
 

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

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

ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ

เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ

ประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวม

และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ ่

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

นภนุช  อภิชาตเสถียร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,104,048 3,011,172 951,768 2,001,479

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 5, 6 4,870,801 4,610,504 4,561,479 4,354,270

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 7 3,567,905 3,237,061 2,897,832 2,619,446

ส่วนของลกูหนีตามสญัญาเช่าซอื

ทคีรบกําหนดชําระภายในหนึงปี 47,409 48,575 45,310 46,166

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 11 ค) - - 35,885 44,537

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลอนื 10,079 9,931 - -

สนิคา้คงเหลอื 2,906,607 2,619,370 1,598,764 1,607,214

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 217,571 218,869 57,453 71,099

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 13,724,420 13,755,482 10,148,491 10,744,211

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีการคา้ส่วนทไีม่หมุนเวยีน 7 - - 609,804 459,494

ลกูหนีตามสญัญาเช่าซอื 171,437 166,614 167,078 162,560

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 8 - - 4,624,357 3,824,357

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 9,420 10,074 9,420 10,074

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 9 3,052,559 2,704,564 1,168,682 1,147,471

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 9 1,316,239 1,343,752 1,053,073 1,090,392

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 9 261,457 253,949 204,699 218,348

ค่าความนิยม 13 478,287 49,573 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 154,268 147,693 108,912 98,890

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 43,360 64,896 3,789 3,749

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 5,487,027 4,741,115 7,949,814 7,015,335

รวมสินทรพัย์ 19,211,447 18,496,597 18,098,305 17,759,546

                       กรรมการ _______________________________                  กรรมการ __________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 93,337 289,082 - 200,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 3,911,824 3,830,713 3,032,338 3,053,618

เงนิกูร้ะยะสนัจากกจิการอนื 6,658 7,565 - -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี - 121 - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 318,755 205,619 295,137 174,950

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่าทคีรบกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 155,203 151,514 124,274 126,773

หนีสนิอนุพนัธ์ 5 3,681 6,395 3,681 6,395

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 85,418 96,560 55,517 56,673

รวมหนีสินหมนุเวียน 4,574,876 4,587,569 3,510,947 3,618,409

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า 1,000,635 1,025,973 949,904 980,868

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 433,042 417,230 352,895 350,008

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 6,672 6,957 - -

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 7,890 7,806 - -

รวมหนีสินหมนุเวียน 1,448,239 1,457,966 1,302,799 1,330,876

รวมหนีสิน 6,023,115 6,045,535 4,813,746 4,949,285

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 2,029,000,000 หุน้ 

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 2,029,000,000 หุน้ 

มลูค่าทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 2,029,000 2,029,000 2,029,000 2,029,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 5,761,533 5,761,533 5,761,533 5,761,533

กําไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,520,216 5,110,080 5,370,472 4,896,174

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (844,200) (816,725) (79,346) (79,346)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 12,669,449 12,286,788 13,284,559 12,810,261

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 518,883 164,274 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 13,188,332 12,451,062 13,284,559 12,810,261

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 19,211,447 18,496,597 18,098,305 17,759,546

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 4,965,435 4,422,308 4,049,011 3,626,514

ต้นทุนขาย (3,510,881) (2,809,622) (2,874,466) (2,306,411)

กาํไรขนัต้น 1,454,554 1,612,686 1,174,545 1,320,103

เงนิปันผลรบั 3,601 4,504 3,601 4,504

รายไดอ้นื 28,159 29,470 32,564 27,364

ค่าใชจ่้ายในการขาย (579,813) (521,770) (356,005) (328,991)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (320,791) (307,872) (234,841) (228,461)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีน (6,140) 13,245 5,094 56,898

กาํไร(ขาดทุน)จากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ (31,039) 41,565 (31,808) 41,069

ต้นทุนทางการเงนิ (9,459) (8,411) (8,217) (7,822)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 539,072 863,417 584,933 884,664

ภาษีเงนิได้ 10 (131,318) (202,021) (110,635) (179,478)

กาํไรสาํหรบังวด 407,754 661,396 474,298 705,186

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

- สุทธจิากภาษี - (30) - -

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (30) - -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ - สุทธจิากภาษี (27,210) 100,264 - -

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื - สุทธจิากภาษี - (4,568) - (4,568)

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (27,210) 95,696 - (4,568)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี (27,210) 95,666 - (4,568)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 380,544 757,062 474,298 700,618

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 410,136 670,263 474,298 705,186

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม (2,382) (8,867) - -

407,754 661,396 474,298 705,186

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 382,661 765,843 474,298 700,618

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม (2,117) (8,781) - -

380,544 757,062 474,298 700,618

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.20 0.33 0.23 0.35

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2565

การวดัมลูค่าใหม่ ผลต่าง การเปลยีนแปลง

จดัสรรแล้ว ของภาระผกูพนั การวดัมลูค่าเงินลงทุน จากการรวม ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ

ทุนทีออก ส่วนเกิน - ทุนสาํรอง การแปลงค่า ผลประโยชน์ ในตราสารทุนผ่านกาํไร ธรุกิจภายใต้การ ของบริษทัใหญ่ อืนของส่วน ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไมมี่ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน หลงัออกจากงาน ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 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. 2564 2,029,000 5,761,533 202,900 4,311,538 (364,004) (71,416) - (194,894) (260,543) (890,857) 11,414,114 (8,700) 11,405,414

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 2,029,000 5,761,533 202,900 5,110,080 (285,274) (71,446) (4,568) (194,894) (260,543) (816,725) 12,286,788 164,274 12,451,062

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การรวมธุรกจิ 13 - - - - - - - - - - - 356,726 356,726

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 410,136 (27,475) - - - - (27,475) 382,661 (2,117) 380,544

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 2,029,000 5,761,533 202,900 5,520,216 (312,749) (71,446) (4,568) (194,894) (260,543) (844,200) 12,669,449 518,883 13,188,332

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

6



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

การวดัมลูคา่ใหม่

จดัสรรแล้ว ของภาระผกูพนั การวดัมลูคา่เงินลงทุน รวมองคป์ระกอบ

ทุนทีออก ส่วนเกิน - ทุนสาํรอง ผลประโยชน์ ในตราสารทุนผ่านกาํไร อืนของส่วน รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร หลงัออกจากงาน ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ของเจ้าของ เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 2,029,000 5,761,533 202,900 4,896,174 (74,778) (4,568) (79,346) 12,810,261

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็สําหรบังวด - - - 474,298 - - - 474,298

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 2,029,000 5,761,533 202,900 5,370,472 (74,778) (4,568) (79,346) 13,284,559

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 539,072 863,417 584,933 884,664

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 155,400 136,138 99,744 87,191

ค่าเผอืผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่า

   จะเกดิขนึของสนิทรพัยท์างการเงนิ 60,099 25,214 9,259 16,093

(กลบัรายการ)ค่าเผอืการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื (5,415) 7,681 (7,002) 3,448

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 112 (479) (32) (757)

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - - (1,402) -

(กาํไร)ขาดทุนจากการยกเลกิและปรบัปรงุสญัญาเช่า (229) (90) 7 (52)

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน (764) (6,967) (695) (6,972)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 10,361 10,212 7,864 8,007

ขาดทุน(กาํไร)จากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทนุ 6 31,803 (34,598) 32,503 (34,097)

ดอกเบยีรบั (6,710) (5,718) (7,448) (5,762)

ตน้ทุนทางการเงนิ 9,459 8,411 8,217 7,822

รายไดเ้งนิปันผล (3,601) (4,504) (3,601) (4,504)

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ (1,310) (26,951) 1,376 (59,250)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (13,701) 64,990 - -

การเปลยีนแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (286,438) (323,291) (440,570) (243,020)

ลกูหนีตามสญัญาเช่าซอื 193 2,169 640 3,371

สนิคา้คงเหลอื 26,586 (43,227) 15,471 11,009

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 9,226 6,530 13,646 18,207

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 21,822 (1,691) (39) -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (35,375) 624,249 (27,181) 630,476

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (9,756) 18,805 (3,869) 27,416

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย (4,982) (2,112) (4,976) (2,112)

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 84 485 - -

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 495,936 1,318,673 276,845 1,341,178

จ่ายภาษเีงนิได้ (27,350) (3,080) (472) (341)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 468,586 1,315,593 276,373 1,340,837

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

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

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัย่อยเพมิขนึ 8 - - (800,000) (98,750)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืบรษิทัย่อย - สทุธจิากเงนิสดในบรษิทัย่อย 13 (753,015) (91,610) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (8,633) (43,958) (5,568) (43,958)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (90,587) (23,462) (69,277) (14,699)

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่บุคคลอนื (148) (1,037) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทนุ (3,546,913) (3,213,179) (3,192,093) (3,155,112)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทนุ 3,260,547 2,077,181 2,958,047 1,961,304

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 4,911 1,755 38 1,060

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - - 10,675 -

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 8,440 -

ดอกเบยีรบั 1,444 645 1,444 505

เงนิปันผลรบั 2,459 2,755 2,459 2,755

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (1,129,935) (1,290,910) (1,085,835) (1,346,895)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม

เพอืลงทุนในบรษิทัย่อยเพมิขนึ - - - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ตามสญัญาเช่า (50,977) (47,306) (41,794) (40,735)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - (349,621) (200,000) (300,000)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (269,496) (711) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 73,751 418,290 - 400,000

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (666) (651) (72) (446)

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (247,388) 20,001 (241,866) 58,819

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิมขึนสุทธิ (908,737) 44,684 (1,051,328) 52,761

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 3,011,172 2,419,778 2,001,479 1,692,311

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,613 32,844 1,617 23,465

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 2,104,048 2,497,306 951,768 1,768,537

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

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

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญั

โอนสนิคา้ไปเป็นอุปกรณ์ 616 1,631 (34) 336

โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - 99 - 99

เงนิปันผลคา้งรบั 1,180 1,772 - 1,772

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 86,308 9,270 60,499 5,550

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 2,293 24,136 293 24,136

ลกูหนีจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 213 544 213 544

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 9 27,931 13,481 1,414 4,064

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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1 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สําหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยมาตรฐานเหล่านัน้ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

3 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลน้ี ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติที่มผีลกระทบต่อการนํานโยบาย 

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 

 

4 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

กลุ่มกิจการไม่ได้นําเสนอข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน เน่ืองจากผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานพิจารณาว่ากลุ่มกิจการ 

มกีารดําเนินธุรกจิผลิตและจําหน่ายสทีาอาคาร ผลติภณัฑ์สแีละสารเคลือบผวิ และผลติภณัฑ์ประเภทอื่น เพยีงส่วนงานเดยีว ผูม้อีํานาจ

ตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานประเมนิผลการดําเนินงานโดยพจิารณาจากผลกําไรก่อนภาษีตามส่วนงาน ซึง่ใชเ้กณฑ์ในการวดัผล

การดําเนินงานเช่นเดยีวกบัการจดัทํางบการเงนิ 

 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 รายไดจ้ากการขายทัง้หมดของกลุ่มกจิการรบัรูเ้มื่อปฏบิตัติาม

ภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

สินทรพัยท์างการเงิน         
         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทนุ      

 

  

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 453,892 471,729 4,416,909 4,138,775 - - 4,870,801 4,610,504 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 453,892 471,729 4,416,909 4,138,775 - - 4,870,801 4,610,504 

         

หน้ีสินทางการเงิน         
         

หน้ีสินอนุพนัธ ์         

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า - - 3,681 6,395 - - 3,681 6,395 

รวมหน้ีสินทางการเงิน - - 3,681 6,395 - - 3,681 6,395 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

สินทรพัยท์างการเงิน         
         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทนุ      

 

  

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 451,122 469,499 4,110,357 3,884,771 - - 4,561,479 4,354,270 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 451,122 469,499 4,110,357 3,884,771 - - 4,561,479 4,354,270 

         
หน้ีสินทางการเงิน         
         

หน้ีสินอนุพนัธ์          

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ 

   ล่วงหน้า - - 3,681 6,395 - - 3,681 6,395 

รวมหน้ีสินทางการเงิน - - 3,681 6,395 - - 3,681 6,395 

 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 

 

มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิในระดบัที ่1 คาํนวณจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนั อา้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 

มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิในระดบัที ่2 อา้งองิมลูค่าสุทธทิางบญัช ี(NAV) ทีเ่ผยแพร่โดยบรษิทัจดัการ 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิในระดบัที ่3 มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่า

ซึง่ไม่ไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด โดยผูบ้รหิารใชว้ธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด 

 

6 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนซึง่ประกอบดว้ย ตราสารหน้ีและตราสารทุน 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

มูลค่าตามบญัชีต้นงวด 4,610,504 4,354,270 

การซื้อเพิม่ขึน้ 3,546,902 3,192,083 

การจําหน่าย (3,254,802) (2,952,371) 

การเปลี่ยนแปลงของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า   

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (31,803) (32,503) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด 4,870,801 4,561,479 

 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายการหมุนเวียน     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 11 ข) 142,932 128,108 730,250 766,858 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 3,266,018 2,963,990 2,066,830 1,770,446 

รวมลูกหน้ีการค้าหมุนเวียน - สุทธิ 3,408,950 3,092,098 2,797,080 2,537,304 

     

ลูกหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 11 ข) 3,851 6,911 20,521 9,234 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 52,284 59,080 37,966 44,756 

รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 11 ข) 947 5,000 947 5,000 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 79,277 62,839 33,274 19,669 

อื่น ๆ 22,596 11,133 8,044 3,483 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 158,955 144,963 100,752 82,142 
     

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนหมุนเวียน - สุทธิ 3,567,905 3,237,061 2,897,832 2,619,446 

     

รายการไม่หมุนเวียน     

ลูกหน้ีการค้าส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 11 ข) - - 609,804 459,494 

รวมลูกหน้ีการค้าไม่หมุนเวียน - สุทธิ - - 609,804 459,494 
     

รวม 3,567,905 3,237,061 3,507,636 3,078,940 

 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายุหน้ีไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 142,932 128,108 424,808 390,192 

3 - 6 เดอืน - - 133,836 115,807 

6 - 12 เดอืน - - 176,274 142,739 

มากกว่า 12 เดอืน - - 674,420 645,424 

รวม 142,932 128,108 1,409,338 1,294,162 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - (69,284) (67,810) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั, สุทธ ิ 142,932 128,108 1,340,054 1,226,352 

     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 3,017,885 2,655,592 1,981,615 1,681,309 

3 - 6 เดอืน 91,510 183,307 20,324 18,866 

6 - 12 เดอืน 108,170 80,238 15,171 11,518 

มากกว่า 12 เดอืน 396,201 389,519 203,215 211,275 

รวม 3,613,766 3,308,656 2,220,325 1,922,968 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (347,748) (344,666) (153,495) (152,522) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น, สุทธ ิ 3,266,018 2,963,990 2,066,830 1,770,446 

     

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 3,408,950 3,092,098 3,406,884 2,996,798 

 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 3,824,357 

การลงทุนเพิม่ 800,000 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 4,624,357 
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รายละเอียดของเงินลงทุน 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่ปลีย่นแปลงจากงบการเงนิสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั 

ประเทศท่ี

จดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท 
       

บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง       

บรษิทั ยปิมัน่เทค จํากดั ไทย ผลติและจดัจําหน่าย

ยปิซัม่บอรด์ 

51 - 800,000 - 

 

บริษทั ยิปมัน่เทค จาํกดั 
 

เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 มมีตอินุมตัลิงนามในสญัญาซื้อขายหุน้ของบรษิทั ยปิมัน่เทค 

จํากดั สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 2,626,500 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้หมด มูลค่าเงนิลงทุนรวม 

เป็นเงนิจํานวน 800 ลา้นบาท โดยทางบรษิทัไดช้าํระแลว้สิน้ เมื่อวนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2565 (หมายเหตุ 13) 
 

9 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

การเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน สาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 

พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ 

พนับาท 

สินทรพัย ์

สิทธิการใช้ 

พนับาท 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

พนับาท 

ท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ 

พนับาท 

สินทรพัย ์

สิทธิการใช้ 

พนับาท 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

พนับาท 
       

ราคาตามบญัชีต้นงวด - สุทธิ 2,704,564 1,343,752 253,949 1,147,471 1,090,392 218,349 

การซื้อเพิม่ 91,517 27,931 21,867 68,832 1,414 9,642 

การจําหน่าย (5,023) - - (6) - (9,274) 

การโอนเขา้ระหว่างงวด - สุทธ ิ 631 - - (19) - - 

การยกเลกิสญัญาเช่า - (7,449) - - (1,241) - 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (93,835) (45,932) (14,980) (47,596) (37,492) (14,018) 

การเพิม่ขึน้จากการซื้อเงนิลงทุน 

   ในบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 13) 359,058 - 621 - - - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (4,353) (2,063) - - - - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 3,052,559 1,316,239 261,457 1,168,682 1,053,073 204,699 
 

กลุ่มกจิการไดนํ้าทีด่นิ อาคาร และเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัย่อย จํานวน 160 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 162 ล้านบาท) ไปวางเป็น

หลกัประกนัวงเงนิกู้ยมืและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
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10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

    พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 138,191 188,996 120,657 175,990 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (6,873) 13,025 (10,022) 3,488 

 131,318 202,021 110,635 179,478 
 

11 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ก) รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รายการกบับุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 

  

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 พ.ศ. 2565 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 
      

รายได้จากการขายสินค้า      

บรษิทัย่อย - - 228,650 149,015 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 138,295 139,435 136,304 111,126 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 
      

รายได้จากการบริการ      

บรษิทัย่อย - - 3,643 3,633 ราคาตามสญัญา 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,395 2,246 1,395 2,246 ราคาตามสญัญา 
      

รายได้ค่าเช่า      

บรษิทัย่อย - - 841 782 ราคาตามสญัญา 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,116 2,278 2,116 2,174 ราคาตามสญัญา 
      

รายได้อ่ืน      

บรษิทัย่อย - - 4,985 570 ราคาตามสญัญา 

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 32 - 32 - ราคาตามสญัญา 
      

ดอกเบีย้รบั      

บรษิทัย่อย - - 459 183 รอ้ยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี 
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ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 

 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 พ.ศ. 2565 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

      

การซ้ือสินค้า      

บรษิทัย่อย - - 116,057 2,292 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  347,035 343,361 339,021 337,770 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

      

ค่าจ้างผลิตสินค้า      

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 603 603 603 603 ราคาตามสญัญา 

      

ค่าส่งเสริมการขาย      

บรษิทัย่อย 1,276 - 1,276 - ราคาตามสญัญา 

      

ค่าเช่าจ่าย      

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 132 422 132 422 ราคาตามสญัญา 

      

การจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า      

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 24,235 23,132 24,037 22,940 ราคาตามสญัญา 

      

ดอกเบีย้จ่ายท่ีเกิดจากหน้ีสิน    

   ตามสญัญาเช่า     

 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 7,614 6,676 7,593 6,650 ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 
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ข) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ี     

บรษิทัย่อย - - 1,215,811 1,101,643 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 147,730 140,019 145,711 138,943 

     

เจ้าหน้ี     

บรษิทัย่อย - - - 20,931 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 134,702 230,792 130,822 219,483 

     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า     

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 999,829 1,024,064 996,998 1,021,036 

 

ค) เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 44,537 3,473 

เงนิใหกู้แ้ละดอกเบีย้รบัระหว่างปี - 53,830 

เงนิรบัชาํระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ระหว่างปี (12,501) (17,429) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 3,849 4,663 

มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 35,885 44,537 

 

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ท้ีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลดอลลารส์หรฐัฯ และรงิกติมาเลเซยี เงนิใหกู้ด้งักล่าว

มกํีาหนดจ่ายชาํระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี) 
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สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

20 

 

ง) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

ผูบ้รหิารสําคญั รวมถงึกรรมการและคณะผูบ้รหิารระดบัสงู ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืค้างจ่ายสําหรบัผูบ้รหิารสําคญัสําหรบังวด

สามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 16,651 17,423 16,651 17,423 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 318 307 318 307 

รวม 16,969 17,730 16,969 17,730 

 

12 ภาระผกูพนัและเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

12.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งยงัไม่ไดร้บัรู้ในงบการเงนิ  

มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 181,060 222,773 181,060 222,773 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 14,435 28,819 14,435 20,506 

รวม 195,495 251,592 195,495 243,279 
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12.2  สญัญาเช่าท่ียกเลิกไม่ได้  
 

กลุ่มกจิการไดท้ําสญัญาเช่าทีย่กเลกิไม่ไดเ้กี่ยวกบัการเช่าอาคาร รถยนต ์และอุปกรณ์  
 

กลุ่มกจิการไม่ได้รบัรู้หน้ีสนิตามสญัญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงนิ เน่ืองจากเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัย์

อา้งองิมมีลูค่าตํ่า 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ภาระผูกพนัสําหรบัจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่า 

ทีย่กเลกิไม่ได ้มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภายใน 1 ปี 15,596 18,301 8,910 9,778 

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 7,903 10,021 6,035 7,713 

เกนิกว่า 5 ปี - - - - 

รวม 23,499 28,322 14,945 17,491 
 

12.3 การคํา้ประกนั 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทคํ้าประกันวงเงินกู้ยืมจากธนาคารให้บริษัทย่อยเป็นจํานวน 30 ล้านบาท และ 

3 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 30 ลา้นบาท และ 3 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัมหีนังสอืคํ้าประกนัซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มกจิการและบรษิทัเหลืออยู่

เป็นจํานวน 69 ล้านบาท และ 68 ล้านบาท ตามลําดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 66 ล้านบาท และ 65 ล้านบาท ตามลําดบั)  

ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธุิรกจิ 
 

12.4 คดีความ 
 

บริษัทถูกฟ้องร้องดําเนินคดีที่เกี่ยวเน่ืองกับการถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดสญัญาจ้างทําของ เรียกทรพัย์คืนและเรียกร้อง

ค่าเสยีหายจํานวน 2 คด ีโดยมมีลูหน้ีจากการฟ้องรอ้งเป็นจํานวนรวมประมาณ 108.23 ลา้นบาท  
 

• คดทีี่หน่ึงมมีูลหน้ีจํานวน 77.87 ล้านบาท ในขณะน้ีคดีน้ียงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชัน้ต้น โดยศาลชัน้ต้น 

ไดกํ้าหนดวนันัดสบืพยานจําเลยในวนัที ่5 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ซึง่ฝ่ายบรหิารและทีป่รกึษาทางกฎหมายของบรษิทั

พจิารณาแล้วว่าเรื่องดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสยีหายอย่างมสีาระสําคญัต่อบรษิัท ดงันัน้จงึไม่มกีารตัง้สํารองสําหรบั

หน้ีสนิไวใ้นบญัช ี

• คดทีีส่องมมีูลหน้ีจํานวน 30.36 ล้านบาท ศาลชัน้ต้นมคีําพพิากษาในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 ใหบ้รษิทัชดใชค่้าเสยีหาย

พรอ้มดอกเบี้ยเตม็จํานวน และเมื่อวนัที ่8 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดนํ้าหนังสอืคํ้าประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษิทั

จํานวน 43.89 ล้านบาท ไปวางเป็นหลกัประกนัต่อศาล อย่างไรกต็าม ค่าเสยีหายทีบ่รษิทัต้องชําระถอืเป็นจํานวนที่ไม่มี

ผลกระทบอย่างมสีาระสาํคญัต่อบรษิทั บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นคําพพิากษาต่อศาล และเมื่อวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

ศาลอุทธรณ์มคีาํพพิากษาใหบ้รษิทัเป็นผูแ้พค้ด ีทัง้น้ีบรษิทัจะยื่นคาํรอ้งคดัคา้นคาํพพิากษาต่อศาลฎีกาต่อไป 
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13 การซ้ือธรุกิจ 
 

เมื่อวนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไดซ้ื้อหุน้ของบรษิทั ยปิมัน่เทค จํากดั (“GMT”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 เป็นมลูค่ารวม 800 ลา้นบาท 

ทําให ้GMT มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ โดยคาดว่าการซื้อธุรกจิน้ีจะช่วยใหก้ลุ่มกจิการสามารถขยายไปยงัธุรกจิยปิซัม่บอร์ด

เพื่อช่วยส่งเสรมิการเตบิโตของกลุ่มกจิการ  
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิง่ตอบแทนที่จ่ายซื้อบรษิัท ยปิมัน่เทค จํากดัและสนิทรพัย์ที่ได้มาและหน้ีสนิทีร่บัมา ณ วนัทีซ่ื้อธุรกิจ วนัที ่9 มนีาคม 

พ.ศ. 2565 
 

 รวม 

พนับาท 
  

สิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อสุทธ ิ- เงนิสด 800,000 
 

มลูค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหน้ีสนิทีร่บัมา ณ วนัทีซ่ื้อธุรกจิ มดีงัน้ี 
 

 รวม 

พนับาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 46,985 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 104,217 

สนิคา้คงเหลอื 308,885 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 13,648 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 359,058 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 8,193 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 621 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 286 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 91,015 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 2,294 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 1,954 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 8,193 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 10,425 

สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดร้บั (รอ้ยละ 100) 728,012 

หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (รอ้ยละ 49) (356,726) 

สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า 371,286 

บวก  ค่าความนิยม 428,714 

 800,000 
 

สนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดม้าจากการซื้อกจิการขา้งต้น เป็นมลูค่าทีป่ระเมนิเบือ้งต้น ณ วนัทีซ่ื้อ กลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าใหเ้สรจ็สิน้ โดยจะปรบัปรุงรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิใหเ้ป็นมลูค่ายุตธิรรมเมื่อขัน้ตอนเหล่าน้ีเสรจ็สิน้ 
 

หากการซื้อกจิการ GMT เกดิขึน้ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 รายไดข้องกลุ่มกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 

พ.ศ. 2565 จะเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 และกําไรสาํหรบังวดจะไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมสีาระสาํคญั 
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14 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

ก) การลงทุนในบริษทัย่อย  

 

เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2565 มมีตอินุมตักิารเขา้ทํารายการซื้อหุน้สามญั

ในบรษิัท ฟาสต์-มกิซ์ จํากดั (“Fast-Mix”) จากบรษิัท ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากดั (“TOAGH”) จํานวน 376,000 หุ้น คดิเป็น

สดัส่วนร้อยละ 80 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายและรบัชําระแล้ว โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 

216.76 บาท รวมเป็นเงนิ 81.5 ลา้นบาท ทัง้น้ี Fast-Mix ประกอบธุรกจิหลกัผลติและจําหน่ายวสัดุก่อสรา้ง 

 

15 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 
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