170,114) (179,478) (153,950)

กาํไรสาํหรบังวด 661,396 418,655 705,186 548,215

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

- สุทธจิากภาษี (30) (1,168) - -

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (30) (1,168) - -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ - สุทธจิากภาษี 100,264 113,793 - -

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื - สุทธจิากภาษี (4,568) - (4,568) -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 95,696 113,793 (4,568) -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 95,666 112,625 (4,568) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 757,062 531,280 700,618 548,215

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 670,263 421,562 705,186 548,215

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม (8,867) (2,907) - -

661,396 418,655 705,186 548,215

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 765,843 534,355 700,618 548,215

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม (8,781) (3,075) - -

757,062 531,280 700,618 548,215

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.33 0.21 0.35 0.27

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

การวดัมลูค่าใหม่ ผลต่าง การเปลยีนแปลง

จดัสรรแล้ว - ของภาระผกูพนั การวดัมลูค่าเงินลงทนุ จากการรวม ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ

ทนุทีออก ส่วนเกิน  ทนุสาํรอง การแปลงค่า ผลประโยชน์หลงั ในตราสารทนุผ่านกาํไร ธรุกิจภายใต้การ ของบริษทัใหญ่ อืนของส่วน ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน ออกจากงาน ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน ควบคมุเดียวกนั ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

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

ยอดคงเหลอื 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 - - - (60,523) - - - - - - (60,523) (10,045) (70,568)

ยอดคงเหลอื 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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเปลยีนแปลงส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่

ในบรษิทัย่อย - - - - - - - - (96,269) (96,269) (96,269) 69,312 (26,957)

เงนิปันผล 12 - - - (547,829) - - - - - - (547,829) - (547,829)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 421,562 113,872 (1,079) - - - 112,793 534,355 (3,075) 531,280

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 2,029,000 5,761,533 202,900 4,311,538 (364,004) (71,416) - (194,894) (260,543) (890,857) 11,414,114 (8,700) 11,405,414

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การรวมธุรกจิ 14 - - - - - - - - - - - 51,637 51,637

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 670,263 100,177 (29) (4,568) - - 95,580 765,843 (8,781) 757,062

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 2,029,000 5,761,533 202,900 4,981,801 (263,827) (71,445) (4,568) (194,894) (260,543) (795,277) 12,179,957 34,156 12,214,113

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

การวดัมูลค่าใหม่ การวดัมูลค่า

ทุนทีออก จดัสรรแล้ว - ของภาระผกูพนั เงินลงทุนในตราสารทุน รวมองคป์ระกอบอืน

และชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

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

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตัคิรงัแรก - - - (27,318) - - - (27,318)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ปรบัปรงุใหม่ 2,029,000 5,761,533 202,900 3,044,853 (64,132) - (64,132) 10,974,154

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผล 12 - - - (547,829) - - - (547,829)

กําไรเบด็เสรจ็สําหรบังวด - - - 548,215 - - - 548,215

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 2,029,000 5,761,533 202,900 4,074,736 (74,778) - (74,778) 11,993,391

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สําหรบังวด - - - 705,186 - (4,568) (4,568) 700,618

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 2,029,000 5,761,533 202,900 4,779,922 (74,778) (4,568) (79,346) 12,694,009

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 863,417 588,769 884,664 702,165

รายการปรบัปรุง

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 136,138 133,720 87,191 93,580

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่

   จะเกดิขนึของสนิทรพัยท์างการเงนิ 25,214 27,275 16,093 30,934

(กลบัรายการ) ค่าเผอืการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 7,681 (6,223) 3,448 3,755

กาํไรจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (479) (185) (757) (199)

กาํไรจากการยกเลกิและปรบัปรุงสญัญาเชา่ (90) - (52) -

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (6,967) (34,276) (6,972) (32,569)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 10,212 10,605 8,007 8,296

(กาํไร) ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 6 (34,598) 168,057 (34,097) 165,103

ดอกเบยีรบั (5,718) (6,205) (5,762) (6,541)

ต้นทุนทางการเงนิ 8,411 9,105 7,822 8,224

รายไดเ้งนิปันผล (4,504) (3,530) (4,504) (3,530)

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ (26,951) (38,599) (59,250) (132,588)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 64,990 61,161 - -

การเปลยีนแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน

ลกูหนกีารคา้และลกูหนีอนื (323,291) (38,716) (243,020) (173,315)

ลกูหนตีามสญัญาเชา่ซอื 2,169 13,438 3,371 13,148

สนิคา้คงเหลอื (43,227) (3,450) 11,009 66,351

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 6,530 3,350 18,207 1,081

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (1,691) (2,922) - (2)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 624,249 (160,437) 630,476 (76,802)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 18,805 11,674 27,416 14,330

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย (2,112) (269) (2,112) (269)

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 485 180 - -

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,318,673 732,522 1,341,178 681,152

จ่ายภาษีเงนิได้ (3,080) (6,132) (341) (445)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,315,593 726,390 1,340,837 680,707

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัย่อยเพมิขนึ 8 - - (98,750) (26,957)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืบรษิทัย่อย - สุทธจิากเงนิสดในบรษิทัย่อย 14 (91,610) - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (43,958) (12,008) (43,958) (12,008)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (23,462) (148,965) (14,699) (38,505)

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - - (60,220)

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่บุคคลอนื (1,037) - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (3,213,179) (3,155,651) (3,155,112) (2,896,123)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 2,077,181 3,962,251 1,961,304 3,609,005

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 1,755 214 1,060 214

ดอกเบยีรบั 645 2,021 505 2,397

เงนิปันผลรบั 2,755 1,862 2,755 1,862

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (1,290,910) 649,724 (1,346,895) 579,665

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม

เพอืลงทุนในบรษิทัย่อยเพมิขนึ - (26,957) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ตามสญัญาเชา่ (47,306) (42,565) (40,735) (39,617)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (349,621) (95,000) (300,000) (50,000)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (711) - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 418,290 - 400,000 -

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (651) (1,444) (446) (1,815)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 20,001 (165,966) 58,819 (91,432)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 44,684 1,210,148 52,761 1,168,940

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 2,419,778 1,590,851 1,692,311 717,696

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 32,844 20,523 23,465 24,626

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 2,497,306 2,821,522 1,768,537 1,911,262

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญั

โอนสนิคา้ไปเป็นอุปกรณ์ 1,631 2,435 336 1,620

โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 99 - 99 -

โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื - 38 - -

เงนิปันผลคา้งรบั 1,772 1,903 1,772 1,903

เงนิปันผลคา้งจ่าย 12 - 547,829 - 547,829

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 9,270 20,796 5,550 18,142

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 24,136 1,289 24,136 1,289

ลกูหนจีากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 544 169 544 169

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 9 13,481 - 4,064 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

9
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1 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลได้จดัทําขนึตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี34 เรอืง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพมิเตมิอนืเกยีวกบัรายงานทางการเงนิทอีอกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขนึจากข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทจีดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทมีี

เนือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีใีชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีใีชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สําหรบัรอบปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรอืงดงัต่อไปนี 

1) กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมอืมีการเปลียนแปลงในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีบ่งชีว่า 

ค่าความนิยมอาจจะด้อยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงด้วยราคาทุนหกัการด้อยค่าสะสม เพอืวตัถุประสงค์ของการทดสอบการ 

ดอ้ยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัยท์ก่ีอใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัยท์ก่ีอใหเ้กดิเงนิสดทคีาดว่า

จะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทกี่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขนึ โดยหน่วยทกี่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที

ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนันจะต้องเป็นหน่วยทเีลก็ทสุีดทกีลุ่มกจิการทใีชใ้นการประเมนิค่าความนิยมเพอืประโยชน์ในการบริหาร

ภายในกจิการ 

2) ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารนํามาตรการผ่อนปรนชวัคราวเพอืลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชวัคราวเพอืลดผลกระทบจาก COVID-19) ทอีอกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

ซงึนํามาถอืปฏบิตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสนิสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่ไดร้บัผลกระทบทมีสีาระสาํคญัจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนชวัคราวดงักล่าว 

3) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทมีกีารปรบัปรุง ซงึมผีลบงัคบัใช้วนัท ี1 มกราคม 

พ.ศ. 2564 โดยมาตรฐานเหล่านันไม่มผีลกระทบทมีนีัยสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

3 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติทีมผีลกระทบต่อการนํานโยบาย 

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหนีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทเีกดิขนึจรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 

 

4 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกิจการไม่ได้นําเสนอข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน เนืองจากผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานพิจารณาว่ากลุ่มกิจการ 

มีการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายสีและเคมีภัณฑ์เพียงส่วนงานเดียว ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานประเมินผลการ

ดําเนินงานโดยพจิารณาจากผลกําไรกอ่นภาษีตามส่วนงาน ซงึใชเ้กณฑใ์นการวดัผลการดําเนินงานเช่นเดยีวกบัการจดัทํางบการเงนิ 

 

สําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รายได้จากการขายทงัหมดของกลุ่มกิจการรบัรู้เมือปฏิบตัิตาม

ภาระทตีอ้งปฏบิตัเิสรจ็สนิ (Point in time) 
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5 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปนีแสดงสนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทมีูลค่ายุติธรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัที 1 ข้อมูลระดบัที 2 ข้อมูลระดบัที 3 รวม 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

สินทรพัย ์         
        

สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทนุ      

 

  

เงนิลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน 276,952 236,313 5,149,300 3,987,699 - - 5,426,252 4,224,012 
         

สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทนุ 

   เบด็เสรจ็อืน         

เงนิลงทุนในตราสารทุน - - - - - 5,710 - 5,710 

รวมสินทรพัย ์ 276,952 236,313 5,149,300 3,987,699 - 5,710 5,426,252 4,229,722 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัที 1 ข้อมูลระดบัที 2 ข้อมูลระดบัที 3 รวม 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

สินทรพัย ์         
         

สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทนุ      

 

  

เงนิลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน 274,355 234,169 4,939,616 3,720,248 - - 5,213,971 3,954,417 
         

สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทนุ 

   เบด็เสรจ็อืน         

เงนิลงทุนในตราสารทุน - - - - - 5,710 - 5,710 

รวมสินทรพัย ์ 274,355 234,169 4,939,616 3,720,248 - 5,710 5,213,971 3,960,127 
 

ไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชนัมูลค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 
 

มลูค่ายุตธิรรมของเครอืงมอืทางการเงนิในระดบั 1 อ้างองิจากราคาเสนอซอืล่าสุดจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
 

มลูค่ายุตธิรรมของเครอืงมอืทางการเงนิในระดบัท ี2 อา้งองิมลูค่าสุทธทิางบญัช ี(NAV) ทเีผยแพร่โดยบรษิทับรหิารจดัการ 
 

มูลค่ายุตธิรรมของเครอืงมอืทางการเงนิในระดบัท ี3 มูลค่ายุตธิรรมของเครอืงมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่า

ซงึไม่ไดม้าจากขอ้มลูทสีงัเกตไดใ้นตลาด โดยผูบ้รหิารใชว้ธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด 
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การแพร่ระบาดของโรคตดิเชอืไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) อาจส่งผลต่อความผนัผวนของราคาของหลกัทรพัย์ 

ทกีลุ่มกจิการถอือยู่ภายหลงัวนัสนิรอบระยะเวลารายงาน ซงึกลุ่มกจิการมแีผนการจดัการความเสยีงและนโยบายทเีกยีวขอ้ง โดยจะพจิารณา

จากสถานการณ์และประเมนิผลกระทบต่อกลุ่มกจิการ รวมทงัการจดัการอย่างมปีระสทิธผิลเพอืลดผลกระทบดงักล่าว 

 

6 สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนซงึประกอบดว้ย ตราสารหนีและตราสารทุน 

สําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน ี

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

มูลค่าตามบญัชีต้นงวด 4,224,012 3,954,417 

การซอืเพมิขนึ 3,233,803 3,175,736 

การจําหน่าย (2,066,161) (1,950,279) 

การเปลยีนแปลงของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า   

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 34,598 34,097 

มูลค่าตามบญัชีสินงวด 5,426,252 5,213,971 

 

7 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหนกีารคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11 ค) 212,874 177,218 1,005,572 1,030,032 

ลูกหนกีารคา้ - กจิการอนื 2,918,386 2,619,251 1,965,670 1,677,718 

รวมลูกหนีการค้า - สุทธิ 3,131,260 2,796,469 2,971,242 2,707,750 

     

ลูกหนอีนื - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11 ค) 8,093 7,456 11,422 11,382 

ลูกหนอีนื - กจิการอนื 33,283 49,223 18,546 36,166 

รายไดค้า้งรบั - กจิการทเีกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11 ค) - - 2,601 2,601 

ค่าใชจ่้ายจา่ยล่วงหน้า 67,435 50,922 26,294 12,285 

อนื ๆ 14,892 8,526 10,513 3,814 

รวมลูกหนีอืน 123,703 116,127 69,376 66,248 

รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ 3,254,963 2,912,596 3,040,618 2,773,998 
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ลูกหนีการคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายุหนีไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหนกีารคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 155,542 117,427 314,746 362,996 

3 - 6 เดอืน 38 2,897 94,935 95,527 

6 - 12 เดอืน 17,883 32,430 105,528 114,935 

มากกว่า 12 เดอืน 55,812 36,359 560,910 519,748 

รวม 229,275 189,113 1,076,119 1,093,206 

หกั: ค่าเผอืผลขาดทุนทคีาดว่าจะเกดิขนึ (16,401) (11,895) (70,547) (63,174) 

รวมลูกหนีการคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั, สุทธิ 212,874 177,218 1,005,572 1,030,032 

     

ลูกหนกีารคา้ - กจิการอนื     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 2,727,034 2,451,526 1,893,726 1,608,798 

3 - 6 เดอืน 129,625 101,404 24,044 22,717 

6 - 12 เดอืน 91,262 98,638 59,559 70,659 

มากกว่า 12 เดอืน 328,567 299,306 138,352 117,763 

รวม 3,276,488 2,950,874 2,115,681 1,819,937 

หกั: ค่าเผอืผลขาดทุนทคีาดว่าจะเกดิขนึ (358,102) (331,623) (150,011) (142,219) 

รวมลูกหนีการคา้ - กจิการอนื, สุทธ ิ 2,918,386 2,619,251 1,965,670 1,677,718 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธ ิ 3,131,260 2,796,469 2,971,242 2,707,750 

 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 3,595,559 

การลงทุนเพมิ 98,750 

ราคาตามบญัชีสินงวด - สุทธิ 3,694,309 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของเงินลงทุน 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทเีปลยีนแปลงจากงบการเงนิสําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี 

 

ชือบริษทั 

ประเทศ

ทีจด

ทะเบยีน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท 

บริษทัย่อยทีบริษทัถือหุ้นโดยตรง     

บรษิทั เมกา เพน้ท์ แอนด์  

   โฮม จํากดั (เดมิ : บรษิทั  

   โพรเฟสชนันัล พซี ีเซอรว์สิ จํากดั) 

ไทย ดําเนินการลงทุนใน 

   บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 

100 100 103,750 5,000 

       

บริษทัย่อยทีถือหุ้นโดยบริษทั เมกา เพน้ท์ แอนด ์โฮม จาํกดั     

บรษิทั ภชา เอน็เตอรไ์พรส ์จํากดั ไทย นําเขา้และจําหน่าย 

   ผลติภณัฑก์ระเบอืง 

52 - 89,884 - 

บรษิทั ภาวตร ีอนิเตอรเ์ทรด จาํกดั ไทย นําเขา้และจําหน่าย 

   ผลติภณัฑก์ระเบอืง 

52 - 32,186 - 

 

บริษทั เมกา เพ้นท์ แอนด์ โฮม จาํกดั 

 

เมอืวนัท ี15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัท ี10/2563 มมีติอนุมตัิการเปลียนชอื บรษิัท โพรเฟสชันนัล  

พซี ีเซอร์วสิ จํากดั เป็น บรษิทั เมกา เพน้ท์ แอนด์ โฮม จํากดั ซงึไดด้ําเนินการจดเปลยีนชอืบรษิทักบักระทรวงพาณิชย์แล้วในวนัที 

21 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

เมอืวนัท ี28 มกราคม พ.ศ. 2564 ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี1/2564 มมีตอินุมตักิารเพมิทุนในบรษิทั เมกา เพน้ท ์แอนด ์โฮม จํากดั 

จํานวน 395 ล้านบาท ภายหลงัการเพมิทุนจะทําใหทุ้นจดทะเบยีนเพมิจาก 5 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท  

 

เมอืวนัท ี10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ลงทุนเพมิในหุ้นสามญัทอีอกใหม่ของบริษัท เมกา เพ้นท์ แอนด์ โฮม จํากดั จํานวน 

3,950,000 หุ้น ทีมูลค่าหุ้นละ 25 บาท เป็นจํานวน 98.75 ล้านบาท ส ัดส่วนการลงทุนในบริษัท เมกา เพ้นท์ แอนด์ โฮม จํากัด  

ไม่มกีารเปลยีนแปลง 

 

เมอืวนัท ี13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทั เมกา เพน้ท์ แอนด์ โฮม จํากดั ไดล้งนามในสญัญาซือขายหุน้ของ บรษิทั ภชา เอน็เตอร์

ไพรส์ จํากัด สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 26,000 หุ้น และบริษัท ภาวตรี อินเตอร์เทรด จํากัด สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 5,200 หุ้น  

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 52 ของหุ้นทอีอกจําหน่ายแล้วทงัหมดของบริษัททงัสอง มูลค่าเงนิลงทุนรวมเป็นจํานวน 122.07 ล้านบาท 

(หมายเหตุ 14) 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

 

การเปลียนแปลงของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรพัย์สิทธิการใช้ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตน สําหรบังวดสามเดือนสินสุดวันที  

31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ทีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ 

พนับาท 

สินทรพัย ์

สิทธิการใช้ 

พนับาท 

สินทรพัย ์

ไม่มตีวัตน 

พนับาท 

ทีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ 

พนับาท 

สินทรพัย ์

สิทธิการใช้ 

พนับาท 

สินทรพัย ์

ไมม่ีตวัตน 

พนับาท 

       

ราคาตามบญัชีต้นงวด - สทุธิ 2,691,052 1,258,231 196,950 1,154,258 1,029,666 196,076 

การซอืเพมิ 27,918 13,481 43,958 19,732 4,064 43,958 

การจําหน่าย (1,276) - - (303) - - 

การโอนเขา้ระหว่างงวด - สุทธ ิ 1,532 - 99 237 - 99 

การยกเลกิสญัญาเช่า - (2,850) - - (624) - 

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย (89,864) (42,837) (2,783) (47,524) (36,405) (2,608) 

การเพมิขนึจากการซอืเงนิลงทนุใน 

   บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 14) 87,025 - 21 - - - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลยีน 38,689 5,352 40 - - - 

ราคาตามบญัชีสินงวด - สุทธิ 2,755,076 1,231,377 238,285 1,126,400 996,701 237,525 

 

กลุ่มกจิการไดนํ้าทดีนิ อาคาร และเครอืงจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัย่อย จํานวน 167 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 94 ลา้นบาท) ไปวางเป็น

หลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 

 

10 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 188,996 162,330 175,990 156,389 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 13,025 7,784 3,488 (2,439) 

 202,021 170,114 179,478 153,950 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 รายการกบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั 

 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนัสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน ี

 

ก) รายไดจ้ากการขายสินค้าและบริการและรายได้อืน 

 

  

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด 

   วนัที 31 มนีาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

      

รายได้จากการขายสินค้า      

บรษิทัย่อย - - 149,015 167,275 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

บุคคลและกจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 139,435 112,854 111,126 110,991 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

      

รายได้จากการบริการ      

บรษิทัย่อย - - 3,633 3,464 ราคาตามสญัญา 

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 2,246 2,047 2,246 2,047 ราคาตามสญัญา 

      

รายได้ค่าเช่า      

บรษิทัย่อย - - 782 1,504 ราคาตามสญัญา 

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 2,278 2,176 2,174 2,154 ราคาตามสญัญา 

      

รายได้อืน      

บรษิทัย่อย - - 570 473 ราคาตามสญัญา 

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื - 183 - 183 ราคาตามสญัญา 

      

ดอกเบยีรบั      

บรษิทัย่อย - - 183 675 รอ้ยละ 3.50 ต่อปี 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) การซือสินค้าและบริการ 

 

  

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุด 

   วนัที 31 มนีาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 
      

การซือสินค้า      

บรษิทัย่อย - - 2,292 298 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื  343,361 295,765 337,770 291,293  ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 
      

ค่าจ้างผลิตสินค้า      

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 603 603 603 603 ราคาตามสญัญา 
      

ค่าเช่าจ่าย      

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 422 1,478 422 1,478 ราคาตามสญัญา 
      

การจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่า      

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 23,132 22,880 22,940 22,880 ราคาตามสญัญา 
      

ดอกเบยีจ่าย      

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 6,676 5,616 6,650 5,616 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

 

ค) ยอดค้างชาํระทีเกิดจากการขายและซือสินค้าและบริการ 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงานทเีกยีวขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนี     

บรษิทัย่อย - - 838,866 877,963 

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 220,967 184,674 180,729 166,052 
     

เจ้าหนี     

บรษิทัย่อย - - 2,452 1,823 

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 242,692 179,301 236,439 171,452 
     

หนีสินตามสญัญาเช่า     

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 917,590 939,497 913,976 935,691 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ง) เงินให้กู้ระยะสนัแก่กิจการทีเกียวข้องกนั 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิใหกู้้ระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 3,473 6,021 

เงนิใหกู้้และดอกเบยีรบัระหว่างงวด 183 62,566 

เงนิรบัชาํระคนืเงนิต้นและดอกเบยีระหว่างงวด - (65,114) 

มูลค่าตามบญัชีสินงวด - สุทธิ 3,656 3,473 

 

เงนิใหกู้้ระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ทไีม่มหีลกัประกนัในสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ และรงิกติมาเลเซยี เงนิใหกู้้ยมื

ดงักล่าวมกีําหนดจ่ายชาํระคนืเมอืทวงถาม และมอีตัราดอกเบยีรอ้ยละ 3.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 3.00 ถงึ 3.50 ต่อปี) 

 

จ) เงินกู้ยืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้องกนั 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ - - 

เพมิขนึจากการซอืธุรกจิ 7,570 - 

ดอกเบยีจ่ายระหว่างงวด 11 - 

มูลค่าตามบญัชีสินงวด - สุทธิ 7,581 - 

 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกิจการทเีกยีวขอ้งกนัเป็นเงนิกู้ยมืทไีม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท เงนิกู้ยมืดงักล่าวมกีําหนดจ่ายชําระคนื

เมอืทวงถาม และมอีตัราดอกเบยีระหว่างรอ้ยละ 0.55 ถงึ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ไม่ม)ี 
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ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

ผูบ้รหิารสาํคญัรวมถงึกรรมการและคณะผูบ้รหิารระดบัสูง ค่าตอบแทนทจ่ีายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญั มดีงัน ี

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   วนัที 31 มีนาคม พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสนัอนื 17,423 27,288 17,423 27,288 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 307 328 307 328 

รวม 17,730 27,616 17,730 27,616 

 

12 เงินปันผล 

 

เมอืวนัท ี24 มนีาคม พ.ศ. 2563 ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี3/2563 มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกําไรสุทธิ

สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 0.27 บาทต่อหุ้น สําหรบัหุ้นจํานวน 2,029,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทงัสนิ 

547.83 ลา้นบาท โดยบรษิทัจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวในวนัท ี23 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

13 ภาระผกูพนัและเหตุการณ์ทีอาจเกิดขึน 

 

13.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซงึยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ  

มดีงัน ี

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 35,895 15,752 35,895 15,752 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 102,281 136,465 102,281 136,465 

รวม 138,176 152,217 138,176 152,217 
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13.2  สญัญาเช่าทียกเลิกไม่ได้  

 

กลุ่มกจิการไดท้ําสญัญาเช่าทยีกเลกิไม่ไดเ้กยีวกบัการเช่าอาคาร รถยนต ์และอุปกรณ์  

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภาระผูกพนัสําหรบัจํานวนเงนิขนัตําทตี้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่า 

ทยีกเลกิไม่ได ้มดีงัน ี

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภายใน 1 ปี 15,365 13,156 7,863 5,348 

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 9,011 4,594 6,477 3,104 

เกนิกว่า 5 ปี - - - - 

รวม 24,376 17,750 14,340 8,452 

 

13.3 การคาํประกนั 

 

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทคําประกันวงเงินกู้ยืมจากธนาคารให้บริษัทย่อยเป็นจํานวน 180 ล้านบาท และ  

3 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 180 ลา้นบาท และ 3 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมหีนังสอืคําประกนัซึงออกโดยธนาคารในนามบรษิัทเหลืออยู่เป็นจํานวน 

19 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามลําดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 19 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามลําดบั) ซึงเกียวเนือง

กบัภาระผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธุิรกจิ 

 

13.4 คดีความ 

 

บรษิัทถูกฟ้องร้องดําเนินคดทีีเกียวเนืองกบัการถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดสญัญาจ้างทําของ เรยีกทรพัย์คืนและเรียกร้อง

ค่าเสยีหายจํานวน 2 คด ีโดยมมีลูหนีจากการฟ้องร้องเป็นจํานวนรวมประมาณ 108.23 ลา้นบาท  

 

 คดทีหีนงึมมีลูหนีจํานวน 77.87 ลา้นบาท ในขณะนีคดนีียงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลชนัตน้  

 คดทีสีองมมีูลหนีจํานวน 30.36 ล้านบาท ศาลชนัต้นมคีําพพิากษาในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 ใหบ้รษิทัชดใชค้่าเสยีหาย

พร้อมดอกเบียเต็มจํานวน ทงันีบริษัทได้ยนือุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาต่อศาล และศาลมีคําสงัรบัอุทธรณ์เมือวันที  

3 เมษายน พ.ศ. 2564 ซงึปัจจุบนัอยู่ระหว่างการกําหนดวนันัดฟังคาํพพิากษา  

 

ฝ่ายบรหิารและทปีรกึษาทางกฎหมายของบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าเรอืงดงักล่าวจะไม่ก่อใหเ้กดิผลเสยีหายอย่างมสีาระสําคญั

ต่อบรษิทั ดงันันจงึไม่มกีารตงัสาํรองสาํหรบัหนีสนิไวใ้นบญัช ี
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14 การซือธรุกิจ 

 

เมอืวนัท ี13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดซ้ือหุน้ของบริษทั ภชา เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (“PCE”) และบรษิทั ภาวตร ีอนิเตอร์เทรด 

จํากัด (“PWT”) ในสดัส่วนร้อยละ 52 เป็นมูลค่ารวม 122.07 ล้านบาท ทําให้ PCE และ PWT มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ  

โดยคาดว่าการซอืธุรกิจนีจะช่วยให้กลุ่มกิจการสามารถขยายไปยงัธุรกิจการจําหน่ายผลติภณัฑ์กระเบืองเพอืช่วยส่งเสรมิการเติบโต

ของกลุม่กจิการ  

 

ตารางต่อไปนสีรุปสงิตอบแทนทจี่ายซอืบริษทั ภชา เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั และบรษิทั ภาวตร ีอนิเตอรเ์ทรด จํากดั และสนิทรพัยท์ไีดม้าและ

หนสีนิทรีบัมา ณ วนัทซีอืธุรกจิ วนัท ี13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 

 PCE 

พนับาท 

PWT 

พนับาท 

   

สงิตอบแทนทจี่ายซอืสุทธ ิ- เงนิสด 89,884 32,186 

 

มลูค่าของสนิทรพัยท์ไีดม้าและหนีสนิทรีบัมา ณ วนัทซีอืธุรกจิ มดีงันี 

 PCE 

พนับาท 

PWT 

พนับาท 

   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 19,940 10,520 

ลูกหนกีารคา้และลูกหนีอนื 23,588 21,267 

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 30 

สนิคา้คงเหลอื 29,462 1,986 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอนื 1,195 621 

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 85,034 1,991 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 11 10 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 330 2 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอนื 156 - 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 43,425 24,325 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2,454 2,499 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 7,600 - 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 4,091 - 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,505 969 

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 1,016 229 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 445 8 

สนิทรพัยส์ุทธทิไีดร้บั (รอ้ยละ 100) 99,180 8,397 

หกั  ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (ร้อยละ 48) (47,606) (4,031) 

สนิทรพัยสุ์ทธทิไีดม้า 51,574 4,366 

บวก  ค่าความนิยม 38,310 27,820 

 89,884 32,186 
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สนิทรพัย์สุทธิทไีด้มาจากการซือกิจการข้างต้น เป็นมูลค่าทปีระเมนิเบอืงต้น ณ วนัทซีือ กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิทีได้มาให้เสร็จสนิ โดยจะปรบัปรุงรายการสินทรพัย์และหนีสนิให้เป็นมูลค่ายุติธรรมเมอืขนัตอนเหล่านี 

เสรจ็สนิ 

 

หากการซอืกิจการ PCE และ PWT เกิดขนึ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2564 รายได้ของกลุ่มกิจการสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี

31 มนีาคม พ.ศ. 2564 จะเพมิขนึไม่เกนิรอ้ยละ 5 และกําไรสําหรบังวดจะไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมสีาระสําคญั 

 

15 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีในรายงาน 

 

1) เมอืวนัที 15 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศเวียดนาม) จํากัด (“TOAV”) ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณ 

สายงานผลิตการผสมวตัถุดิบทีใช้ผลิตสีสเปรย์ภายในพืนทโีรงงานในจงัหวดับินห์เดือง ประเทศเวียดนาม จากเหตุการณ์

ดงักล่าวเกดิความเสยีหายต่ออาคาร เครอืงจกัร และสนิคา้บางส่วน ทงันี TOAV มกีารทําประกนัอคัคภียัคุม้ครองความเสยีหาย

ต่อสนิทรพัยแ์ละสนิคา้ไวแ้ลว้ โดยปัจจุบนั TOAV อยู่ระหว่างการประเมนิมลูค่าความเสยีหายทเีกดิขนึ 

 

2) เมอืวนัที 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากผลการ

ดําเนินงานเดอืนกรกฎาคม ถึงเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.26 บาทต่อหุ้น สําหรบัหุ้นจํานวน 

2,029,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทงัสนิ 527.54 ล้านบาท โดยบรษิัทมกํีาหนดจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัท ี21 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2564 

 

16 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมอืวนัท ี13 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2564 
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