
 

 

   
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย  
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
และ 
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน)  
 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เธียรสุรัตน์ จ  ากัด (มหาชน) และ 
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ด เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด 
โดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
มูลค่าของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 6 และ 24 ข (1.2) 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
ก ลุ่ มบ ริษัทด า เ นิน ธุ ร กิ จหลัก คือการให้ เ ช่ า ซ้ื อ 
เคร่ืองกรองน ้ า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ ซ่ึงฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและสมมติฐานในการประมาณ
การค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 จ  านวนเงิน 75.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.42 
ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั 
 

การประมาณการของผูบ้ริหารเก่ียวกบัผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ข้ึนอยูก่บัโมเดลดา้นเครดิตท่ีมี
ความซบัซอ้น ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญานและประมาณ
การท่ีส าคัญในการจัดท าโมเดลดังกล่าวซ่ึงรวมถึง
วิธีการระบุระดบัการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต การใชปั้จจยัเศรษฐศาสตร์มหภาค การ
คาดการณ์ไปในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั
ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัได้เพิ่มความ
ซับซ้อนให้กับกระบวนการในการประมาณการของ
ผูบ้ริหาร  
 

เน่ืองจากยอดคงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวมีจ านวนท่ีมี
สาระส าคญั มีการค านวณท่ีซบัซอ้น ตลอดจนตอ้งอาศยั
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการประมาณการมูลค่าของ
ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเร่ือง
ดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• ท าความเขา้ใจ นโยบายและวิธีการในการพิจารณาค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ท่ีคาดว่าจะเ กิด ข้ึน  
ซ่ึงรวมถึงการจดัชั้นของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแต่
ละประเภท 

• พิจารณาว่านโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัมีความ
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินหรือไม่ 

• ทดสอบการออกแบบและประ เ มิ นความ มี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และการประมาณการ
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

• ประเมินและทดสอบความเหมาะสมส าหรับการจดั
ชั้น ท่ีกลุ่มบริษทัใช้ในการโอนเปล่ียนความเส่ียง
ด้านเครดิตประเภทต่างๆ โดยการสุ่มตัวอย่าง
ลูกหน้ีเปรียบเทียบกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ใช้ผูเ้ช่ียวชาญของเคพีเอ็มจีในการทดสอบขอ้มูลท่ี
ส าคญั ขอ้สมมติ วิธีการ โมเดล และการค านวนเชิง
ทฤษฎี ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีถูกว่าจ้างโดย
ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัท รวมถึง ทดสอบความ
สมเหตุสมผลของปัจจัยเชิงเศรษฐกิจมหภาค 
สภาวการณ์ในอนาคตและการทดสอบการประมาณ
การยอ้นหลงัโดยเปรียบเทียบขอ้มูลประมาณการใน
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มูลค่าของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 6 และ 24 ข (1.2) 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
 อดีตท่ีเกิดข้ึนจริง 

• ทดสอบความถูกต้องของการค านวณผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การบนัทึกบญัชีค่านายหนา้  
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 19 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษทัใช้ระบบการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single 
level direct sales) เป็นช่องทางหลักในการขายสินค้า
ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงการค านวณค่านายหน้าดังกล่าวมี
ความซับซ้อน เน่ืองจากรูปแบบการค านวณมีความ
หลากหลาย และมีปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
จ านวนเงินค่านายหน้า เช่น จ านวนและประเภทของ
สินคา้ท่ีขายได้ คุณภาพของการขาย การให้รางวลัแก่
พนักงานขายท่ีสามารถท ายอดขายได้เกินเป้าท่ีตั้ งไว้
และกลุ่มบริษทัมีการปรับเปล่ียนอตัราค่านายหน้าอยู่
เสมอเพื่อการส่งเสริมการขาย เน่ืองด้วยค่านายหน้า
ดังกล่าวมีจ านวนเ งินท่ีมีสาระส าคัญและมีความ
ซับซ้อนในการค านวณ ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าว
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

 

 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวกบัการค านวณค่านายหนา้ การอนุมติัและการ
บนัทึกรายการ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท า
ความเขา้ใจ และเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการ
ปฏิบติัตามการควบคุมท่ีออกแบบไว ้ 

• ทดสอบการค านวณวา่เป็นไปตามนโยบายของกลุ่ม
บริษทัท่ีบงัคบัใชใ้นแต่ละช่วงเวลา 

• วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของบญัชีค่านายหน้ากบั
รายไดจ้ากการขาย 

• พิจารณาการบนัทึกบญัชีค่านายหน้าโดยพิจารณา
กบัขอ้มูลในอดีตของกลุ่มบริษทัและขอ้มูลภายหลงั
วนัส้ินปี รวมถึงการสุ่มทดสอบขอ้มูลการจ่ายค่า
นายหนา้ใหพ้นกังานหลงัวนัส้ินปี 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมลูอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุ
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มูล ท่ีขัด ต่อข้อ เท็ จ จ ริ งอัน เ ป็นสาระส าคัญ ท่ี มีอยู่ ไ ด้ เ สมอไป  ข้อ มูล ท่ีขัด ต่อข้อ เท็ จ จ ริ งอ าจ เ กิดจ าก 
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ 

งบการเ งินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเ กิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิ ธี 
การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึง
เ ป็นผลมาจากการทุจริตจะสู งกว่าความเ ส่ียง ท่ี เ กิดจากข้อผิดพลาดเ น่ืองจากการทุจริตอาจ เ ก่ียวกับ 
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อว ัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู ้บริหารและ 
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อ า จ เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ ส ง สั ย อ ย่ า ง มี นั ย ส า คัญ ต่ อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ก ลุ่ ม บ ริ ษัท แ ล ะ บ ริ ษัท 
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให ้
มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม 
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ              
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว 
หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ 
การกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 
 
 
 
(ธญัลกัษณ์ เกตุแกว้) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8179 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ 2565 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 56,462                  62,092                  33,719                  42,184                  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5, 24 19,850                  18,765                  34,120                  62,751                  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนด
     ชาํระภายในหน่ึงปี 6, 24 500,948                670,150                413,358                555,821                
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงกาํหนด
     ชาํระภายในหน่ึงปี 24 78,078                  23,052                  -                       -                       
ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิท่ีถึงกาํหนด
     ชาํระภายในหน่ึงปี -                       701                       -                       701                       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4,235                    27,150                  49,500                  23,500                  
สินคา้คงเหลือ 7 271,993                212,761                231,740                195,564                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4,140                    -                       4,140                    -                       
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 24,217                  38,335                  17,073                  25,846                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 959,923                1,053,006             783,650                906,367                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 6, 24 110,977                30,874                  5,237                    4,426                    
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 24 5,256                    5,496                    -                       -                       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                       -                       107,779                107,779                
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 7,238                    13,694                  8,767                    13,767                  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10 58,409                  58,483                  58,409                  58,483                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 415,071                353,161                405,016                343,527                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 92,659                  117,830                92,659                  117,607                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 27,800                  31,389                  26,753                  30,198                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 27,842                  21,706                  24,187                  18,940                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,961                    5,898                    6,923                    5,861                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 752,213                638,531                735,730                700,588                

รวมสินทรัพย์ 1,712,136             1,691,537             1,519,380             1,606,955             

(พันบาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 188,801                50,899                  78,000                  19,949                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 135,244                171,542                125,181                169,177                
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3, 14 31,528                  40,754                  35,509                  40,797                  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 5,574                    16,558                  -                       11,087                  
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 31,247                  35,037                  26,662                  33,466                  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 392,394                314,790                265,352                274,476                

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3, 14 47,159                  78,550                  61,563                  79,236                  
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 21,390                  23,177                  16,426                  18,625                  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 68,549                  101,727                77,989                  97,861                  

รวมหนี้สิน 460,943                416,517                343,341                372,337                

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
     ทุนจดทะเบียน 17 549,411 549,682 549,411 549,682
     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 549,411 549,682 549,411 549,682
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
     ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 295,291 295,291 295,291 295,291
     ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 10,249 10,249 10,249 10,249
     ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 17 5,783                    -                       5,783                    -                       
     การเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (2,212)                  (2,212)                  -                       -                       
กาํไรสะสม
     จดัสรรแลว้
          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 43,348 40,147 43,348 40,147
          สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 17 -                       5,612 -                       5,612
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 342,870 377,416 271,957 339,249
หุน้ทุนซ้ือคืน 17 -                       (5,612) -                       (5,612)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,244,740 1,270,573 1,176,039 1,234,618
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,453 4,447 -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,251,193 1,275,020 1,176,039 1,234,618

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,712,136 1,691,537 1,519,380 1,606,955

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 21 1,411,523             1,685,542             1,310,588             1,612,158             
รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือ 234,190                221,746                183,968                169,878                
รายไดด้อกผลจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 12,045                  2,618                    -                       -                       
รายไดอ่ื้น 21 35,728                  32,969                  45,587                  37,955                  
รวมรายได้ 1,693,486             1,942,875             1,540,143             1,819,991             

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 19 345,678                435,820                334,611                415,787                
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 19 640,001                675,860                596,291                663,574                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 19 424,118                434,308                391,414                394,272                
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 231,189                216,003                211,508                192,510                
ตน้ทุนทางการเงิน 5,363                    4,392                    6,099                    4,345                    
รวมค่าใช้จ่าย 1,646,349             1,766,383             1,539,923             1,670,488             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,456)                  (48)                       -                       -                       
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 45,681                  176,444                220                       149,503                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 10,795                  32,097                  2,133                    25,251                  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 34,886                  144,347                (1,913)                  124,252                

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
    ท่ีกาํหนดไว้ (2,713)                  -                       (2,569)                  -                       
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั 543                       -                       514                       -                       
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี- สุทธิจากภาษี (2,170)                  -                       (2,055)                  -                       
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 32,716                  144,347                (3,968)                  124,252                

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 31,011                  143,126                (1,913)                  124,252                
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,875                    1,221                    -                       -                       

34,886                  144,347                (1,913)                  124,252                

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 28,778                  143,126                (3,968)                  124,252                
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,938                    1,221                    -                       -                       

32,716                  144,347                (3,968)                  124,252                

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 22 0.057                    0.261                    (0.003)                  0.227                    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํรองส่วนทุน การ รวม
ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย เปลี่ยนแปลงใน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ ส่วนไดเ้สีย ทุนสาํรอง สาํรอง หุน้ทุน ผูถ้ือหุน้ของ ที่ไม่มี ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซื้อคืน บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 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 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
  เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    การซื้อหุน้ทุนซื้อคืน 17 -                  -                  -                  -                  -                                  5,612 (5,612)                            (5,612) (5,612)              -                  (5,612)              
    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 23 -                  -                  -                  -                  -                  -                  (90,489)            -                  (90,489)            -                  (90,489)            
  รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -                  -                  -                  -                  5,612               (96,101)                          (5,612) (96,101)            -                  (96,101)            

  การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
    การเปลี่ยนแปลงที่ทาํใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -                  -                  -                                   (865) -                  -                  -                  -                  (865)                 (1,929)              (2,794)              
  รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                  -                  -                  (865)                 -                  -                  -                  -                  (865)                 (1,929)              (2,794)              
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  -                                   (865) -                  5,612                           (96,101)               (5,612) (96,966)            (1,929)              (98,895)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  -                  -                  -                  143,126           -                  143,126           1,221                           144,347 
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                   -                   -                   -                   -                  -                              143,126 -                              143,126 1,221                           144,347 
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 18 -                  -                  -                  -                  4,298               -                  (4,298) -                  -                  -                  -                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563             549,682             295,291               10,249               (2,212)               40,147                 5,612             377,416               (5,612)          1,270,573                 4,447          1,275,020 

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

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

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ซื้อคืน ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซื้อคืน บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 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 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
  เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    ลดหุน้สามญั 17 (271)                 -                -                (292)           -                  -                                (564) 563                              564 -                 -               -                  
    การขายหุน้ทุนซื้อคืน 17 -                  -                -                6,075          -                  -                             (5,048) 5,048                        5,048 11,123            -               11,123             
    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 23 -                  -                -                -             -                  -                  -               (65,734)          -              (65,734)          (1,932)           (67,666)            
  รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น (271)                 -                -                5,783          -                  -                  (5,612)           (60,123)          5,612          (54,611)          (1,932)           (56,543)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรหรือขาดทุน -                  -                -                -             -                  -                  -               31,011 -              31,011            3,875 34,886             
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                -                -             -                  -                  -               (2,233)            -              (2,233)            63                 (2,170)              
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                  -                -                -             -                  -                  -               28,778           -                          28,778 3,938                          32,716 
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 18 -                  -                -                -             -                  3,201               -               (3,201) -              -                 -               -                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564             549,411          295,291            10,249           5,783               (2,212)               43,348                   -             342,870                 -           1,244,740             6,453          1,251,193 

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจาก
ที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดย ทุนสาํรอง สาํรอง หุ้นทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามกฏหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซื้อคืน ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563             549,682             295,291                      10,249               35,849 -                               315,396 -                            1,206,467 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
  เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
    การซื้อหุ้นทุนซื้อคืน 17 -                   -                   -                          -                   5,612                             (5,612)               (5,612) (5,612)              
    เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 23 -                   -                   -                          -                   -                   (90,489)            -                   (90,489)            
  รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                   -                          -                   5,612               (96,101)                          (5,612)             (96,101)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -                          -                   -                               124,252 -                   124,252           
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -                          -                   -                   -                   -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                   -                   -                          -                   -                               124,252 -                               124,252 

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 18 -                   -                   -                          4,298               -                                 (4,298) -                   -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563             549,682             295,291                      10,249               40,147                 5,612             339,249               (5,612)          1,234,618 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14



บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุน
ที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดย หุ้นทุน ทุนสาํรอง สาํรอง หุ้นทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ซื้อคืน ตามกฏหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซื้อคืน ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564             549,682             295,291                      10,249                      -                 40,147 5,612                           339,249 (5,612)                     1,234,618 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
  เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
    ลดหุ้นสามญั 17 (271)                 -                   -                          (292)                -                   (564)                                    563                    564 -                 
    การขายหุ้นทุนซื้อคืน 17 -                   -                   -                          6,075              -                   (5,048)                              5,048                 5,048 11,123           
    เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 23 -                   -                   -                          -                  -                   -                   (65,734)            -                   (65,734)          
  รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น (271)                 -                   -                          5,783              -                   (5,612)              (60,123)            5,612                         (54,611)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
    กาํไรสาํหรับปี -                   -                   -                          -                  -                   -                                 (1,913) -                   (1,913)            
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -                          -                  -                   -                   (2,055)              -                   (2,055)            
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                   -                   -                          -                  -                   -                   (3,968)              -                               (3,968)

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 18 -                   -                   -                          -                  3,201               -                                 (3,201) -                   -                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564             549,411             295,291                      10,249                5,783               43,348                       -               271,957                       -          1,176,039 

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 34,886                 144,347                (1,913)                  124,252                
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10,795                 32,097                 2,133                   25,251                 
ตน้ทุนทางการเงิน 5,363                   4,392                   6,099                   4,345                   
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 79,131                 71,779                 76,668                 70,534                 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 2,207                   4,390                   1,939                   3,977                   
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,456                   48                        -                       -                       
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 231,189                216,003                211,508                192,510                
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ (22)                       (3,895)                  (222)                     3,449                   
คา่เผื่อการรับประกนัสินคา้ 4,570                   2,058                   4,570                   2,058                   
(กลบัรายการ) คา่เผื่อการรับคืนสินคา้ (121)                     8                          (121)                     8                          
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 5,000                   -                       5,000                   (682)                     
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (2,020)                  (5,175)                  (1,820)                  (5,175)                  
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 2,644                   -                       2,501                   -                       
ดอกเบ้ียรับ (2,140)                  (693)                     (1,255)                  (783)                     
เงินปันผลรับ -                       -                       (2,268)                  -                       

372,938                465,359                302,819                419,744                
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (247)                     2,875                   29,433                 1,550                   
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (142,356)              (238,631)              (70,645)                (218,322)              
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (55,309)                (27,753)                -                       -                       
ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิ 701                      1,643                   701                      1,643                   
สินคา้คงเหลือ (59,061)                (75,138)                (35,954)                (68,221)                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,706                 (18,524)                8,361                   (11,278)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,063)                  (1,371)                  (1,062)                  (1,372)                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (33,030)                40,856                 (42,920)                37,795                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,239)                  8,433                   (11,253)                6,662                   
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชนพ์นกังาน (6,707)                  (4,394)                  (6,707)                  (4,376)                  
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 81,333                 153,355                172,773                163,825                
จ่ายดอกเบ้ีย (7,544)                  (4,429)                  (6,088)                  (4,337)                  
จ่ายภาษีเงินได้ (31,512)                (38,630)                (22,093)                (36,860)                
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 42,277                 110,296                144,592                122,628                

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายไป -                       1,209                   -                       7,461                   
เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       3,220                   -                       -                       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุนของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (3,780)                  
เงินสดจ่ายคืนทุนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       (4,979)                  -                       -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 22,915                 (26,979)                (26,000)                (10,500)                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (102,294)              (16,524)                (99,618)                (15,404)                
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 9,539                   24,836                 9,483                   24,836                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,705)                  (2,862)                  (1,705)                  (2,495)                  
เงินปันผลรับ -                       -                       2,268                   -                       
ดอกเบ้ียรับ 2,091                   736                      1,242                   631                      
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (69,454)                (21,343)                (114,330)              749                      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (66,087)                (90,360)                (66,087)                (90,360)                
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,932)                  -                       -                       -                       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 137,902                50,899                 58,051                 19,949                 
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (59,459)                (41,223)                (41,814)                (40,139)                
เงินสดรับจากการขายหุน้ทุนซ้ือคืน 11,123                 -                       11,123                 -                       
เงินสดท่ีจ่ายใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของเพ่ือซ้ือหุน้ของกิจการคืน -                       (5,612)                  -                       (5,612)                  
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 21,547                 (86,296)                (38,727)                (116,162)              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (5,630)                  2,657                   (8,465)                  7,215                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 62,092                 59,435                 42,184                 34,969                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 31 ธันวาคม 56,462                 62,092                 33,719                 42,184                 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด
เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์ 62                        796                      62                        796                      
เงินปันผลคา้งจ่าย 329                      682                      329                      682                      

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

18 

หมำยเหตุ สำรบัญ  
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
6 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
7 สินคา้คงเหลือ 
8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
10 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 สญัญาเช่า 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
16 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
17 ทุนเรือนหุน้ 
18 ส ารองตามกฎหมาย 
19 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
20 ภาษีเงินได ้
21 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
22 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
23 เงินปันผล 
24 เคร่ืองมือทางการเงิน 
25 การบริหารจดัการทุน 
26 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

19 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ  ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2557 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 
ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ ครอบครัวแจง้อยู่ และครอบครัววชัรธรรม ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัรวมประมาณ 
ร้อยละ 59.71 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ า จ  าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อุปกรณ์อ่ืน  ๆโดยรายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 8 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน  
 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย       
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง  
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั นโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยใน
หมายเหตุแต่ละขอ้ไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ "กลุ่มบริษทั") และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้
วิจารณญาณ การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้น
การจดัท างบการเงินซ่ึงเปิดเผยในหมายเหตุแต่ละขอ้จะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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3 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคล
หรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ 
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 และ 9 ส าหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
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 
ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
(ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

   
* ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวนัท่ี 27 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัปิดบริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จ ากดั  
ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามกฎหมายและทางบญัชี 

 

http://www.icc.co.th/
http://www.icc.co.th/
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รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  144,314  221,866 
รายไดค่้าบริหารจดัการและรายไดอ่ื้น -  -  19,601  5,761 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,189  559 
เงินปันผลรับ -  -  2,268  - 
ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  4,274  3,277 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  441  764 
        
กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,312  2,908  1,312  2,908 
รายไดอ่ื้น 217  -  217  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 192  188  192  188 
        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 275  351  275  351 
ดอกเบ้ียรับ 2,053  21  -  - 
ซ้ือสินคา้ 144  431  19  303 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,841  6,865  3,718  6,738 
        
ผู้บริหารส าคญั        
รายไดด้อกผลจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 2,123  -  -  - 
ค่าท่ีปรึกษา 5,260  6,960  5,260  6,960 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 49,824  47,048  47,123  43,722 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 287  449  280  274 

รวม 50,111  47,497  47,403  43,996 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  16,094  48,646 
การร่วมคา้ -  882  -  882 
รวม -  882  16,094  49,528 
        

ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  5,885  2,670 
การร่วมคา้ 89  89  89  89 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3  6  2  6 
รวม 92  95  5,976  2,765 

        
ในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2564 บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดต้กลงให้ผูบ้ริหารของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงกูย้มืเงินเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยมีวงเงินจ านวน 35 ลา้นบาท เงินกูย้มืน้ี
มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 7 ต่อปี และมีระยะเวลาผอ่นช าระคืนทุกเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึงกมุภาพนัธ์ 
2571 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไดรั้บการไถ่ถอนทั้งหมดแลว้ในเดือนธนัวาคม 2564 
 

 อตัรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม  
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2564          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.25 - 9.00  27,150  4,100  (27,015)  4,235 
รวม   27,150      4,235 
          

2563          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.90 - 9.00  171  33,050  (6,071)  27,150 
รวม   171      27,150 
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 อตัรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2564          
บริษทัยอ่ย 2.25 - 3.50  23,500  59,000  (33,000)  49,500 
รวม   23,500      49,500 
          

2563          
บริษทัยอ่ย 2.50 - 3.99  13,000  61,500  (51,000)  23,500 
รวม   13,000      23,500 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  52  822 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7  7  -  - 
รวม 7  7  52  822 

        
เจ้าหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  2,698  5,364 
การร่วมคา้ 207  374  207  374 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  31  -  17 
รวม 207  405  2,905  5,755 

        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า        
บริษทัยอ่ย -  -  18,249  1,141 
รวม -  -  18,249  1,141 
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สญัญาความช่วยเหลือส่งเสริมการขาย 
 

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

4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

นโยบายการบัญชี 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูงซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 487  849  412  795 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 8,359  10,339  7,477  9,213 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 39,129  45,293  24,680  28,748 
อ่ืนๆ 8,487  5,611  1,150  3,428 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 56,462  62,092  33,719  42,184 

 

5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

นโยบายการบัญชี 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตาม
สัญญา ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงประเมินโดยการ
วิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่าย
เม่ือเกิดข้ึน 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใช้
ตารางการตั้งส ารองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความ
เส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -  882  16,094  49,528 
กิจการอ่ืน   14,189  9,649  6,878  3,176 
รวม  14,189  10,531  22,972  52,704 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต         
       ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (111)  (901)  (111)  (901) 
สุทธิ  14,078  9,630  22,861  51,803 
         
ลูกหนีอ่ื้น   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 92  95  5,976  2,765 
กิจการอ่ืน   6,233  9,593  5,836  8,736 
รวม  6,325  9,688  11,812  11,501 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต         
       ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (553)  (553)  (553)  (553) 
สุทธิ  5,772  9,135  11,259  10,948 

         
รวม  19,850  18,765  34,120  62,751 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24 (ข.1.1) 
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6 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 

นโยบายการบัญชี 
 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหกัดว้ยรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้ ภาษีขายรอตดั
บญัชี และค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือตามท่ี
เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24  

 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 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 าหนด

ช าระเกินส่ีปี 
แต่ไม่เกิน 
หา้ปี 

ท่ีถึงก าหนด
ช าระเกิน 
หา้ปี รวม 

 (พันบาท)  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 718,348 60,215 37,190 30,948 20,238 3,093 870,032 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ        
            รอการรับรู้ (103,511) (13,918) (8,244) (4,737) (1,527) (169) (132,106) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (40,574) (3,777) (2,433) (2,025) (1,324) (201) (50,334) 

 574,263 42,520 26,513 24,186 17,387 2,723 687,592 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน (73,315) (1,644) (266) (242) (174) (26) (75,667) 

สุทธิ 500,948 40,876 26,247 23,944 17,213 2,697 611,925 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 
 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 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน (66,284) (358) (96) (90) (10) (66,838) 

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

 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 231,456  216,410 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม 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 581,440 7,065 - - - 588,505 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ       
            รอการรับรู้ (66,980) (371) - - - (67,351) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (31,920) (281) - - - (32,201) 
 482,540 6,413 - - - 488,953 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน (69,182) (1,176) - - - (70,358) 

สุทธิ 413,358 5,237 - - - 418,595 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 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 ค่าเผือ่ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน (57,909) (119) - - - (58,028) 

สุทธิ 555,821 4,426 - - - 560,247 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 211,569  192,917 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตเปิดผยในหมายเหตุขอ้ 24 (ข.1.2) 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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7 สินค้ำคงเหลือ 
 

นโยบายการบัญชี 
 

 สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดย
ใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้
ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดย
ค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนิน
ธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 

 

 สินคา้ยึดคืนคือสินคา้ท่ีบริษทัยึดคืนจากลูกหน้ีท่ีผิดนดัช าระ สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้รับรู้เม่ือคาดวา่จะไดรั้บคืน
สินคา้จากลูกคา้และวดัมูลค่าโดยอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชีเดิมของสินคา้คงเหลือท่ีขายหกัตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ในการรับคืนสินคา้ดงักล่าว 

 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป  167,551  115,183  126,965  97,778 
สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้   561  480  506  480 
สินคา้ระหวา่งผลิต   16,645  25,263  16,645  25,263 
วตัถุดิบ  94,655  75,408  94,655  75,408 
สินคา้ระหวา่งทาง  274  4,605  274  4,605 
วสัดุส้ินเปลือง  1,663  1,200  1,643  1,200 
  281,349  222,139  240,688  204,734 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง  (9,356)  (9,378)  (8,948)  (9,170) 
สุทธิ  271,993  212,761  231,740  195,564 

         
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย        

- ตน้ทุนขาย  460,592  390,619  318,590  370,880 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ี
คาดวา่จะไดรั้บ 

 
899  3,449  899  3,449 

- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า  (921)  (7,344)  (1,121)  - 
สุทธิ   460,570  386,724  318,368  374,329 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

นโยบายการบัญชี 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิด
ผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึง
รายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท า 
งบการเงินรวม ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงแต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุม 
ผลต่างระหว่างส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีจ่ายจาก
การจ าหน่ายไปซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมโดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลงรับรู้เป็นส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืนใน
ส่วนของเจา้ของ 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า เงินปันผลรับบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิได้รับเงินปันผล ก าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี 

ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

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

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จ ากดั ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยและจ าหน่าย

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ 

 

ไทย 100.00  100.00  100,000  100,000 

  

- 

  

- 

 

100,000 

 

100,000 

บริษทั อลัไพน์ วอเตอร์ จ ากดั* จ าหน่ายเคร่ืองผลิตน ้าแขง็ ไทย 54.00  54.00  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 านวนหุน้ทั้งหมด บริษทัจ่ายช าระค่าหุ้นแลว้เป็นจ านวนเงิน 3.78 ลา้น
บาท  บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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9 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

นโยบายการบัญชี 
 

การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคา
ทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผลรับ  ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวม
จนถึงวนัท่ีการควบคุมร่วมส้ินสุดลง  
 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบัการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้
เสียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่
เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า เงินปันผลรับบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ก าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ   
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 
 
รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระส าคญั 
   ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564   

 

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร  

   (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   5,000  5,000 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  ราคาทุน 

  
การดอ้ยค่า 

  
ราคาทุน - สุทธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
การร่วมค้า                     

บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว 
จ ากดั*  

จ าหน่ายเคร่ือง
กรองน ้าและ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ลาว 49.00  49.00  7,238  13,694  13,767  13,767  5,000  -  8,767  13,767 

รวม       7,238  13,694  13,767  13,767  5,000  -  8,767  13,767 

 
*ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวนัท่ี 27 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัปิดบริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จ ากดั  ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามกฎหมายและทางบญัชี 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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10 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

นโยบายการบัญชี 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ตน้ทุนรวม
ค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึงตน้ทุน
การกูย้มื กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของอาคารจ านวน 20 ปี และรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน 

 

  งบกำรเงินรวม 

  ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 

ราคาทุน             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   58,006   58,006   15,630  15,630   73,636  73,636  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  58,006   58,006   15,630  15,630   73,636  73,636  

             
ค่าเส่ือมราคาสะสม             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   -  -  15,153  15,080   15,153  15,080  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  -  74  73   74  73  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  -  -  15,227  15,153   15,227  15,153  

             
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี  58,006   58,006   403  477   58,409  58,483  
             

 

 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 

ราคาทุน             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   58,006   58,006   15,630  15,630   73,636  73,636  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  58,006   58,006   15,630  15,630   73,636  73,636  

             
ค่าเส่ือมราคาสะสม             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   -  -  15,153  15,080   15,153  15,080  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  -  74  73   74  73  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  -  -  15,227  15,153   15,227  15,153  

             
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี  58,006   58,006   403  477   58,409  58,483  
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 59 ลา้นบาท (2563: 59 ล้าน
บาท) ประเมินราคาโดยผู ้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด การวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 

11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

นโยบายการบัญชี 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์
ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อ
วา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนกลุ่มส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่า
ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์
และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่าง
การก่อสร้าง  
 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
ส 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน   10 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5, 10 และ 20 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์   3 - 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   5 ปี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่า  
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ย
ค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีหรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่า 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณา
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนแต่ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาเสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่ามาก่อน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนค านวณโดยใชป้ระมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลา
และความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม  
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคาร 
และส่วน

ปรับปรุงอาคาร  

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  

อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์  

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย์

ระหวา่งก่อสร้าง
และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
รำคำทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 244,775  238,511  51,938  36,292  36,159  21,616  1,408  630,699 
เพิ่มข้ึน 130  438  5,557  3,655  5,717  2,290  4,972  22,759 
โอน -  4,906  19  -  -  -  (4,925)  - 
จ าหน่าย -  -  (1,871)  (4,272)  (32)  (1,131)  (1,337)  (8,643) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 
 1 มกรำคม 2564 244,905  243,855 

 
55,643  35,675  41,844  

 
22,775 

 
118  644,815 

เพิ่มข้ึน 69,584  11,167  5,255  4,559  3,982  7,013  -  101,560 
โอน  -  118  -  -  -  -  (118)  - 
จ าหน่าย -  (4,244)  (200)  (1,095)  (4,472)  (15,318)  -  (25,329) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 314,489  250,896  60,698  39,139  41,354  14,470  -  721,046 
                

                
                
                
                
                
                



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม  
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคาร 
และส่วน

ปรับปรุงอาคาร  

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  

อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์  

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย์

ระหวา่งก่อสร้าง
และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,792  154,025  39,131  28,211  28,309  11,960  -  263,428 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 456  18,355  4,687  4,208  5,383  1,899  -  34,988 
จ าหน่าย -  -  (1,838)  (4,239)  (29)  (656)  -  (6,762) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  

1 มกรำคม 2564 2,248  172,380 
 

41,980  28,180  33,663  
 

13,203 
 

-  291,654 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 459  12,981  4,800  3,578  5,015  2,505  -  29,338 
จ าหน่าย -  (2,617)  (47)  (1,021)  (4,469)  (6,863)  -  (15,017) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 2,707  182,744  46,733  30,737  34,209  8,845  -  305,975 

                

มูลค่าสุทธิทางบญัชี                
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 242,657  71,475  13,663  7,495  8,181  9,572  118  353,161 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 311,782  68,152  13,965  8,402  7,145  5,625  -  415,071 

 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคาร 
และส่วน

ปรับปรุงอาคาร  

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  

อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์  

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย ์

ระหวา่งก่อสร้าง 
และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
รำคำทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 239,975  228,921  51,950  34,446  35,359  17,966  1,408  610,025 
เพิ่มข้ึน 130  438  4,776  3,481  5,553  2,290  4,972  21,640 
โอน -  4,906  19  -  -  -  (4,925)  - 
จ าหน่าย -  -  (1,871)  (4,272)  (32)  (1,131)  (1,337)  (8,643) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 
 1 มกรำคม 2564 240,105  234,265 

 
54,874  33,655  40,880  

 
19,125 

 
118  623,022 

เพิ่มข้ึน 69,583  11,167  4,125  4,536  3,519  5,954  -  98,884 
โอน  -  118  -  -  -  -  (118)  - 
จ าหน่าย -  (4,243)  (31)  (1,095)  (4,472)  (14,769)  -  (24,610) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 309,688  241,307  58,968  37,096  39,927  10,310  -  697,296 

                

                
                
                
                
                



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคาร 
และส่วน

ปรับปรุงอาคาร  

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  

อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์  

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย ์

ระหวา่งก่อสร้าง 
และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,791  147,641  39,137  26,410  27,929  9,284  -  252,192 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 457  17,854  4,640  4,141  5,247  1,726  -  34,065 
จ าหน่าย -  -  (1,838)  (4,239)  (29)  (656)  -  (6,762) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  

1 มกรำคม 2564 2,248  165,495 
 

41,939  26,312  33,147  
 

10,354 
 

-  279,495 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 459  12,482  4,534  3,514  4,785  1,457  -  27,231 
จ าหน่าย -  (2,616)  (26)  (1,021)  (4,469)  (6,314)  -  (14,446) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 2,707  175,361  46,447  28,805  33,463  5,497  -  292,280 

                

มูลค่าสุทธิทางบญัชี                
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 237,857  68,770  12,935  7,343  7,733  8,771  118  343,527 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 306,981  65,946  12,521  8,291  6,464  4,813  -  405,016 

                

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
มีจ านวน 125.3 ลา้นบาท และ 125.6 ลา้นบาทตามล าดบั (2563: 169 ล้านบาท และ 163.5 ล้านบาท )  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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12 สัญญำเช่ำ 
 

นโยบายการบัญชี 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า       
เม่ือสญัญานั้นใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัและบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้ง
จ่ายตามสญัญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ  

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญา
เช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหนา้รวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ค่าเส่ือมราคารับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายสุัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่า
ท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าใหก้บักลุ่มบริษทัและบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษทัและบริษทัจะใช้
สิทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนด
ตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชต้ามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั
และบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั  กลุ่มบริษทั
และบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม โดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุญัญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ด้
ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
อาคาร 13,986  19,490  13,986  19,490 
ยานพาหนะ 78,673  98,340  78,673  98,117 
รวม 92,659  117,830  92,659  117,607 
 

ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 39.90 ลา้นบาท (2563: 97.65 ล้านบาท) 
 

กลุ่มบริษทัเช่าอาคารหลายแห่งเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสุัญญา ค่าเช่าก าหนด
ช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- อาคาร 12,540  9,353  12,540  9,353 
- ยานพาหนะ 31,473  20,443  31,261  20,231 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 5,102  2,918  5,102  2,908 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 8,751  4,552  9,112  4,955 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าสินทรัพย ์
   ท่ีมีมูลค่าต ่า 616  640  541  608 
 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 59.46 ลา้นบาท และ 41.81 
ลา้นบาท ตามล าดบั (2563: 41.22 ล้านบาท และ 40.14 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

13 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

นโยบายการบัญชี 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายจ่ายภายหลงัการ
รับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

44 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ของค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์จ านวน 3 ถึง 10 ปี 
บริษทัไม่คิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 
 

  งบกำรเงินรวม 
  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา  

 
 

รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  51,533   93  51,626 
เพิ่มข้ึน  1,638  1,224  2,862 
โอน  260  (260)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
   1 มกรำคม 2564 

 
53,431 

 
1,057 

 
54,488 

เพิ่มข้ึน  323  1,382  1,705 
โอน  2,429  (2,429)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  56,183  10  56,193 

       

ค่าตัดจ าหน่าย       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  17,999  -  17,999 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  5,100  -  5,100 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
   1 มกรำคม 2564 

 
23,099 

 
- 

 
23,099 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  5,294  -  5,294 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  28,393  -  28,393 

       
มูลค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  30,332  1,057  31,389 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  27,790  10  27,800 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา  รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  50,549  -  50,549 
เพิ่มข้ึน  1,447  1,047  2,494 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
   1 มกรำคม 2564 

 
51,996 

 
1,047 

 
53,043 

เพิ่มข้ึน  323  1,382  1,705 
โอน  2,429  (2,429)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  54,748  -  54,748 

       

ค่าตัดจ าหน่าย       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  17,855  -  17,855 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  4,990  -  4,990 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
   1 มกรำคม 2564 

 
22,845 

 
- 

 
22,845 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  5,150  -  5,150 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  27,995  -  27,995 

       
มูลค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  29,151  1,047  30,198 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  26,753  -  26,753 

 
 
 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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14 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

นโยบายการบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายการและวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 อตัราดอกเบ้ีย  2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน          

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.95 - 2.18  188,801  50,899  78,000  19,949 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง          
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.60 - 10.85  31,528  40,754  35,509  40,797 
รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน   220,329  91,653  113,509  60,746 
          
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3.60 - 10.85  47,159  78,550  61,563  79,236 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้   267,488  170,203  175,072  139,982 
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

47 

15 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

นโยบายการบัญชี 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7  7  52  822 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,225  20,432  13,213  19,948 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 207  405  2,905  5,755 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        
      ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 74,327  94,573  71,040  93,230 
      เงินประกนัพนกังาน 24,636  30,885  22,571  25,194 
      อ่ืนๆ 22,842  25,240  15,400  24,228 
รวม 135,244  171,542  125,181  169,177 

 

16 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

นโยบายการบัญชี 
 

 โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไร
หรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  

 

  โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัและบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้
การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัและบริษทัก าหนดดอกเบ้ีย
จ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ
ในก าไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่
สามารถยกเลิกขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับ
การปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

 
 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 21,390  23,177  16,426  18,625 
รวม 21,390  23,177  16,426  18,625 

 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้
ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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 มูลค่าปัจจบุันของภาระผกูพนัตาม 
  โครงการผลประโยชน์ 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  23,177  23,181  18,625  19,024 
         

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  1,941  4,042  1,693  3,691 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  266  348  246  286 
  2,207  4,390  1,939  3,977 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  (1,394)  -  (1,562)  - 
- ขอ้สมมติทางการเงิน  1,148  -  1,182  - 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  2,959  -  2,949  - 

  2,713  -  2,569  - 
         

ผลประโยชน์จ่าย  (6,707)  (4,394)  (6,707)  (4,376) 
         
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  21,390  23,177  16,426  18,625 

 
 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2564  2563  2564  2563 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  0.15 - 3.04  1.37 - 1.49  0.66 - 1.67  1.37 - 1.44 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  1.59 - 5.90  2.06 - 3.88  3.88 - 5.90  3.15 - 3.88 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัท่ีก าหนดไว้
เป็น 3 - 9 ปี (2563: 3 - 9 ปี) และบริษทั 3 - 7 ปี (2563: 3 - 7 ปี) 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี  
 

 งบกำรเงินรวม  
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ
ผลประโยชน์ 

 
ขอ้สมมติเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 

  
ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 0.5 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   561  (490)  (575)  524 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   358  344  (330)  (330) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (569)  (583)  571  601 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 0.5 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด   467  (438)  (473)  467 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   271  305  (262)  (294) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (494)  (534)  518  561 

 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนส ารองเล้ียงชีพเค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายจ านวนเงิน 2.7 ลา้นบาท (2563: 3.4 ล้านบาท) และของบริษทัจ านวน 2.3 ลา้นบาท (2563: 2.9 ล้านบาท) 
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17 ทุนเรือนหุ้น 
 

นโยบายการบัญชี  
 

หุ้นสามญั 
 

หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้น (สุทธิจาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วนของทุน  
 

หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จ านวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุ้นทุนซ้ือคืน
และแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุน้ และจดัสรรจ านวนเดียวกนัน้ีจากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุ้นทุนซ้ือ
คืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ เม่ือมีการจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน จ านวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพิ่มข้ึนในส่วนของผู ้
ถือหุ้น โดยหักบญัชีหุ้นทุนซ้ือคืนด้วยจ านวนตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายซ่ึงค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั และโอนจ านวนเดียวกนัน้ีจากบญัชีส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนไปก าไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุน้ทุน
ซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการ
จ าหน่ายหรือยกเลิกหุน้ทุนซ้ือคืนน าไปหกัจากก าไรสะสมหลงัจากท่ีหกัจากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนหมดแลว้ 
 
 มูลค่าหุน้ 2564  2563 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  549,411  549,411  549,682  549,682 

         

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 549,682  549,682  549,682  549,682 
ลดหุน้ 1 (271)  (271)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมัญ 1 549,411  549,411  549,682  549,682 
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เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นสามญัคืนเพื่อบริหารทาง
การเงิน โดยมีก าหนดเวลาท่ีจะซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 14  เมษายน 2563 ถึง 14 ตุลาคม 2563 หุ้นท่ีซ้ือน้ีสามารถน า
ออกขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 และอนุมติัให้มีการลดทุนจดทะเบียนช าระแลว้
โดยการตดัหุน้ท่ีซ้ือคืนท่ีไม่ไดจ้  าหน่ายเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนดงักล่าว 
 
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนไดส้ิ้นสุดลงแลว้ บริษทัลดทุนจดทะเบียนหุน้สามญัจ านวน 
270,900 หุน้ของบริษทั บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนช าระกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 
 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้น  
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

18 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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19 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

นโยบายการบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายการค่าใชจ่้ายตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5-7, 10-13, 16, 21 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน         
    ของพนกังาน  474,767  531,107  445,999  441,766 
ค่านายหนา้  284,866  338,087  272,254  328,535 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  79,131  71,331  76,688  70,534 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย  61,250  56,178  46,186  53,571 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  55,536  43,648  52,662  42,505 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  233,423  300,444  233,423  300,444 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงาน
ระหวา่งท า 

 
61,674  73,950  29,696  55,269 

อ่ืนๆ  159,150  131,243  165,408  181,009 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 
1,409,797 

 
1,545,988 

 
1,322,316 

 
1,473,633 

 

20 ภำษีเงินได้ 
 

นโยบายการบัญชี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู ้
ถือหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวส าหรับการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัจะหกักลบ
กบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน        
ส าหรับงวดปัจจุบนั   15,418  35,870  6,924  29,132 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   970  (641)  970  988 
  16,388  35,229  7,894  30,120 
         
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (5,593)  (3,132)  (5,761)  (4,869) 
  (5,593)  (3,132)  (5,761)  (4,869) 
         
รวมภำษีเงินได้  10,795  32,097  2,133  25,251 
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 งบกำรเงินรวม 

ภาษเีงินได้ 

 2564   2563 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,713) 

 
543 

 
(2,170) 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม (2,713)  543  (2,170)  -  -  - 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ภาษเีงินได้ 

2564  2563 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,569) 

 
514 

 
(2,055) 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม (2,569)  514  (2,055)  -  -  - 

 
การกระทบยอดเพือ่หา งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

อัตราภาษทีี่แท้จริง 2564  2563  2564  2563 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   45,681    176,444    220    149,503 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  9,136  20  35,289  20  44  20  29,900 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,421    112    2,415    102 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน   (1,307)    (2,617)    (1,256)    (5,514) 
อ่ืนๆ   (425)    (46)    (40)    (225) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   970    (641)    970    988 
รวม   10,795    32,097    2,133    25,251 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินรวม 
    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วนัที ่
1 มกรำคม 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น   

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 
2564   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ี  13,731  1,742  -  15,473 
สินคา้คงเหลือ  1,922  (29)  -  1,893 
อุปกรณ์  58  -  -  58 
เงินลงทุนในการร่วมคา้  -  1,000  -  1,000 
ประมาณการหน้ีสินการรับประกนัสินคา้  2,649  856  -  3,505 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน  3,821  2,026  543  6,390 
รวม  22,181  5,595  543  28,319 

         
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (475)  (2)  -  (477) 
รวม  (475)  (2)  -  (477) 

         
สุทธิ  21,706  5,593  543  27,842 

 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินรวม 
    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วนัที ่
1 มกรำคม 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น   

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 
2563   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ี  12,817  914  -  13,731 
สินคา้คงเหลือ  2,698  (776)  -  1,922 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  2,364  (2,364)  -  - 
อุปกรณ์  58  -  -  58 
ประมาณการหน้ีสินการรับประกนัสินคา้  2,128  521  -  2,649 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน  3,866  (45)  -  3,821 
รวม  23,931  (1,750)  -  22,181 

         
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (5,357)  4,882  -  (475) 
รวม  (5,357)  4,882  -  (475) 

         
สุทธิ  18,574  3,132  -  21,706 

 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วนัที ่
1 มกรำคม 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น   

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 
2564   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ี  11,896  2,309  -  14,205 
สินคา้คงเหลือ  1,880  (69)  -  1,811 
อุปกรณ์  58  -  -  58 
เงินลงทุนในการร่วมคา้  -  1,000  -  1,000 
ประมาณการหน้ีสินการรับประกนัสินคา้  1,835  1,670  -  3,505 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน  3,725  74  (514)  3,285 
รวม  19,394  4,984  (514)  23,864 

         
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (454)  777  -  323 
รวม  (454)  777  -  323 

         
สุทธิ  18,940  5,761  (514)  24,187 

 

2563   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ี  10,683  1,213  -  11,896 
สินคา้คงเหลือ  1,188  692  -  1,880 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  2,364  (2,364)  -  - 
อุปกรณ์  58  -  -  58 
ประมาณการหน้ีสินการรับประกนัสินคา้  2,991  (1,156)  -  1,835 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน  2,127  1,598  -  3,725 
รวม  19,411  (17)  -  19,394 

         
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (5,340)  4,886  -  (454) 
รวม  (5,340)  4,886  -  (454) 

         
สุทธิ  14,071  4,869  -  18,940 

 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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21 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
  

นโยบายการบัญชี 
 

(1) การรับรู้รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ส าหรับการขายท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทั ท าการประมาณการการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้
รายไดจ้ากการขายสินคา้ส าหรับรายการดงักล่าวรวมถึงยงัคงรรับรู้สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นสินคา้คงเหลือ 

 

(2) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 

 

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 
 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 

 ขำยตำมสัญญำ  ขำยสด  ให้บริกำร     
 เช่ำซ้ือ  และขำยเช่ือ  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,092,109  319,414  -  -  1,411,523 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 132,978  159,091  -  (292,069)  - 

รายไดอ้ื่น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 234,190  -  47,773  -  281,963 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,218  -  30,598  (32,816)  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 1,461,495  478,505  78,371  (324,885)  1,693,486 
          

ตน้ทุนขาย (449,349)  (195,265)  -  298,936  (345,678) 
ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 1,012,146  283,240  78,371  (25,949)  1,347,808 
          

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย         (640,001) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (424,118) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (231,189) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (5,363) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        (1,456) 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้         45,681 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 

 ขำยตำมสัญญำ  ขำยสด  ให้บริกำร     
 เช่ำซ้ือ  และขำยเช่ือ  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,409,248  276,294  -  -  1,685,542 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,594  204,341  -  (206,935)  - 

รายไดอ้ื่น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 221,747  -  35,586  -  257,333 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 65  -  28,632  (28,697)  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 1,633,654  480,635  64,218  (235,632)  1,942,875 
          

ตน้ทุนขาย (457,401)  (206,427)  -  228,008  (435,820) 
ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 1,176,253  274,208  64,218  (7,624)  1,507,055 
          

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย         (675,860) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (434,308) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (216,003) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (4,392) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        (48) 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้         176,444 

 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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22 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

นโยบายการบัญชี 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท /  พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ                 

ของบริษัท 31,011  143,126  (1,913)  124,252 

        
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว         
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 546,984  549,682  546,984  549,682 
ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน 1,328  (1,455)  1,328  (1,455) 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก 
   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  548,312  548,227  548,312  548,227 

        

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.057  0.261  (0.003)  0.227 
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23 เงินปันผล 
  

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2564 27 สิงหาคม 2564 กนัยายน 2564 0.04  21,976 
เงินปันผลประจ าปี 2563 30 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.17  90,273 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 13 สิงหาคม 2563 กนัยายน 2563 (0.09)  (46,515) 
เงินปันผลทีจ่่ำยเพิม่ในปี 2564   0.12  65,734 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 13 สิงหาคม 2563 กนัยายน 2563 0.09  46,515 
เงินปันผลประจ าปี 2562 30 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.14  76,955 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 22 สิงหาคม 2562 กนัยายน 2562 (0.06)  (32,981) 
เงินปันผลทีจ่่ำยเพิม่ในปี 2563   0.17  90,489 
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24 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

นโยบายการบัญชี 
 

(1)  การจัดประเภทและการวัดมลูค่า  
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 5) และ ลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือ (ดูหมายเหตุขอ้ 6)) รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนด
ของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยรวม ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการไดม้า เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมและตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การไดม้านั้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่ม
บริษทัและบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนับจากวนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการจดัประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ดอกเบ้ียจ่าย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชี
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รายไดด้อกเบ้ีย ก าไร
และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดั
รายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และยอดคงเหลือ ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงานจะถูกแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ี
เกิดข้ึนจากการแปลงค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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(2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสด
จากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความ
เส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่ม
บริษทัและบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและ
ไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก 
หรือหมดอาย ุกลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
และกระแสเงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่ม
บริษทัและบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
 

(3) อนุพันธ์  
 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

(4) การด้อยค่าลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ และลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มบริษัทและบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของข้ึนอยู่กับแบบจ าลองท่ี
สลบัซบัซอ้นและชุดขอ้มูลสมมติฐานหลายชุด การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัในการก าหนดผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินเก่ียวกบัการเพิ่มข้ึนของความเส่ียง
ด้านเครดิตและการพฒันาโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รวมถึงการเลือกขอ้มูลเศรษฐกิจ       
มหภาค การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนยงัเก่ียวขอ้งกบัการใช้ดุลยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นเครดิตซ่ึงฝ่ายบริหารน ามาพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลท่ีหลากหลายของคู่สัญญา ซ่ึงมาจากทั้งภายในและ
ภายนอก 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต
นบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะ
วดัค่าเผือ่ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

ประมาณการของจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บค านวณโดยเป็นผลคูณของความน่าจะเป็นของการปฏิบติั
ผิดสัญญา (PD - Probability of default) กบัร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือมีการปฏิบติัผิดสัญญา
ต่อยอดหน้ี (LGD - Loss given default) กบัประมาณการยอดหน้ีเม่ือมีการปฏิบติัผิดสัญญา (EAD - Exposure at 
the time of default) 
 

ปัจจยัเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคถูกรวมอยู่ใน PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อความ
เส่ียงด้านเครดิต ปัจจัยเหล่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลสนับสนุนทั้งหมดท่ีมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงรวมถึงการ
คาดการณ์ท่ีพฒันาข้ึนจากขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกท่ีมีอยูซ่ึ่งสอดคลอ้งกบัการวางแผนทางการเงินและการ
วางแผนเงินทุน 
 

สถานการณ์ท่ีหลากหลายของสมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคถูกรวบรวมไวเ้ป็นช่วงของผลลพัธ์ท่ีมีความเป็นไป
ไดแ้ละสมเหตุสมผลส าหรับกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีมีสาระส าคญั ทั้งในแง่ของการพิจารณา PD 
LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้ง และในการพิจารณาภาพรวมของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

การประมาณจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีหลกัประกันนั้นได้มีการ
คาดการณ์จ านวนและจงัหวะเวลาของกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากการยึดหลกัประกนัโดยหักตน้ทุนเพื่อให้
ไดม้าและตน้ทุนการขายหลกัประกนั และไม่ค านึงวา่การยดึทรัพยน์ั้นจะเป็นไปไดห้รือไม่ 
  
การประมาณจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บถูกคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์
ทางการเงิน 
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การจัดช้ัน 
 

ในการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจะมีการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ชั้นทุกวนัท่ี
รายงานโดยจะพิจารณาเป็นรายสัญญา ทั้งน้ีสินทรัพยท์างการเงินสามารถเปล่ียนแปลงระดบัชั้นไดต้ลอดอายุ
ของสินทรัพยท์างการเงินตามการเปล่ียนแปลงในคุณภาพของสินเช่ือนับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
ดงัต่อไปน้ี 
 

ล าดับช้ันของการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 

ช้ันท่ี 1 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มกีารเพ่ิมขึน้อย่างมนัียส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing) 
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนรับรู้เร่ิมแรกเม่ือรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน และเป็นตัวแทนของ
ประมาณการจ านวนเงินสดท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บจากการผดินดัช าระหน้ีท่ีน่าจะเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 12 เดือน
นบัจากวนัท่ีในงบการเงิน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนถูกพิจารณาอยา่งต่อเน่ืองโดยใชห้ลกัเกณฑ์
ดงักล่าวจนกระทัง่เกิดการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตหรือสินทรัพยท์างการเงินกลายเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หากสินทรัพยท์างการเงินไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงด้านเครดิตแล้ว ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกกลบัมาพิจารณาบนหลกัเกณฑ์
ระยะเวลา 12 เดือน 
 
ช้ันท่ี 2 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารเพ่ิมขึน้อย่างมนัียส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-performing) 
 

หากสินทรัพยท์างการเงินประสบกบัการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (SICR - Significant 
increase in credit risk) นบัจากวนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ประมาณการของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจะรับรู้จะเป็นผลมาจากความเป็นไปไดข้องทุกเหตุการณ์จากการผิดนดัช าระหน้ีตลอดอายท่ีุคาดไวข้อง
สินทรัพย์ทางการเงิน การเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิตถูกประเมินโดยพิจารณา
เปรียบเทียบความเส่ียงในการผิดนัดช าระ ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเส่ียงดงักล่าว ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรก ความมีสาระส าคญัของการประเมินดังกล่าวถูกพิจารณาโดยใช้ปัจจัยด้านปริมาณและปัจจัยด้าน
คุณภาพหลายปัจจยั สินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งช าระ 30 วนัหรือเกินกวา่นั้น แต่ยงัไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ี
มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถูกประเมินวา่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
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ช้ันท่ี 3 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกว่า 90 วนั สินทรัพยท์าง
การเงินจะถูกพิจารณาเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือลูกหน้ีมีความเป็นไปไดว้่าจะไม่
สามารถช าระคืนไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

(5) การตัดจ าหน่าย 
 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดั
จ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 

(6) ดอกเบีย้ 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) 
หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต
ภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียน
กลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 

(7) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) 
ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความ
เส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  

 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ข้อมูลระดับ  2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย  กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ย
ราคาเสนอขาย   
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการ
ท ารายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการ ท าให้เคร่ืองมือทางการ
เงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก
และราคาของการท ารายการและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายติุธรรมท่ีไดม้าถูกจดัล าดบัชั้นการวดั
มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ย
เกณฑท่ี์เหมาะสมตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินหรือจนกวา่มูลค่ายติุธรรมมีการโอนเปล่ียนล าดบัชั้นหรือเม่ือ
รายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายมีมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าข้ึนเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ
ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นกังาน
ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
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คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่ม
บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทัหากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้ 

 
ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้
ของกลุ่มบริษทั 
 
(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้ 
 

ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ -  882  16,094  26,549 
เกินก าหนดช าระ :        
     1 - 30 วนั -  -  -  14,656 
     31 - 60 วนั -  -  -  8,257 
     91 - 120 วนั -  -  -  66 
 -  882  16,094  49,528 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี        
       คาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 
สุทธิ -  882  16,094  49,528 
        



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

        
กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 7,510  5,966  3,506  1,553 
เกินก าหนดช าระ :        
     1 - 30 วนั 3,482  2,367  1,945  371 
     31 - 60 วนั 669  39  575  37 
     61 - 90 วนั 217  112  148  57 
     91 - 120 วนั 516  100  273  93 
     121 - 150 วนั 154  77  77  77 
     151 - 180 วนั 314  52  126  52 
     181 - 210 วนั 274  58  99  58 
     211 - 240 วนั 260  -  41  - 
     241 - 270 วนั 401  3  7  3 
     271 - 300 วนั 82  -  25  - 
     301 - 330 วนั 75  -  51  - 
     331 - 360 วนั 127  6  5  6 
     มากกวา่ 360 วนั 108  869  -  869 
 14,189  9,649  6,878  3,176 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี        
       คาดวา่จะเกิดข้ึน (111)  (901)  (111)  (901) 
สุทธิ 14,078  8,748  6,767  2,275 
 114,       รวม 14,078  9,630  22,861  51,803 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
 
อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 4 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ีคูณ
กบัสเกลแฟคเตอร์เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจในระหวา่งงวดท่ีเกบ็ขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนระหวา่งปีส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2564  2563  2564  2563  
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  901  1,307  901  1,307 
เพิ่มข้ึน  368  401  368  401 
ตดับญัชี  (1,158)  (807)  (1,158)  (807) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  111  901  111  901 

 
(ข.1.2) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่ายส าหรับลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินรวม 

  เคร่ืองกรองน ำ้และสำรกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอ่ืนๆ  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2564   

การจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

389,874 

 

10,509 

 

195,616  2,696 

 

585,490 

 

13,205 

 

572,285 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

48,253 

 

19,588 

 

6,682  1,584 

 

54,935 

 

21,172 

 

33,763 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) 

 

43,192 
 

39,053 
 

3,975  2,237 
 

47,167 
 

41,290 
 

5,877 
รวม  481,319  69,150  206,273  6,517  687,592  75,667  611,925 

 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินรวม 

  เคร่ืองกรองน ำ้และสำรกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอ่ืนๆ  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2563   

การจัดช้ัน               

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 

 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  เคร่ืองกรองน ำ้และสำรกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2564   

การจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการ

เพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

389,874 

 

10,509 

 

6,046  302 

 

395,920 

 

10,811 

 

385,109 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

48,253 

 

19,588 

 

1,146  540 

 

49,399 

 

20,128 

 

29,271 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) 

 

43,192 
 

39,053 
 

442  366 
 

43,634 
 

39,419 
 

4,215 
รวม  481,319  69,150  7,634  1,208  488,953  70,358  418,595 

 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  เคร่ืองกรองน ำ้และสำรกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2563   

การจัดช้ัน               

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 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิต 
ท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้นระหว่างปีส าหรับลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือ  

สินทรัพยท่ี์ไม่มีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 
2564  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   15,853  20,111  30,874  66,838 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน 12,024  (8,484)  4,526  8,066 
โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 
   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ– ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต (771)  771  -  - 
โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 
   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ– ดอ้ยค่าดา้นเครดิต (1,589)  (431)  2,020  - 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีช าระคืน/ตดัรายการ  (27,511)  (10,252)  (16,267)  (54,030) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  15,199  19,457  20,137  54,793 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 13,205  21,172  41,290  75,667 

        

2563        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   20,056  19,413  22,755  62,224 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน 7,069  (9,080)  5,526  3,515 
โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 
   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ– ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 
(943) 

  
943 

  
-  - 

โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 
   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ– ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 
(1,542) 

  
(466) 

  
2,008  - 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีช าระคืน/ตดัรายการ  (26,459)  (9,046)  (20,796)  (56,301) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  17,672  18,347  21,381  57,400 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 15,853  20,111  30,874  66,838 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้นระหว่างปีส าหรับลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือ  

สินทรัพยท่ี์ไม่มีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 
2564  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,506  18,534  25,988  58,028 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน 8,533  (9,154)  4,773  4,152 
โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 
   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ– ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต (420)  420  -  - 
โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 
   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ– ดอ้ยค่าดา้นเครดิต (1,424)  (328)  1,752  - 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีช าระคืน/ตดัรายการ  (21,934)  (8,099)  (12,304)  (42,337) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  12,550  18,755  19,210  50,515 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  10,811  20,128  39,419  70,358 
        

2563        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,852  17,307  17,394  51,553 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน 8,200  (9,094)  3,709  2,815 
โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 
   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ– ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 
(722) 

  
722 

  
-  - 

โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 
   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ– ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 
(1,331) 

  
(246) 

  
1,577  - 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีช าระคืน/ตดัรายการ  (24,911)  (7,369)  (16,112)  (48,392) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  15,418  17,214  19,420  52,052 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 13,506  18,534  25,988  58,028 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

79 

(ข.1.3) ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ  
 

 งบกำรเงินรวม 
 2564 
 ท่ีถึงก าหนดช าระ 

ภายในหน่ึงปี (1) 

ท่ีถึงก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี 

 
รวม 

  (พันบาท)  
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 82,294 6,110 88,404 
หัก ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (3,415) (854) (4,269) 

 78,879 5,256 84,135 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (801) - (801) 

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 78,078 5,256 83,334 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2563 
 ท่ีถึงก าหนดช าระ 

ภายในหน่ึงปี (1) 

ท่ีถึงก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี 

 
รวม 

  (พันบาท)  
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 25,336 7,000 32,336 
หัก ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (2,006) (1,504) (3,510) 

 23,330 5,496 28,826 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (278) - (278) 

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 23,052 5,496 28,548 
 

(1) ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้นเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ส าหรับลูกหน้ีเงิน
ใหสิ้นเช่ือโดยไม่ค านึงหลกัประกนัและการปรับเครดิตใหดี้ข้ึนดา้นอ่ืน ๆ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2564 

 

สินทรัพยท่ี์ไม่มี
การเพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 
ปกติ 83,344  -  -  83,344 
คา้งช าระเกิน 3 งวด -  -  791  791 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (10)  -  (791)  (801) 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 83,334  -  -  83,334 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2563 

 

สินทรัพยท่ี์ไม่มี
การเพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 
ปกติ 28,467  -  -  28,467 
คา้งช าระ 2 งวด -  341  -  341 
คา้งช าระเกิน 3 งวด -  -  18  18 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (88)  (172)  (18)  (278) 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 28,379  169  -  28,548 
 

หลักประกนั  
 

นอกจากการพิจารณาคุณภาพดา้นเครดิตของคู่สัญญาแลว้ กลุ่มบริษทัยงัใชห้ลกัประกนัเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึง
ในการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตเพื่อลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบักลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่
มูลค่าหลักประกัน ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเพียงพอตามระดับความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษัทสามารถยอมรับได้ 
หลกัประกนัประกอบดว้ยท่ีดิน รถยนต ์และอ่ืนๆ ซ่ึงไดรั้บการประเมินมูลค่า ณ วนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของ
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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(ข.1.4) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมี
ความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าโดยอา้งอิงจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคู่สญัญาโดยบุคคลภายนอก 

 
(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด  
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดย
จ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตาม
สญัญา 
  

งบกำรเงินรวม   
  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกวา่ 
 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  
มากกวา่ 2 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
2564  

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           
เจา้หน้ีการคา้  13,232  13,232  -  -  13,232 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 188,801  191,172  -  -  191,172 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 78,687  31,528  32,943  14,216  78,687 
 280,720  235,932  32,943  14,216  283,091 

2563          

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           
เจา้หน้ีการคา้  20,439  20,439  -  -  20,439 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 50,899  51,156  -  -  51,156 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 119,304  45,191  36,818  43,346  125,355 
 190,642  116,786  36,818  43,346  196,950 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกวา่ 
 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  
มากกวา่ 2 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
2564  

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           
เจา้หน้ีการคา้  13,265  13,265  -  -  13,265 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 78,000  78,393  -  -  78,393 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 97,072  35,509  32,943  28,620  97,072 
 188,337  127,167  32,943  28,620  188,730 

          

2563          

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           
เจา้หน้ีการคา้  20,770  20,770  -  -  20,770 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 19,949  20,042  -  -  20,042 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 120,033  45,326  37,081  43,961  126,368 
 160,752  86,138  37,081  43,961  167,180 

 

25 กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน  
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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26 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สญัญาท่ียงัไม่รับรู้        
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ส านกังาน 59  598  59  598 
ซอฟตแ์วร์ -  498  -  498 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 6  611  6  611 
รวม 65  1,707  65  1,707 

        
ภาระผกูพนัอื่นๆ        
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสั้น 560  6,804  511  6,938 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 5,919  5,859  5,919  5,859 
สญัญาอ่ืนๆ 12,459  12,889  12,403  12,777 
รวม 18,938  25,552  18,833  25,574 
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