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 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
 
เรือ่ง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัปี พ.ศ. 2563 ของบรษัิท เธียรสรุตัน ์จ ากดั (มหาชน) และกลุม่บรษัิทในเครอื 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 ของบริษัท เธียรสุรตัน ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ บริษัทย่อย (“กลุ่ม
บริษัท”) มีก าไรสทุธิเท่ากับ 143.13 ลา้นบาทซึ่งเมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ที่มีก าไรสทุธิเท่ากบั 109.63 ลา้นบาท ซึ่งแสดงถึงผล
ประกอบการที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่องแมว้า่เศรษฐกิจของประเทศไทยจะถดถอยจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีผลท าให้ผลก าไรสุทธิส าหรับปีเพิ่มขึน้เท่ากับ 33.50 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30.56% ทั้งนี  ้
เนื่องมาจากเครื่องกรองน า้ที่ขายเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทีมขายตรงเพื่อกระจายการขายครอบคลมุพืน้ที่ทัง้กรุงเทพปริมณฑล
และต่างจงัหวดัมากขึน้รวมกบัการมีผลิตภณัฑใ์หมท่ี่เก่ียวเนื่องอนัไดแ้ก่เครื่องท าน า้แข็งเขา้มาจ าหน่ายเพิ่มขึน้ ประกอบกบั 
เปอรเ์ซ็นตข์องตน้ทนุขาย คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารเมื่อเทียบกบัรายไดร้วมที่ลดลง เวน้แตข่าดทนุจากการดอ้ยคา่หรอื
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูที่ไดม้ีการตัง้ส  ารองเพิ่มขึน้จากผลของการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 9 (TFRS 9) และการบนัทึกบญัชีดอ้ยค่าส าหรบัเครื่องกรองน า้ที่ยึดคืนทนัที ท าใหก้ าไรต่อหุน้ของกลุ่มบริษัทในปีนี ้
เทา่กบั 0.261 บาทเทียบกบัผลก าไรตอ่หุน้ในปีก่อนที่เทา่กบั 0.199 บาท 

 
 บรษัิทขอชีแ้จงประเด็นส าคญั ๆ ที่เกิดขึน้ระหวา่งปี 2563 ดงันี ้

• บริษัทยงัคงใหม้ีการพฒันาระบบการขายแบบ O-2-O (Online to Offline) เพื่อด าเนินกลยทุธก์ารตลาดแบบ 
Digital Marketing อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบัการโทรศพัทห์าลกูคา้ไม่ว่าจะเป็นลกูคา้ใหม่หรือลกูคา้เก่า และ
การท าแผนโฆษณาประชาสมัพนัธส์  าหรบัการขายทัง้เครื่องใชไ้ฟฟา้และเครือ่งกรองน า้โดยอาศยัจุดแข็งของ
โปรแกรม “ผ่อนสบาย” ประสานกับทีมเดินตลาดขายตรงของบริษัทที่กระจายอยู่ตามพืน้ที่ต่าง ๆ ทัง้ใน
กรุงเทพ ปรมิณฑล และตา่งจงัหวดัของประเทศไทย 

• บริษัทยงัคงใหม้ีฝึกอบรมและพฒันาพนกังานขาย  เครดิต และช่างใหม้ารองรบัการใหบ้ริการหลงัการขาย
อยา่งครบวงจร 

• บริษัทยงัคงมุง่มั่นในท าการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑเ์ครื่องกรองน า้อยา่งตอ่เนื่องเพื่อพฒันาคณุภาพสนิคา้
ใหส้ามารถผลิตน า้ดื่มที่สะอาด ถกูสขุอนามยั รวมทัง้การพฒันาออกแบบผลิตภณัฑใ์หม้ีความทนัสมยั โดย
การน าเอาเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในการใชง้านใหก้บัผูบ้รโิภคอยา่งตอ่เนื่อง 

• บรษัิทยงัคงมุง่มั่นในการด าเนินการตามแผนของการลดตน้ทนุ และคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ดว้ยการ
ปรบัปรุงและพฒันาระบบการผลติและการบรหิารจดัการดว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

• ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 และฉบับที่  16                
เป็นครัง้แรก ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 กลุ่มบริษัทไดม้ีการปรบัปรุงผลกระทบกบัก าไร
สะสม หรือองค์ประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทจะไม่น า



 

ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่นีม้าถือปฏิบตัิกบัขอ้มลูที่แสดงเปรียบเทียบ การปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 นีท้  าใหก้ าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ลดลงเท่ากบั 
6.82 ลา้นบาท จากผลขาดทนุสทุธิจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงินส าหรบังบการเงินรวม 

• เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) คณะกรรมการบรษัิท
ไดม้ีมติใหเ้ลื่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ที่ก าหนดจะจัดในวนัที่ 22 เมษายน 2563 แต่ไดม้ีการอนุมตัิการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัรา 0.08 บาทตอ่หุน้ เป็นเงิน
ทัง้สิน้ 43.97 ลา้นบาท ซึ่งไดม้ีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วไปแลว้วนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 และ
ไดม้ีการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ขึน้ใหมแ่ลว้เมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 

• ตามการประชมุคณะกรรมการของบรษัิท ณ วนัท่ี 13 สงิหาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลส าหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาทเป็นจ านวนเงินรวม 46.51 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักลา่วไดม้ีการจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 

• ตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2563 ไดม้ีมติอนุมตัิโครงการซือ้หุน้คืน 
(Treasury Stock) เพื่อบรหิารทางการเงิน ในวงเงินไมเ่กิน 10 ลา้นบาท โดยจ านวนหุน้ท่ีจะซือ้คืน 10 ลา้นหุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จ านวนหุน้ที่จะซือ้คืน คิดเป็น 1.82% ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดซือ้ใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีก าหนดระยะเวลาซือ้หุน้คืนระหว่างวันที่ 14 เมษายน 2563 ถึง         
14 ตลุาคม 2563 ซึ่งไดค้รบระยะเวลาของการซือ้หุน้คืนแลว้โดยไดม้ีการซือ้หุน้คืนมาทัง้หมด 2,697,900 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 0.49 ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท มีมลูคา่รวมทัง้สิน้ 5.61 ลา้นบาทซึง่ไดแ้สดง
เป็นรายการแยกต่างหากในสว่นของผูถื้อหุน้ และแสดงเป็นรายการหกัในสว่นของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 
พรอ้มกนันีไ้ดจ้ดัสรรก าไรสะสมไวเ้ป็นส ารองหุน้ทนุซือ้คืนในจ านวนเดียวกนั 

• ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 ไดม้ีมติใหบ้ริษัทเขา้รว่ม
ลงทุนในสัดส่วน 54.00% ในการจัดตั้งบริษัท อัลไพน์ วอเตอร ์จ ากัด ซึ่งได้จดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วันที่           
26 พฤษภาคม 2563 โดยมีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 10 ลา้นบาท และไดม้ีการเรียกทนุช าระไปแลว้ 70% ของ
ทนุจดทะเบียน ซึง่บรษัิทดงักลา่วจะเขา้มาด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขาย การใหเ้ช่าและบรกิารส าหรบัชุด
เครื่องท าน า้แข็งที่ประกอบดว้ยเครื่องท าน า้แข็งและเครื่องกรองน า้ ที่จะช่วยสง่เสริมและสรา้งการเติบโตของ
รายได้ที่มั่นคงแก่บริษัทในอนาคต โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องท าน า้แข็งนั้นจะมีการผลิตน า้แข็งที่ถูก
สุขอนามัยจากน ้าสะอาดที่ผ่านเครื่องกรองน ้าของบริษัท ที่จะมีบริการเปลี่ยนสารกรองและบริการ               
หลงัการขาย (After Sale Service) อย่างเป็นระบบครบวงจรที่แตกต่างกบัคู่แข่งในตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย
ใหก้บักลุม่บริษัทในฐานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทมีอ านาจในการบริหารจดัการ และในทา้ยที่สดุจะช่วยสรา้ง
ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทเพิ่มขึน้ในระยะยาว 

• บริษัทไดร้บัความไวว้างใจจาก บริษัท ปตท.น า้มนัและการคา้ปลีก จ ากัด (มหาขน) (PTTOR) ในการขาย
เครือ่งท าน า้แข็งใหก้บัรา้นกาแฟคาเฟ่ อเมซอน มีมลูคา่การขายเครือ่งท าน า้แข็ง 22 ลา้นบาท 

•  หลงัจากที่บริษัทไดม้ีการร่วมลงทุนกับบริษัท อลัไพน ์วอเตอร ์จ ากัด แลว้บริษัทก็ไดม้าร่วมงาน Thailand 
Coffee Fest 2020 เพื่อเปิดตวัธุรกิจใหม่ที่ช่ือว่า DrinkCo ที่จะเขา้มาท าธุรกิจออนไลนเ์พื่อจ าหน่ายเครื่อง
กรองน า้ชั้นน าหลายแบรนด์จากญ่ีปุ่ น เกาหลี จีน และ ยุโรป ให้เหมาะกับสภาพพืน้ที่น  า้ของผู้บริโภค           
โดยผูบ้รโิภคสามารถตดัสนิใจเลอืกเครือ่งกรองน า้ไดต้ามความตอ้งการ 



 

 
ขอ้สงัเกตส าหรบัผลประกอบการท่ีส าคญัของส าหรบัปี 2563 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
รายได ้ 
รายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้ 

ส าหรบัปี 2563 กลุม่บรษัิทมีรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินให้
สินเช่ือของบริษัทย่อย (“รายไดร้วม”) เท่ากับ 1,909.91 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 273.45 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
16.71 ซึ่งประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายสินคา้จ านวน 1,685.54 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 229.18 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
15.74 รวมกบัดอกผลตามสญัญาเช่าซือ้และดอกเบีย้จากลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือจ านวน 224.36 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 44.27 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 24.58 รายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้นีเ้ป็นผลมาจากการขายเครื่องกรองน า้  และเครื่องท าน า้แข็งที่
เพิ่มขึน้ ดว้ยการเพิ่มทีมขายตรงที่มีน าขอ้มลูมาจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) และการประปาสว่นภมูิภาคมาใชใ้น
การบริหารพืน้ที่การขายเครื่องกรองน ้าและติดตามทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมกับการร่วมลงทุนในบริษัท                 
อลัไพน ์ วอเตอร ์จ ากดั เพื่อมาขายเครื่องท าน า้แข็งและเครื่องกรองน า้ ประกอบกบัดอกผลตามสญัญาเช่าซือ้ที่เพิ่มขึน้จาก
บญัชีเช่าซือ้ใหมท่ี่เพิ่มขึน้และการรบัรูต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 รวมกบัรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือ
ใหมท่ี่เริม่เติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  
 
รายไดอ้ื่น 

กลุม่บรษัิทมีรายไดอ้ื่นส าหรบัปี 2563 เทา่กบั 32.97 ลา้นบาท ซึง่ลดลงเทา่กบั 7.35 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีกอ่น 
ทัง้นีเ้นื่องมาจากการปรบัปรุงรายการส่งเสริมการขาย (Contribution fee) ของกลุ่มบริษัทรวมกับรายไดจ้ากการขายเม็ด
พลาสติกบดและการเรยีกคืนจากหนีส้ญูที่ลดลง 
 
คา่ใชจ้่าย 
ตน้ทนุขาย 

ตน้ทุนขายของกลุ่มบริษัทส าหรบัปี 2563 มีจ านวน 435.82 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้เท่ากับ 26.70 ลา้นบาทจากปี
ก่อน หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.53 โดยมีสดัสว่นตน้ทนุขายตอ่รายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายได้
จากลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือส าหรบัปี 2562 ลดลงจากรอ้ยละ 25.00 ส  าหรบัปี 2562 เป็นรอ้ยละ 22.82 อนัเนื่องมาจากสดัสว่น
มลูค่าการขายที่เพิ่มขึน้ของเครื่องกรองน า้ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้ของสินคา้ (Product margin)ที่สงู รวมกบัผลของการบริหาร
ตน้ทนุการผลติใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 
 
คา่ใชจ้่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของกลุ่มบริษัทส าหรบัปี 2563 เท่ากับ 675.86 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 82.19 
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.84 สดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการขายตอ่รายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้
และรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือส าหรบัปี 2563 อยูท่ี่รอ้ยละ 35.39 ซึง่ลดลงจากปีก่อนที่เทา่กบัรอ้ยละ 36.28 การลดลงนี ้
เป็นผลมาจากการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และ Facebook ให้มี



 

ประสทิธิภาพมากขึน้ รวมกบัการปรบัปรุงโครงสรา้งของการขาย การจ่ายผลตอบแทนและการสง่เสรมิการขายของฝ่ายขายที่
มีการซ า้ซอ้นใหม้ีประสทิธิภาพและเหมาะสมมากขึน้ 
 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารของกลุม่บรษัิทส าหรบัปี 2563 เทา่กบั 434.31 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 32.44 
ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.07 โดยมีสดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการบรหิารตอ่รายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญา
เช่าซือ้และรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือลดลงจากรอ้ยละ 24.56 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 22.74 ในปี 2563 ซึ่งการลดลง
ดงักลา่วนัน้เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้อยา่งมีสาระส าคญัรวมกบัการบรหิารคา่ใชจ้่ายบรหิารตา่ง ๆ อนัไดแ้ก่ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพนักงานที่ลดลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019                   
และผลของแผนการลดค่าใชจ้่ายในการบริหารที่ซ  า้ซอ้นและไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนก์ับบริษัท โดยการน าระบบสารสนเทศ 
(Technology) และระบบ Outsourcings มาใชแ้ทนการปฏิบตัิงานท่ีตอ้งใชก้ าลงัคนที่ไดท้  าอยา่งตอ่เนื่องมาโดยตลอด 
 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (ปี 2563: หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู) 

ส าหรบัปี 2563 กลุม่บริษัทมีขาดทนุจากการดอ้ยคา่ จ านวน 216.00 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 81.80 
ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 60.96 อนัเป็นผลกระทบมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9)มา
บงัคบัใช ้อนึ่งในปี 2563 นี ้บริษัทไดม้ีการบนัทึกบญัชีดอ้ยค่าส าหรับเครื่องกรองน า้ที่ยึดคืนจ านวน 70.12 ลา้นบาทเพิ่มขึน้
ตามนโยบายในการบรหิารลกูหนีท้ี่คา้งช าระใหส้ามารถกลบัมาท าประโยชน ์ดว้ยการยดึคืนเครือ่งกรองน า้แลว้น ามาปรบัปรุง
คุณภาพ (Refurbish) ใหม่เพื่อที่จะน าจ าหน่ายไปเป็นเครื่องกรองน า้ Activ หรือน าไปบริจาคให้กับโรงเรียน วัด หรือ
หน่วยงานราชการ เพื่อการประชาสมัพนัธเ์ครื่องกรองน า้ของบริษัท ซึ่งด าเนินคูไ่ปกบัมาตรการในการพิจารณาอนมุตัิเครดิต
และการบริหารคุณภาพลกูหนีท้ี่เขม้งวด ดว้ยจ านวนงวดการผ่อนช าระที่สัน้ลงรวมกับระเบียบการหกัค่านายหนา้คืนจาก
พนกังานขายในกรณีที่มีการขายสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ที่ไมม่ีคณุภาพท่ีบรษัิทไดก้ าหนดไว ้
 
ก าไร 
ก าไรขัน้ตน้ 

ก าไรขัน้ตน้ (ค านวณโดยน ารายไดจ้ากการขาย รวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินให้
สนิเช่ือ หกัดว้ยตน้ทนุขาย) ของกลุม่บรษัิทส าหรบัปี 2563 และปี 2562 เทา่กบั 1,474.09 ลา้นบาท และ 1,227.34 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 77.18 และรอ้ยละ 75.00 ตามล าดบั ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 246.75 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.10 เนื่องจาก
รายไดจ้ากการขาย รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือที่เพิ่มขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 15.74 และ
รอ้ยละ 24.58 ตามล าดบัดว้ยเหตผุลตามที่ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
 
ก าไรสทุธิ 

ส าหรบัปี 2563 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากบั 143.13 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 33.50 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.56 (ในปี 2562 มีก าไรสทุธิ 109.63 ลา้นบาท) อตัราก าไรสทุธิตอ่รายไดร้วมส าหรบัปี 2563 ปรบัตวัเพิ่มขึน้
จากปีก่อนจากรอ้ยละ 6.70 เป็นรอ้ยละ 7.49 ตามเหตผุลที่กลา่วมาขา้งตน้ 
 



 

ฐานะการเงิน 
สนิทรพัย ์

ณ 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมจ านวน 1,691.54 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 244.00 ลา้นบาทหรอืเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 16.86 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2562 สินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้นีส้าเหตุหลกัมาจากการบนัทึกสินทรพัยส์ิทธิการใช้
เทา่กบั 117.83 ลา้นบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) ที่บงัคบัใช ้รวมกบัสนิคา้คงเหลือและ
ยอดสุทธิของลูกหนีเ้ช่าซือ้ที่ เพิ่มขึน้ท่ากับ 79.03 ลา้นบาทและ 37.29 ลา้นบาทตามล าดับ ในขณะที่ยอดสุทธิของที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ลดลงเท่ากับ 40.40 ลา้นบาท การเพิ่มขึน้ของสินคา้คงเหลือนีม้าจากการสั่งซือ้เครื่องท าน า้แข็งเพื่อ         
มารองรบัการขายในปี 2564 ส่วนการเพิ่มขึน้ของลกูหนีเ้ช่าซือ้นัน้มาจากยอดขายเช่าซือ้ใหม่ที่เพิ่มขึน้จากการขายเครื่อง
กรองน า้ ในขณะที่ที่ดิน อาคารและอปุกรณล์ดลงมาจากแผนการบริหารรถยนตท์ี่ใชใ้นการเดินตลาดที่ไดม้ีการเปลีย่นแปลง
จากการซือ้รถยนตม์าเป็นการเช่าใช ้เพื่อลดคา่ใชจ้่ายในการดแูลรกัษารถยนต  ์

 
ขอ้มูลคุณภาพของลกูหนีเ้ช่าซือ้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่า 

คณุภาพของหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้แยกตามอายขุองลกูหนีท้ีม่ีการคา้งช าระลดลงส าหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟา้ ในขณะท่ีเครือ่งกรอง
น า้เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย โดยพิจารณาจากมลูค่าของลูกหนีท้ี่คา้งช าระเกิน 3 งวด (NPL) ของเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ลดลงจากรอ้ยละ 
8.89 ลดลงเหลือรอ้ยละ 6.12 ในขณะที่เครื่องกรองน า้เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 3.46 เพิ่มเป็นรอ้ยละ 4.84 โดยการคา้งช าระที่
ลดลงของบญัชีเช่าซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้มาจากการพิจารณาเครดิตและการบริหารเก็บเงินที่เขม้งวด ส่วนการคา้งช าระที่
เพิ่มขึน้ของเครื่องกรองน า้มาจากผลกระทบของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 ที่ท  าใหล้กูคา้
ขอผ่อนผนัการช าระเงิน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยงัใชม้าตรการท่ีเขม้งวดกบัพนกังานขายส าหรบัความรบัผิดชอบกบัความ
เสียหายที่เกิดขึน้ดว้ยการหกัผลตอบแทนที่ไดจ้่ายไปกลบัคืนประกอบกบัการเรง่ใหเ้จา้หนา้ที่ฝ่ายเครดิตไปท าการตรวจสอบ
บญัชีผ่อนช าระเหลา่นัน้ว่าเกิดอะไรขึน้จะไดก้ าหนดแนวทางการแกไ้ขปรบัปรุงไดถ้กูตอ้ง  รวมทัง้การยึดคืนสินคา้ที่เพิ่มขึน้
ส  าหรบัลกูคา้ที่คา้งช าระเกินก าหนดแลว้น ามาขายเป็นสนิคา้มือสอง ในสว่นของเครือ่งใชไ้ฟฟา้นัน้ก็ไดม้ีการน าระบบการเก็บ
เงินแบบผสม (Hybrid) ระหวา่งการใหล้กูคา้มาช าระเงินเอง (Direct Payment) กบัการมีฝ่ายเครดิต และเรง่รดัไปช่วยส าหรบั
ลกูคา้ที่ไม่ไดร้บัผิดชอบในเรื่องของเวลาตามก าหนด รวมทัง้การก าหนดใหม้ีการพิจารณาอนมุตัิเครดิตใหร้อบคอบขึน้จาก
ขอ้มลูพฤติกรรมของลกูคา้ที่มีการผิดนดัช าระ พรอ้มทัง้การสง่เจา้หนา้ที่เครดิตไปช่วยเก็บส าหรบับญัชีเชา่ซือ้ที่คา้งช าระ หาก
เก็บไมไ่ดก็้ใหด้  าเนินการยดึสนิคา้นัน้คืน 
 
รายละเอียดของการคา้งช าระของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ แสดงตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

 
 

เครือ่งกรองน ำ้

ลูกหนีต้ำมสญัญำเชำ่ซือ้(หลงัหกัดอกผลเชำ่ซือ้และภำษขีำยรอตดับญัชี

หนว่ย : พนั บำท

การจัดล าดบัชัน้

ชัน้ที ่1 คา้งช าระไมเ่กนิ 1 งวด 539,482 87.43% 522,788 89.08% 13,459 2.49% 16,769 3.21%

ชัน้ที ่2 คา้งช าระไมเ่กนิ 3 งวด 47,717 7.73% 43,761 7.46% 18,534 38.84% 16,063 36.71%

ชัน้ที ่3 คา้งช าระเกนิ 3 งวด 29,849 4.84% 20,303 3.46% 25,988 87.06% 15,008 73.92%

ยอดรวม 617,048 100.00% 586,852 100.00% 57,981 9.40% 47,840 8.15%

อตัรำสว่นคำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญตอ่ยอดลูกหนีร้วม 9.40% 8.15%

เครือ่งกรองน ้า

ยอดคงเหลอืลกูหนีเ้ชา่ซือ้ คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 6231 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62



 

 
 
หนีส้นิ 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษัิทมีหนีส้นิรวมเทา่กบั 416.52 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 205.37 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 97.27 จาก 31 ธันวาคม 2562 หนีส้ินสว่นที่เพิ่มขึน้มาจากการบนัทึกของหนีส้ินตามสญัญาเช่าเท่ากบั 119.30 ลา้นบาท
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) ที่บงัคบัใช ้รวมกบัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที่เพิ่มขึน้เท่ากบั 
50.90 ลา้นบาท เพื่อน าใชใ้นการขยายธุรกิจสินเช่ือของบริษัท เธียรสรุตัน ์ลีสซิ่ง จ ากัด และเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นที่
เพิ่มขึน้เทา่กบั 43.63 ลา้นบาท จากการสั่งซือ้สนิคา้ที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรบัการขายที่เพิ่มขึน้ 
 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่บริษัทมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และตั๋วสญัญาใชเ้งินเท่ากบั 50.90 ลา้นบาทเพื่อ
น ามาใชใ้นการขยายธุรกิจสนิเช่ือของบรษัิท เธียรสรุตัน ์ลีสซิ่ง จ ากดั 

 
สว่นของผูถื้อหุน้ 

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 1,275.02 ลา้นบาท (ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 
1,236.39 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้ 38.63 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.12 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้เทา่กบั 0.33 เทา่ (ณ 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 
0.17 เท่า) และมูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้เท่ากับ 2.32 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2.25 บาทต่อหุน้) อนัเป็นผลมา
จากก าไรสทุธิที่ไดร้บัจากผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลา  12 เดือนที่ผ่านมาของปี 2563 หกักบัเงินปันผลของผลการ
ด าเนินงานครึง่ปีแรกของปี 2563 ที่ประกาศจ่ายในเดือนกนัยายน 2563 ที่ผา่นมา 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบขอ้มลูผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบรษัิท 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

บรษัิท เธียรสรุตัน ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 

(นายเอกรตัน ์ แจง้อยู)่ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ

ลูกหนีต้ำมสญัญำเชำ่ซือ้(หลงัหกัดอกผลเชำ่ซือ้และภำษขีำยรอตดับญัช)ี

หนว่ย : พนั บำท

การจัดล าดบัชัน้

ชัน้ที ่1 คา้งช าระไมเ่กนิ 1 งวด 132,870 88.10% 129,591 83.63% 2,394 1.80% 711 0.55%

ชัน้ที ่2 คา้งช าระไมเ่กนิ 3 งวด 8,721 5.78% 11,598 7.48% 1,577 18.08% 832 7.17%

ชัน้ที ่3 คา้งช าระเกนิ 3 งวด 9,223 6.12% 13,773 8.89% 4,886 52.98% 3,523 25.58%

ยอดรวม 150,814 100.00% 154,962 100.00% 8,857 5.87% 5,066 3.27%

อตัรำสว่นคำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญตอ่ยอดลูกหนีร้วม 5.87% 3.27%

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

ยอดคงเหลอืลกูหนีเ้ชา่ซือ้ คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62


