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 วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2565 

 

เรือ่ง ชีแ้จงผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี พ.ศ. 2564 ของบรษัิท เธียรสรุตัน ์จาํกดั (มหาชน) และกลุม่บรษัิทในเครอื 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสท่ี 4 สาํหรบัปี 2564 ของบรษัิท เธียรสรุตัน ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) และ บรษัิทยอ่ย 

(“กลุ่มบริษัท”) มีกาํไรสทุธิเท่ากับ 18.27 ลา้นบาทซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3 สาํหรบัปี 2564 ท่ีมีผลขาดทุนสทุธิเท่ากับ 

32.06 ลา้นบาทแลว้ถือวา่เริ่มมีการปรบัปรุงดีขึน้มาจากการบริหารตน้ทนุขาย ค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่ายและคา่ใชจ้่ายใน

การบรหิารท่ีสามารถลดลงรวมกบับรษัิทในเครอืท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีดีขึน้ อยา่งไรก็ตามเมื่อสรุปผลการดาํเนินงานสาํหรบั

ปี 2564 แลว้พบว่ามีกาํไรสทุธิเท่ากบั 31.01 ลา้นบาทเทียบกบัปีท่ีแลว้ท่ีมีกาํไรสทุธิเท่ากบั 143.13 ลา้นบาทจากผลกระทบ

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 ท่ีแพรก่ระจายอยา่งรุนแรงและยาวนานจนทาํใหเ้ศรษฐกิจ

ของประเทศไทยถดถอยและการ lockdown อนัเป็นอุปสรรคในการเดินตลาดจนส่งผลมาถึงยอดขายเครื่องกรองนํา้และ

เครือ่งใชไ้ฟฟา้ของบรษัิทลดลงมากกวา่ตน้ทนุการจดัจาํหนา่ย คา่ใชจ้่ายในการบรหิารท่ีลดลง จนเป็นผลทาํใหก้าํไรสทุธิรวม

ลดลงไป รวมกับการตัง้สาํรองดอ้ยค่าของเครื่องกรองนํา้ท่ีมีการยึดคืนมากขึน้ อนัส่งผลทาํใหใ้นปี 2564 กลุ่มบริษัท มีผล

กาํไรสทุธิตอ่หุน้เทา่กบั 0.057 บาท เมื่อเทียบกบัผลกาํไรสทุธิตอ่หุน้ของปี 2563 ท่ีเทา่กบั 0.261 บาท 

 

 บรษัิทขอชีแ้จงประเด็นสาํคญั ๆ ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปี 2564 ดงันี ้

• ปี 2564 นีถื้อเป็นปีแห่งการปรบัภาพลกัษณอ์งคก์รดว้ยการสรา้งแบรนดใ์หช้ดัเจน มีความทนัสมยัโดดเด่น 

และแตกต่าง โดยได้ปรบัเปลี่ยนทั้งโลโก้ใหม่ วิสัยทัศน์ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย พรอ้มเนน้ยํา้ช่ือแบรนด  ์           

"ทีเอสอาร"์ แทนช่ือบรษัิท 

• บริษัทยงัคงใหม้ีการพฒันาระบบการขายแบบ O-2-O (Online to Offline) เพ่ือดาํเนินกลยทุธก์ารตลาดแบบ 

Digital Marketing อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการโทรศัพท์หาลูกคา้ใหม่และลูกคา้เก่า พรอ้มการทาํแผน

โฆษณาประชาสมัพนัธส์าํหรบัการขายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟา้ เครือ่งกรองนํา้และเครือ่งทาํนํา้แข็งโดยอาศยัจดุแข็ง

ของโปรแกรม “ผอ่นสบาย” ประสานกบัทีมงานเดินตลาดขายตรงของบริษัทท่ีกระจายอยูต่ามพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัง้

ในเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และตา่งจงัหวดัทั่วประเทศไทย 

• การขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองของกลุม่ธุรกิจเครื่องกรองนํา้ โดยมีการปรบักลยทุธข์ยายตลาดไปยงักลุม่ B2B 

มากขึน้ จากเดิมท่ีเนน้กลุม่ B2C เน่ืองจากเป็นกลุม่ท่ีมีกาํลงัซือ้อย่างต่อเน่ือง และเป็นการขยายสดัสว่นการ

ขายลกูคา้เงินสดใหส้งูขึน้ จากเดิมท่ีมีพอรต์ลกูคา้เงินผอ่นมากถึง 80% 

• หลงัจากท่ีไดเ้ริม่ใหม้ีการขยายสาขาและเพ่ิมทีมขายตรงในไตรมาสแรกจนมาประสบกบัปัญหาผลกระทบของ

โรคระบาด COVID-19 ทาํใหไ้ม่สามารถรบัพนกังานขาย และไม่สามารถเพ่ิมทีมการขายตรงได ้เน่ืองจาก

มาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดในการรบัพนกังานใหม่และการเขา้พบลกูคา้ท่ีบา้น ดงันัน้บริษัทจึงไดม้ีการ

ปรบักลยทุธ ์ภายใตม้าตรการ Lock down ของภาครฐับาล เป็นชะลอการขยายสาขาและการเพ่ิมทีมขายใน



 

เขตพืน้ท่ีสีแดงและสีแดงเขม้ โดยเนน้ใหพ้นกังานขายทกุคนไดร้บัการฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกนั COVID-19 และ

ปฏิบตัิตามมาตรการการป้องกนัโรคระบาด COVID-19 อย่างจริงจงั ทัง้จากตวัพนกังานและลกูคา้ สว่นการ

ปรับ  Business and Product Portfolio Management นั้น ได้มี การพัฒนา รูปแบบในเรื่ องของสินค้า               

ช่องทางการจาํหนา่ย บรกิารช่าง และบรกิารทางการเงิน ไมว่า่จะเป็นการจาํหนา่ยเครือ่งกรองนํา้ชัน้นาํหลาย

แบรนด ์จากประเทศเกาหล ีจีน ญ่ีปุ่ น และยโุรป ดว้ยการทาํตลาดออนไลนผ์า่น Website ท่ีช่ือ DrinkCo และ

การจาํหน่ายเครื่องผลิตนํา้แข็งยี่หอ้ “อลัไพน”์ ชุดบาํบดันํา้ใช ้(Water mate) และการทาํ Cross Selling อีก

ทัง้การขยายบรกิารสนิเช่ือของบรษัิทยอ่ยท่ีเป็นสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต ์รถบรรทกุ สนิเช่ือ Floor Plan และสนิเช่ือ

เงินกูท่ี้มีหลกัประกนั 

• บริษัทยงัคงใหม้ีฝึกอบรมและพฒันาพนกังานขาย เครดิต ช่างและบริการใหม้ารองรบัการใหบ้ริการหลงัการ

ขายอยา่งครบวงจร 

• บริษัทยงัคงมุง่มั่นในทาํการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑเ์ครื่องกรองนํา้อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือพฒันาคณุภาพสนิคา้

ใหส้ามารถผลิตนํา้ดื่มท่ีสะอาด ถกูสขุอนามยั รวมทัง้พฒันาออกแบบผลิตภณัฑใ์หม้ีความทนัสมยั โดยการ

นาํเอาเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใชเ้พ่ืออาํนวยความสะดวกในการใชง้านใหก้บัผูบ้รโิภคอยา่งตอ่เน่ือง 

• เพ่ือเป็นการปรบัโครงสรา้งของคา่ใชจ้่ายใหเ้หมาะสมกบัการขายของเครือ่งกรองนํา้ท่ีลดลงตามสถานการณ์

โรคระบาด Covid-19 กลุ่มบริษัทไดป้รบัการบริหารจดัการองคก์ร (Lean organization) ใหม้ีประสิทธิภาพ

มากขึน้ โดยตัง้สาํรองผลประโยชนพ์นกังาน ค่าชดเชยการเลิกสญัญาเช่าทัง้ในส่วนของรถยนตท่ี์ใชใ้นการ

เดินตลาด และค่าเช่าสาขาก่อนกาํหนด ประมาณ 14 ลา้นบาท ส่งผลทาํใหบ้ริษัทสามารถลดค่าใชจ้่ายได ้          

3 ลา้นบาทตอ่เดือน 

• จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7 เมื่อวนัท่ี 27 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมไดม้ีมติอนุมตัิปิดบริษัท            

ทีเอสอาร ์ลาว จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท เจบี ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว         

ท่ีบริษัทถือหุน้อยู่ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 และแต่งตัง้กลุม่บริษัท เจบี เป็นตวัแทนจาํหนา่ย (Sole Distributor) 

ในการจาํหนา่ยเครือ่งกรองนํา้และสารกรองแทน ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารบรหิารจดัการในสถานการณท่ี์มีการระบาด

ของโรคโควิด (Covid-19) เกิดความคลอ่งตวั และเพ่ือลดคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินการ ซึง่ในการปิดบรษัิทรว่ม

ทนุดงักลา่ว กลุม่บรษัิทไดม้ีการตัง้สาํรองดอ้ยคา่ของเงินลงทนุไปประมาณ 5 ลา้นบาท 

• บรษัิทยงัคงมุง่มั่นในการดาํเนินการตามแผนของการลดตน้ทนุ และคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ดว้ยการ

ปรบัปรุงและพฒันาระบบการผลติและการบรหิารจดัการดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

• ตามมติการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ไดม้ีการอนุมัติใหม้ีการ

จาํหนา่ยหุน้ท่ีซือ้คืน (Treasury Stock) ระหวา่งวนัท่ี 14 เมษายน 2563 ถึง 14 ตลุาคม 2563 ทัง้หมดจาํนวน 

2,697,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของหุ้นท่ีจําหน่ายซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิน้ 5.61 ล้านบาทในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยระหวา่งวนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถึงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 บริษัทไดด้าํเนินการจด

ทะเบียนลดทนุโดยการตดัหุน้ท่ีซือ้คืนท่ีมิไดจ้าํหน่ายเป็นจาํนวน 270,900 หุน้ และไดด้าํเนินการจดทะเบียน

ลดทนุตอ่กระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 

• ตามมติการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 3/2564 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ก็ไดม้ีการอนมุตัิเปลี่ยนแปลง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก งบการเงินเฉพาะของบริษัท เป็นพิจารณาจาก งบการเงินรวม

ของบรษัิท 



 

• ตามมติการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลสาํหรบัปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.040 บาทเป็นจาํนวนเงินรวม 21.98 ลา้นบาท เงินปันผล

ดงักลา่วไดม้ีการจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2564 

 

ขอ้สงัเกตสาํหรบัผลประกอบการท่ีสาํคญัของสาํหรบัปี 2564 

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

รายได ้

รายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้ 

สาํหรบัปี 2564 กลุม่บรษัิทมีรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินให้

สนิเช่ือของบรษัิทยอ่ย (“รายไดร้วม”) เทา่กบั 1,657.76 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 252.15 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 13.20 

ซึ่งประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายสินคา้จาํนวน 1,411.52 ลา้นบาท ลดลง 274.02 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 16.26 รวม

กบัดอกผลตามสญัญาเช่าซือ้และดอกเบีย้จากลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือจาํนวน 246.24 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 21.87 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9.75 รายไดจ้ากการขายท่ีลดลงนีเ้ป็นผลมาจากการขายเครื่องกรองนํา้ และเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีลดลงจาก

ผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ท่ีรุนแรงและแพร่กระจายไปทั่วพืน้ท่ีจนบริษัทไม่สามารถรบัพนักงานขาย และไม่

สามารถเพ่ิมทีมการขายตรงไดจ้ากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในการรบัพนกังานใหม่และการเขา้พบลกูคา้ท่ีบา้น 

ภายใตม้าตรการ Lock down ของรฐับาล แต่รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินใหกู้เ้พ่ิมขึน้จากการ

ขยายธุรกิจของ บรษัิท เธียรสรุตัน ์ลสีซิ่ง จาํกดัท่ีไดด้าํเนินการพฒันารูปแบบการใหส้นิเช่ือท่ีมหีลกัประกนัเพ่ิมขึน้ไมว่า่จะเป็น

สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต ์รถบรรทกุ ธุรกิจ Floor Plan และเงินใหส้นิเช่ือแบบมีหลกัประกนั 

 

รายไดอ่ื้น 

กลุ่มบริษัทมีรายไดอ่ื้นสาํหรบัปี 2564 เท่ากบั 35.73 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้เท่ากบั 2.76 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี

ก่อน สาเหตหุลกัมาจากรายไดค้า่ธรรมเนียมของบรษัิทเธียรสรุตันล์สิซิ่งจาํกดัสาํหรบัการปลอ่ยสนิเช่ือใหม ่

 

คา่ใชจ้่าย 

ตน้ทนุขาย 

ตน้ทนุขายของกลุม่บรษัิทสาํหรบัปี 2564 มีจาํนวน 345.68 ลา้นบาท ซึง่ลดลงเทา่กบั 90.14 ลา้นบาทจากปีก่อน 

หรือลดลงรอ้ยละ 20.68 โดยมีสดัสว่นตน้ทนุขายตอ่รายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้าก

ลกูหนีเ้งินใหส้นิเช่ือสาํหรบัปี 2563 ลดลงจากรอ้ยละ 22.82 สาํหรบัปี 2563 เป็นรอ้ยละ 20.85 อนัเน่ืองมาจากสดัสว่นมลูคา่

การขายท่ีเพ่ิมขึน้ของเครื่องกรองนํา้ท่ีมีอตัรากาํไรขัน้ตน้ของสินคา้ (Product margin)ท่ีสงู รวมกบัผลของการบริหารตน้ทนุ

การผลติใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 

  



 

 

ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ย 

ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ยของกลุม่บรษัิทสาํหรบัปี 2564 เทา่กบั 640.00 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 35.86 

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.31 สดัสว่นตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายต่อรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่า

ซือ้และรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือสาํหรบัปี 2564 อยู่ท่ีรอ้ยละ 38.61 ซึ่งสงูกวา่ปีก่อนท่ีเท่ากบัรอ้ยละ 35.39 การเพ่ิมขึน้

นีเ้ป็นผลมาจากยอดขายของเครื่องกรองนํา้ และเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีลดลงไม่เป็นไปตามแผนท่ีบริษัทไดม้ีการดาํเนินการไปใน

การขยายสาขาและเพ่ิมจาํนวนทีมขายตรง จึงทาํใหบ้รษัิทตอ้งมาปรบักลยทุธเ์ป็นชะลอการขยายสาขาและชะลอการเพ่ิมทีม

ขายในพืน้ท่ี สีแดงและสีแดงเขม้ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์เพ่ือลดค่าใชจ้่ายแต่ยงัคงใหม้ีการทาํ Business and Product 

Portfolio Management ดว้ยการพฒันารูปแบบในเรื่องของสินคา้ ช่องทางการจาํหนา่ย บริการช่าง และ บริการทางการเงิน 

ตอ่ไป และเพ่ือเป็นการปรบัโครงสรา้งของคา่ใชจ้่ายใหเ้หมาะกบัสถานการณโ์รคระบาดโควิด บรษัิทจึงไดม้ีการพิจารณาจ่าย

ค่าปรบัในการยกเลิกสญัญาเช่าใชร้ถยนตเ์ดินตลาดและการเช่าสาขาลงอนัถือเป็นค่าใชจ้่ายครัง้เดียว เพ่ือลดค่าใชจ้่ายใน

การเช่าลงในเดือนตอ่ ๆ ไป 

 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

คา่ใชจ้่ายในการบริหารของกลุม่บริษัทสาํหรบัปี 2564 เท่ากบั 424.12 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 10.19 

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.35 โดยมีสดัสว่นค่าใชจ้่ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญา

เช่าซือ้และรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือเพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 22.74 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 25.58 ซึ่งการเพ่ิมขึน้ดงักลา่วนัน้

เป็นผลมาจากยอดรายไดร้วมท่ีลดลง ในขณะท่ีบริษัทไดม้ีการวางแผนในการพฒันาธุรกิจและบริการไวจ้ึงทาํใหค้่าใชจ้่าย

เก่ียวกบัพนกังานเพ่ิมขึน้ รวมกับค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการเก่ียวกบัสถานการณโ์รคระบาด COVID-19 ท่ีใชไ้ปในการ

จดัหาวคัซีนและอปุกรณส์าํหรบัการปอ้งกนัโรคระบาด COVID-19 ใหก้บัพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตามบรษัิทก็ไดม้ีการ

นาํแผนดงักล่าวมาพิจารณาปรบัเปลี่ยนใหม่ใหส้ามารถลดค่าใชจ้่ายในการบริหารท่ีซํา้ซอ้นและไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนก์บั

บริษัท ด้วยการนาํระบบสารสนเทศ (Technology)  RPA และระบบ Outsourcings มาใช้แทนการปฏิบัติงานท่ีตอ้งใช้

กาํลงัคน 

 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (ปี 2563: หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู) 

สาํหรบัปี 2564 กลุม่บริษัทมีขาดทนุจากการดอ้ยค่า จาํนวน 231.19 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจาํนวน 15.19 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 7.03 อนัเป็นผลมาจากการบนัทึกรบัรูผ้ลขาดทุนจากสินคา้ท่ียึดคืนทนัทีจากการตรวจสอบ

คณุภาพของลกูหนีท่ี้ไดม้ีการติดตัง้ของเครือ่งกรองนํา้ในเชิงรุกเพ่ือเป็นการระมดัระวงัคณุภาพของการชาํระเงินของลกูหนีเ้ชา่

ซือ้ท่ีจะเกิดขึน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาด COVID-19 และเป็นการสอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 9 

  



 

 

กาํไร 

กาํไรขัน้ตน้ 

กาํไรขัน้ตน้ (คาํนวณโดยนาํรายไดจ้ากการขาย รวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินให้

สนิเช่ือ หกัดว้ยตน้ทนุขาย) ของกลุม่บรษัิทสาํหรบัปี 2564 และปี 2563 เทา่กบั 1,312.08 ลา้นบาท และ 1,474.09 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 79.15 และรอ้ยละ 77.18 ตามลาํดบั กาํไรขัน้ตน้ลดลง 162.01 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 10.99 เน่ืองจาก

รายไดจ้ากการขายลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 16.26 ในขณะท่ีรายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซือ้และรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินใหส้นิเช่ือ

เพ่ิมขึน้เทา่กบัรอ้ยละ 9.75 ดว้ยเหตผุลตามท่ีไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

 

กาํไรสทุธิ 

สาํหรบัปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกาํไรสทุธิเท่ากบั 31.01 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 112.11 ลา้นบาท หรือ

ลดลงรอ้ยละ 78.33 (ในปี 2563 มีกาํไรสทุธิ 143.13 ลา้นบาท) อตัรากาํไรสทุธิต่อรายไดร้วมสาํหรบัปี 2564 ปรบัตวัลดลง

จากรอ้ยละ 7.49 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 1.87 ตามเหตผุลท่ีกลา่วมาขา้งตน้ 

 

ฐานะการเงิน 

สนิทรพัย ์

ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุม่บริษัทมีสินทรพัยร์วมจาํนวน 1,712.14 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 20.60 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 1.22 เมื่อเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2563 สนิทรพัยท่ี์เพ่ิมขึน้นีส้าเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของสนิคา้คงเหลอืเท่ากบั 

59.23 ลา้นบาท เพ่ือรองรบั Backlog ของการขายเครือ่งทาํนํา้แข็งท่ีลกูคา้สั่งจองและวางเงินมดัจาํแลว้รอการติดตัง้รวมกบั

การสต๊อกของวตัถดุิบท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือมาทาํเครื่องกรองนํา้รุน่ใหม่ และการเพ่ิมขึน้ของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์เท่ากบั 61.91 

ลา้นบาทจากการซือ้ท่ีดินท่ีติดถนนสามคัคีเพ่ือพฒันาก่อสรา้งคลงัสินคา้เพ่ือรองรบัธุรกิจท่ีขยาย แทนการเช่า ในขณะท่ี

ลกูหนีเ้ช่าซือ้และลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือลดลงเทา่กบั 33.93 ลา้นบาทจากยอดขายเช่าซือ้ของเครือ่งกรองนํา้และเครื่องใชไ้ฟฟา้

ใหม่ท่ีลดลง  เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลงเท่ากับ 22.92 ลา้นบาทจากการคืนเงินของบรษัิทเบตเตอร ์

ดรมีจาํกดั  สนิทรพัยส์ทิธิการใชล้ดลงเทา่กบั 25.17 ลา้นบาทจากการปรบัลดการเช่าใชร้ถยนตเ์ดินตลาดลงเพ่ือใหเ้หมาะกบั

ยอดขายท่ีลดลง และสนิทรพัยอ่ื์นลดลงเทา่กบั 14.12 ลา้นบาท  

ขอ้มลูคณุภาพของลกูหนีต้าม Portfolio ทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เปรยีบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 แสดงถึงการค้างชําระท่ีเกิน 3 เดือนขึน้ไปเพ่ิมขึน้จาก 4.75% ขึน้เป็น 6.18% อันเน่ืองมาจากผลกระทบจาก

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 ท่ียาวนานและตอ่เน่ืองมาตลอด ซึง่บรษัิทก็ไดม้ีมาตรการผ่อน

ปรนตามนโยบายของรฐับาลใหส้าํหรบัลกูหนีเ้ช่าซือ้เครื่องกรองนํา้ท่ีมีประวตัิการชาํระเงินท่ีดี แต่ตอ้งประสบกับปัญหา

ทางการเงินจากสถานการณข์องโรคระบาดโควิด จึงทาํใหไ้ม่สามารถชาํระเงินตามสญัญาเช่าซือ้ไดด้ว้ยการ Refinance 

ขยายเวลาการชาํระหนี ้ซึ่งในทางบญัชีบริษัทถือเป็นลกูหนีม้ีการคา้งชาํระ จึงทาํใหล้กูหนีท่ี้คา้งชาํระเกิน 3 เดือนนีเ้พ่ิมขึน้

ดงักลา่ว แต่ลกูหนีส้าํหรบักลุม่อ่ืน ๆ นัน้อนัไดแ้ก่ ลกูหนีเ้ช่าซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ียงัมีมาตรฐานการควบคมุ NPL ตํ่ากว่า 5% 

รวมทัง้ลูกหนีเ้ช่าซือ้รถยนต ์รถบรรทุก และ ลูกหนีส้ินเช่ือ Floor Plan ท่ีมีการคา้งชาํระท่ีเกิน 3 เดือน (NPL) นัน้อยู่เพียง          

1-2% เทา่นัน้ 

 



 

 

 

หนีส้นิ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ากบั 460.94 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 44.43 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ย

ละ 10.67 จาก 31 ธันวาคม 2563 หนีส้ินส่วนท่ีเพ่ิมขึน้มาจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมขึน้ 137.90 ลา้น

บาทหกักบัเจา้หนีก้ารคา้ หนีส้นิตามสญัญาเช่า และ เจา้หนีก้รมสรรพากรท่ีลดลง 

 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

ณ 31 ธนัวาคม 2564 กลุม่บรษัิทมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และตั๋วสญัญาใชเ้งินเทา่กบั 188.80 ลา้นบาทเพ่ือ

นาํมาใชใ้นการขยายธุรกิจสนิเช่ือของบรษัิท เธียรสรุตัน ์ลสีซิ่ง จาํกดั และนาํมาลงทนุในท่ีดิน 

 

สว่นของผูถื้อหุน้ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 1,251.19 ลา้นบาท (ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 

1,275.02 ลา้นบาท) ลดลง 23.83 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.87 

ณ 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้เทา่กบั 0.37 เทา่ (ณ 31 ธนัวาคม 2563 เทา่กบั 

0.33 เท่า) และมูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้เท่ากับ 2.28 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2.32 บาทต่อหุน้) อนัเป็นผลมา

จากกาํไรสทุธิท่ีไดร้บัจากผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลา 12 เดือนท่ีผ่านมาของปี 2564 หกักบัเงินปันผลของผลการ

ดาํเนินงานครึง่ปีแรกของปี 2564 ท่ีประกาศจ่ายในเดือนกนัยายน 2564 ท่ีผา่นมา 

 

จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบขอ้มลูผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบรษัิท 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษัิท เธียรสรุตัน ์จาํกดั (มหาชน) 
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กรรมการผูจ้ดัการ 

 


