
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย และของเฉพาะบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(ธญัลกัษณ์ เกตุแกว้) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8179 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 สิงหาคม 2563 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82,379                  59,435                   50,544                  34,969                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 20,280                  19,701                   93,300                  62,165                   
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนด
     ชาํระภายในหน่ึงปี 6 705,383                666,025                 573,803                538,737                 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงกาํหนด
     ชาํระภายในหน่ึงปี 13,572                  432                        -                       -                        
ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิท่ีถึงกาํหนด
     ชาํระภายในหน่ึงปี 1,316                    1,724                     1,316                    1,723                     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 100                       171                        25,000                  13,000                   
สินคา้คงเหลือ 7 170,933                133,729                 166,777                130,792                 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 37,092                  20,987                   28,797                  15,801                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,031,055             902,204                 939,537                797,187                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 6 34,028                  22,883                   733                       551                        
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 5,795                    363                        -                       -                        
ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิ 193                       621                        193                       621                        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                       -                        107,779                110,778                 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 14,161                  13,742                   13,767                  13,767                   
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 58,520                  58,556                   58,520                  58,556                   
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 60,740                  -                        60,740                  -                        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 378,239                393,557                 368,785                383,685                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 31,746                  33,627                   30,672                  32,694                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,565                  16,868                   14,083                  13,497                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,709                    5,115                     4,735                    5,077                     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 606,696                545,332                 660,007                619,226                 

รวมสินทรัพย์ 1,637,751             1,447,536              1,599,544             1,416,413              

(พันบาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 80,000                  -                        80,000                  -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 168,494                127,908                 166,761                130,802                 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

   (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน
   หน่ึงปี) 10 26,988                  12,823                   26,948                  12,588                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,957                  19,901                   13,836                  17,826                   
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 28,771                  24,538                   28,379                  24,738                   

รวมหนี้สินหมุนเวียน 320,210                185,170                 315,924                185,954                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 10 42,961                  2,793                     43,730                  2,674                     
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 24,189                  23,181                   19,891                  19,024                   
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 67,150                  25,974                   63,621                  21,698                   

รวมหนี้สิน 387,360                211,144                 379,545                207,652                 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
     ทุนจดทะเบียน 549,682 549,682 549,682 549,682
     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 549,682 549,682 549,682 549,682
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 295,291 295,291 295,291 295,291
     ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10,249 10,249 10,249 10,249
     การเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (2,212)                  (1,347) -                       -                        
กาํไรสะสม
     จดัสรรแลว้
          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 38,930 35,849 38,930 35,849
          สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 4,122 -                        4,122 -                        
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 355,378 341,513 325,847 317,690
หุน้ทุนซ้ือคืน (4,122) -                        (4,122) -                        
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,247,318 1,231,237 1,219,999 1,208,761
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,073 5,155 -                       -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,250,391 1,236,392 1,219,999 1,208,761

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,637,751 1,447,536 1,599,544 1,416,413

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4 478,735                333,641                 444,314                328,002                 
รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือ 52,542                  42,803                   40,249                  33,061                   
รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 513                       51                          -                       -                        
รายไดอ่ื้น 4 2,430                    9,631                     6,218                    7,364                     
รวมรายได้ 534,220                386,126                 490,781                368,427                 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 4 141,348                96,743                   114,367                94,545                   
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 173,170                141,635                 172,067                140,360                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 114,330                92,179                   104,971                84,986                   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
   (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) 46,988                  32,982                   50,224                  25,500                   
ตน้ทุนทางการเงิน 4 1,154                    215                        1,183                    206                        
รวมค่าใช้จ่าย 476,990                363,754                 442,812                345,597                 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (345)                     174                        -                       -                        
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 56,885                  22,546                   47,969                  22,830                   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9,963                    2,645                     8,877                    4,071                     
กําไรสําหรับงวด 46,922                  19,901                   39,092                  18,759                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
     - สุทธิจากภาษี -                       -                        -                       -                        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 46,922                  19,901                   39,092                  18,759                   

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 47,075                  20,146                   39,092                  18,759                   
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (153)                     (245)                      -                       -                        
กําไรสําหรับงวด 46,922                  19,901                   39,092                  18,759                   

     กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 13 0.086                    0.037                     0.071                    0.034                     

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4 870,137                674,914                 829,058                660,660                 
รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือ 102,489                87,378                   78,977                  68,522                   
รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 746                       121                        -                       -                        
รายไดอ่ื้น 4 10,386                  18,103                   12,257                  16,022                   
รวมรายได้ 983,758                780,516                 920,292                745,204                 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 4 243,793                194,944                 218,336                189,919                 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 331,947                282,004                 329,749                279,255                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 225,558                187,409                 202,969                173,146                 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
   (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) 91,364                  66,748                   89,491                  54,794                   
ตน้ทุนทางการเงิน 4 1,716                    706                        1,727                    529                        
รวมค่าใช้จ่าย 894,378                731,811                 842,272                697,643                 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 419                       (792)                      -                       -                        
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 89,799                  47,913                   78,020                  47,561                   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18,086                  7,249                     16,392                  8,214                     
กําไรสําหรับงวด 71,713                  40,664                   61,628                  39,347                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
     - สุทธิจากภาษี -                       -                        -                       -                        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 71,713                  40,664                   61,628                  39,347                   

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 71,866                  40,750                   61,628                  39,347                   
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (153)                     (86)                        -                       -                        
กําไรสําหรับงวด 71,713                  40,664                   61,628                  39,347                   

     กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 13 0.131                    0.074                     0.112                    0.072                     

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

30 มิถุนายน
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุน การ รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย เปลี่ยนแปลงใน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ ส่วนไดเ้สีย ทุนสาํรอง ผูถ้ือหุน้ของ ที่ไม่มี ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562              549,682              295,291                10,249                (1,347)                30,691              313,176 1,197,742                          5,263           1,203,005 

เงินปันผล 15 -                    -                    -                    -                    -                                 (43,974) (43,974)             -                                 (43,974)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    -                    40,750 40,750                                  (86)                40,664 
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                    40,750              40,750              (86)                                   40,664 
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                    -                    -                    -                    1,967                               (1,967) -                                           -   -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562              549,682              295,291                10,249                (1,347)                32,658              307,985           1,194,518                  5,177           1,199,695 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สํารองส่วนทุน การ รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย เปลี่ยนแปลงใน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น ส่วนไดเ้สีย ทุนสํารอง สํารอง หุ้นทุน ผูถ้ือหุ้นของ ที่ไม่มี ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลคา่หุ้น เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซื้อคืน บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่
    รายงานในงวดก่อน             549,682             295,291               10,249                (1,347)               35,849 -                               341,513 -                            1,231,237                 5,155          1,236,392 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                   -                   -                   -                   -                   -                                  (6,824) -                                  (6,824) -                                  (6,824)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่             549,682             295,291               10,249                (1,347)               35,849 -                               334,689 -                            1,224,413                 5,155          1,229,568 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
  เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    การซื้อหุ้นทุนซื้อคืน 11 -                   -                   -                   -                   -                                   4,122 (4,122)                             (4,122) (4,122)              -                   (4,122)              
    เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 15 -                   -                   -                   -                   -                   -                                (43,974) -                   (43,974)            -                   (43,974)            
  รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                   -                   -                   -                   -                   4,122                             (48,096)                (4,122) (48,096)            -                   (48,096)            

  การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
    การเปลี่ยนแปลงที่ทาํให้ไดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -                   -                   -                                     (865) -                   -                   -                   -                   (865)                 (1,929)              (2,794)              
  รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                   -                   -                   (865)                 -                   -                   -                   -                   (865)                 (1,929)              (2,794)              
รวมรายการกับผู้ เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                                     (865) -                   4,122                             (48,096)                (4,122) (48,961)            (1,929)              (50,890)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   -                   -                   71,866 -                   71,866 (153)               71,713 
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                   -                                 71,866 -                                 71,866 (153)                               71,713 
โอนไปสํารองตามกฎหมาย -                   -                   -                   -                   3,081                -                   (3,081) -                   -                   -                   -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563             549,682             295,291               10,249                (2,212)               38,930                 4,122             355,378                (4,122)          1,247,318                 3,073          1,250,391 

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก
ที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดย ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลคา่หุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562                    549,682                    295,291                      10,249                      30,691                    297,737 1,183,650               

เงินปันผล 15 -                          -                          -                          -                          (43,974)                   (43,974)                   
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด
    กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          39,347 39,347                    
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                          -                          -                          -                          -                          -                          
รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                             -                             -                             -                          39,347                    39,347                    

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                          -                          -                          1,967                                           (1,967) -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562                    549,682                    295,291                      10,249                      32,658                    291,143                 1,179,023 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจาก
ที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดย ทุนสาํรอง สาํรอง หุ้นทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามกฏหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซื้อคืน ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในงวดก่อน             549,682             295,291                      10,249               35,849 -                               317,690 -                            1,208,761 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                   -                   -                          -                   -                   (2,294) -                                 (2,294)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่             549,682             295,291                      10,249               35,849 -                               315,396 -                            1,206,467 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
  เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
    การซื้อหุ้นทุนซื้อคืน 11 -                   -                   -                          -                   4,122                             (4,122)               (4,122) (4,122)              
    เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 15 -                   -                   -                          -                   -                   (43,974)            -                   (43,974)            
  รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                   -                          -                   4,122               (48,096)            (4,122)                          (48,096)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
    กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                          -                   -                   61,628 -                   61,628
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -                          -                   -                   -                   -                   -                   
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                          -                   -                   61,628             -                   61,628             

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                   -                   -                          3,081               -                                 (3,081) -                   -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563             549,682             295,291                      10,249               38,930                 4,122             325,847               (4,122)          1,219,999 

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 71,713                 40,664                 61,628                 39,347                 
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18,086                 7,249                   16,392                 8,214                   
ตน้ทุนทางการเงิน 1,716                   706                      1,727                   529                      
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 33,533                 27,964                 33,083                 27,259                 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,815                   1,137                   1,674                   1,101                   
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (419)                     792                      -                       -                       
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 91,364                 66,748                 89,491                 54,794                 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ (4,991)                  1,637                   (76)                       1,843                   
คา่เผื่อการรับประกนัสินคา้ 6,926                   1,848                   6,926                   1,848                   
คา่เผื่อการรับคืนสินคา้ 48                        376                      48                        376                      
กลบัรายการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน -                       -                       (682)                     -                       
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (124)                     (7)                         (124)                     (7)                         
ดอกเบ้ียรับ (181)                     (250)                     (413)                     (548)                     

219,486                148,864                209,674                134,756                
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,250                   13,072                 (29,306)                11,644                 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (152,183)              (60,672)                (129,395)              (33,392)                
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (18,571)                529                      -                       -                       
ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิ 835                      960                      835                      960                      
สินคา้คงเหลือ (32,213)                36,680                 (35,909)                27,388                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (16,735)                3,272                   (13,682)                792                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,252)                  (704)                     (316)                     (707)                     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 38,392                 11,936                 35,961                 13,693                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,743)                  (499)                     (3,333)                  (1,598)                  
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชนพ์นกังาน (807)                     (114)                     (807)                     (114)                     
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 35,459                 153,324                33,722                 153,422                
จ่ายดอกเบ้ีย (1,752)                  (727)                     (1,717)                  (538)                     
จ่ายภาษีเงินได้ (21,079)                (14,534)                (20,395)                (14,163)                
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 12,628                 138,063                11,610                 138,721                

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

(พันบาท)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง -                       1,073                   -                       1,073                   
รับดอกเบ้ีย 137                      250                      371                      455                      
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายไป 1,209                   -                       7,461                   -                       
เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,220                   -                       -                       -                       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุนของบริษทัยอ่ย -                       -                       (3,780)                  -                       
เงินสดจ่ายคืนทุนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,979)                  -                       -                       -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71                        -                       (12,000)                (33,800)                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (6,466)                  (13,395)                (6,484)                  (13,377)                
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,006                   295                      1,006                   295                      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (634)                     (1,356)                  (444)                     (1,086)                  
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (6,436)                  (13,133)                (13,870)                (46,440)                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายเงินปันผล (43,872)                (43,956)                (43,872)                (43,956)                
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 80,000                 (24,500)                80,000                 -                       
เงินสดจ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (15,254)                (12,958)                (14,171)                (12,846)                
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                       (9,698)                  -                       (9,698)                  
เงินสดท่ีจ่ายใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของเพ่ือซ้ือหุน้ของกิจการคืน (4,122)                  -                       (4,122)                  -                       
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 16,752                 (91,112)                17,835                 (66,500)                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 22,944                 33,818                 15,575                 25,781                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 59,435                 47,587                 34,969                 26,087                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 82,379                 81,405                 50,544                 51,868                 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด
เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์ 238                      819                      238                      819                      

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

(พันบาท)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
6  ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  
7  สินคา้คงเหลือ  
8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
10  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
11 หุน้ทุนซ้ือคืน 
12 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
13 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
15 เงินปันผล 
16  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
17  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2557  
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ ครอบครัวแจง้อยู ่และครอบครัววชัรธรรม ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัรวมประมาณ 
ร้อยละ 63.81 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ า จ  าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อุปกรณ์อ่ืน  ๆ 

 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 8  
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก)  เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ข)  การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการ
บญัชี วิธีการค านวณ และแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ี
ไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญั
ใหม่ท่ีใช้ในการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 3 
 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ในช่วงต้นปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าให้ประเทศไทย 
และหลายประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิดสถานประกอบการ
ลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว และก าหนดให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ีส่งผล
กระทบในวงกวา้งทั้งต่อระบบเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ทั้งน้ีผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าว พร้อม
วางแผนรองรับการปฏิบติังานส าหรับเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหม้ัน่ใจวา่พนกังานของบริษทัและ
ลูกคา้ปลอดภยั และพยายามอยา่งยิง่ยวดในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจนอ้ยท่ีสุด 
 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าใหก้ลุ่มบริษทัยงัไม่สามารถ
ประมาณการผลกระทบทั้งหมดจากเหตุการณ์น้ีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดถื้อปฏิบติัตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงินและ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุ้นจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มี
ดงัน้ี 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ก าไรสะสม 
 หมายเหต ุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงานในงวดก่อน  377,362  353,539 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก     
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน     
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ก (2) (8,530)  (2,868) 

    ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  1,706  574 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  370,538  351,245 

 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 
2562  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่าการดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์
และการบัญชีป้องกันความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ
สินทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนั้ น 
ทั้งน้ี  TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อ
คา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105  
 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท
ของกลุ่มบริษทัถูกจดัประเภทดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ซ่ึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี
การค้าและลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิและเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ถูกจดัประเภทดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย เน่ืองจากเขา้เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 
 -  กลุ่มบริษทัและบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือครอง

สินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
 -  ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้

และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
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(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  
 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระ
หน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการ
ประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนอยา่งไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบั
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 
 

การประมาณการและการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญั 
 

การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของกลุ่มบริษทัและบริษทัข้ึนอยู่กบัแบบจ าลองท่ี
สลับซับซ้อนและชุดข้อมูลสมมติฐานหลายชุด การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัในการ
ก าหนดผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินเก่ียวกบัการเพิ่มข้ึน
ของความเส่ียงดา้นเครดิตและการพฒันาโมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รวมถึงการเลือก
ขอ้มูลเศรษฐกิจมหภาค การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนยงัเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจ
ของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเครดิตซ่ึงฝ่ายบริหารน ามาพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลท่ีหลากหลายของคู่สัญญา ซ่ึงมา
จากทั้งภายในและภายนอก  
 

การวดัมูลค่า 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนแสดงมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บส าหรับ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพยท์างการเงิน จ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับ คือ ส่วนต่างระหว่าง
กระแสเงินสดตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บตลอดระยะเวลาตามสัญญาของสินทรัพยท์าง
การเงิน 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค านวณโดยปราศจากอคติดว้ยจ านวนเงินท่ีค านึงถึงความน่าจะเป็น
ถ่วงน ้ าหนัก ซ่ึงพิจารณาจากการประเมินช่วงของผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้ มูลค่าเงินตามเวลา และข้อมูล
สนบัสนุนและสมเหตุสมผล รวมถึงการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
 

ส าหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์มีสาระส าคญั ประมาณการของจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บค านวณโดยคูณ
ความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนัดช าระหน้ี (PD - Probability of default) กับร้อยละของความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีต่อยอดหน้ี (LGD - Loss given default) กบัยอดหน้ีหรือประมาณ
การยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีผดินดัช าระ (EAD - Exposure at the time of default) 
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สมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคท่ีคาดการณ์ไวถู้กรวมอยู่ใน PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้งและ
หากมีการระบุถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงดา้นเครดิต เช่น อตัราการเติบโตของ GDP อตัราดอกเบ้ีย
และดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั สมมติฐานเหล่าน้ีถูกก าหนดโดยใชข้อ้มูลท่ีสมเหตุสมผลและสนบัสนุนได้
ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ท่ีพฒันาข้ึนภายในและสมมติฐานท่ีมีอยูภ่ายนอก และท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีใชใ้นการ
วางแผนทางการเงินและการวางแผนเงินทุน 

 
สถานการณ์ท่ีหลากหลายของสมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคถูกรวบรวมไวเ้ป็นช่วงของผลลพัธ์ท่ีมีความ
เป็นไปไดแ้ละสมเหตุสมผลส าหรับพอร์ตการลงทุนทั้งหมดท่ีมีสาระส าคญั ทั้งในแง่ของการพิจารณา PD 
LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้ง และในการพิจารณาภาพรวมของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน 
 
การประมาณจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีหลักประกันนั้นควร
ค านึงถึงการคาดการณ์จ านวนและจงัหวะเวลาของกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากการยึดหลกัประกนัท่ีหัก
ตน้ทุนของการไดม้าและการขายหลกัประกนั โดยไม่ค านึงวา่การยดึทรัพยน์ั้นเป็นไปไดห้รือไม่ 
  
การประมาณจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับถูกคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเม่ือเร่ิมแรกของ
สินทรัพยท์างการเงิน 
 
ล าดับช้ันของการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 
ช้ันท่ี 1 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มกีารเพ่ิมขึน้อย่างมนัียส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing) 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนรับรู้เร่ิมแรกเม่ือรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน และเป็นตวัแทนของ
ประมาณการจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บจากการผิดนดัช าระหน้ีท่ีน่าจะเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 12 
เดือนนับจากวนัท่ีในงบการเงิน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนถูกพิจารณาอย่างต่อเน่ืองโดยใช้
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวจนกระทัง่เกิดการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตหรือสินทรัพยท์าง
การเงินกลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หากสินทรัพยท์างการเงินไม่มีการเพิ่มข้ึน
อย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิตแล้ว ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกกลบัมา
พิจารณาบนหลกัเกณฑร์ะยะเวลา 12 เดือน 
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ช้ันท่ี 2 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารเพ่ิมขึน้อย่างมนัียส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-performing) 
 
หากสินทรัพย์ทางการเงินประสบกับการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (SICR - 
Significant increase in credit risk) นับจากวนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ประมาณการของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะรับรู้จะเป็นผลมาจากความเป็นไปไดข้องทุกเหตุการณ์จากการผิดนดัช าระหน้ี
ตลอดอายุท่ีคาดไวข้องสินทรัพยท์างการเงิน การเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิตถูก
ประเมินโดยพิจารณาเปรียบเทียบความเส่ียงในการผิดนดัช าระ ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเส่ียงดงักล่าว ณ 
วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ความมีสาระส าคญัของการประเมินดงักล่าวถูกพิจารณาโดยใช้ปัจจยัดา้น
ปริมาณและปัจจยัดา้นคุณภาพหลายปัจจยั สินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งช าระ 30 วนัหรือเกินกวา่นั้นและเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค้างช าระมากกว่า 30 วนั มากกว่า 3 คร้ังในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมาแต่ยงัไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถูกประเมินวา่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง
ดา้นเครดิต 
 
ช้ันท่ี 3 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกว่า 90 วนั สินทรัพย์
ทางการเงินจะถูกพิจารณาเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือลูกหน้ีมีความเป็นไปไดว้า่
จะไม่สามารถช าระคืนไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
หลักฐานท่ีแสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตครอบคลุมถึงข้อมูลท่ีสังเกตได้จาก
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  
 
- การประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี 
- การละเมิดสญัญา เช่น การปฏิบติัผดิสญัญาหรือการคา้งช าระ 
- อยูร่ะหวา่งการพิจารณาลม้ละลายหรือปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อเล่ียงการช าระ 
- การล่มสลายของตลาดซ้ือขายคล่องของสินทรัพยท์างการเงินเน่ืองจากประสบปัญหาทางการเงิน หรือ 
- การซ้ือหรือการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาท่ีมีส่วนลดจ านวนมากซ่ึงสะทอ้นถึงผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึน 
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ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตพิจารณาจากกระแสเงินสดทั้งหมดซ่ึง
กิจการคาดว่าจะไดรั้บโดยพิจารณาถึงเง่ือนไขตามสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงการถือ
ครองหลกัประกนั ผลต่างระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บคิด
ลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรก และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยก่์อนการดอ้ยค่าดา้นเครคิตจะ
เกิดข้ึน  
 
การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เม่ือเง่ือนไขของสญัญาเดิมมีการเปล่ียนแปลงโดยมีสาเหตุจากความเส่ียงดา้นเครดิตและไม่มีการตดัรายการ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในงบก าไรขาดทุน โดยลดลงตามมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและยงัไม่ไดถู้กตดัรายการ 
และไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตจะรับรู้ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้หรือจนกว่าจะเขา้เง่ือนไขท่ีตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ สินทรัพยเ์หล่าน้ีไดรั้บการประเมินเพื่อพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ี
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัหลงัจากการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
 
การตัดจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตและการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ด้านเครดิต 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นตราสารหน้ีท่ีพิจารณาว่าไม่สามารถเรียกคืนได ้ส่วนของมูลค่าตาม
บัญชีขั้นต้นจะถูกตัดจ าหน่ายด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 
เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะถูกตดัจ าหน่ายหลงัจากด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นทั้ งหมดแล้วมี 
การประเมินแล้วว่าไม่มีความน่าจะเป็นในการได้รับคืน และได้พิจารณาถึงจ านวนเงินท่ีสูญเสียแล้ว  
การไดรั้บคืนในภายหลงัของจ านวนเงินท่ีเคยตดัจ าหน่ายจะน ามาลดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
ในงบก าไรขาดทุน 
 
ในงวดถดัมา หากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตลดลงและการลดลงนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการรับรู้การด้อยค่าดา้นเครดิต เช่น การปรับปรุงอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ลูกหน้ี การกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีรับรู้ก่อนหนา้ใหรั้บรู้โดยการปรับปรุงกบัค่าเผือ่ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต จ านวนเงินของการกลบัรายการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
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การปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิต 
 
เม่ือเวลาผ่านพน้ไปเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเขา้สู่ชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 3 และมีการจดัประเภทใหม่กลบัไปเป็น
ชั้นท่ี 1 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินชั้นท่ี 2 สามารถปรับชั้นไปยงัชั้นท่ี 1 ไดเ้ฉพาะเม่ือไดรั้บการพิจารณา
แลว้วา่การเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่มีอยูอี่กต่อไป 
 
เม่ือเคร่ืองมือทางการเงินถูกปรับชั้นจากความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัพิจารณาโดยใชเ้กณฑ์
เชิงปริมาณ เคร่ืองมือทางการเงินจะถูกโอนกลบัไปยงัชั้นท่ี 1 โดยอตัโนมติัเม่ือไม่พบเง่ือนไขการปรับตาม
ความน่าจะเป็นท่ีผลขาดทุนดา้นเครดิตจะเกิดข้ึนเดิม ในกรณีท่ีเคร่ืองมือทางการเงินถูกปรับไปยงัชั้นท่ี 2 
เน่ืองจากการประเมินปัจจยัเชิงคุณภาพ ประเด็นท่ีน าไปสู่การจดัประเภทใหม่จะตอ้งได้รับการแก้ไขท่ี
เคร่ืองมือทางการเงินนั้น จึงจะสามารถจดัประเภทใหม่เป็นชั้นท่ี 1 รวมถึงกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดใหด้ าเนินการ
ใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีจะจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินใหม่เป็นชั้นท่ี 1 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 
 
2.1 ลูกหน้ีการคา้ 
 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562    
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 2,095 
  2,095 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมเติม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563    
ลูกหน้ีการคา้ (788) 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,307 
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1.2 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562  การวดัมูลค่าใหม่  

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
 (พันบาท) 
การจัดช้ัน      
สินทรัพยท่ี์ไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ 
   ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 17,869  2,187  20,056 
สินทรัพยท่ี์มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ 
   ความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 16,894  2,519  19,413 
สินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 18,143  4,612  22,755 
รวม 52,906  9,318  62,224 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม 2562 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562  การวดัมูลค่าใหม่  

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
 (พันบาท) 
การจัดช้ัน      
สินทรัพยท่ี์ไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ 
   ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 16,769  84  16,853 
สินทรัพยท่ี์มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ 
   ความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 16,063  1,244  17,307 
สินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 15,065  2,328  17,393 
รวม 47,897  3,656  51,553 
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กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้การเพิ่มข้ึนของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 
 

(3) ดอกเบ้ีย 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอด
อายท่ีุคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อใหไ้ด ้
 

- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 

- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

 

ในการค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินนอกเหนือจากสินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับโดยพิจารณา
เง่ือนไขของสญัญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น แต่ไม่พิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต  
 
การค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงรวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมดซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการท ารายการรวมถึงตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ
หรือออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน 
 
ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินคือ มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
หรือหน้ีสินทางการเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกหักดว้ยการช าระคืนเงินตน้ บวกหรือหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมท่ี
ค านวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่าท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและ
มูลค่า ณ วนัท่ีครบก าหนดและปรับปรุงดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตส าหรับกรณีของ
สินทรัพยท์างการเงิน มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินคือ ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์
ทางการเงินก่อนท่ีจะมีการปรับปรุงค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
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การค านวณดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่าย  
 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายให้ใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อยา่งไรก็ตามส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือรับรู้รายการคร้ังแรก แต่
กลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ให้ค านวณดอกเบ้ียรับโดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไม่
ดอ้ยค่าอีกต่อไปใหค้ านวณดอกเบ้ียรับโดยกลบัไปใชมู้ลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 

 

ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีวนัถือปฏิบติัตามมาตรฐานและมีการเปล่ียนแปลง
จะใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 
ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  

 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่า
สญัญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสญัญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ี
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้
ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  
 
 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 
  
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับสญัญาเช่าท่ีอายสุญัญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้วา่สัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวน
การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
 
กลุ่มบริษทัได้ประเมินสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึนประมาณ 43 ลา้นบาท และลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าว
จะเปล่ียนแปลงไป โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า ทั้งน้ีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ 31 ธนัวาคม 2562 เม่ือคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มและไดย้กเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น และสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่าเม่ือ
รวมกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัจึงรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็น
จ านวน 43 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มร้อยละ 3.6 ต่อปี 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 และ 9 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัผูบ้ริหารส าคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
ครอบครัวแจง้อยูแ่ละครอบครัว 
   วชัรธรรม 

ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จ ากดั* ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั อลัไพน์ วอเตอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จ ากดั ลาว เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั วีสุเซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 

 
*ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัเธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการมีมติให้เลิกกิจการ 
โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ใน
เดือนมกราคม 2563 

 
 
 

http://www.icc.co.th/


บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ขายสินคา้ ราคาตน้ทุนบวกก าไร 
รายไดอ่ื้น ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้และบริการ ราคาตน้ทุนบวกก าไรหรือราคาตลาด 
ซ้ือสินทรัพย ์ ราคาตน้ทุนบวกก าไรหรือราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการ ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามสญัญา 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  63,254  56,393 
รายไดค่้าบริหารจดัการและรายไดอ่ื้น -  -  1,200  936 
ดอกเบ้ียรับ -  -  187  260 
ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  101  4,200 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  109  126 
        
กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 463  1,538  463  1,538 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 48  57  48  57 
        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขาย -  124  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 88  92  88  92 
ดอกเบ้ียรับ 1  2  -  2 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ซ้ือสินคา้ 173  181  140  145 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,450  1,896  3,407  1,799 
        
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าท่ีปรึกษา 1,740  1,350  1,740  1,350 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,259  12,743  10,467  10,737 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 112  55  69  46 

รวม 11,371  12,798  10,536  10,783 

        
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  130,227  105,422 
รายไดค่้าบริหารจดัการและรายไดอ่ื้น -  -  1,940  1,981 
ดอกเบ้ียรับ -  -  243  335 
ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  1,588  6,627 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  219  254 
        
กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 698  2,958  698  2,958 
เงินปันผลรับ -  980  -  980 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 96  110  96  110 
        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขาย -  437  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 179  184  179  184 
ดอกเบ้ียรับ 2  2  -  2 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ซ้ือสินคา้ 344  296  263  204 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,676  4,144  4,590  3,973 
        
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าท่ีปรึกษา 3,480  2,930  3,480  2,930 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,453  23,657  21,883  20,317 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 224  110  137  93 

รวม 23,677  23,767  22,020  20,410 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า   
บริษทัยอ่ย -  -  77,981  50,655 
การร่วมคา้ 2,053  2,683  2,053  2,683 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3,180  -  - 
รวม 2,053  5,863  80,034  53,338 

        
ลูกหน้ีอื่น         
บริษทัยอ่ย -  -  622  361 
การร่วมคา้ 89  89  89  89 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5  9  5  9 
รวม 94  98  716  459 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม  
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม 30 มิถุนายน  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  ลดลง  30 มิถุนายน 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.05 - 4.09  171  -  (71)  100 
รวม   171      100 

          
 
 อตัรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม 30 มิถุนายน  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  ลดลง  30 มิถุนายน 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
บริษทัยอ่ย 2.91 - 3.99  13,000  46,000  (34,000)  25,000 
รวม   13,000      25,000 

          
2562          
บริษทัยอ่ย 4.57  1,200  78,000  (44,200)  35,000 
รวม   1,200      35,000 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  -  3,008 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39  74  19  53 
รวม 39  74  19  3,061 
        



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
        
เจ้าหน้ีอื่น         
บริษทัยอ่ย -  -  4,703  3,309 
การร่วมคา้ 282  186  282  186 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,536  371  2,536  371 
รวม 2,818  557  7,521  3,866 

        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        
บริษทัยอ่ย -  -  1,317  - 
รวม -  -  1,317  - 

 

สญัญาความช่วยเหลือส่งเสริมการขาย 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) (“TSR”) ไดท้ าสัญญาความช่วยเหลือส่งเสริมการขายกบับริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง 
จ ากดั (“TSRL”) ซ่ึง TSR จะตอ้งจ่ายเงินช่วยเหลือส่งเสริมการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในอตัราร้อยละ 4-5 ของยอดช าระ
ค่าสินคา้ดงักล่าวตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 1 ปี 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,053  5,863  80,034  53,338 
กิจการอ่ืน   10,486  9,637  5,458  4,815 
รวม  12,539  15,500  85,492  58,153 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
     (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

       
(1,098)  (2,095)  (1,098)  (2,095) 

สุทธิ  11,441  13,405  84,394  56,058 

ลูกหนีอ่ื้น   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 94  98  716  459 
กิจการอ่ืน   9,298  6,751  8,743  6,201 
รวม  9,392  6,849  9,459  6,660 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

       
(553)  (553)  (553)  (553) 

สุทธิ  8,839  6,296  8,906  6,107 
         

รวม  20,280  19,701  93,300  62,165 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า        

(2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) (210)  432  (210)  432 

 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 465  1,305  53,088  35,001 
เกินก าหนดช าระ :        
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 25  1,378  25,383  18,337 
     นอ้ยกวา่ 6 เดือน 1,563  3,180  1,563  - 
 2,053  5,863  80,034  53,338 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
      (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

สุทธิ 2,053  5,863  80,034  53,338 
        
กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 6,459  6,000  3,251  2,412 
เกินก าหนดช าระ :        
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2,735  2,113  915  879 
     3 - 6 เดือน 166  198  166  198 
     6 - 12 เดือน 92  316  92  316 
     มากกวา่ 12 เดือน 1,034  1,010  1,034  1,010 
 10,486  9,637  5,458  4,815 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
      (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
(1,098) 

  
(2,095) 

  
(1,098) 

  
(2,095) 

สุทธิ 9,388  7,542  4,360  2,720 
        

รวม 11,441  13,405  84,394  56,058 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 
 

ส่วนท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 

ภายใน 
หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกิน 
สองปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินสองปี 
แต่ไม่เกิน 
สามปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินสามปี 
แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ
เกินส่ีปี 
แต่ไม่เกิน 
หา้ปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 933,306 24,446 7,770 7,703 3,592 976,817 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ       
            รอการรับรู้ (110,137) (3,622) (1,405) (738) (116) (116,018) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (54,293) (1,596) (508) (504) (235) (57,136) 

 768,876 19,228 5,857 6,461 3,241 803,663 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า (63,493) (428) (125) (137) (69) (64,252) 

สุทธิ 705,383 18,800 5,732 6,324 3,172 739,411 

 

  งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 
 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ  
 ภายในหน่ึงปี เกินกวา่หน่ึงปี รวม 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 857,639 33,344 890,983 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้       (90,695) (8,174) (98,869) 
      ภาษีขายรอตดับญัชี       (48,013) (2,287) (50,300) 

 718,931 22,883 741,814 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (52,906) - (52,906) 

สุทธิ 666,025 22,883 688,908 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) 90,700  61,891 

 

  
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 2563 
 

ส่วนท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 

ภายใน 
หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกิน 
สองปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนด
ช าระ 

เกินสองปี 
แต่ไม่เกิน 
สามปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนด
ช าระ 

เกินสามปี 
แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนด

ช าระเกินส่ีปี 
แต่ไม่เกิน 
หา้ปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 742,619 859 - - - 743,478 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ       
            รอการรับรู้ (73,792) (54) - - - (73,846) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (41,010) (51) - - - (41,061) 

 627,817 754 - - - 628,571 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า (54,014) (21) - - - (54,035) 

สุทธิ 573,803 733 - - - 574,536 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม 2562 
 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ  
 ภายในหน่ึงปี เกินกวา่หน่ึงปี รวม 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 689,861 603 690,464 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้       (65,184) (14) (65,198) 
      ภาษีขายรอตดับญัชี       (38,043) (38) (38,081) 

 586,634 551 587,185 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (47,897) - (47,897) 

สุทธิ 538,737 551 539,288 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน (พันบาท) 
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) 87,753  50,638 

 

 

 

 

 

 
 

       



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือเคร่ืองกรองน ้า และค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต แสดงไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 

  เคร่ืองกรองน ำ้และสำรกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอ่ืนๆ  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

การจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

553,940 

 

14,097 

 

153,886  3,447 

 

707,826 

 

17,544 

 

690,282 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

50,860 

 

19,885 

 

8,857  1,531 

 

59,717 

 

21,416 

 

38,301 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) 

 

23,739 
 

20,027 
 

12,381  5,265 
 

36,120 
 

25,292 
 

10,828 
รวม  628,539  54,009  175,124  10,243  803,663  64,252  739,411 

 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  เคร่ืองกรองน ำ้และสำรกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

การจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

553,940 

 

14,097 

 

-  - 

 

553,940 

 

14,097 

 

539,843 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

50,860 

 

19,885 

 

-  - 

 

50,860 

 

19,885 

 

30,975 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) 

 

23,739 
 

20,027 
 

32  26 
 

23,771 
 

20,053 
 

3,718 
รวม  628,539  54,009  32  26  628,571  54,035  574,536 

 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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        การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองกรองน ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 
 

  
 
จ านวนลูกหน้ี 

  
ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิ(1) 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี 
ใชใ้นการตั้งค่าเผือ่หน้ี 

สงสยัจะสูญ(2) 

 อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผือ่หน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 
ค่าเผือ่หน้ี 
สงสยัจะสูญ 

  (ราย)  (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  55,126  420,650  425,638  2.5 10,641 
เกินก าหนดช าระ          

คา้งช าระ 1 งวด  12,542  102,138  102,138  6 6,128 
คา้งช าระ 2 งวด  3,412  29,087  29,087  30 8,726 
คา้งช าระ 3 งวด  1,757  14,674  14,674  50 7,337 
คา้งช าระเกิน 3 งวด ไม่ติดต่อกนั  1,717  10,590  10,590  50 5,295 
คา้งช าระเกิน 3 งวด ติดต่อกนั  1,103  9,713  9,713  100 9,713 

รวม  75,657  586,852  591,840   47,840 
 

(1)    สุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้และภาษีขายรอตดับญัชี 
(2)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (สินคา้) 

  
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
 
 
 

  
 
จ านวนลูกหน้ี 

  
ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิ(1) 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี 
ใชใ้นการตั้งค่าเผือ่หน้ี 

สงสยัจะสูญ(2) 

 อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผือ่หน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 
ค่าเผือ่หน้ี 
สงสยัจะสูญ 

  (ราย)  (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  10,736  118,640  59,086  1 591 
เกินก าหนดช าระ          

คา้งช าระ 1 งวด  1,574  10,951  6,008  2 120 
คา้งช าระ 2 งวด  936  6,938  3,590  10 359 
คา้งช าระ 3 งวด  603  4,660  2,366  20 473 
คา้งช าระ 4 งวด  463  3,942  2,136  30 641 
คา้งช าระ 5 งวด  343  3,246  1,903  40 761 
คา้งช าระ 6 งวด  208  2,196  1,374  50 687 
คา้งช าระเกิน 6 งวด ไม่ติดต่อกนั  362  4,220  2,782  50 1,391 
คา้งช าระเกิน 6 งวด ติดต่อกนั  44  169  43  100 43 

รวม  15,269  154,962  79,288   5,066 
 

  (1)    สุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้และภาษีขายรอตดับญัชี 
  (2)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (สินคา้) 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 
 

  
 
จ านวนลูกหน้ี 

  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า

ซ้ือ-สุทธิ(1) 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี 
ใชใ้นการตั้งค่าเผือ่หน้ี 

สงสยัจะสูญ(2) 

 อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผือ่หน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 
ค่าเผือ่หน้ี 
สงสยัจะสูญ 

  (ราย)  (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  -  -  -  1 - 
เกินก าหนดช าระ          

คา้งช าระ 1 งวด  -  -  -  2 - 
คา้งช าระ 2 งวด  -  -  -  10 - 
คา้งช าระ 3 งวด  2  3  -  20 - 
คา้งช าระ 4 งวด  -  -  -  30 - 
คา้งช าระ 5 งวด  -  -  -  40 - 
คา้งช าระ 6 งวด  -  -  -  50 - 
คา้งช าระเกิน 6 งวด ไม่ติดต่อกนั  30  161  28  50 14 
คา้งช าระเกิน 6 งวด ติดต่อกนั  44  169  43  100 43 

รวม  76  333  71   57 
 
  (1)    สุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้และภาษีขายรอตดับญัชี 
 (2)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (สินคา้) 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

44 

7 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30  31  30  31 
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป  77,448  54,896  70,655  44,407 
สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้ 512  538  512  538 
สินคา้ระหวา่งผลิต 13,891  19,967  13,891  19,967 
วตัถุดิบ 75,763  68,922  75,763  68,922 
สินคา้ระหวา่งทาง 10,284  1,670  10,284  1,670 
วสัดุส้ินเปลือง 1,317  1,009  1,317  1,009 
 179,215  147,002  172,422  136,513 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (8,282)  (13,273)  (5,645)  (5,721) 
สุทธิ  170,933  133,729  166,777  130,792 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี

กิจการจดัตั้ง 

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนช าระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้า ไทย 99.98  99.98  4,000  4,000  3,999  3,999  -  -  3,999  3,999 

บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จ ากดั* จ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ ไทย -  59.99  -  31,000  -  18,598  -  (11,819)  -  6,779 

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จ ากดั ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยและ

จ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 

ไทย 100.00  100.00  100,000  100,000  100,000  100,000 

 

- 

 

- 

 

100,000 

 

100,000 

บริษทั อลัไพน์ วอเตอร์ จ ากดั** จ าหน่ายเคร่ืองผลิตน ้ าแขง็ ไทย 54.00  -  7,000  -  3,780  -  -  -  3,780  - 

รวม           107,779  122,597  -  (11,819)  107,779  110,778 

 

*ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการมีมติให้เลิกกิจการ โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ในเดือนมกราคม 2563 
 

**ในเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มบริษทัจดัตั้งบริษทั อลัไพน์ วอเตอร์ จ ากดั โดยถือหุ้นร้อยละ 54.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด บริษทัจ่ายช าระค่าหุ้นแลว้เป็นจ านวนเงิน 3.78 ลา้นบาท บริษทั
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

งบกำรเงินรวม 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนช าระแลว้  ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

 เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 
มิถุนายน 

2563 

 31 
ธนัวาคม 

2562 

 30 
มิถุนายน 

2563 

 31 
ธนัวาคม 

2562 

 30 
มิถุนายน 

2563 

 31  
ธนัวาคม 

2562 

 30 
มิถุนายน 

2563 

 31 
ธนัวาคม 

2562 

 30 
มิถุนายน 

2563 

 30 
มิถุนายน 

2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
การร่วมค้า                     

บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว 
จ ากดั 

จ าหน่ายเคร่ือง
กรองน ้าและ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ลาว 49.00  49.00  24,282  24,282  13,767  13,767  14,161  13,742  -  980 

รวม           13,767  13,767  14,161  13,742  -  980 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สดัส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 
มิถุนายน 

2563  

31  
ธนัวาคม 

2562  

30 
มิถุนายน 

2563  

31  
ธนัวาคม 

2562  

30 
มิถุนายน 

2563  

31  
ธนัวาคม 

2562  

30 
มิถุนายน 

2563  

30 
มิถุนายน 

2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

การร่วมค้า                 

บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว 
จ ากดั 

จ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าและ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ลาว 49.00  49.00  24,282  24,282  13,767  13,767  -  - 

รวม           13,767  13,767  -  - 

 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

   2563  2562  2563  2562 

   (พันบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวียน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          
    ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   80,000  -  80,000  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

  
26,988 

 
12,823 

 
26,948 

 
12,588 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน 
  

106,988 
 

12,823 
 

106,948 
 

12,588 

           

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน   42,961  2,793  43,730  2,674 

รวมหนีสิ้นท่ีมีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 
  

42,961 
 

2,793 
 

43,730 
 

2,674 

 
11 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นสามญัคืนเพื่อบริหารทาง
การเงิน วงเงินสูงสุดท่ีใชใ้นการซ้ือหุ้นคืนไม่เกิน 10 ลา้นบาท จ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนสูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นหุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนคิดเป็นร้อยละ 1.82 ของหุ้นท่ีบริษัทออกและช าระแล้ว โดยมี
ก าหนดเวลาท่ีจะซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 14 เมษายน 2563 ถึง 14 ตุลาคม 2563 หุน้ท่ีซ้ือน้ีสามารถน าออกขายไดอี้กคร้ัง
หลงัจาก 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือคืนเสร็จส้ิน 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัได้ซ้ือคืนหุ้นสามญัภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นจ านวน 2.08 ล้านหุ้น คิดเป็น
จ านวนเงินรวม 4.12 ลา้นบาท แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นและแสดงเป็นรายการหักในส่วน
ของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม พร้อมกนัน้ีไดจ้ดัสรรก าไรสะสมไวเ้ป็นส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนในจ านวนเดียวกนั 

 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการให้สินเช่ือ โดยการ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานไดน้ าเสนอตามประเภทการขาย อยา่งไรก็ตามไม่มีการน าขอ้มูลทาง
การเงินจ าแนกตามส่วนงานของการบริการให้สินเช่ือ เน่ืองจากส่วนงานดงักล่าว มีรายไดแ้ละผลการด าเนินงานใน
จ านวนท่ีไม่เป็นสาระส าคญั  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดง
อยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ ซ่ึงจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดจ้ากการขายสดและ
ขายเช่ือ และขายตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนใหญ่ เป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

 
 งบกำรเงินรวม 

 ขำยตำมสัญญำ  ขำยสด  ให้บริกำร     
 เช่ำซ้ือ  และขำยเช่ือ  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 392,114  86,621  -  -  478,735 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,048  53,250  -  (54,298)  - 

รายไดอ้ื่น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 52,541  -  2,944  -  55,485 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 17  -  1,641  (1,658)  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 445,720  139,871  4,585  (55,956)  534,220 

          
ตน้ทุนขาย (96,125)  (106,938)  -  61,715  (141,348) 
ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 349,595  32,933  4,585  5,759  392,872 

          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย         (173,170) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (114,330) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (46,988) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (1,154) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้         (345) 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้         56,885 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 ขำยตำมสัญญำ  ขำยสด  ให้บริกำร     
 เช่ำซ้ือ  และขำยเช่ือ  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 281,772  51,869  -  -  333,641 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  60,590  -  (60,590)  - 

รายไดอ้ื่น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 42,803  -  9,682  -  52,485 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  1,327  (1,327)  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 324,575  112,459  11,009  (61,917)  386,126 

          
ตน้ทุนขาย (102,286)  (54,971)  -  60,514  (96,743) 
ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 222,289  57,488  11,009  (1,403)  289,383 

          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย         (141,635) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (92,179) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ         (32,982) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (215) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้         174 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้         22,546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 ขำยตำมสัญญำ  ขำยสด  ให้บริกำร     
 เช่ำซ้ือ  และขำยเช่ือ  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 726,369  143,768  -  -  870,137 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,535  110,113  -  (112,648)  - 

รายไดอ้ื่น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 102,489  -  11,132  -  113,621 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 17  -  2,670  (2,687)  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 831,410  253,881  13,802  (115,335)  983,758 

          
ตน้ทุนขาย (249,918)  (113,962)  -  120,087  (243,793) 
ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 581,492  139,919  13,802  4,752  739,965 

          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย         (331,947) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (225,558) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (91,364) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (1,716) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้         419 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้         89,799 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 ขำยตำมสัญญำ  ขำยสด  ให้บริกำร     
 เช่ำซ้ือ  และขำยเช่ือ  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 564,154  110,760  -  -  674,914 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  112,044  -  (112,044)  - 

รายไดอ้ื่น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 87,378  -  18,224  -  105,602 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  2,576  (2,576)  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 651,532  222,804  20,800  (114,620)  780,516 

          
ตน้ทุนขาย (196,737)  (112,130)  -  113,923  (194,944) 
ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 454,795  110,674  20,800  (697)  585,572 

          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย         (282,004) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (187,409) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ         (66,748) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (706) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้         (792) 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้         47,913 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท /  พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ                 

ของบริษัท 47,075  20,146  39,092  18,759 

        
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว         
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 549,682  549,682  549,682  549,682 
ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (611)  -  (611)  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก 
   ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 

 
549,071 

  
549,682 

  
549,071 

  
549,682 

        

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.086  0.037  0.071  0.034 
 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท /  พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ                 

ของบริษัท 71,866  40,750  61,628  39,347 

        
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว         
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 549,682  549,682  549,682  549,682 
ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (306)  -  (306)  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก 
   ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน  

 
549,376 

  
549,682 

  
549,376 

  
549,682 

        

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.131  0.074  0.112  0.072 
 
 

 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2562  30 เมษายน2563 พฤษภาคม 2563 0.14  76,955 
เงินปันผลระหวา่งกาล 22 สิงหาคม 2562 กนัยายน 2562 (0.06)  (32,981) 
เงินปันผลทีจ่่ำยเพิม่ในปี 2563   0.08  43,974 

 
เงินปันผลประจ าปี 2561 26 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 0.16  85,722 
เงินปันผลระหวา่งกาล 14 สิงหาคม 2561 กนัยายน 2561 (0.08)  (41,748) 
เงินปันผลทีจ่่ำยเพิม่ในปี 2562   0.08  43,974 

 
15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
 
การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าโดย
อา้งอิงจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคู่สญัญาโดยบุคคลภายนอก  
 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิง
ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมิน
สภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 

ลูกหน้ี 
การคา้ 

 ลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าซ้ือ 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ (ดูหมายเหตขุ้อ 3) 1,307  62,224  63,531 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 134 

 
(1,003)  (869) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีช าระคืน (377)  (8,156)  (8,533) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า 34  11,187  11,221 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 1,098  64,252  65,350 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ลูกหน้ี 
การคา้ 

 ลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าซ้ือ 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ (ดูหมายเหตขุ้อ 3) 1,307  51,553  52,860 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต 134 

 
277  411 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีช าระคืน (377)  (6,611)  (6,988) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า 34  8,816  8,850 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 1,098  54,035  55,133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สญัญาท่ียงัไม่รับรู้        
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ส านกังาน 296  2,335  296  2,335 
ซอฟตแ์วร์ 701  472  561  472 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 6  188  6  - 
รวม 1,003  2,995  863  2,807 

        

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน   
ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 7,611  11,246  7,710  10,889 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 687  7,327  674  7,298 
รวม 8,298  18,573  8,384  18,187 

 
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอาคารส านักงาน อาคารร้านสาขา คลงัสินคา้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
ส านกังาน ซ่ึงค่าเช่า อายกุารเช่าและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่น        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 4,744  4,044  4,744  4,044 

  
บริษทัมีภาระผกูพนัจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนงัสือค ้าประกนัการซ้ือสินคา้กบับริษทัในประเทศ
และการใชไ้ฟฟ้า 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลส าหรับปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.085 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 46.51 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 
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