
 

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต  
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะ
กจิการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการ
เป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ ตามมาตรฐาน 
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูล 
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

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

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชำตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,710,392 2,419,778 1,930,028 1,692,311

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 5,6 4,580,960 4,224,012 4,297,035 3,954,417

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 7 2,968,251 2,912,596 3,001,849 2,773,998

สว่นของลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื

ทคีรบกาํหนดชําระภายในหนึงปี 46,478 51,710 44,005 49,704

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 12 ง) - - 58,619 3,473

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่บุคคลอนื 1,069 - - -

สนิคา้คงเหลอื 2,767,215 2,162,989 1,616,411 1,346,386

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 219,535 215,427 78,810 95,194

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 13,293,900 11,986,512 11,026,757 9,915,483

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีตามสญัญาเช่าซอื 155,806 128,210 151,786 125,378

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

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 5 - 5,710 - 5,710

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 10,742 12,724 10,742 12,724

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 9 2,704,212 2,691,052 1,116,847 1,154,258

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 9 1,366,418 1,258,231 1,115,920 1,029,666

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 9 230,325 196,950 229,523 196,076

ค่าความนิยม 15 66,130 - - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 159,020 147,092 113,538 110,655

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 63,536 59,809 4,015 3,908

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 4,756,189 4,499,778 6,436,680 6,233,934

รวมสินทรพัย์ 18,050,089 16,486,290 17,463,437 16,149,417

                       กรรมการ _______________________________                  กรรมการ __________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 272,837 200,000 200,000 200,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 10 3,980,825 2,975,252 3,096,382 2,211,680

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการอนื 7,614 - - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนงึปี 1,219 - - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 105,470 272,761 95,676 249,062

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเช่าทคีรบกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 152,905 151,977 127,268 136,325

หนีสนิตราสารอนุพนัธ์ 5 11,929 - 11,929 -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 108,493 89,994 80,802 56,562

รวมหนีสินหมุนเวียน 4,641,292 3,689,984 3,612,057 2,853,629

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า 1,033,845 945,542 1,000,679 922,400

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 462,048 437,567 394,875 379,997

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 8,251 7,783 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,504,144 1,390,892 1,395,554 1,302,397

รวมหนีสิน 6,145,436 5,080,876 5,007,611 4,156,026

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

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 4,637,574 4,311,538 4,541,739 4,074,736

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (730,586) (890,857) (79,346) (74,778)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 11,900,421 11,414,114 12,455,826 11,993,391

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 4,232 (8,700) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 11,904,653 11,405,414 12,455,826 11,993,391

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 18,050,089 16,486,290 17,463,437 16,149,417

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 3,980,401 4,021,467 3,247,939 3,365,038

ตน้ทุนขาย (2,777,536) (2,524,968) (2,276,410) (2,127,708)

กาํไรขนัต้น 1,202,865 1,496,499 971,529 1,237,330

เงนิปันผลรบั 2,667 6,613 2,667 6,608

รายไดอ้นื 25,220 31,994 26,317 28,671

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (525,359) (580,515) (328,244) (373,554)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (347,522) (297,695) (267,750) (212,698)

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีน (4,801) 47,981 78,468 41,352

ขาดทุนจากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ (1,383) (34,767) (1,528) (36,003)

ตน้ทุนทางการเงนิ (8,424) (9,463) (7,520) (8,959)

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 343,263 660,647 473,939 682,747

ภาษีเงนิได้ 11 (101,546) (136,831) (95,461) (134,279)

กาํไรสาํหรบังวด 241,717 523,816 378,478 548,468

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุน

ในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - สทุธจิากภาษี - 11 - -

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 11 - -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีน

จากการแปลงคา่งบการเงนิ - สทุธจิากภาษี 129,738 47,658 - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 129,738 47,658 - -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 129,738 47,669 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 371,455 571,485 378,478 548,468

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 268,181 523,606 378,478 548,468

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (26,464) 210 - -

241,717 523,816 378,478 548,468

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 392,770 572,121 378,478 548,468

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (21,315) (636) - -

371,455 571,485 378,478 548,468

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.13 0.26 0.19 0.27

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 12,898,804 12,129,372 10,539,585 10,230,790

ตน้ทุนขาย (8,563,571) (7,624,554) (7,035,427) (6,473,042)

กาํไรขนัต้น 4,335,233 4,504,818 3,504,158 3,757,748

เงนิปันผลรบั 19,555 13,879 19,528 13,874

รายไดอ้นื 82,818 94,802 81,739 90,181

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (1,588,423) (1,659,035) (994,116) (1,054,079)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,020,445) (952,045) (787,131) (697,591)

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน 10,081 94,492 174,769 78,426

กําไร(ขาดทุน)จากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 38,788 (98,090) 38,248 (99,873)

ตน้ทุนทางการเงนิ (24,933) (30,278) (22,721) (28,233)

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 1,852,674 1,968,543 2,014,474 2,060,453

ภาษีเงนิได้ 11 (412,808) (429,796) (390,959) (411,649)

กาํไรสาํหรบังวด 1,439,866 1,538,747 1,623,515 1,648,804

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุน

ในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - สทุธจิากภาษี (30) (11,736) - (10,646)

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุน

ในภายหลงั (30) (11,736) - (10,646)

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 

- สทุธจิากภาษี 173,552 88,554 - -

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

- สทุธจิากภาษี (4,568) - (4,568) -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุน

ในภายหลงั 168,984 88,554 (4,568) -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 168,954 76,818 (4,568) (10,646)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,608,820 1,615,565 1,618,947 1,638,158

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,482,548 1,538,165 1,623,515 1,648,804

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (42,682) 582 - -

1,439,866 1,538,747 1,623,515 1,648,804

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,642,818 1,614,762 1,618,947 1,638,158

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (33,998) 803 - -

1,608,820 1,615,565 1,618,947 1,638,158

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.73 0.76 0.80 0.81

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

การวดัมลูค่าใหม่ การวดัมลูค่าเงิน ผลต่าง การเปลียนแปลง

จดัสรรแล้ว - ของภาระผกูพนั ลงทุนในตราสารทุน จากการรวม ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ

ทุนทีออก ส่วนเกิน  ทุนสาํรอง การแปลงค่า ผลประโยชน์หลงั ผ่านกาํไรขาดทุน ธรุกิจภายใต้การ ของบริษทัใหญ่ อืนของส่วน ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร งบการเงิน ออกจากงาน เบด็เสรจ็อืน ควบคมุเดียวกนั ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 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 3,444,468 (334,876) (67,979) - (194,894) (151,170) (748,919) 10,688,982 (75,499) 10,613,483

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตัคิรงัแรก - - - (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

ในบรษิทัย่อย - - - - - - - - (109,372) (109,372) (109,372) 82,415 (26,957)

โอนไปกาํไรสะสม - - - (7,912) - 7,912 - - - 7,912 - - -

เงนิปันผล 13 - - - (1,095,659) - - - - - - (1,095,659) - (1,095,659)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 1,538,165 88,548 (11,951) - - - 76,597 1,614,762 803 1,615,565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 2,029,000 5,761,533 202,900 3,818,539 (246,328) (72,018) - (194,894) (260,542) (773,782) 11,038,190 (2,326) 11,035,864

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 2,029,000 5,761,533 202,900 4,311,538 (364,004) (71,416) - (194,894) (260,542) (890,856) 11,414,115 (8,700) 11,405,415

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การรวมธุรกจิ 15 - - - - - - - - - - - 51,637 51,637

เงนิปันผล 13 - - - (1,156,512) - - - - - - (1,156,512) (4,707) (1,161,219)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 1,482,548 164,868 (30) (4,568) - - 160,270 1,642,818 (33,998) 1,608,820

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 2,029,000 5,761,533 202,900 4,637,574 (199,136) (71,446) (4,568) (194,894) (260,542) (730,586) 11,900,421 4,232 11,904,653

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

การวดัมลูคา่ใหม่ การวดัมลูค่า

ทนุทีออก จดัสรรแล้ว - ของภาระผกูพนั เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมองคป์ระกอบอืน

และชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ทนุสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ 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 3,072,171 (64,132) - (64,132) 11,001,472

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

มาถอืปฏบิตัคิรงัแรก - - - (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) - (64,132) 10,974,154

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผล 13 - - - (1,095,659) - - - (1,095,659)

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็สําหรบังวด - - - 1,648,804 (10,646) - (10,646) 1,638,158

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 2,029,000 5,761,533 202,900 3,597,998 (74,778) - (74,778) 11,516,653

ยอดคงเหลอื 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

เงนิปันผล 13 - - - (1,156,512) - - - (1,156,512)

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็สําหรบังวด - - - 1,623,515 - (4,568) (4,568) 1,618,947

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 2,029,000 5,761,533 202,900 4,541,739 (74,778) (4,568) (79,346) 12,455,826

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

 

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,852,674 1,968,543 2,014,474 2,060,453

รายการปรบัปรุง

ค่าเสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 457,404 412,365 304,922 280,853

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่า

จะเกดิขนึของสนิทรพัยท์างการเงนิ 23,967 41,412 26,958 25,743

(กลบัรายการ) ค่าเผอืการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 16,200 (18,910) 8,449 (8,098)

(กําไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 10,334 (1,067) 11,114 (682)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 14,962 - 14,962 -

กําไรจากการยกเลกิและปรบัปรงุสญัญาเช่า (637) (3) (601) (4)

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (18,689) (66,592) (18,626) (62,766)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 31,157 32,710 23,803 24,234

(กําไร) ขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 6 (20,099) 164,682 (19,622) 162,640

ดอกเบยีรบั (19,498) (18,863) (19,716) (19,853)

ตน้ทุนทางการเงนิ 24,933 30,278 22,721 28,233

รายไดเ้งนิปันผล (19,555) (13,879) (19,528) (13,874)

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ (12,122) (5,931) (140,876) (101,124)

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิเพมิขนึ 125,762 13,082 - -

การเปลยีนแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (27,246) 131,685 (130,713) (37,128)

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื (13,166) 7,370 (11,450) 6,518

สนิคา้คงเหลอื (597,857) (121,902) (279,769) 71,907

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (477) 7,558 2,607 3,073

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (3,570) (1,139) (107) (5)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื 969,170 (363,941) 875,060 (295,052)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 12,414 30,911 38,015 31,816

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย (9,052) (2,521) (8,925) (1,789)

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 468 (345) - -

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,797,477 2,225,503 2,693,152 2,155,095

จ่ายภาษเีงนิได้ (586,619) (612,801) (546,085) (579,274)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,210,858 1,612,702 2,147,067 1,575,821

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

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

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

 

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพมิขนึ 8 - - (98,750) (180,657)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืบรษิทัยอ่ย - สุทธจิากเงนิสดในบรษิทัย่อย 15 (91,610) - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (90,076) (73,284) (89,738) (73,267)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (179,330) (305,035) (117,642) (124,499)

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 12 ง) - - (54,863) (60,220)

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่บุคคลอนื (1,069) - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (10,296,839) (8,713,060) (9,458,172) (7,890,740)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 12 ง) - - 4,220 30,110

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 9,980,327 9,912,040 9,155,450 9,029,424

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 20,303 2,260 1,732 1,729

ดอกเบยีรบั 8,544 8,639 8,039 9,492

เงนิปันผลรบั 19,251 14,036 19,223 14,031

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (630,499) 845,596 (630,501) 755,403

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ

เพอืลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพมิขนึ - (26,957) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ตามสญัญาเช่า (169,554) (131,256) (148,213) (120,806)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (1,073,767) (375,000) (700,000) (250,000)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (2,872) - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 1,077,160 - 700,000 -

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (813) (10,486) (695) (4,489)

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล 13 (1,156,512) (1,095,659) (1,156,512) (1,095,659)

เงนิสดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ 13 (4,707) - - -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,331,065) (1,639,358) (1,305,420) (1,470,954)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสทุธิ 249,294 818,940 211,146 860,270

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

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีนของ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 41,320 (610) 26,571 11,933

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 2,710,392 2,409,181 1,930,028 1,589,899

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

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

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

 

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญั

โอนสนิคา้ไปเป็นอุปกรณ์ 4,758 9,309 1,295 2,568

โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 99 73 99 73

เงนิปันผลคา้งรบั 327 - 327 -

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 46,480 43,015 46,718 46,208

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 609 14,291 609 14,291

ลูกหนีจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 47 5,614 47 5,614

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 9 240,228 41,881 206,081 38,109

การแปลงลกูหนกีารคา้เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 428,264

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

12 

 
1 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ตวัเลขเปรยีบเทยีบไดม้กีารจดัประเภทใหม่ส าหรบัรายการของกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักิจการอื่น เพื่อใหส้อดคล้องกบัการน าเสนอ
รายงานในปัจจุบนั 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่ ี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
1) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
ซึ่งน ามาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่ไดร้บัผลกระทบทีม่สีาระส าคญัจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวดงักล่าว 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 โดยมาตรฐานเหล่านัน้ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 
นโยบายการบญัชเีพิม่เตมิจากนโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า  
ค่าความนิยมอาจจะด้อยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่าสะสม  เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการ 
ดอ้ยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัย์ทีก่่อใหเ้กิดเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่าดว่าจะ
ได้รบัประโยชน์จากการรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่าความนิยมดงักล่าวขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยที่
ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดที่กลุ่มกจิการใชใ้นการประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายใน
กจิการ 
 

3 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติที่มผีลกระทบต่อการน านโยบาย 
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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4 ข้อมูลตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกิจการไม่ได้น าเสนอข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน เนื่องจากผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานพิจารณาว่ากลุ่มกิจการ 
มกีารด าเนินธุรกจิผลิตและจ าหน่ายสทีาอาคาร ผลติภณัฑ์สแีละสารเคลือบผวิ และผลติภณัฑ์ประเภทอื่น เพยีงส่วนงานเดยีว ผูม้อี านาจ
ตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานประเมนิผลการด าเนินงานโดยพจิารณาจากผลก าไรก่อนภาษีตามส่วนงาน ซึ่งใชเ้กณฑ์ในการวดัผลการ
ด าเนินงานเช่นเดยีวกบัการจดัท างบการเงนิ 
 
ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รายได้จากการขายทัง้หมดของกลุ่มกิจการรบัรูเ้มื่อปฏบิัติตาม
ภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ้น (Point in time) 
 

5 มูลค่ำยุติธรรม 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ      

 
  

เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 253,474 236,313 4,327,486 3,987,699 - - 4,580,960 4,224,012 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ 
   เบด็เสรจ็อ่ืน         
เงนิลงทุนในตราสารทุน - - - - - 5,710 - 5,710 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 253,474 236,313 4,327,486 3,987,699 - 5,710 4,580,960 4,229,722 
         
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
         

หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ ์         
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า - - 11,929 - - - 11,929 - 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน - - 11,929 - - - 11,929 - 
 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ      

 
  

เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 251,140 234,169 4,045,895 3,720,248 - - 4,297,035 3,954,417 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ 
   เบด็เสรจ็อ่ืน         
เงนิลงทุนในตราสารทุน - - - - - 5,710 - 5,710 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 251,140 234,169 4,045,895 3,720,248 - 5,710 4,297,035 3,960,127 

         
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
         

หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์          
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ 
   ล่วงหน้า - - 11,929 - - - 11,929 - 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน - - 11,929 - - - 11,929 - 

 
ไม่มรีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิในระดบัที ่1 อา้งองิจากราคาเสนอซื้อล่าสุดจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิในระดบัที ่2 มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าอ้างอิงมูลค่าสุทธิ 
ทางบญัช ี(NAV) ทีเ่ผยแพร่โดยบรษิทัจดัการ 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิในระดบัที ่3 มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่า
ซึง่ไม่ไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด โดยผูบ้รหิารใชว้ธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด 
 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) อาจส่งผลต่อความผนัผวนของราคาของหลกัทรพัย์ 
ทีก่ลุ่มกจิการถอือยู่ภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึง่กลุ่มกจิการมแีผนการจดัการความเสีย่งและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะพจิารณา
จากสถานการณ์และประเมนิผลกระทบต่อกลุ่มกจิการ รวมทัง้การจดัการอย่างมปีระสทิธผิลเพื่อลดผลกระทบดงักล่าว 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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6 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

 
การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนซึง่ประกอบดว้ย ตราสารหนี้และตราสารทุน 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 

   
มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด  4,224,012   3,954,417  
การซื้อเพิม่ขึน้ 10,293,938 9,455,271 
การจ าหน่าย (9,957,089) (9,132,275) 
กาการเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า   
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 20,099 19,622 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 4,580,960 4,297,035 
 

7 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
ลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 12 ค) 109,275 100,109 1,255,427 970,524 
ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น 2,674,211 2,696,360 1,638,870 1,737,226 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ - สุทธิ 2,783,486 2,796,469 2,894,297 2,707,750 
     
ลูกหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 12 ค) 9,502 7,408 13,611 11,334 
ลูกหนี้อื่น - กจิการอื่น 41,414 49,271 29,913 36,214 
รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 12 ค) 5,000 - 7,600 2,601 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 108,600 50,922 49,818 12,285 
อื่น ๆ 20,249 8,526 6,610 3,814 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 184,765 116,127 107,552 66,248 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,968,251 2,912,596 3,001,849 2,773,998 
 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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ลูกหนี้การคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายุหนี้ไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
ลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 109,273 100,018 391,722 362,992 
3 - 6 เดอืน 2 91 167,655 92,916 
6 - 12 เดอืน - - 150,078 82,505 
มากกว่า 12 เดอืน - - 609,982 483,389 
รวม 109,275 100,109 1,319,437 1,021,802 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - (64,010) (51,278) 
รวมลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั, สุทธ ิ 109,275 100,109 1,255,427 970,524 
     
ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 2,393,394 2,468,936 1,531,820 1,608,802 
3 - 6 เดอืน 155,897 104,209 18,903 25,328 
6 - 12 เดอืน 73,628 131,068 14,012 103,089 
มากกว่า 12 เดอืน 421,992 335,664 239,691 154,122 
รวม 3,044,911 3,039,877 1,804,426 1,891,341 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (370,700) (343,517) (165,556) (154,115) 
รวมลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น, สุทธ ิ 2,674,211 2,696,360 1,638,870 1,737,226 
     
รวมลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 2,783,486 2,796,469 2,894,297 2,707,750 
 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 3,595,559 
การลงทุนเพิม่ 98,750 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 3,694,309 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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รำยละเอียดของเงินลงทุน 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่ปลีย่นแปลงจากงบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั 

ประเทศ
ท่ีจด

ทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
30 กนัยำยน
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน
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 เพ้นท์ 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 เพ้นท์ แอนด ์โฮม จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2563 มมีติอนุมตัิการเปลี่ยนชื่อ บรษิัท โพรเฟสชนันัล  
พซี ีเซอร์วสิ จ ากดั เป็น บรษิทั เมกา เพน้ท์ แอนด์ โฮม จ ากดั ซึ่งไดด้ าเนินการจดเปลี่ยนชื่อบรษิทักบักระทรวงพาณิชย์แล้วในวนัที่ 
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 บรษิัทได้ลงทุนเพิม่ในหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัท เมกา เพ้นท์ แอนด์ โฮม จ ากดั จ านวน 
3,950,000 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นละ 25 บาท เป็นจ านวน 98.75 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนในบริษัท เมกา เพ้นท์ แอนด์ โฮม จ ากัด  
ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 
 
เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทั เมกา เพน้ท์ แอนด์ โฮม จ ากดั ไดล้งนามในสญัญาซื้อขายหุน้ของ บรษิทั ภชา เอน็เตอร์ไพรส์ 
จ ากัด ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 26,000 หุ้น และบริษัท ภาวตรี อินเตอร์เทรด จ ากัด ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 5,200 หุ้น  
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 52 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัททัง้สอง มูลค่าเงนิลงทุนรวมเป็นจ านวน 122.07 ล้านบาท 
(หมายเหตุ 15) 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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9 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 
พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ท่ีดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ 

พนับำท 

สินทรพัย ์
สิทธิกำรใช้ 

พนับำท 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

พนับำท 

ท่ีดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ 

พนับำท 

สินทรพัย ์
สิทธิกำรใช้ 

พนับำท 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

พนับำท 
       
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 2,691,052 1,258,231 196,950 1,154,258 1,029,666 196,076 
การซื้อเพิม่ 179,576 240,228 95,847 120,222 206,081 95,510 
การจ าหน่าย (30,637) - (14,962) (12,846) - (14,962) 
การโอนเขา้ระหว่างงวด - สุทธ ิ 4,659 - 99 1,196 - 99 
การยกเลกิสญัญาเช่า - (12,523) - - (10,070) - 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (276,697) (130,987) (47,736) (145,983) (109,757) (47,200) 
การเพิม่ขึน้จากการซื้อเงนิลงทุนใน 
   บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 15) 87,025 - 21 - - - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 49,234 11,469 106 - - - 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 2,704,212 1,366,418 230,325 1,116,847 1,115,920 229,523 
 

กลุ่มกจิการไดน้ าทีด่นิ อาคาร และเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัย่อย จ านวน 164 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 94 ลา้นบาท) ไปวางเป็น
หลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
 

10 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจา้หนี้การคา้ 2,783,905 1,848,910 2,302,138 1,492,380 
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
(หมายเหตุ 12 ค) 217,808 172,715 215,421 168,301 

เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
(หมายเหตุ 12 ค) 10,614 5,498 10,757 4,170 

เจา้หนี้อื่น - กจิการอื่น 202,141 158,783 144,630 128,431 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
(หมายเหตุ 12 ค) - 285 - - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กจิการอื่น 766,357 789,061 423,436 418,398 
รวม 3,980,825 2,975,252 3,096,382 2,211,680 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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11 ภำษีเงินได้ 

 
ภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 101,067 150,766 96,031 144,978 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 479 (13,935) (570) (10,699) 
 101,546 136,831 95,461 134,279 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 419,879 482,776 392,699 457,129 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (7,071) (52,980) (1,740) (45,480) 
 412,808 429,796 390,959 411,649 
 

12 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและรำยได้อ่ืน 

 
  

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 
 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

      

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ      
บรษิทัย่อย - - 606,119 549,872 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 
บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 331,434 223,332 328,370 220,261 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 
      

รำยได้จำกกำรบริกำร      
บรษิทัย่อย - - 10,650 10,392 ราคาตามสญัญา 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,632 4,885 4,632 4,885 ราคาตามสญัญา 
      

รำยได้ค่ำเช่ำ      
บรษิทัย่อย - - 2,347 4,511 ราคาตามสญัญา 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 6,701 6,619 6,512 6,476 ราคาตามสญัญา 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 
 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

      

รำยได้อ่ืน      
บรษิทัย่อย - - 2,750 1,277 ราคาตามสญัญา 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 324 5,529 324 5,529 ราคาตามสญัญา 
      

ดอกเบีย้รบั      
บรษิทัย่อย - - 756 1,899 รอ้ยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี 
 

ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 
  

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 
 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

      

กำรซ้ือสินค้ำ      
บรษิทัย่อย - - 21,499 726  ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  1,011,191 854,905 989,295 839,138 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 
      

ค่ำจ้ำงผลิตสินค้ำ      
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 1,809 1,809 1,809 1,809 ราคาตามสญัญา 
      

ค่ำส่งเสริมกำรขำย      
บรษิทัย่อย - - 38 - ราคาตามสญัญา 
      

ค่ำเช่ำจ่ำย      
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 547 2,962 547 2,962 ราคาตามสญัญา 
      

กำรจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ      
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 96,257 66,469 95,676 66,469 ราคาตามสญัญา 
      

ดอกเบีย้จ่ำยท่ีเกิดจำกหน้ีสิน    
   ตำมสญัญำเช่ำ     

 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 19,998 21,270 19,998 21,270 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 1,153,113 877,964 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 123,777 107,517 123,525 106,495 
     

เจ้ำหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 8,640 1,823 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 228,422 178,498 217,538 170,648 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,044,560 939,497 1,041,334 935,691 
 

ง) เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท 
   
มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 3,473 6,021 
เงนิใหกู้ร้ะหว่างงวด 54,863 60,220 
ดอกเบีย้รบัระหว่างงวด 756 2,346 
รบัช าระคนืเงนิตน้ (4,220) (60,220) 
รบัช าระคนืดอกเบีย้ (33) (4,894) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 3,780 - 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 58,619 3,473 
 
เงนิให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิให้กู้ที่ไม่มหีลักประกนัในสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ และรงิกิตมาเลเซีย เงนิให้กู้
ดงักล่าวมกี าหนดจ่ายช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยระหว่างรอ้ยละ 3.00 ถงึ 3.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 3.00 ถงึ 
3.50 ต่อปี) 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
ผูบ้รหิารส าคญัรวมถงึกรรมการและคณะผูบ้รหิารระดบัสงู ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 56,246 68,436 56,246 68,436 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 614 984 614 984 
รวม 56,860 69,420 56,860 69,420 
 

13 เงินปันผล 
 
บริษทั 
 
เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2564 มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรบัเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จ านวน 0.31 บาทต่อหุ้น ส าหรบัหุ้นจ านวน 2,029,000,000 หุ้น  
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 628.97 ลา้นบาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวในวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2564 มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด 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 
 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 7/2563 มมีติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานเดอืนมกราคม ถึงเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 จ านวน 0.27 บาทต่อหุ้น ส าหรบัหุ้นจ านวน 2,029,000,000 หุ้น รวมเป็น 
เงนิทัง้สิน้ 547.83 ลา้นบาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 
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 รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 
547.83 ลา้นบาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวในวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
บริษทั ภำวตรี อินเตอรเ์ทรด จ ำกดั 
 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2564 ของบริษัท ภาวตรี อินเตอร์เทรด จ ากัด มีมติอนุมตั ิ
การจ่ายเงนิปันผลจากผลด าเนินงานส าหรบัปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 จ านวน 980.72 บาทต่อหุน้ ส าหรบัหุน้จ านวน 10,000 หุน้ 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 9.81 ลา้นบาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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14 ภำระผกูพนัและเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
14.1 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ  
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 190,093 15,752 190,093 15,752 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 20,525 136,465 2,205 136,465 
รวม 210,618 152,217 192,298 152,217 
 

14.2  สญัญำเช่ำท่ียกเลิกไม่ได้  
 
กลุ่มกจิการไดท้ าสญัญาเช่าทีย่กเลกิไม่ไดเ้กี่ยวกบัการเช่าอาคาร รถยนต์ และอุปกรณ์  
 
กลุ่มกจิการไม่ได้รบัรู้หนี้สนิตามสญัญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงนิ เนื่องจากเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัย์
อา้งองิมมีลูค่าต ่า 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภาระผูกพนัส าหรบัจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่า 
ทีย่กเลกิไม่ได ้มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภายใน 1 ปี 18,613 13,156 11,005 5,348 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 11,487 4,594 9,430 3,104 
เกนิกว่า 5 ปี - - - - 
รวม 30,100 17,750 20,435 8,452 
 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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14.3 กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทค ้าประกันวงเงินกู้ยืมจากธนาคารให้บริษัทย่อยเป็นจ านวน  180 ล้านบาท และ 
3 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 180 ลา้นบาท และ 3 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษัทมีหนังสือค ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มกิจการและบริษัท
เหลืออยู่เป็นจ านวน 62 ล้านบาท และ 61 ล้านบาท ตามล าดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 19 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท 
ตามล าดบั) ซึง่เกีย่วเนื่องกบัภาระผูกพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิ 
 

14.4 คดีควำม 
 
บรษิัทถูกฟ้องร้องด าเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกบัการถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดสญัญาจ้างท าของ เรยีกทรพัย์คืนและเรียกร้อง
ค่าเสยีหายจ านวน 2 คด ีโดยมมีลูหนี้จากการฟ้องรอ้งเป็นจ านวนรวมประมาณ 108.23 ลา้นบาท  
 
• คดทีีห่นึ่งมมีูลหนี้จ านวน 77.87 ล้านบาท ในขณะนี้คดนีี้ยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลชัน้ต้น ซึ่งฝ่ายบรหิารและ 

ทีป่รกึษาทางกฎหมายของบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่าเรื่องดงักล่าวจะไม่ก่อใหเ้กดิผลเสยีหายอย่างมสีาระส าคญัต่อบรษิทั 
ดงันัน้จงึไม่มกีารตัง้ส ารองส าหรบัหน้ีสนิไวใ้นบญัช ี
 

• คดทีีส่องมมีูลหนี้จ านวน 30.36 ล้านบาท ศาลชัน้ต้นมคี าพพิากษาในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 ใหบ้รษิทัชดใชค้่าเสยีหาย
พร้อมดอกเบี้ยเต็มจ านวน ทัง้นี้บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาต่อศาล และศาลมีค าสัง่รบัอุทธรณ์เมื่อวันที่  
3 เมษายน พ.ศ. 2564 ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการก าหนดวนันัดฟังค าพิพากษา และเมื่อวนัที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 
บรษิัทได้น าหนังสอืค ้าประกนัซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทจ านวน 43.89 ล้านบาท ไปวางเป็นหลกัประกนัต่อศาล 
อย่างไรกต็าม ค่าเสยีหายทีบ่รษิทัตอ้งช าระถอืเป็นจ านวนทีไ่ม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่อบรษิทั  

 
15 กำรซ้ือธรุกิจ 

 
เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดซ้ื้อหุน้ของบรษิทั ภชา เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (“PCE”) และบรษิทั ภาวตร ีอนิเตอร์เทรด 
จ ากัด (“PWT”) ในสดัส่วนร้อยละ 52 เป็นมูลค่ารวม 122.07 ล้านบาท ท าให้ PCE และ PWT มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ  
โดยคาดว่าการซื้อธุรกิจนี้จะช่วยให้กลุ่มกิจการสามารถขยายไปยงัธุรกิจการจ าหน่ายผลติภณัฑ์กระเบื้องเพื่อช่วยส่งเสรมิการเติบโต
ของกลุม่กจิการ  
 
ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อบรษิทั ภชา เอน็เตอร์ไพรส ์จ ากดั และบรษิทั ภาวตร ีอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั และสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและ
หนี้สนิทีร่บัมา ณ วนัทีซ่ื้อธุรกจิ วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

 PCE 
พนับำท 

PWT 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

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



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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มลูค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีร่บัมา ณ วนัทีซ่ื้อธุรกจิ มดีงันี้ 
 

 PCE 
พนับำท 

PWT 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 19,940 10,520 30,460 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 23,588 21,297 44,885 
สนิคา้คงเหลอื 29,462 1,986 31,448 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 1,195 621 1,816 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 85,034 1,991 87,025 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 11 10 21 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 330 2 332 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 156 - 156 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 43,425 24,325 67,750 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 2,454 2,499 4,953 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,600 - 7,600 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 4,091 - 4,091 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,505 969 2,474 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 1,016 229 1,245 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 445 8 453 
สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดร้บั (รอ้ยละ 100) 99,180 8,397 107,577 
หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (รอ้ยละ 48) (47,606) (4,031) (51,637) 
สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า 51,574 4,366 55,940 
บวก  ค่าความนิยม 38,310 27,820 66,130 
 89,884 32,186 122,070 
 
สนิทรพัย์สุทธิที่ได้มาจากการซื้อกิจการข้างต้น เป็นมูลค่าที่ประเมนิเบื้องต้น ณ วนัที่ซื้อ กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่า
ยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ได้มาให้เสร็จสิ้น โดยจะปรบัปรุงรายการสินทรพัย์และหนี้สนิให้เป็นมูลค่ายุติธรรมเมื่อขัน้ตอนเหล่านี้  
เสรจ็สิน้ 
 
หากการซื้อกิจการ PCE และ PWT เกิดขึ้น ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 รายได้ของกลุ่มกิจการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 
30 กนัยายน พ.ศ. 2564 จะเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 และก าไรส าหรบังวดจะไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมสีาระส าคญั 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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16 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
ก) กำรลงทุนในบริษทัย่อย 

 
เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2564 มมีตอินุมตัแิละใหน้ าเสนอทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ ครัง้ที ่1/2564 ในวนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการซื้อหุน้สามญัใน บรษิทั ยปิมัน่เทค จ ากดั 
(“GMT”) จากบรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (“TOAGH”)  จ านวน 2,626,500 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของจ านวนหุน้ 
ทีอ่อกจ าหน่ายและรบัช าระแล้ว โดยมมีูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100  บาท ในราคาหุ้นละ 304.59 บาท รวมเป็นเงนิ 800 ล้านบาท 
ทัง้นี้ GMT ประกอบธุรกจิหลกั ผลติ น าเขา้ ส่งออก แบ่งบรรจุ จ าหน่ายผงยปิซัม่ แผ่นยปิซัม่บอร์ดและซื้อมาขายไปอุปกรณ์  
ทีใ่ชใ้นการตดิตัง้ยปิซัม่บอรด์ทุกชนิดทุกประเภท 
 

ข) กำรจดัตัง้บริษทัใหม่ 
 
เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั อนิโคซอรส์ จ ากดั โดยมทีุนจดทะเบยีนเป็นหุน้สามญั 3,000,000 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มูลค่าหุ้นที่เรยีกช าระ แบ่งออกเป็น 3,000,000 หุ้น หุ้นละ 25 บาท บรษิัทถือหุ้นสามญัของบริษัท
ดงักล่าวจ านวน 1,649,999 หุน้ ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 55 ของทุนจดทะเบยีน และมสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ เพื่อด าเนิน
ธุรกจิจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ฮารด์แวร ์และเครื่องมอืช่าง 
 
เมื่อวนัที ่26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท อนิโคซอร์ส จ ากดั ครัง้ที ่1/2564 มมีตใิหผู้ถ้อืหุน้ช าระค่าหุ้น
สามญัเพิ่มเติมจ านวน 3,000,000 หุ้น หุ้นละ 75 บาท จากมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้วหุ้นละ 25 บาท รวมเป็นหุ้นละ 100 บาท  
ตามมลูค่าทีต่ราไว ้
 

ค) กำรเลิกกิจกำรของบริษทัย่อย 
 
เมื่อวนัที ่18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิทั อมิเมจกิา จ ากดั จดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ และจดทะเบยีน
เสรจ็การช าระบญัชเีมื่อวนัที ่26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัเงนิลงทุนคนืจ านวน 137,724 บาท เมื่อวนัที ่26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
17 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2564 
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