
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท เธยีรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกัด (มหาชน) และ

บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(ธญัลกัษณ์ เกตุแกว้) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 8179 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

16 สิงหาคม 2564 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76,450                62,092                 33,944                42,184                 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 10 21,731                18,765                 87,390                62,751                 

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือทีถึงกาํหนด

     ชาํระภายในหนึงปี 4, 10 615,386              670,150               513,270              555,821               

ลูกหนีเงินให้สินเชือทีถึงกาํหนด

     ชาํระภายในหนึงปี 2, 10 32,710                23,052                 -                      -                       

ลูกหนีตามสญัญาโอนสิทธิทีถึงกาํหนด

     ชาํระภายในหนึงปี 383                     701                      383                     701                      

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 25,120                27,150                 49,500                23,500                 

สินคา้คงเหลือ 5 238,204              212,761               213,132              195,564               

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 30,053                38,335                 21,285                25,846                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,040,037           1,053,006            918,904              906,367               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ 4, 10 76,275                30,874                 7,574                  4,426                   

ลูกหนีเงินให้สินเชือ 2, 10 35,831                5,496                   -                      -                       

ลูกหนีตามสญัญาโอนสิทธิ 21                       -                       21                       -                       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                       107,779              107,779               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13,228                13,694                 13,767                13,767                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 58,446                58,483                 58,446                58,483                 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 353,182              353,161               342,877              343,527               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 124,591              117,830               124,591              117,607               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 29,891                31,389                 28,771                30,198                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23,114                21,706                 19,292                18,940                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 7,058                  5,898                   7,011                  5,861                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 721,637              638,531               710,129              700,588               

รวมสินทรัพย์ 1,761,674           1,691,537            1,629,033           1,606,955            

(พันบาท)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนสิีนหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 6 137,138              50,899                 81,138                19,949                 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2 156,253              171,542               140,565              169,177               

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 41,517                40,754                 44,531                40,797                 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 9,241                  16,558                 3,138                  11,087                 

หนีสินหมุนเวียนอืน 39,318                35,037                 35,511                33,466                 

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 383,467              314,790               304,883              274,476               

หนสิีนไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 6 69,389                78,550                 83,160                79,236                 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18,979                23,177                 14,294                18,625                 

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 88,368                101,727               97,454                97,861                 

รวมหนสิีน 471,835              416,517               402,337              372,337               

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

     ทุนจดทะเบียน 549,682 549,682 549,682 549,682

     ทุนทีออกและชาํระแลว้ 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

     ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือคืน 5,566 -                       5,566 -                       

     การเปลียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (2,212)                 (2,212) -                      -                       

กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้

          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 43,348 40,147 43,348 40,147

          สาํรองหุ้นทุนซือคืน 1,084 5,612                   1,084 5,612                   

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 379,783 377,416 322,560 339,249

หุ้นทุนซือคืน (1,084) (5,612)                  (1,084) (5,612)                  

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,281,707 1,270,573 1,226,696 1,234,618

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,132 4,447 -                      -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,289,839 1,275,020 1,226,696 1,234,618

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,761,674 1,691,537 1,629,033 1,606,955

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2 435,092               478,735                358,468               444,314                

รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซือ 60,093                 52,542                  48,282                 40,249                  

รายไดจ้ากลูกหนีเงินให้สินเชือ 3,284                   513                       -                       -                        

รายไดอื้น 2 8,530                   2,430                    9,055                   6,218                    

รวมรายได้ 506,999               534,220                415,805               490,781                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2 144,349               141,348                91,639                 114,367                

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 171,272               173,170                160,914               172,067                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 114,756               114,330                104,867               104,971                

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 54,594                 46,988                  50,490                 50,224                  

ตน้ทุนทางการเงิน 2 1,396                   1,154                    1,517                   1,183                    

รวมค่าใช้จ่าย 486,367               476,990                409,427               442,812                

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (288)                     (345)                      -                       -                        

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 20,344                 56,885                  6,378                   47,969                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,362                   9,963                    3,468                   8,877                    

กาํไรสําหรับงวด 14,982                 46,922                  2,910                   39,092                  

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด

     - สุทธิจากภาษี -                       -                        -                       -                        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 14,982                 46,922                  2,910                   39,092                  

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 12,524                 47,075                  2,910                   39,092                  

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,458                   (153)                      -                       -                        

กาํไรสําหรับงวด 14,982                 46,922                  2,910                   39,092                  

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.023                   0.086                    0.005                   0.071                    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2 845,409               870,137                745,636               829,058                

รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซือ 121,123               102,489                96,054                 78,977                  

รายไดจ้ากลูกหนีเงินให้สินเชือ 5,505                   746                       -                       -                        

รายไดอื้น 2 19,227                 10,386                  20,018                 12,257                  

รวมรายได้ 991,264               983,758                861,708               920,292                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2 244,443               243,793                187,291               218,336                

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 339,613               331,947                321,898               329,749                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 233,301               225,558                214,442               202,969                

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 111,123               91,364                  103,088               89,491                  

ตน้ทุนทางการเงิน 2 2,527                   1,716                    2,616                   1,727                    

รวมค่าใช้จ่าย 931,007               894,378                829,335               842,272                

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (466)                     419                       -                       -                        

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 59,791                 89,799                  32,373                 78,020                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11,308                 18,086                  6,631                   16,392                  

กาํไรสําหรับงวด 48,483                 71,713                  25,742                 61,628                  

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด

     - สุทธิจากภาษี -                       -                        -                       -                        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 48,483                 71,713                  25,742                 61,628                  

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 44,798                 71,866                  25,742                 61,628                  

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,685                   (153)                      -                       -                        

กาํไรสําหรับงวด 48,483                 71,713                  25,742                 61,628                  

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 8 0.081                   0.131                    0.047                   0.112                    

(พันบาท)

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุน การ รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย เปลยีนแปลงใน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ ส่วนไดเ้สีย ทุนสาํรอง สาํรอง หุน้ทุน ผูถ้ือหุน้ของ ทีไม่มี ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซือคืน บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    การซือหุน้ทุนซือคืน -                  -                -                  -                   -                               4,122 (4,122)                         (4,122) (4,122)            -                 (4,122)              

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 9 -                  -                -                  -                   -                 -                             (43,974) -               (43,974)          -                 (43,974)            

  รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -                -                  -                   -                 4,122                         (48,096)            (4,122) (48,096)          -                 (48,096)            

  การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การเปลยีนแปลงทีทาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -                  -                -                                   (865) -                 -                 -                   -               (865)               (1,929)           (2,794)              

  รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                  -                -                  (865)                 -                 -                 -                   -               (865)               (1,929)           (2,794)              

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                -                                   (865) -                 4,122                         (48,096)            (4,122) (48,961)          (1,929)           (50,890)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                  -                -                  -                   -                 -                 71,866             -               71,866           (153)                              71,713 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                  -                -                  -                   -                 -                 -                   -               -                 -                 -                    

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                           -                         -                           -                            -                 -                               71,866 -                           71,866 (153)                              71,713 

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

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน การ รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย ทุน เปลียนแปลงใน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ หุน้ทุน ส่วนไดเ้สีย ทุนสาํรอง สาํรอง หุน้ทุน ผูถื้อหุน้ของ ทีไม่มี ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ซือคืน ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซือคืน บริษทัใหญ่ อาํนาจ ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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 

รายการกับผู้ถอืหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

  เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    การขายหุน้ทุนซือคืน -                -               -                5,566           -                 -                         (4,528) 4,528                          4,528 10,094           -               10,094           

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 9 -                -               -                -               -                 -               -                          (43,758) -               (43,758)         -               (43,758)          

  รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                -               -                5,566           -                 -               (4,528)                     (39,230)             4,528 (33,664)         -               (33,664)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                -               -                -               -                 -               -               44,798            -               44,798           3,685                        48,483 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                -               -                -               -                 -               -               -                 -               -                -               -                 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -               -                -               -                 -               -               44,798            -                          44,798 3,685                        48,483 

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                -               -                -               -                 3,201           -               (3,201)            -               -                -               -                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564          549,682         295,291            10,249             5,566             (2,212)           43,348             1,084           379,783            (1,084)       1,281,707             8,132        1,289,839 

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก

ทีออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดย ทุนสาํรอง สาํรอง หุน้ทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฏหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซือคืน ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2563

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2563             549,682             295,291                     10,249               35,849 -                               315,396 -                            1,206,467 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    การซือหุน้ทุนซือคืน -                   -                   -                         -                   4,122                             (4,122)               (4,122) (4,122)              

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 9 -                   -                   -                         -                   -                   (43,974)            -                   (43,974)            

  รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                   -                   -                         -                   4,122               (48,096)            (4,122)                          (48,096)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                         -                   -                   61,628 -                   61,628

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                   -                   -                         -                   -                   -                   -                   -                   

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                         -                   -                   61,628             -                   61,628             

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2563             549,682             295,291                     10,249               38,930                 4,122             325,847               (4,122)          1,219,999 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุน

ทอีอกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดย หุ้นทุน ทุนสาํรอง สาํรอง หุ้นทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ซือคืน ตามกฏหมาย หุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซือคืน ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564             549,682             295,291                     10,249                            -                 40,147                 5,612             339,249               (5,612)          1,234,618 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    การขายหุ้นทุนซือคืน -                   -                   -                         5,566                     -                   (4,528)                              4,528 4,528                             10,094 

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 9 -                   -                   -                         -                         -                   -                   (43,758)            -                               (43,758)

  รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                   -                         5,566                     -                   (4,528)              (39,230)            4,528               (33,664)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                         -                         -                   -                   25,742             -                   25,742             

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                   -                   -                         -                         -                   -                   -                   -                   -                   

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                         -                         -                   -                   25,742             -                   25,742             

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                   -                   -                         -                         3,201               -                                 (3,201) -                   -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564             549,682             295,291                     10,249                       5,566               43,348                 1,084             322,560               (1,084)          1,226,696 

กาํไรสะสม

 (พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 48,483                  71,713                  25,742                  61,628                  

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11,308                  18,086                  6,631                    16,392                  

ตน้ทุนทางการเงิน 2,527                    1,716                    2,616                    1,727                    

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 38,961                  33,533                  38,522                  33,083                  

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,103                    1,815                    970                       1,674                    

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 466                       (419)                      -                        -                        

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 111,123                91,364                  103,088                89,491                  

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 695                       (4,991)                   695                       (76)                        

ค่าเผอืการรับประกนัสินคา้ 5,501                    6,926                    5,501                    6,926                    

(กลบัรายการ) ค่าเผอืการรับคืนสินคา้ (67)                        48                         (67)                        48                         

กลบัรายการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                        -                        -                        (682)                      

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (768)                      (124)                      (497)                      (124)                      

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 868                       -                        868                       -                        

ดอกเบียรับ (1,280)                   (181)                      (508)                      (413)                      

218,920                219,486                183,561                209,674                

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (2,072)                   1,250                    (23,404)                 (29,306)                 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (102,256)               (152,183)               (64,559)                 (129,395)               

ลูกหนีเงินให้สินเชือ (40,368)                 (18,571)                 -                        -                        

ลูกหนีตามสัญญาโอนสิทธิ 297                       835                       297                       835                       

สินคา้คงเหลือ (26,138)                 (32,213)                 (18,263)                 (35,909)                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7,907                    (16,735)                 4,186                    (13,682)                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,160)                   (1,252)                   (1,150)                   (316)                      

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (14,862)                 38,392                  (28,175)                 35,961                  

หนีสินหมุนเวียนอืน (1,153)                   (2,743)                   (3,389)                   (3,333)                   

จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน (5,301)                   (807)                      (5,301)                   (807)                      

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 33,814                  35,459                  43,803                  33,722                  

จ่ายดอกเบีย (2,518)                   (1,752)                   (2,616)                   (1,717)                   

จ่ายภาษีเงินได้ (20,033)                 (21,079)                 (14,932)                 (20,395)                 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11,263                  12,628                  26,255                  11,610                  

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบีย 1,260                    137                       148                       371                       

เงินสดรับจากการคืนทุนบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีจ่ายไป -                        1,209                    -                        7,461                    

เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        3,220                    -                        -                        

เงินสดจ่ายเพอืซือตราสารทุนของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (3,780)                   

เงินสดจ่ายคืนทุนส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        (4,979)                   -                        -                        

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2,030                    71                         (26,000)                 (12,000)                 

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (18,145)                 (6,466)                   (17,282)                 (6,484)                   

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,315                    1,006                    2,997                    1,006                    

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,133)                   (634)                      (1,133)                   (444)                      

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (12,673)                 (6,436)                   (41,270)                 (13,870)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (44,108)                 (43,872)                 (44,108)                 (43,872)                 

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน 86,238                  80,000                  61,189                  80,000                  

เงินสดจ่ายชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (36,456)                 (15,254)                 (20,400)                 (14,171)                 

เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซือคืน 10,094                  -                        10,094                  -                        

เงินสดทีจ่ายให้กบัผูเ้ป็นเจา้ของเพอืซือหุ้นของกิจการคืน -                        (4,122)                   -                        (4,122)                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 15,768                  16,752                  6,775                    17,835                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 14,358                  22,944                  (8,240)                   15,575                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 62,092                  59,435                  42,184                  34,969                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 76,450                  82,379                  33,944                  50,544                  

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซืออุปกรณ์ 708                       238                       708                       238                       

(พนับาท)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

4 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  

5 สินคา้คงเหลือ  

6 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

7 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

8 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

9 เงินปันผล 

10 เคร่ืองมือทางการเงิน 

11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาล

น้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไป

แลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   

 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการ

บญัชี วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

2 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -  83,557  130,227 

รายไดค้่าบริหารจดัการและรายไดอ่ื้น -  -  6,859  1,940 

ดอกเบ้ียรับ -  -  467  243 

ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  884  1,588 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  220  219 

 

 

 

 

 

 

   



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

การร่วมค้า        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 838  698  838  698 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 93  96  93  96 

        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 145  179  145  179 

ดอกเบ้ียรับ 20  2  -  - 

ซ้ือสินคา้ 72  344  12  263 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,254  4,676  2,172  4,590 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าท่ีปรึกษา 3,480  3,480  3,480  3,480 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,475  23,453  30,854  21,883 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 144  224  140  137 

รวม 32,619  23,677  30,994  22,020 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า   

บริษทัยอ่ย -  -  72,974  48,646 

การร่วมคา้ 26  882  26  882 

รวม 26  882  73,000  49,528 

        



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีอื่น         

บริษทัยอ่ย -  -  2,672  2,670 

การร่วมคา้ 89  89  89  89 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  48  6  48  6 

รวม 137  95  2,809  2,765 

 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ        

ผูบ้ริหารสาํคญั        

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,483  -  -  - 

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินหน่ึงปี 29,458  -  -  - 

รวม 32,941  -  -  - 

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2564 บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดต้กลงให้ผูบ้ริหารของ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงกูย้มืเงินเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยมีวงเงินจาํนวน 35 ลา้นบาท เงินกูย้ืม

น้ีมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี และมีระยะเวลาผ่อนชาํระคืนทุกเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึง 
กุมภาพนัธ์ 2571 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไดรั้บการคํ้าประกนัจากท่ีดินและใบหุน้  

 
 

 อัตราดอกเบีย้   งบการเงินรวม  

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม 30 มิถุนายน  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  30 มิถุนายน 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2564          

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.25 - 9.00  27,150  2,200  (4,230)  25,120 

รวม   27,150      25,120 

          

2563          

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.05 - 4.09  171  -  (71)  100 

รวม   171      100 

          

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม 30 มิถุนายน  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  30 มิถุนายน 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2564          

บริษทัยอ่ย 2.25 - 3.41  23,500  29,000  (3,000)  49,500 

รวม   23,500      49,500 

          

2563          

บริษทัยอ่ย 2.91 - 3.99  13,000  46,000  (34,000)  25,000 

รวม   13,000      25,000 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีการค้า        

บริษทัยอ่ย -  -  218  822 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9  7  2  - 

รวม 9  7  220  822 

        

เจ้าหน้ีอื่น         

บริษทัยอ่ย -  -  3,777  5,364 

การร่วมคา้ 259  374  259  374 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  331  31  331  17 

รวม 590  405  4,367  5,755 

        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

บริษทัยอ่ย -  -  16,653  1,141 

รวม -  -  16,653  1,141 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาความช่วยเหลือส่งเสริมการขาย 

 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) (“TSR”) ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือส่งเสริมการขายกบับริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง 
จาํกัด (“TSRL”) ซ่ึง TSR จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือส่งเสริมการขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 4 - 5 ของ 

ยอดชาํระค่าสินคา้ดงักล่าวตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 1 ปี 
 

3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า   

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 26  882  73,000  49,528 

กิจการอ่ืน   12,164  9,649  2,701  3,176 

รวม  12,190  10,531  75,701  52,704 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (27)  (901)  (27)  (901) 

สุทธิ  12,163  9,630  75,674  51,803 

         

ลูกหนีอ่ื้น         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 137  95  2,809  2,765 

กิจการอ่ืน   9,984  9,593  9,460  8,736 

รวม  10,121  9,688  12,269  11,501 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (553)  (553)  (553)  (553) 

สุทธิ  9,568  9,135  11,716  10,948 

         

รวม  21,731  18,765  87,390  62,751 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน (พันบาท) 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (874)  (210)  (874)  (210) 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2564 

 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายใน 

หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 
เกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกิน 

สองปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 
เกินสองปี 
แต่ไม่เกิน 

สามปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 
เกินสามปี 
แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ

เกินส่ีปี 
แต่ไม่เกิน 

หา้ปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 845,802 46,205 22,372 17,665 16,577 948,621 

หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ       

            รอการรับรู้ (119,329) (9,211) (5,013) (2,977) (1,453) (137,983) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (48,959) (2,856) (1,464) (1,156) (1,084) (55,519) 

 677,514 34,138 15,895 13,532 14,040 755,119 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยคา่ (62,128) (895) (159) (135) (141) (63,458) 

สุทธิ 615,386 33,243 15,736 13,397 13,899 691,661 

 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายใน 

หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 
เกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกิน 

สองปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 
เกินสองปี 
แต่ไม่เกิน 

สามปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 
เกินสามปี 
แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ

เกินส่ีปี 
แต่ไม่เกิน 

หา้ปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 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 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยคา่ (66,284) (358) (96) (90) (10) (66,838) 

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

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน (พันบาท) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  112,320  90,700 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2564 

 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายใน 

หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 
เกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกิน 

สองปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 
เกินสองปี 
แต่ไม่เกิน 

สามปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 
เกินสามปี 
แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ

เกินส่ีปี 
แต่ไม่เกิน 

หา้ปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 692,802 9,126 - - - 701,928 

หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ       

            รอการรับรู้ (85,255) (533) - - - (85,788) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (39,161) (431) - - - (39,592) 

 568,386 8,162 - - - 576,548 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ   

ดอ้ยค่า (55,116) (588) - - - (55,704) 

สุทธิ 513,270 7,574 - - - 520,844 

 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายใน 

หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 
เกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกิน 

สองปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 
เกินสองปี 
แต่ไม่เกิน 

สามปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 
เกินสามปี 
แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ

เกินส่ีปี 
แต่ไม่เกิน 

หา้ปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 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 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ   

ดอ้ยค่า (57,909) (119) - - - (58,028) 

สุทธิ 555,821 4,426 - - - 560,247 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน (พันบาท) 

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  103,962  87,753 

 
 
 
 
 
 
 

       



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30  31  30  31 

 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป  143,518  115,183  118,281  97,778 

สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้ 723  480  723  480 

สินคา้ระหวา่งผลิต 16,867  25,263  16,867  25,263 

วตัถุดิบ 73,390  75,408  73,390  75,408 

สินคา้ระหวา่งทาง 10,977  4,605  10,934  4,605 

วสัดุส้ินเปลือง 1,681  1,200  1,681  1,200 

 247,156  222,139  221,876  204,734 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (8,952)  (9,378)  (8,744)  (9,170) 

สุทธิ  238,204  212,761  213,132  195,564 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 อตัราดอกเบ้ีย 2564  2563  2564  2563 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม         

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.90 - 5.85 137,138  50,899  81,138  19,949 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

3.60 - 10.85 41,517 

 

40,754 

 

44,531 

 

40,797 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน 
 

178,655 
 

91,653 
 

125,669 
 

60,746 

          

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3.60 - 10.85 63,389  78,550  83,160  79,236 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

63,389 
 

78,550 
 

83,160 
 

79,236 

         

7 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามช่องทางการจัดจาํหน่ายและการบริการให้สินเช่ือ โดยการ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานไดน้าํเสนอตามประเภทการขาย อย่างไรก็ตามไม่มีการนาํขอ้มูลทาง

การเงินจาํแนกตามส่วนงานของการบริการให้สินเช่ือ เน่ืองจากส่วนงานดงักล่าว มีรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานใน

จาํนวนท่ีไม่เป็นสาระสาํคญั  

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่

ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ ซ่ึงจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดจ้ากการขายสดและขาย

เช่ือ และขายตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนใหญ่ เป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 ขายตามสัญญา  ขายสด  ให้บริการ     

 เช่าซ้ือ  และขายเช่ือ  และอ่ืนๆ  การตัดรายการ  รวม 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 669,098  176,311  -  -  845,409 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 15,707  89,562  -  (105,269)  - 

รายไดอ้ื่น          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 121,122  -  24,733  -  145,855 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 485  -  11,653  (12,138)  - 

รวมรายได้ตามส่วนงาน 806,412  265,873  36,386  (117,407)  991,264 

          

ตน้ทุนขาย (239,474)  (113,666)  -  108,697  (244,443) 

กําไรขั้นต้นตามส่วนงาน 566,938  152,207  36,386  (8,710)  746,821 

          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (339,613) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (233,301) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (111,123) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (2,527) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้         (466) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้         59,791 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 ขายตามสัญญา  ขายสด  ให้บริการ     

 เช่าซ้ือ  และขายเช่ือ  และอ่ืนๆ  การตัดรายการ  รวม 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 726,369  143,768  -  -  870,137 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 2,535  110,113  -  (112,648)  - 

รายไดอ้ื่น          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 102,489  -  11,132  -  113,621 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 17  -  2,670  (2,687)  - 

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

          

ตน้ทุนขาย (249,918)  (113,962)  -  120,087  (243,793) 

กําไรขั้นต้นตามส่วนงาน 581,492  139,919  13,802  4,752  739,965 

          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (331,947) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (225,558) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (91,364) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (1,716) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้         419 

กําไรก่อนภาษีเงินได้         89,799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท /  พันหุ้น) 

กําไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ                 

ของบริษัท 44,798  71,866  25,742  61,628 

        

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว         

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 549,682  549,682  549,682  549,682 

ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน 229  (306)  229  (306) 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 

   ณ วันที่ 30 มิถุนายน  

 

549,911 

  

549,376 

   

549,911 

  

549,376 

        

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.081  0.131  0.047  0.112 

 
 

 

9 เงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น มีดงัน้ี  

 

 วนัท่ีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล

ต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2563  30 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.17  90,273 

เงินปันผลระหวา่งกาล 13 สิงหาคม 2563 กนัยายน 2563 (0.09)  (46,515) 

เงินปันผลที่จ่ายเพิม่ในปี 2564   0.08  43,758 

 

เงินปันผลประจาํปี 2562 30 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.14  76,955 

เงินปันผลระหวา่งกาล 22 สิงหาคม 2562 กนัยายน 2562 (0.06)  (32,981) 

เงินปันผลที่จ่ายเพิม่ในปี 2563   0.08  43,974 

 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายมีมูลค่าบญัชี

ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ข) ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญา

ตามเคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้

ของกลุ่มบริษทั 
 

(1) ลูกหนีก้ารค้า 
 

ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

สาํหรับลูกหน้ีการคา้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวข้อง         

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  26  882  36,486  26,549 

เกินกาํหนดชาํระ :         

     1 - 30 วนั  -  -  13,667  14,656 

     31 - 60 วนั  -  -  13,097  8,257 

     61 - 90 วนั  -  -  9,750  - 

     91 - 120 วนั  -  -  -  66 

  26  882  73,000  49,528 

   หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  - 

สุทธิ  26  882  73,000  49,528 

         

         



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

กิจการอื่น         

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  7,379  5,966  2,155  1,553 

เกินกาํหนดชาํระ :         

     1 - 30 วนั  2,495  2,367  250  371 

     31 - 60 วนั  841  39  153  37 

     61 - 90 วนั  455  112  24  57 

     91 - 120 วนั  118  100  30  93 

     121 - 150 วนั  90  77  80  77 

     151 - 180 วนั  29  52  -  52 

     181 - 210 วนั  685  58  -  58 

     211 - 240 วนั  2  -  -  - 

     241 - 270 วนั  54  -  -  - 

     271 - 300 วนั  7  3  -  3 

     331 - 360 วนั  -  6  -  6 

     มากกวา่ 360 วนั  9  869  9  869 

  12,164  9,649  2,701  3,176 

  หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (27)  (901)  (27)  (901) 

สุทธิ  12,137  8,748  2,674  2,275 

รวม  12,163  9,630  75,674  51,803 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 

 

อตัราผลขาดทุนคาํนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดขึ้นจริง 4 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ีคูณ

กบัสเกลแฟคเตอร์เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจในระหวา่งงวดท่ีเก็บขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจ

ในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นระหวา่งงวดสาํหรับลูกหน้ีการคา้ 

 

 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   901  901 

เพิ่มขึ้น  210  210 

ตดับญัชี  (1,084)  (1,084) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  27  27 

 

(2) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายสาํหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

  เคร่ืองกรองนํ้าและสารกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอ่ืนๆ  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564   

การจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

497,964  12,415  165,916  2,170  663,880  14,585  649,295 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

45,870  17,617  7,636  1,383  53,506  19,000  34,506 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) 

 

28,962  25,216  8,771  4,657  37,733  29,873  7,860 

 รวม  572,796  55,248  182,323  8,210  755,119  63,458  691,661 

               

               

               



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เคร่ืองกรองนํ้าและสารกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564   

การจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

497,964  12,415  3,212  161  501,176  12,576  488,600 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

45,870  17,617  382  164  46,252  17,781  28,471 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) 

 

28,962  25,216  158  131  29,120  25,347  3,773 

รวม  572,796  55,248  3,752  456  576,548  55,704  520,844 

 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

  เคร่ืองกรองนํ้าและสารกรอง  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 ธันวาคม 2563   

การจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

539,482 

 

13,459 

 

132,870  2,394 

 

672,352 

 

15,853 

 

656,499 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

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 

 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เคร่ืองกรองนํ้าและสารกรอง  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 ธันวาคม 2563   

การจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

539,482 

 

13,459 

 

1,227  47 

 

540,709 

 

13,506 

 

527,203 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

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 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าระหวา่งงวดสาํหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

 งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 66,838  58,028 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

   ดา้นเครดิต (5,891) 

 

(3,966) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีชาํระคนื (7,490)  (6,262) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า 10,001  7,904 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 63,458  55,704 

 

(3) ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 

 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยท่ี์ไม่มี

การเพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 

ปกติ 69,007  -  -  69,007 

คา้งชาํระ 2 งวด -  172  -  172 

คา้งชาํระเกิน 3 งวด -  -  17  17 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (601)  (37)  (17)  (655) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 68,406  135  -  68,541 

 

หลักประกัน  

 

นอกจากการพิจารณาคุณภาพดา้นเครดิตของคู่สัญญาแลว้ กลุ่มบริษทัยงัใชห้ลกัประกนัเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึง

ในการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตเพื่อลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกบักลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัพิจารณาว่า

มูลค่าหลักประกัน ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเพียงพอตามระดับความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษัทสามารถยอมรับได้ 

หลกัประกนัประกอบดว้ยท่ีดิน รถยนต ์และอ่ืนๆ ซ่ึงไดรั้บการประเมินมูลค่า ณ วนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของ

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สาํหรับการคํ้าประกนั กระบวนการในการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือทางดา้นเครดิตของผูค้ ํ้าประกนัจะสอดคลอ้ง

กบักระบวนการการประเมินเครดิตของลูกหน้ี 

 

11 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่รับรู้        

เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์สาํนกังาน 1,130  598  1,130  598 

ซอฟตแ์วร์ 25  498  25  498 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 319  611  319  611 

รวม 1,474  1,707  1,474  1,707 

        

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน   

ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 11,617  11,240  11,523  11,302 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,798  8,453  1,798  8,412 

รวม 13,415  19,693  13,321  19,714 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน อาคารร้านสาขา คลงัสินคา้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์

สาํนกังาน ซ่ึงค่าเช่า อายกุารเช่าและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอื่น        

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 5,859  5,859  5,859  5,859 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

 

(ก) ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัซ้ือท่ีดินเพื่อการ

ก่อสร้างคลงัสินคา้ เป็นจาํนวนเงิน 66 ลา้นบาท 

 

(ข) ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปัน

ผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 21.98 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว

จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 13 กนัยายน 2564 
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