
 

 

   
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย  
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) 
ของบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) ตามล าดบั 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
 



 

 

 
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(ธญัลกัษณ์ เกตุแกว้) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8179 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม 2564 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,689             62,092             22,770             42,184             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 12 24,287             18,765             61,225             62,751             
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนด
     ชาํระภายในหน่ึงปี 5, 12 643,177           670,150           538,787           555,821           
ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีถึงกาํหนด
     ชาํระภายในหน่ึงปี 3, 12 27,194             23,052             -                   -                   
ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิท่ีถึงกาํหนด
     ชาํระภายในหน่ึงปี 553                  701                  553                  701                  
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 28,980             27,150             26,500             23,500             
สินคา้คงเหลือ 6 250,128           212,761           211,102           195,564           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 27,439             38,335             20,961             25,846             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,055,447        1,053,006        881,898           906,367           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 5, 12 29,069             30,874             6,706               4,426               
ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 3, 12 34,873             5,496               -                   -                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                   -                   107,779           107,779           
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 13,516             13,694             13,767             13,767             
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 58,465             58,483             58,465             58,483             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 354,759           353,161           344,977           343,527           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 118,403           117,830           118,403           117,607           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 31,104             31,389             29,949             30,198             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22,383             21,706             19,617             18,940             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,717               5,898               6,679               5,861               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 669,289           638,531           706,342           700,588           

รวมสินทรัพย์ 1,724,736        1,691,537        1,588,240        1,606,955        

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 57,000             50,899             -                   19,949             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 161,648           171,542           147,126           169,177           
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 42,983             40,754             43,359             40,797             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 22,974             16,558             14,798             11,087             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 35,406             35,037             32,529             33,466             

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 320,011           314,790           237,812           274,476           

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9 77,241             78,550             78,633             79,236             
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18,963             23,177             14,345             18,625             
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 96,204             101,727           92,978             97,861             

รวมหนี้สิน 416,215           416,517           330,790           372,337           

(พันบาท)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
     ทุนจดทะเบียน 549,682 549,682 549,682           549,682
     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 549,682 549,682 549,682           549,682
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 295,291 295,291 295,291           295,291
     ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 10,249 10,249 10,249             10,249
     การเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (2,212)              (2,212)              -                   -                   
กาํไรสะสม
     จดัสรรแลว้
          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 43,202 40,147 43,202             40,147
          สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืน 5,612 5,612 5,612               5,612
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 406,635 377,416 359,026           339,249
หุ้นทุนซ้ือคืน (5,612) (5,612) (5,612)              (5,612)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,302,847 1,270,573 1,257,450        1,234,618
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,674 4,447 -                   -                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,308,521 1,275,020 1,257,450        1,234,618

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,724,736 1,691,537 1,588,240        1,606,955

(พันบาท)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 3 410,317               391,402               387,168               384,744               
รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือ 61,030                 49,948                 47,772                 38,728                 
รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 2,221                   232                      -                      -                      
รายไดอ่ื้น 3 10,697                 7,956                   10,963                 6,039                   
รวมรายได้ 484,265               449,538               445,903               429,511               

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 3 100,094               102,445               95,652                 103,969               
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 168,341               158,777               160,984               157,682               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 118,545               111,228               109,575               97,998                 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 56,529                 44,376                 52,598                 39,267                 
ตน้ทุนทางการเงิน 3 1,131                   562                      1,099                   544                      
รวมค่าใช้จ่าย 444,640               417,388               419,908               399,460               

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (178)                    764                      -                      -                      
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 39,447                 32,914                 25,995                 30,051                 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,946                   8,123                   3,163                   7,515                   
กาํไรสําหรับงวด 33,501                 24,791                 22,832                 22,536                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
     - สุทธิจากภาษี -                      -                      -                      -                      

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 33,501                 24,791                 22,832                 22,536                 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 32,274                 24,791                 22,832                 22,536                 
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,227                   -                      -                      -                      
กาํไรสําหรับงวด 33,501                 24,791                 22,832                 22,536                 

     กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 11 0.059                   0.045                   0.042                   0.041                   

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

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

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก การเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ ส่วนของส่วน รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ ในส่วนไดเ้สีย ทุนสาํรอง ผูถ้ือหุน้ของ ไดเ้สียที่ไม่มี ส่วนของ
ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563              549,682            295,291               10,249                (1,347)                35,849            334,689         1,224,413                 5,155          1,229,568 

รายการกบัผู้ ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
    การเปลี่ยนแปลงที่ทาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -                    -                  -                                     (865) -                    -                                   (865)               (5,149)                (6,014)
    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                    -                  -                                     (865) -                    -                                   (865)               (5,149)                (6,014)
รวมรายการกบัผู้ เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                  -                                     (865) -                    -                                   (865)               (5,149)                (6,014)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                    -                  -                   -                   -                    24,791              24,791 -                                 24,791 
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                  -                   -                   -                    -                  -                   -                   -                   
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                   -                    -                    -                                 24,791              24,791 -                                 24,791 
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                    -                  -                   -                   1,126                             (1,126) -                   -                   -                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563              549,682            295,291               10,249                (2,212)                36,975            358,354         1,248,339                        6          1,248,345 

งบการเงนิรวม
กาํไรสะสม

 (พันบาท)

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

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก การเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ ส่วนของส่วน รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ ในส่วนไดเ้สีย ทุนสาํรอง สาํรอง หุน้ทุน ผูถ้ือหุน้ของ ไดเ้สียที่ไม่มี ส่วนของ
ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซื้อคืน บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564              549,682            295,291               10,249                (2,212)                40,147                  5,612            377,416              (5,612)         1,270,573                 4,447          1,275,020 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                    -                  -                   -                   -                    -                    32,274 -                               32,274 1,227                             33,501 
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                    -                  -                   -                   -                    -                    -                  -                  -                  -                   -                   
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                   -                    -                    -                    -                                 32,274 -                               32,274                 1,227               33,501 
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                    -                  -                   -                   3,055                -                    (3,055)             -                  -                  -                   -                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564              549,682            295,291               10,249                (2,212)                43,202                  5,612            406,635              (5,612)         1,302,847                 5,674          1,308,521 

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม

 (พันบาท)

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

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจาก
ที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ
ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563              549,682              295,291                       10,249                35,849              315,396           1,206,467 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
    กาํไรสาํหรับงวด -                    -                    -                           -                    22,536                22,536 
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                           -                    -                    -                    
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                           -                                   22,536                22,536 
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                    -                    -                           1,126                                 (1,126) -                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563              549,682              295,291                       10,249                36,975              336,806           1,229,003 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก
ที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ ทุนสาํรอง สาํรอง หุน้ทุน รวมส่วนของ
ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฏหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซื้อคืน ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564             549,682             295,291                      10,249               40,147                 5,612             339,249                (5,612)          1,234,618 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
    กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                          -                   -                   22,832 -                                 22,832 
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -                          -                   -                   -                   -                   -                   
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                          -                   -                                 22,832 -                                 22,832 
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                   -                   -                          3,055                -                                  (3,055) -                   -                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564             549,682             295,291                      10,249               43,202                 5,612             359,026                (5,612)          1,257,450 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
กาํไรสะสม

 (พันบาท)

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

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 33,501                  24,791                  22,832                  22,536                  
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,946                    8,123                    3,163                    7,515                    
ตน้ทุนทางการเงิน 1,131                    562                       1,099                    544                       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 20,290                  16,827                  20,093                  16,577                  
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 552                       759                       485                       679                       
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 178                       (764)                      -                        -                        
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 56,529                  44,376                  52,598                  39,267                  
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 600                       3,460                    600                       569                       
ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้ 2,801                    2,774                    2,801                    2,774                    
(กลบัรายการ) ค่าเผื่อการรับคืนสินคา้ (51)                        29                         (51)                        29                         
กลบัรายการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                        -                        -                        (682)                      
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 876                       27                         1,148                    27                         
ดอกเบ้ียรับ (615)                      (266)                      (183)                      (83)                        

121,738                100,698                104,585                89,752                  
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (5,505)                   3,693                    1,715                    (18,133)                 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (27,762)                 (49,266)                 (37,855)                 (47,627)                 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (33,517)                 (15,405)                 -                        -                        
ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิ 148                       383                       148                       383                       
สินคา้คงเหลือ (37,967)                 (19,817)                 (16,138)                 (15,354)                 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10,645                  (8,605)                   4,633                    (7,658)                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (819)                      (222)                      (818)                      (222)                      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (9,630)                   26,017                  (24,835)                 23,758                  
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (2,381)                   (818)                      (3,687)                   (1,325)                   
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน (4,766)                   (807)                      (4,765)                   (807)                      
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 10,184                  35,851                  22,983                  22,767                  
จ่ายดอกเบ้ีย (1,119)                   (609)                      (1,100)                   (544)                      
จ่ายภาษีเงินได้ (207)                      (163)                      (129)                      (45)                        
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 8,858                    35,079                  21,754                  22,178                  

 31 มีนาคม  31 มีนาคม
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

(พันบาท)

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

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 609                       312                       5                           115                       
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายไป -                        1,209                    -                        7,461                    
เงินสดจ่ายคืนทุนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        (4,978)                   -                        -                        
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,830)                   -                        (3,000)                   -                        
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            71                         -                        6,000                    
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (10,832)                 (2,278)                   (7,638)                   (2,269)                   
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,311                    36                         993                       36                         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,004)                   -                        (1,003)                   -                        
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (11,746)                 (5,628)                   (10,643)                 11,343                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 6,101                    -                        (19,948)                 -                        
เงินสดจ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (11,223)                 (7,391)                   (10,184)                 (7,334)                   
เงินปันผลจ่าย (393)                      (277)                      (393)                      (277)                      
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (5,515)                   (7,668)                   (30,525)                 (7,611)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (8,403)                   21,783                  (19,414)                 25,910                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 62,092                  59,435                  42,184                  34,969                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 53,689                  81,218                  22,770                  60,879                  

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์ 1,353                    440                       1,353                    440                       

(พันบาท)

 31 มีนาคม  31 มีนาคม
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หมายเหตุ สารบัญ  
 
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
5  ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  
6  สินคา้คงเหลือ  
7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
9  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
13  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

 



 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2557  
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ ครอบครัวแจง้อยู่ และครอบครัววชัรธรรม ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัรวมประมาณ 
ร้อยละ 61.02 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ า จ  าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อุปกรณ์อ่ืน  ๆ และใหสิ้นเช่ือรายยอ่ย 

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 7 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล   รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงั
ไม่มีผลบงัคบัใชม้าถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั
ต่องบการเงิน  
 

(ข) การใช้วิจารณญาณ และการประมาณการ และนโยบายการบัญชี 



 

 

 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการ
บญัชี วิธีการค านวณ และแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ี
ไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ครอบครัวแจง้อยูแ่ละครอบครัว 
   วชัรธรรม 

ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล 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 านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
ขายสินคา้ ราคาตน้ทุนบวกก าไร 
รายไดอ่ื้น ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้และบริการ ราคาตน้ทุนบวกก าไรหรือราคาตลาด 
ซ้ือสินทรัพย ์ ราคาตน้ทุนบวกก าไรหรือราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการ ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสัญญา 

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


 

 

ดอกเบ้ียรับ อตัราตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามสัญญา 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  36,644  66,973 
รายไดค่้าบริหารจดัการและรายไดอ่ื้น -  -  3,226  740 
ดอกเบ้ียรับ -  -  177  56 
ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  336  1,487 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  110  110 
        
การร่วมค้า        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 814  235  814  235 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 46  48  46  48 
        
        
        
        
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 75  91  75  91 
ดอกเบ้ียรับ 6  1  -  - 
ซ้ือสินคา้ 39  171  5  123 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 49  1,226  7  1,183 
        
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าท่ีปรึกษา 1,740  1,740  1,740  1,740 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,897  12,194  17,085  11,416 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 72  112  70  68 
รวม 17,969  12,306  17,155  11,484 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 



 

 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีกำรค้ำ  
บริษทัยอ่ย -  -  43,263  48,646 
การร่วมคา้ 871  882  871  882 
รวม 871  882  44,134  49,528 

 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  2,485  2,670 
การร่วมคา้ 89  89  89  89 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  40  6  41  6 
รวม 129  95  2,615  2,765 

 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ        
ผูบ้ริหารส าคญั 32,803  -  -  - 
รวม 32,803  -  -  - 

 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2564 บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดต้กลงให้ผูบ้ริหารของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงกูย้มืเงินเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยมีวงเงินจ านวน 35 ลา้นบาท เงินกูย้มื
น้ีมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี และมีระยะเวลาผ่อนช าระคืนทุกเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึง 
กมุภาพนัธ์ 2571 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไดรั้บการค ้าประกนัจากท่ีดินและใบหุน้  

 



 

 

 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินรวม  
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมื 31 มีนาคม  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2564          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.25 - 9.00  27,150  2,100  (270)  28,980 
รวม   27,150      28,980 

          
2563          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.05 - 4.09  171  -  (71)  100 
รวม   171      100 

 
 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมื 31 มีนาคม  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2564          
บริษทัยอ่ย 2.25 - 3.41  23,500  3,000  -  26,500 
รวม   23,500      26,500 

          
2563          
บริษทัยอ่ย 3.55 - 3.99  13,000  18,000  (24,000)  7,000 
รวม   13,000      7,000 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ        
บริษทัยอ่ย 12  7  129  822 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1  -  1  - 
รวม 13  7  130  822 

        
เจ้ำหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  2,720  5,364 



 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
การร่วมคา้ 420  374  420  374 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  31  -  17 
รวม 420  405  3,140  5,755 

        

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  2,339  1,141 
รวม -  -  2,339  1,141 

 
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 
 

4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 871  882  44,134  49,528 
กิจการอ่ืน   14,813  9,649  6,318  3,176 
รวม  15,684  10,531  50,452  52,704 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (890)  (901)  (890)  (901) 
สุทธิ  14,794  9,630  49,562  51,803 
         

ลูกหนีอ่ื้น         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 129  95  2,615  2,765 
กิจการอ่ืน   9,917  9,593  9,601  8,736 
รวม  10,046  9,688  12,216  11,501 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (553)  (553)  (553)  (553) 



 

 

สุทธิ  9,493  9,135  11,663  10,948 
         

รวม  24,287  18,765  61,225  62,751 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (11)  171  (11)  171 

5 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 
 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564 
 

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 870,946 22,478 7,959 5,394 703 907,480 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ       
            รอการรับรู้ (114,986) (2,885) (1,004) (300) (37) (119,212) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (50,208) (1,661) (521) (353) (46) (52,789) 
 705,752 17,932 6,434 4,741 620 735,479 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า (62,575) (489) (92) (68) (9) (63,233) 
สุทธิ 643,177 17,443 6,342 4,673 611 672,246 

 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 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 903,939 23,083 7,959 6,743 701 942,425 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ       
            รอการรับรู้ (114,892) (3,064) (1,101) (381) (17) (119,455) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (52,613) (1,487) (521) (441) (46) (55,108) 
 736,434 18,532 6,337 5,921 638 767,862 



 

 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า (66,284) (358) (96) (90) (10) (66,838) 

สุทธิ 670,150 18,174 6,241 5,831 628 701,024 
 

 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 56,527  43,286 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2564 
 

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 722,152 7,877 - - - 730,029 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ       
            รอการรับรู้ (87,962) (494) - - - (88,456) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (40,714) (379) - - - (41,093) 

 593,476 7,004 - - - 600,480 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการ   

ดอ้ยค่า (54,689) (298) - - - (54,987) 

สุทธิ 538,787 6,706 - - - 545,493 
 
 
 
  



 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม 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 739,008 5,093 - - - 744,101 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ       
            รอการรับรู้ (84,202) (240) - - - (84,442) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (41,076) (308) - - - (41,384) 
 613,730 4,545 - - - 618,275 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า (57,909) (119) - - - (58,028) 
สุทธิ 555,821 4,426 - - - 560,247 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม (พันบาท) 
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 52,609  38,560 

 
  



 

 

6 สินค้าคงเหลือ 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
  31  31  31  31 
  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป  143,393  115,183  106,466  97,778 
สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้   841  480  841  480 
สินคา้ระหวา่งผลิต   22,359  25,263  22,359  25,263 
วตัถุดิบ  86,101  75,408  86,101  75,408 
สินคา้ระหวา่งทาง  5,927  4,605  3,620  4,605 
วสัดุส้ินเปลือง  1,485  1,200  1,485  1,200 
  260,106  222,139  220,872  204,734 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง  (9,978)  (9,378)  (9,770)  (9,170) 
สุทธิ  250,128  212,761  211,102  195,564 

         
 



 

 

7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี

ด าเนินธุรกิจ 

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนช าระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   (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 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  54.00  7,000  7,000  3,780  3,780  -  -  3,780  3,780 

รวม           107,779  107,779  -  -  107,779  107,779 

 

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



 

 

8 เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนช าระแลว้  ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

 เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   31 
มีนาคม 

2564 

 31 
ธนัวาคม 

2563 

 31 
มีนาคม 

2564 

 31 
ธนัวาคม 

2563 

 31 
มีนาคม 
2564 

 31  
ธนัวาคม 

2563 

 31 
มีนาคม 

2564 

 31 
ธนัวาคม 

2563 

 31 
มีนาคม 

2564 

 31 
มีนาคม 

2563 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ                     

บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว 
จ ากดั 

จ าหน่ายเคร่ือง
กรองน ้าและ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ลาว 49.00  49.00  24,282  24,282  13,767  13,767  13,516  13,694  -  - 

รวม           13,767  13,767  13,516  13,694  -  - 

  



 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สดัส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   31 
มีนาคม 

2564  

31 
ธนัวาคม 

2563  

31 
มีนาคม 

2564  

31 
ธนัวาคม 

2563  

31 
มีนาคม 

2564  

31 
ธนัวาคม 

2563  

31 
มีนาคม 

2564  

31 
มีนาคม 

2563 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ                 

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  -  - 

 



 

 

9 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  57,000  50,899  -  19,949 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
42,983 

 
40,754 

 
43,359 

 
40,797 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน 
 

99,983 
 

91,653 
 

43,359 
 

60,746 

          

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  77,241  78,550  78,633  79,236 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

77,241 
 

78,550 
 

78,633 
 

79,236 

         
10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 

 
กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการให้สินเช่ือ โดยการ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานไดน้ าเสนอตามประเภทการขาย อยา่งไรก็ตามไม่มีการน าขอ้มูลทาง
การเงินจ าแนกตามส่วนงานของการบริการใหสิ้นเช่ือ เน่ืองจากส่วนงานดงักล่าว มีรายไดแ้ละผลการด าเนินงานใน
จ านวนท่ีไม่เป็นสาระส าคญั  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่
ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ ซ่ึงจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดจ้ากการขายสดและขาย
เช่ือ และขายตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนใหญ่ เป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 
 
 

  



 

 

 งบการเงินรวม 

 ขายตามสัญญา  ขายสด  ให้บริการ     
 เช่าซ้ือ  และขายเช่ือ  และอ่ืนๆ  การตดัรายการ  รวม 
 (พันบาท) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564     
รายไดจ้ากการขาย          
   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 315,694  94,623  -  -  410,317 
   - รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 109  38,935  -  (39,044)  - 
รายไดอ่ื้น          
   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 61,028  -  12,920  -  73,948 
   - รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 217  -  5,346  (5,563)  - 
รวมรายได้ตามส่วนงาน 377,048  133,558  18,266  (44,607)  484,265 

          
ตน้ทุนขาย (80,295)  (60,384)  -  40,585  (100,094) 
ก าไรขั้นต้นตามส่วนงาน   296,753   73,174  18,266  (4,022)  384,171 

          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย         (168,341) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (118,545) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (56,529) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (1,131) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        (178) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้         39,447 

 
  



 

 

 งบการเงินรวม 

 ขายตามสัญญา  ขายสด  ให้บริการ     
 เช่าซ้ือ  และขายเช่ือ  และอ่ืนๆ  การตัดรายการ  รวม 
 (พันบาท) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563     
รายไดจ้ากการขาย          
   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 334,255  57,147  -  -  391,402 
   - รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,487  56,863  -  (58,350)  - 
รายไดอ่ื้น          
   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 49,947  -  8,189  -  58,136 
   - รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  1,029  (1,029)  - 
รวมรายได้ตามส่วนงาน 385,689  114,010  9,218  (59,379)  449,538 

          
ตน้ทุนขาย (153,793)  (7,024)  -  58,372  (102,445) 
ก าไรขั้นต้นตามส่วนงาน 231,896  106,986  9,218  (1,007)  347,093 

          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย         (158,777) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (111,228) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (44,376) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (562) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        764 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้         32,914 

  



 

 

11 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท /  พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ                 

ของบริษัท 32,274  24,791  22,832  22,536 

        
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว        
 จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 544,070  549,682  544,070  549,682 

        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บำท) 0.059  0.045  0.042  0.041 

 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดติ 
 
ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญา
ตามเคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้
ของกลุ่มบริษทั 
 
(1) ลกูหนีก้ารค้า 

 

ตารางท่ีแสดงไวด้้านล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
 
 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกี่ยวข้อง         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  871  822  27,994  26,549 
เกินก าหนดช าระ :         
     1 - 30 วนั  -  -  8,740  14,656 



 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
     31 - 60 วนั  -  -  7,400  8,257 
     91 - 120 วนั  -  -  -  66 

  871  882  44,134  49,528 
   หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  - 

สุทธิ  871  882  44,134  49,528 

กจิกำรอื่น         

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  10,243  5,966  4,541  1,553 

เกินก าหนดช าระ :         

     1 - 30 วนั  2,230  2,367  743  371 

     31 - 60 วนั  505  39  115  37 

     61 - 90 วนั  225  112  13  57 

     91 - 120 วนั  653  100  13  93 

     121 - 150 วนั  22  77  20  77 

     151 - 180 วนั  68  52  14  52 

     181 - 210 วนั  8  58  -  58 

     271 - 300 วนั  -  3  -  3 

     331 - 360 วนั  -  6  -  6 

     มากกว่า 360 วนั  859  869  859  869 
  14,813  9,649  6,318  3,176 

  หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (890)  (901)  (890)  (901) 

สุทธิ  13,923  8,748  5,428  2,275 

รวม  14,794  9,630  49,562  51,803 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
 
อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 4 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ีคูณกบั
สเกลแฟคเตอร์เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเก็บขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 
รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนระหวา่งปีส าหรับลูกหน้ีการคา้ 

 



 

 

 

 
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ  

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   901  901 
เพิ่มข้ึน  150  150 
ตดับญัชี   (161)   (161) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564  890  890 

 
(2) ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของ
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายส าหรับลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

 



 

 

  งบการเงินรวม 

  เคร่ืองกรองน า้และสารกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอ่ืนๆ  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564   

กำรจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการ

เพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

524,483  12,312  120,354  2,059  644,837  14,371  630,466 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

43,799  16,796  7,966  1,414  51,765  18,210  33,555 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) 

 

29,461  25,650  9,416  5,002  38,877  30,652  8,225 
 รวม  597,743  54,758  137,736  8,475  735,479  63,233  672,246 

               
               
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  เคร่ืองกรองน า้และสารกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก    

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก    

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก  

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 



 

 

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564   

กำรจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการ

เพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

524,484  12,313  2,572  135  527,056  12,448  514,608 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

43,799  16,796  117  54  43,916  16,850  27,066 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) 

 

29,461  25,650  47  39  29,508  25,689  3,819 
รวม  597,744  54,759  2,736  228  600,480  54,987  545,493 

 
  



 

 

 

  งบการเงินรวม 

  เคร่ืองกรองน า้และสารกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอ่ืนๆ  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   

กำรจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

539,482 

 

13,459 

 

132,870  2,394 

 

672,352 

 

15,853 

 

656,499 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

47,717 

 

18,534 

 

8,721  1,577 

 

56,438 

 

20,111 

 

36,327 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) 

 

29,849 
 

25,988 
 

9,223  4,886 
 

39,072 
 

30,874 
 

8,198 
รวม  617,048  57,981  150,814  8,857  767,862  66,838  701,024 

 
  



 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  เคร่ืองกรองน า้และสารกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   

กำรจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

539,482 

 

13,459 

 

1,227  47 

 

540,709 

 

13,506 

 

527,203 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

47,717 

 

18,534 

 

-  - 

 

47,717 

 

18,534 

 

29,183 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) 

 

29,849 
 

25,988 
 

-  - 
 

29,849 
 

25,988 
 

3,861 
รวม  617,048  57,981  1,227  47  618,275  58,028  560,247 

 
  



 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนระหวา่งปีส าหรับลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 66,838  58,028 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   ดา้นเครดิต (4,317) 

 
(3,867) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีช าระคืน (3,734)  (3,205) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า 4,446  4,031 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 63,233  54,987 

 

(3) ลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือ 
 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยท่ี์ไม่มีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 
ปกติ 62,452  -  -  62,452 
คา้งช าระ 2 งวด -  185  -  185 
คา้งช าระเกิน 3 งวด -  -  17  17 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (524)  (46)  (17)  (587) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 61,928  139  -  62,067 

 

หลักประกนั  
 

นอกจากการพิจารณาคุณภาพดา้นเครดิตของคู่สัญญาแลว้ กลุ่มบริษทัยงัใชห้ลกัประกนัเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงใน
การปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตเพื่อลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบักลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่า
หลักประกัน ณ วนัเร่ิมต้นสัญญาเพียงพอตามระดับความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษัทสามารถยอมรับได้ หลักประกัน
ประกอบดว้ยท่ีดิน รถยนต ์และอ่ืนๆ ซ่ึงไดรั้บการประเมินมูลค่า ณ วนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 
 
ส าหรับการค ้าประกนั กระบวนการในการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือทางดา้นเครดิตของผูค้  ้าประกนัจะสอดคลอ้งกบั
กระบวนการการประเมินเครดิตของลูกหน้ี 
 

13 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 



 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สญัญาท่ียงัไม่รับรู้        
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ส านกังาน 973  598  973  598 
ซอฟตแ์วร์ 22  498  22  498 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 1,476  611  1,476  611 
รวม 2,471  1,707  2,471  1,707 

        
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน   
ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 12,175  11,240  12,198  11,302 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,942  8,453  1,966  8,412 
รวม 14,117  19,693  14,164  19,714 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอาคารส านกังาน อาคารร้านสาขา คลงัสินคา้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
ส านกังาน ซ่ึงค่าเช่า อายกุารเช่าและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัอื่น        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 5,859  5,859  5,859  5,859 

 

14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ก) ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท 
เป็นจ านวนเงินรวม 43.76 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2564 
 

(ข) ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 2,697,900 หุ้น  
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 
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