
 

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต  
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะ
กจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการ
เป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน 
การบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูล 
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากดักว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชำตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 3,070,926 2,419,778 2,315,902 1,692,311
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
   มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 5,6 4,754,617 4,224,012 4,467,787 3,954,417
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 7 3,260,968 2,912,596 3,134,126 2,773,998
สว่นของลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้
ทีค่รบกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 45,342 51,710 42,907 49,704

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 ง) - - 59,575 3,473
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่บุคคลอื่น 1,069 - - -
สนิคา้คงเหลอื 2,460,442 2,162,989 1,424,048 1,346,386
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 210,356 215,427 77,167 95,194

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 13,803,720 11,986,512 11,521,512 9,915,483

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ 142,570 128,210 138,728 125,378
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 8 - - 3,694,309 3,595,559
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 5 - 5,710 - 5,710

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 11,410 12,724 11,410 12,724
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 9 2,705,830 2,691,052 1,141,249 1,154,258
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 9 1,203,254 1,258,231 960,981 1,029,666
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 9 230,066 196,950 229,172 196,076
คา่ความนิยม 15 66,130 - - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 158,077 147,092 112,966 110,655
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 63,249 59,809 3,752 3,908

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 4,580,586 4,499,778 6,292,567 6,233,934

รวมสินทรพัย ์ 18,384,306 16,486,290 17,814,079 16,149,417

                       กรรมการ _______________________________                  กรรมการ __________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 254,833 200,000 200,000 200,000
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 10 4,023,270 2,975,252 3,152,017 2,211,680
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 จ) 7,597 - - -
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 2,305 - - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 330,280 272,761 308,003 249,062
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีค่รบกาํหนด
ชาํระภายในหนึ่งปี 147,078 151,977 126,774 136,325

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 83,788 89,994 57,739 56,562

รวมหนี้สินหมนุเวียน 4,849,151 3,689,984 3,844,533 2,853,629

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 903,349 945,542 869,423 922,400
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 457,189 437,567 393,803 379,997
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 7,739 7,783 - -

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 1,368,277 1,390,892 1,263,226 1,302,397

รวมหนี้สิน 6,217,428 5,080,876 5,107,759 4,156,026

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

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

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 5,761,533 5,761,533 5,761,533 5,761,533
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 202,900 202,900 202,900 202,900
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4,998,365 4,311,538 4,792,233 4,074,736

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (855,175) (890,857) (79,346) (74,778)

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 12,136,623 11,414,114 12,706,320 11,993,391
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 30,255 (8,700) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 12,166,878 11,405,414 12,706,320 11,993,391

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 18,384,306 16,486,290 17,814,079 16,149,417

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 4,496,095 4,006,966 3,665,131 3,323,256
ตน้ทุนขาย (2,976,413) (2,549,467) (2,452,606) (2,117,022)

กาํไรข ัน้ต้น 1,519,682 1,457,499 1,212,525 1,206,234
เงนิปันผลรบั 12,384 3,736 12,356 3,736
รายไดอ้ื่น 28,128 36,136 28,060 33,429
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (541,295) (530,411) (336,881) (321,871)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (365,051) (304,687) (290,920) (210,411)
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 1,637 (1,894) 39,403 (93,190)
กาํไร(ขาดทุน)จากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ (1,393) 70,458 (1,293) 68,664
ตน้ทุนทางการเงนิ (8,098) (11,710) (7,379) (11,050)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 645,994 719,127 655,871 675,541
ภาษเีงนิได้ 11 (109,241) (122,851) (116,020) (123,420)
กาํไรสาํหรบังวด 536,753 596,276 539,851 552,121

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น:
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - สทุธจิากภาษี  - (10,579) - (10,646)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั  - (10,579) - (10,646)

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่น
จากการแปลงคา่งบการเงนิ - สทุธจิากภาษี (56,448) (72,897) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (56,448) (72,897) - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (56,448) (83,476) - (10,646)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 480,305 512,800 539,851 541,475

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 544,104 592,997 539,851 552,121
สว่นไดเ้สแก (7,351) 3,279 - -

536,753 596,276 539,851 552,121

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 484,206 508,286 539,851 541,475
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ (3,901) 4,514 - -

480,305 512,800 539,851 541,475
กาํไรต่อหุ้น

กาํไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.27 0.29 0.27 0.27

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 8,918,403 8,107,905 7,291,645 6,865,752
ตน้ทุนขาย (5,786,035) (5,099,586) (4,759,017) (4,345,334)

กาํไรข ัน้ต้น 3,132,368 3,008,319 2,532,628 2,520,418
เงนิปันผลรบั 16,888 7,266 16,860 7,266
รายไดอ้ื่น 57,598 62,808 55,423 61,510
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (1,063,065) (1,078,520) (665,872) (680,525)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (672,923) (654,350) (519,381) (484,893)
กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 14,883 46,511 96,302 37,074
กาํไร(ขาดทุน)จากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 40,171 (63,323) 39,776 (63,870)
ตน้ทุนทางการเงนิ (16,509) (20,815) (15,201) (19,274)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,509,411 1,307,896 1,540,535 1,377,706
ภาษเีงนิได้ 11 (311,262) (292,965) (295,498) (277,370)
กาํไรสาํหรบังวด 1,198,149 1,014,931 1,245,037 1,100,336

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น:
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน - สทุธจิากภาษี (30) (11,747) - (10,646)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (30) (11,747) - (10,646)

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ - สทุธจิากภาษี 43,816 40,896 - -
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - สทุธจิากภาษี (4,568) - (4,568) -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 39,248 40,896 (4,568) -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 39,218 29,149 (4,568) (10,646)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,237,367 1,044,080 1,240,469 1,089,690

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,214,367 1,014,559 1,245,037 1,100,336
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ (16,218) 372 - -

1,198,149 1,014,931 1,245,037 1,100,336

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,250,049 1,042,641 1,240,469 1,089,690
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ (12,682) 1,439 - -

1,237,367 1,044,080 1,240,469 1,089,690

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.60 0.50 0.61 0.54

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

การวดัมูลค่าใหม่ การวดัมูลค่าเงิน ผลต่าง การเปลี่ยนแปลง
จดัสรรแล้ว - ของภาระผกูพนั ลงทุนในตราสารทุน จากการรวม ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน  ทุนสาํรอง การแปลงค่า ผลประโยชน์หลงั ผา่นกาํไรขาดทุน ธรุกิจภายใต้การ ของบริษทัใหญ่ อื่นของส่วน ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวมส่วนของ
และชาํระแล้ว ม ูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน ออกจากงาน เบด็เสรจ็อื่น ควบคมุเดียวกนั ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ตามที่รายงานไว้เดิม 2,029,000 5,761,533 202,900 3,444,468 (334,876) (67,979) - (194,894) (151,170) (748,919) 10,688,982 (75,499) 10,613,483
ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัคิรัง้แรก - - - (60,523) - - - - - - (60,523) (10,045) (70,568)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
การเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่

ในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - (95,855) (95,855) (95,855) 68,898 (26,957)
โอนไปกาํไรสะสม - - - (7,912) - 7,912 - - - 7,912 - - -
เงนิปันผล 13 - - - (547,829) - - - - - - (547,829) - (547,829)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 1,014,559 40,040 (11,958) - - - 28,082 1,042,641 1,439 1,044,080

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
การรวมธุรกจิ 15 - - - - - - - - - - - 51,637 51,637
เงนิปันผล 13 - - - (527,540) - - - - - - (527,540) - (527,540)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 1,214,367 40,279 (29) (4,568) - - 35,682 1,250,049 (12,682) 1,237,367

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 2,029,000 5,761,533 202,900 4,998,365 (323,725) (71,445) (4,568) (194,894) (260,543) (855,175) 12,136,623 30,255 12,166,878

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

ข้อมูลทางการเงินรวม
ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

7



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

การวดัมลูค่าใหม่ การวดัมลูค่า
ทนุที่ออก จดัสรรแล้ว - ของภาระผกูพนั เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมองคป์ระกอบอื่น

และชาํระแล ้ว ส่วนเกินมลูค่าห ุ้น ทนุสาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนของเจ้าของ
หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่
มาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก - - - (27,318) - - - (27,318)

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
เงนิปันผล 13 - - - (547,829) - - - (547,829)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 1,100,336 (10,646) - (10,646) 1,089,690

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

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
เงนิปันผล 13 - - - (527,540) - - - (527,540)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 1,245,037 - (4,568) (4,568) 1,240,469

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 2,029,000 5,761,533 202,900 4,792,233 (74,778) (4,568) (79,346) 12,706,320

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,509,411 1,307,896 1,540,535 1,377,706
รายการปรบัปรุง
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 302,180 270,425 204,093 185,740
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่
จะเกดิขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 35,597 39,983 31,721 39,128

(กลบัรายการ) คา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 12,521 (9,911) 7,829 (2,814)
กาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (1,708) (357) (902) (320)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 7,481 - 7,481 -
กาํไรจากการยกเลกิและปรบัปรุงสญัญาเชา่ (80) (2) (45) (3)
กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่
ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (13,569) (50,387) (13,542) (48,679)

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 20,645 22,211 15,934 16,214
(กาํไร) ขาดทุนจากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ
ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 6 (26,603) 113,710 (26,233) 112,549

ดอกเบีย้รบั (13,118) (13,133) (13,152) (13,894)
ตน้ทุนทางการเงนิ 16,509 20,815 15,201 19,274
รายไดเ้งนิปันผล (16,888) (7,266) (16,860) (7,266)
กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (40,573) (5,308) (96,442) (36,988)
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 46,606 (3,750) - -

การเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (330,116) (37,964) (324,981) (256,093)
ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้ (2,056) 10,129 (592) 9,347
สนิคา้คงเหลอื (283,431) (52,041) (86,589) 41,949
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (2,297) (902) 7,781 (825)
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (3,285) (887) 157 (2)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1,025,832 (314,008) 927,829 (199,240)
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (1,992) 13,090 11,425 7,876
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจา่ย (2,128) (677) (2,128) (677)
หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น (44) (873) - -

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,238,894 1,300,793 2,188,520 1,242,982
จา่ยภาษเีงนิได้ (260,042) (293,407) (237,727) (269,861)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,978,852 1,007,386 1,950,793 973,121

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

9



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจา่ยเพือ่ลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ 8 - - (98,750) (180,657)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้บรษิทัยอ่ย - สทุธจิากเงนิสดในบรษิทัยอ่ย 15 (91,610) - - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (65,552) (41,351) (65,537) (41,351)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (125,532) (225,188) (80,271) (74,075)
เงนิสดจา่ยเพือ่เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (54,863) (60,220)
เงนิสดจา่ยเพือ่เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แกบุ่คคลอื่น (1,069) - - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (6,620,289) (5,529,567) (6,121,572) (5,270,039)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - -  - 30,110
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 6,131,756 6,389,321 5,649,879 5,956,973

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 19,790 1,475 1,204 1,355
ดอกเบีย้รบั 6,613 6,745 6,272 7,837
เงนิปันผลรบั 13,799 5,000 13,772 5,000

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (732,094) 606,435 (749,866) 374,933

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยใหแ้กส่ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม
เพือ่ลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ - (26,957) - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ตามสญัญาเชา่ (96,497) (90,046) (82,210) (79,895)
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (774,416) (75,000) (700,000) (50,000)
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (1,787) - - -
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 760,168 - 700,000 -
เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (1,084) (4,174) (634) (3,298)
เงนิสดจา่ยเงนิปันผล 13 (527,540) (547,829) (527,540) (547,829)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (641,156) (744,006) (610,384) (681,022)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 605,602 869,815 590,543 667,032
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 2,419,778 1,590,851 1,692,311 717,696
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของ
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 45,546 (2,088) 33,048 4,176

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 3,070,926 2,458,578 2,315,902 1,388,904

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการที่ไม ่ใช่เงินสดที่ม ีสาระสาํคญั

โอนสนิคา้ไปเป็นอุปกรณ์ 3,458 5,675 1,098 2,061
โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 99 73 99 73
โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น - 38 - -
เงนิปันผลคา้งรบั 3,111 - 3,111 -
เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์
และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 6,291 92,671 6,291 68,117

เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 3,210 12,065 3,210 12,065

ลกูหน้ีจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 2,395 8,108 2,395 8,108

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 9 32,654 33,562 5,986 31,519

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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1 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่ี
เนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
1) กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า  

ค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม  เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการ 
ดอ้ยคา่ คา่ความนิยมจะถูกปันสว่นไปยงัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่าดวา่
จะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึน้ โดยหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่
ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดที่กลุ่มกจิการใชใ้นการประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิาร
ภายในกจิการ 

2) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารน ามาตรการผอ่นปรนชัว่คราวเพือ่ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
ซึง่น ามาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไมไ่ดร้บัผลกระทบทีม่สีาระส าคญัจากการยุตกิารใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวดงักล่าว 

3) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 โดยมาตรฐานเหล่านัน้ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

3 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อการน านโยบาย 
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 
 

4 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจการไม่ได้น าเสนอข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน เนื่องจากผู้มีอ านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานพิจารณาว่ากลุ่มกิจการ  
มกีารด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสแีละเคมภีณัฑ์เพยีงส่วนงานเดยีว ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานประเมนิผลการ
ด าเนินงานโดยพจิารณาจากผลก าไรก่อนภาษตีามสว่นงาน ซึง่ใชเ้กณฑใ์นการวดัผลการด าเนินงานเชน่เดยีวกบัการจดัท างบการเงนิ 
 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รายไดจ้ากการขายทัง้หมดของกลุ่มกจิการรบัรูเ้มื่อปฏบิตัติาม
ภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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5 มูลค่ำยติุธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีม่ลูค่ายุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน      

 
  

เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 253,984 236,313 4,500,633 3,987,699 - - 4,754,617 4,224,012 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อ่ืน         
เงนิลงทุนในตราสารทุน - - - - - 5,710 - 5,710 
รวมสินทรพัย ์ 253,984 236,313 4,500,633 3,987,699 - 5,710 4,754,617 4,229,722 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน      

 
  

เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 251,649 234,169 4,216,138 3,720,248 - - 4,467,787 3,954,417 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อ่ืน         
เงนิลงทุนในตราสารทุน - - - - - 5,710 - 5,710 
รวมสินทรพัย ์ 251,649 234,169 4,216,138 3,720,248 - 5,710 4,467,787 3,960,127 
 

ไมม่รีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรมในระหวา่งงวด 
 

มลูคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิในระดบัที ่1 อา้งองิจากราคาเสนอซือ้ล่าสดุจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 

มลูคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิในระดบัที ่2 อา้งองิมลูคา่สุทธทิางบญัช ี(NAV) ทีเ่ผยแพรโ่ดยบรษิทัจดัการ 
 

มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิในระดบัที ่3 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่า
ซึง่ไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด โดยผูบ้รหิารใชว้ธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) อาจส่งผลต่อความผนัผวนของราคาของหลกัทรพัย ์
ทีก่ลุ่มกจิการถอือยูภ่ายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึง่กลุ่มกจิการมแีผนการจดัการความเสีย่งและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะพจิารณา
จากสถานการณ์และประเมนิผลกระทบต่อกลุ่มกจิการ รวมทัง้การจดัการอยา่งมปีระสทิธผิลเพือ่ลดผลกระทบดงักล่าว 
 

6 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนซึง่ประกอบดว้ย ตราสารหนี้และตราสารทุน 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด  4,224,012   3,954,417  
การซือ้เพิม่ขึน้  6,619,987   6,121,271  
การจ าหน่าย (6,115,985)  (5,634,134) 

กาการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่   
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 26,603 26,233 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 4,754,617 4,467,787 
 

7 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 12 ค) 226,392 177,218 1,156,702 1,030,032 
ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น 2,871,186 2,619,251 1,870,689 1,677,718 
รวมลกูหน้ีกำรค้ำ - สทุธิ 3,097,578 2,796,469 3,027,391 2,707,750 
     
ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 12 ค)  9,398  7,456  12,960  11,382 
ลกูหนี้อื่น - กจิการอื่น  33,783  49,223  23,402  36,166 
รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 12 ค)  5,000  -  7,601  2,601 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า  98,661  50,922  53,759  12,285 
อื่น ๆ  16,548  8,526  9,013  3,814 
รวมลกูหน้ีอ่ืน  163,390  116,127  106,735  66,248 
รวมลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ  3,260,968  2,912,596  3,134,126  2,773,998 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ลกูหนี้การคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน  167,950  117,427  419,086  362,996 
3 - 6 เดอืน  6,492  2,897  82,441  95,527 
6 - 12 เดอืน  2,675  32,430  129,462  114,935 
มากกวา่ 12 เดอืน  72,725  36,359  606,920  519,748 
รวม  249,842  189,113  1,237,909  1,093,206 
หกั: คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (23,450) (11,895) (81,207) (63,174) 
รวมลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั, สทุธ ิ 226,392 177,218 1,156,702 1,030,032 
     
ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน  2,682,263  2,451,526  1,791,920  1,608,798 
3 - 6 เดอืน  118,515  101,404  32,722  22,717 
6 - 12 เดอืน  68,510  98,638  23,934  70,659 
มากกวา่ 12 เดอืน  357,258  299,306  176,537  117,763 
รวม 3,226,546  2,950,874  2,025,113  1,819,937 
หกั: คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (355,360) (331,623) (154,424) (142,219) 
รวมลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น, สทุธ ิ 2,871,186 2,619,251  1,870,689  1,677,718 
รวมลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 3,097,578 2,796,469  3,027,391  2,707,750 
 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 3,595,559 
การลงทุนเพิม่ 98,750 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 3,694,309 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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รำยละเอียดของเงินลงทุน 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทีเ่ปลีย่นแปลงจากงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั 

ประเทศ
ท่ีจด

ทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง     
บรษิทั เมกา เพน้ท ์แอนด ์ 
   โฮม จ ากดั (เดมิ : บรษิทั  
   โพรเฟสชนันัล พซี ีเซอรว์สิ จ ากดั) 

ไทย ด าเนินการลงทุนใน 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

100 100 103,750 5,000 

       
บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั เมกำ เพ้นท ์แอนด ์โฮม จ ำกดั     
บรษิทั ภชา เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั ไทย น าเขา้และจ าหน่าย 

   ผลติภณัฑก์ระเบือ้ง 
52 - - - 

บรษิทั ภาวตร ีอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั ไทย น าเขา้และจ าหน่าย 
   ผลติภณัฑก์ระเบือ้ง 

52 - - - 

 
บริษทั เมกำ เพ้นท ์แอนด ์โฮม จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 10/2563 มมีติอนุมตัิการเปลี่ยนชื่อ บรษิัท โพรเฟสชนันัล  
พซี ีเซอรว์สิ จ ากดั เป็น บรษิทั เมกา เพน้ท์ แอนด์ โฮม จ ากดั ซึ่งไดด้ าเนินการจดเปลีย่นชื่อบรษิทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัที ่
21 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่28 มกราคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนในบรษิทั เมกา เพน้ท ์แอนด ์โฮม จ ากดั 
จ านวน 395 ลา้นบาท ภายหลงัการเพิม่ทุนจะท าใหทุ้นจดทะเบยีนเพิม่จาก 5 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท  
 
เมื่อวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทัได้ลงทุนเพิม่ในหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบรษิทั เมกา เพ้นท์ แอนด์ โฮม จ ากดั จ านวน 
3,950,000 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นละ 25 บาท เป็นจ านวน 98.75 ล้านบาท สดัส่วนการลงทุนในบริษัท เมกา เพ้นท์ แอนด์ โฮม จ ากัด  
ไมม่กีารเปลีย่นแปลง 
 
เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทั เมกา เพน้ท์ แอนด์ โฮม จ ากดั ไดล้งนามในสญัญาซื้อขายหุน้ของ บรษิทั ภชา เอน็เตอร์
ไพรส์ จ ากดั ส าหรบัหุ้นสามญัจ านวน 26,000 หุ้น และบริษัท ภาวตรี อินเตอร์เทรด จ ากดั ส าหรบัหุ้นสามญัจ านวน 5,200 หุ้น  
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 52 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบรษิัททัง้สอง มูลค่าเงนิลงทุนรวมเป็นจ านวน 122.07 ล้านบาท 
(หมายเหตุ 15) 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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9 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรพัย์สิทธิการใช้ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตน ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ท่ีดิน อำคำร 
และอปุกรณ์ 

พนับำท 

สินทรพัย ์
สิทธิกำรใช้ 

พนับำท 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

พนับำท 

ท่ีดิน อำคำร 
และอปุกรณ์ 

พนับำท 

สินทรพัย ์
สิทธิกำรใช้ 

พนับำท 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

พนับำท 
       
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 2,691,052 1,258,231 196,950 1,154,258 1,029,666 196,076 
การซือ้เพิม่  124,838  32,654 73,760  82,259  5,986 73,447 
การจ าหน่าย  (18,082) - (7,481) (302)  - (7,481) 
การโอนเขา้ระหวา่งงวด - สุทธ ิ  3,359  - 99  999  - 99 
การยกเลกิสญัญาเช่า - (3,282) - - (826) - 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (180,124) (87,400) (33,341) (95,965) (73,845) (32,969) 
การเพิม่ขึน้จากการซือ้เงนิลงทุนใน 
   บรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 15) 87,025 - 21 - - - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (2,238) 3,051 58 - - - 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 2,705,830 1,203,254 230,066 1,141,249 960,981 229,172 
 

กลุ่มกจิการไดน้ าทีด่นิ อาคาร และเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ของบรษิทัยอ่ย จ านวน 165 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 94 ลา้นบาท) ไปวางเป็น
หลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
 

10 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจา้หนี้การคา้ 2,829,799 1,848,714 2,309,323 1,492,183 
เจา้หนี้บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
(หมายเหต ุ12 ค) 254,675 172,911 257,912 168,498 

เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
(หมายเหต ุ12 ค) 8,352 5,890 6,934 4,562 

เจา้หนี้อื่น - กจิการอื่น 176,484 158,391 144,155 128,039 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
(หมายเหต ุ12 ค) 951 500 163 215 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - กจิการอื่น 753,009 788,846 433,530 418,183 
รวม 4,023,270 2,975,252 3,152,017 2,211,680 
 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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11 ภำษีเงินได้ 

 

ภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 129,816 169,680 120,678 155,762 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (20,575) (46,829) (4,658) (32,342) 
 109,241 122,851 116,020 123,420 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 318,812 332,010 296,668 312,151 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (7,550) (39,045) (1,170) (34,781) 
 311,262 292,965 295,498 277,370 
 

12 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและรำยได้อ่ืน 

 
  

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 
 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

      

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ      
บรษิทัยอ่ย - - 386,383 334,196 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 
บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 281,915 208,474 229,963 204,338 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 
      

รำยได้จำกกำรบริกำร      
บรษิทัยอ่ย - - 7,124 6,928 ราคาตามสญัญา 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,466 4,174 4,466 4,174 ราคาตามสญัญา 
      

รำยได้ค่ำเช่ำ      
บรษิทัยอ่ย - - 1,565 3,007 ราคาตามสญัญา 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,518 4,357 4,343 4,319 ราคาตามสญัญา 

 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 
 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

      

รำยได้อ่ืน 
    

 

บรษิทัยอ่ย - - 1,186 869 ราคาตามสญัญา 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 5,171 - 5,171 ราคาตามสญัญา 
      
ดอกเบีย้รบั 

    

 

บรษิทัยอ่ย - - 375 1,430 รอ้ยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี 
      
 

ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 
  

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 
 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

      

กำรซ้ือสินค้ำ      
บรษิทัยอ่ย - - 10,902 545  ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  711,202 617,889 696,895 610,454 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 
      

ค่ำจ้ำงผลิตสินค้ำ      
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,206 1,206 1,206 1,206 ราคาตามสญัญา 
      

ค่ำเช่ำจำ่ย      
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 536 2,318 536 2,318 ราคาตามสญัญา 
      

กำรจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ      
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 46,445 44,050 46,059 44,050 ราคาตามสญัญา 
      

ดอกเบีย้จ่ำย      
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 13,193 14,323 13,143 14,323 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลกูหน้ี     
บรษิทัยอ่ย - - 982,876 877,963 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 240,790 184,674 194,387 166,052 
     

เจ้ำหน้ี     
บรษิทัยอ่ย - - 10,289 1,823 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 263,978 179,301 254,720 171,452 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 894,277 939,497 890,856 935,691 
 

ง) เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท 
   
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 3,473 6,021 
เงนิใหกู้ร้ะหวา่งงวด 54,863 60,220 
ดอกเบีย้รบัระหวา่งงวด 374 2,346 
รบัช าระคนืเงนิตน้ - (60,220) 
รบัช าระคนืดอกเบีย้ - (4,894) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 865 - 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 59,575 3,473 
 
เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินให้กู้ที่ไม่มีหลักประกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ  และริงกิตมาเลเซีย  
เงนิใหกู้้ดงักล่าวมกี าหนดจ่ายช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยระหว่างรอ้ยละ 3.00 ถงึ 3.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 
3.00 ถงึ 3.50 ต่อปี) 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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จ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท 
   
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ - - 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ  7,570 - 
ดอกเบีย้จ่ายระหวา่งงวด 27 - 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 7,597 - 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท เงนิกูย้มืดงักล่าวมกี าหนดจ่ายช าระคนื
เมือ่ทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.55 ถงึ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ไมม่)ี 
 

ฉ) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 
ผูบ้รหิารส าคญัรวมถงึกรรมการและคณะผูบ้รหิารระดบัสงู คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น  41,417  43,736  41,417  43,736 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  614  656  614  656 
รวม  42,031  44,392  42,031  44,392 
 

13 เงินปันผล 
 
เมื่อวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน
เดอืนกรกฎาคม ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.26 บาทต่อหุน้ ส าหรบัหุน้จ านวน 2,029,000,000 หุน้ 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 527.54 ลา้นบาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิ
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 0.27 บาทต่อหุ้น ส าหรบัหุ้นจ านวน 2,029,000,000 หุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
547.83 ลา้นบาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวในวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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14 ภำระผกูพนัและเหตกุำรณ์ท่ีอำจเกิดขึน้ 

 
14.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ  
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 191,349 15,752  191,349  15,752 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 32,690  136,465 32,690  136,465 
รวม 224,039 152,217 224,039 152,217 
 

14.2  สญัญำเช่ำท่ียกเลิกไม่ได้  
 
กลุ่มกจิการไดท้ าสญัญาเชา่ทีย่กเลกิไมไ่ดเ้กีย่วกบัการเชา่อาคาร รถยนต์ และอุปกรณ์  
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภาระผกูพนัส าหรบัจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเชา่ 
ทีย่กเลกิไมไ่ด ้มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภายใน 1 ปี 14,828 13,156  7,751  5,348 
เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 6,259 4,594  4,642  3,104 
เกนิกวา่ 5 ปี - - - - 
รวม 21,087 17,750 12,393 8,452 
 

14.3 กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทค ้าประกันวงเงินกู้ยืมจากธนาคารให้บริษัทย่อยเป็นจ านวน  180 ล้านบาท และ 
3 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 180 ลา้นบาท และ 3 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและบรษิทัมหีนังสอืค ้าประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษิทัเหลอือยู่เป็นจ านวน 
18 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 19 ลา้นบาท และ 18 ลา้นบาท ตามล าดบั) ซึ่งเกีย่วเนื่อง
กบัภาระผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิ 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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14.4 คดีควำม 

 
บรษิัทถูกฟ้องร้องด าเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกบัการถูกกล่าวหาว่าประพฤติผดิสญัญาจ้างท าของ เรยีกทรพัย์คนืและเรยีกร้อง
คา่เสยีหายจ านวน 2 คด ีโดยมมีลูหนี้จากการฟ้องรอ้งเป็นจ านวนรวมประมาณ 108.23 ลา้นบาท  
 
• คดทีีห่นึ่งมมีูลหนี้จ านวน 77.87 ล้านบาท ในขณะนี้คดนีี้ยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลชัน้ต้น ซึ่งฝ่ายบรหิารและ 

ทีป่รกึษาทางกฎหมายของบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าเรื่องดงักล่าวจะไม่ก่อใหเ้กดิผลเสยีหายอย่างมสีาระส าคญัต่อบรษิทั 
ดงันัน้จงึไมม่กีารตัง้ส ารองส าหรบัหนี้สนิไวใ้นบญัช ี
 

• คดทีีส่องมมีูลหนี้จ านวน 30.36 ลา้นบาท ศาลชัน้ตน้มคี าพพิากษาในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 ใหบ้รษิทัชดใชค้่าเสยีหาย
พร้อมดอกเบี้ยเต็มจ านวน ทัง้นี้บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คดัค้านค าพิพากษาต่อศาล และศาลมีค าสัง่รบัอุทธรณ์เมื่อวนัที่  
3 เมษายน พ.ศ. 2564 ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการก าหนดวนันัดฟังค าพพิากษา และเมื่อวนัที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 
บรษิทัได้น าหนังสอืค ้าประกนัซึ่งออกโดยธนาคารในนามบรษิทัจ านวน  43.89 ล้านบาท ไปวางเป็นหลกัประกนัต่อศาล 
อยา่งไรกต็าม คา่เสยีหายทีบ่รษิทัตอ้งช าระถอืเป็นจ านวนทีไ่มม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระส าคญัต่อบรษิทั  

 
15 กำรซ้ือธรุกิจ 

 
เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดซ้ื้อหุน้ของบรษิทั ภชา เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (“PCE”) และบรษิทั ภาวตร ีอนิเตอรเ์ทรด 
จ ากดั (“PWT”) ในสดัส่วนร้อยละ 52 เป็นมูลค่ารวม 122.07 ล้านบาท ท าให้ PCE และ PWT มสีถานะเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกจิการ  
โดยคาดว่าการซื้อธุรกจินี้จะช่วยใหก้ลุ่มกจิการสามารถขยายไปยงัธุรกจิการจ าหน่ายผลติภณัฑ์กระเบื้องเพื่อช่วยส่งเสรมิการเตบิโต
ของกลุม่กจิการ  
 
ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อบรษิทั ภชา เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั และบรษิทั ภาวตร ีอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั และสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและ
หนี้สนิทีร่บัมา ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

 PCE 
พนับำท 

PWT 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

    
สิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้สทุธ ิ- เงนิสด 89,884 32,186 122,070 
 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
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มลูคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีร่บัมา ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ มดีงันี้ 
 

 PCE 
พนับำท 

PWT 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 19,940 10,520 30,460 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 23,588 21,267 44,855 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 30 30 
สนิคา้คงเหลอื 29,462 1,986 31,448 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 1,195 621 1,816 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 85,034 1,991 87,025 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11 10 21 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 330 2 332 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 156 - 156 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 43,425 24,325 67,750 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 2,454 2,499 4,953 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,600 - 7,600 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 4,091 - 4,091 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 1,505 969 2,474 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 1,016 229 1,245 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 445 8 453 
สนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดร้บั (รอ้ยละ 100) 99,180 8,397 107,577 
หกั  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (รอ้ยละ 48) (47,606) (4,031) (51,637) 
สนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า 51,574 4,366 55,940 
บวก  คา่ความนิยม 38,310 27,820 66,130 
 89,884 32,186 122,070 
 
สนิทรพัย์สุทธทิี่ได้มาจากการซื้อกจิการขา้งต้น เป็นมูลค่าที่ประเมนิเบื้องต้น ณ วนัที่ซื้อ กลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่า
ยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ได้มาให้เสรจ็สิ้น โดยจะปรบัปรุงรายการสนิทรพัย์และหนี้สนิให้เป็นมูลค่ายุตธิรรมเมื่อขัน้ตอนเหล่านี้  
เสรจ็สิน้ 
 
หากการซื้อกจิการ PCE และ PWT เกดิขึ้น ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 รายได้ของกลุ่มกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่
30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 จะเพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 และก าไรส าหรบังวดจะไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมสีาระส าคญั 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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16 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
เมือ่วนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2564 มมีตทิีส่ าคญัดงันี้ 
 
ก) กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
 

มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรบัเดอืนมกราคม ถงึเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2564 จ านวน 
0.31 บาทต่อหุน้ ส าหรบัหุน้จ านวน 2,029,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 628.99 ล้านบาท โดยบรษิทัจะจ่ายเงนิปันผล
ดงักล่าวในวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 
ข) กำรจดัตัง้บริษทัใหม่ 
 

มมีตอินุมตัจิดัตัง้บรษิทัใหม ่เพื่อด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ฮารด์แวร ์และเครือ่งมอืช่าง บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนเป็นหุน้
สามญั 3,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้สามญัของบรษิทัดงักล่าวจ านวน 1,649,999 หุน้ ซึง่
คดิเป็นรอ้ยละ 55 ของทุนจดทะเบยีน 

 
17 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม  
พ.ศ. 2564  
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