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TSR.IR. 012/2563 
 
 วนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
เรือ่ง ชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่ 1/2563 ของ บริษัทเธียรสุรตัน์ จ ากัด (มหาชน)                

และกลุ่มบรษิทัในเครอื 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่ 1/2563 ของบรษิัท เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) 
และบรษิทัยอ่ย (“กลุ่มบรษิทั”) มกี าไรสทุธเิทา่กบั 24.79 ลา้นบาทซึง่สงูกว่าปีทีแ่ลว้ในรอบระยะเวลาเดยีวกนั
เทา่กบั 4.03 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้เทา่กบัรอ้ยละ 19.40 อนัเนื่องมาจากรายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผล
ตามสญัญาเช่าซือ้ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 14.69 และรอ้ยละ 12.05 ตามล าดบั รวมกบัรอ้ยละของตน้ทุนขายต่อยอด
รายไดร้วมทีล่ดลงจากรอ้ยละ 25.45 ลดลงเหลอืรอ้ยละ 23.20 โดยทีก่ าไรต่อหุน้ของกลุ่มบรษิทัในไตรมาสนี้
เทา่กบั 0.045 บาทเทยีบกบัผลก าไรต่อหุน้ในไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นทีเ่ทา่กบั 0.037 บาท 
 
 บรษิทัขอชีแ้จงประเดน็ส าคญั ๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างไตรมาสที ่1/2563 ดงันี้ 

 บรษิทัยงัคงใหม้กีารพฒันาระบบการขายแบบ O-2-O (Online to Offline) เพื่อด าเนินกลยุทธ์
การตลาดแบบ Digital Marketing อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบัการโทรศพัทห์าลูกคา้ไม่ว่าจะเป็น
ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่า และการท าแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ส าหรับการขายทัง้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและเครื่องกรองน ้าโดยอาศยัจุดแขง็ของโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ประสานกบัทมี
เดินตลาดขายตรงของบรษิัทที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทัง้ในกรุงเทพ ปริมณฑล และ
ต่างจงัหวดัของประเทศไทย 

 บรษิทัยงัคงใหม้ฝึีกอบรมและพฒันาพนักงานขาย เครดติ และช่างใหม้ารองรบัการใหบ้รกิาร
หลงัการขายอยา่งครบวงจร 

 บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่ในท าการวจิยัและพฒันาผลติภัณฑ์เครื่องกรองน ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันา
คุณภาพสินค้าให้สามารถผลิตน ้าดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามยั  รวมทัง้การพัฒนาออกแบบ
ผลติภณัฑใ์หม้คีวามทนัสมยั โดยการน าเอาเทคโนโลยใีหม ่ๆ มาใช้เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การใชง้านใหก้บัผูบ้รโิภคอยา่งต่อเนื่อง 

 บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่ในการด าเนินการตามแผนของการลดต้นทุน และค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิาร ด้วยการปรบัปรุงและพฒันาระบบการผลิตและการบรหิารจดัการด้วยเทคโนโลยีที่
ทนัสมยั 

 ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 และ            
ฉบบัที่ 16 เป็นครัง้แรก ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 กลุ่มบรษิัทได้มกีาร
ปรบัปรุงผลกระทบกบัก าไรสะสม หรอืองคป์ระกอบอื่นในสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 
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2563 สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัจะไมน่ าขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มนี้มาถอื
ปฏบิตักิบัขอ้มลูทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 
นี้ท าใหก้ าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ลดลงเทา่กบั 6.82 ลา้นบาท จากผลขาดทนุสุทธิ
จากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิส าหรบังบการเงนิรวม 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ประกอบกบัรฐับาล
ได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมที่มี
ลกัษณะเป็นการรวมกลุ่มกนัของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นโอกาสทีท่ าใหก้ารแพร่ระบาดเกดิขึน้และ
กระจายสูบุ่คคลทัว่ไปไดโ้ดยงา่ย คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้มีตใิหเ้ลื่อนการประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ทีก่ าหนดจะจดัในวนัที ่22 เมษายน 2563 ออกไป แลว้จะพจิารณาก าหนดวาระการประชุม
และวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลีค่ลายและมคีวามเหมาะสม แต่กไ็ด้มี
อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ในอตัรา 
0.08 บาทต่อหุ้น เป็นเงนิทัง้สิ้น  43.97 ล้านบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที่ 15 
พฤษภาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลรอบนี้เมื่อรวมกบัการจ่ายเงนิปันระหว่าง
กาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562        
ในอตัรา 0.06 บาทต่อหุน้แล้วเป็นจ านวนเงนิปันผลรวมอตัราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นการจ่าย
จากก าไรของบรษิทัทัง้ปี 2562 และคณะกรรมการจะไมเ่สนอจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 อกี 

 ตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ
โครงการซื้อหุ้นคนื (Treasury Stock) เพื่อบรหิารทางการเงนิ ในวงเงนิไม่เกนิ 10 ล้านบาท 
โดยจ านวนหุ้นทีจ่ะซื้อคนื 10 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จ านวนหุ้นทีจ่ะซื้อคนื 
คดิเป็น 1.82% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดซื้อในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ไดก้ าหนดระยะเวลาทีจ่ะซือ้หุน้คนืตัง้แต่วนัที ่14 เมษายน 2563 ถงึ 14 ตุลาคม 2563 
  

ข้อสงัเกตส ำหรบัผลประกอบกำรท่ีส ำคญัของส ำหรบัไตรมำสท่ี 1/2562 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
รำยได้ 
รายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซือ้ 

ส าหรบัไตรมาสที ่1/2563 กลุ่มบรษิัทมรีายได้จากการขายรวมรายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อ
และรายไดจ้ากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อของบรษิทัย่อย (“รายไดร้วม”) เท่ากบั 441.58 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น 55.66 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.42 ซึง่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย
สนิค้าจ านวน 391.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.13 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.69 รวมกบัดอกผลตาม
สญัญาเช่าซื้อจ านวน 49.95 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.37 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.05 รายไดจ้ากการขาย
รวมที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากการเพิ่มจ านวนทีมของฝ่ายขายตรงรวมกับการน าข้อมูลจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (GIS) และการประปาสว่นภมูภิาคมาใชใ้นการบรหิารพืน้ทีก่ารขายเครือ่งกรองน ้าและตดิตามทมี
ขายได้อย่างมปีระสทิธภิาพจนท าใหจ้ านวนบญัชเีช่าซื้อเพิม่ขึน้และรายไดด้อกผลกเ็พิม่ขึน้ตาม แมว้่าจะมี
วกิฤตของโรคระบาด COVID-19 กต็าม 
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รายไดอ้ืน่ 

กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นส าหรับ ไตรมาสที่ 1/2563 เท่ากับ 7.96 ล้านบาท ซึ่งลดลงเท่ากับ            
0.51 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี้ เนื่องมาจากรายได้จากการขายเม็ด
พลาสตกิบดทีล่ดลงอนัเป็นผลมาจากแผนในการน าเครื่องกรองน ้าทีย่ดึคนืไปท าความสะอาดและปรบัปรุง
เพือ่น ามาขายเป็นสนิคา้มอืสองและน ามาบรจิาคแทนการน ามาบดเพือ่ขายเป็นเมด็พลาสตกิรวมกบัการลดลง
ของการเรยีกคนืจากหนี้สญูทีไ่ดย้งัคงใหม้กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงกระบวนการท างานใหค้รอบคลุมมากขึน้ 
 
คา่ใชจ้่าย 
ตน้ทนุขาย 

ตน้ทนุขายของกลุ่มบรษิทัส าหรบัไตรมาสที ่1/2563 มจี านวน 102.45 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้เทา่กบั 
4.25 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนหรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 4.32 โดยมสีดัส่วนต้นทุนขายต่อ
รายได้จากการขายและรายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อส าหรบัไตรมาสที ่1/2563 ลดลงจากรอ้ยละ 25.45 
ส าหรบัไตรมาสที่ 1/2562 เป็นรอ้ยละ 23.20 อนัเนื่องมาจากการบรหิารและควบคุมต้นทุนการผลติเครื่อง
กรองน ้ าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมกับสัดส่วนการขายเครื่องกรองน ้ าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการขาย
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ 
 
คา่ใชจ้่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของกลุ่มบรษิทัส าหรบัไตรมาสที ่1/2563 เท่ากบั 158.78 ล้านบาท เพิม่ขึน้
จากรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นจ านวน 18.41 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.11 สดัสว่นคา่ใชจ้่ายใน
การขายต่อรายได้จากการขายและรายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อส าหรบัไตรมาสที่ 1/2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 
35.96 ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่เท่ากบัร้อยละ 36.37 การลดลงนี้เป็นผลมาจากการบรหิารค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาที่ผ่าน Facebook ให้เหมาะสมกบัการขาย และการปรบัปรุงโครงสร้างของการขายและการจ่าย
ผลตอบแทนของฝ่ายขายทีม่กีารซ ้าซอ้นใหม้ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมมากขึน้  รวมกบัผลกระทบของการ
จดักลุ่มใหม่ (Reclassify) ของค่าใชจ้่ายในการเช่าสาขาและรถยนต์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ           
ฉบบัที ่16 
 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารของกลุ่มบรษิทัส าหรบัไตรมาสที ่1/2563 เทา่กบั 111.23 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 16.00 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.80 โดยมีสดัส่วน
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อส าหรบัไตรมาสที ่1/2563 
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 24.68 ในปีก่อนเป็นรอ้ยละ 25.19 ในปี 2563 ซึ่งการเพิม่ขึน้ดงักล่าวนัน้เป็นผลมาจาก
การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายพนักงานอนัได้แก่ เงนิเดอืน โบนัส และค่านายหน้าในการเกบ็เงนิรวมกบัการจดั
กลุ่มใหม่ (Reclassify) ของค่าใชจ้่ายในการเช่าสาขาและเช่ารถยนต์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ          
ฉบบัที ่16 
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หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู 
ส าหรบัไตรมาสที ่1/2563 กลุ่มบรษิทัมหีนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญูจ านวน 44.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จากรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นจ านวน 10.61 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.42 การเพิม่ขึน้ดงักล่าว
นี้เป็นผลกระทบของการมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 มาถอืปฏบิตัใินปีนี้ จนเป็นเหตุใหต้อ้งมี
การตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึน้ตามผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (Expected Credit Loss) 
จากลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อที่คา้งช าระทีถ่ึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ของลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อที่คา้งช าระเกนิ      
3 เดือน (NPL) จะลดลงจากร้อยละ 4.52 ณ สิ้นปี 2562 ลงมาเหลือร้อยละ 4.24 จากมาตรการในการ
พจิารณาอนุมตัิเครดติและการบรหิารคุณภาพลูกหนี้ที่เขม้งวดและจ านวนงวดการผ่อนช าระที่ส ัน้ลงด้วย
ความระมดัระวงั รวมกบัระเบียบการหกัค่านายหน้าคนืจากพนักงานขายในกรณีที่มกีารขายสนิค้าให้แก่
ลกูคา้ทีไ่มม่คีณุภาพทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไวแ้ละมกีารทบทวนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อยูเ่สมอ 
 
ก าไร 
ก าไรขัน้ตน้ 

ก าไรขัน้ต้น (ค านวณโดยน ารายได้จากการขาย รวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อและรายได้
จากลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ หกัดว้ยตน้ทนุขาย) ของกลุ่มบรษิทัส าหรบัไตรมาสที ่1/2563 และไตรมาสที ่1/2562 
เท่ากับ 339.14 ล้านบาท และ 287.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.80 และร้อยละ 74.55 ตามล าดับ      
ก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้น 51.42 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 17.87 เนื่องจากต้นทุนการผลติเครื่องกรองน ้าที่
ลดลงและสดัส่วนของการขายทีเ่พิม่ขึน้ของเครื่องกรองน ้าทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้ของสนิคา้ที่สงูรวมกบัรายได้
จากการขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซือ้ทีเ่พิม่สงูขึน้ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
 
ก าไรสทุธ ิ

ส าหรบัไตรมาสที ่1/2563 กลุ่มบรษิทัมกี าไรสทุธเิทา่กบั 24.79 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่นจ านวน 
4.03 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.40 (ในไตรมาสที ่1/2562 มกี าไรสทุธ ิ20.76 ลา้นบาท) อตัราก าไรสทุธิ
ต่อรายได้รวมส าหรบัไตรมาสที่ 1/2563 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปีก่อนจากรอ้ยละ 5.38 เป็นรอ้ยละ 5.61 ตาม
เหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
 
ฐำนะกำรเงิน 
สนิทรพัย ์

ณ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัย์รวมจ านวน 1,547.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.91         
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.90 เมื่อเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2562 สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้สาเหตุหลกัมาจาก
ผลกระทบของการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 ทีก่ าหนดใหม้กีารบนัทกึมลูค่า
สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ (Right of Use) ของสญัญาเช่าทรพัย์สนิต่างๆอนัได้แก่ อาคาร และรถยนต์เป็นต้น         
ทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 43 ลา้นบาท รวมกบัการเพิม่ขึน้ของเงนิสดเทา่กบั 21.78 ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอืเทา่กบั 
16.36 ลา้นบาท และลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้เทา่กบั 7.64 ลา้นบาทตามการเพิม่ขึน้ของยอดขาย 
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ขอ้มลูคุณภาพของลูกหนี้เชา่ซื้อ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 พบว่า คุณภาพของหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อแยกตามอายุของลูกหนี้มกีารคา้งช าระลดลงส าหรบัเครื่อง
กรองน ้ าลดลง แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น พิจารณาจากมูลค่าของลูกหนี้ที่ค้างช าระเกิน 3 งวด (NPL)               
ของเครื่องกรองน ้าทีล่ดลงจากรอ้ยละ 3.46 ลดลงเหลอืรอ้ยละ 2.95 และเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 
8.89 เป็นร้อยละ 9.21 โดยการค้างช าระที่ลดลงของบัญชีเช่าซื้อเครื่องกรองน ้านัน้มาจากการขายของ
พนักงานขายทีม่คีวามระมดัระวงัมากขึน้จากมาตรการทีเ่ขม้งวดส าหรบัความรบัผดิชอบกบัความเสยีหายที่
เกดิขึ้นด้วยการหกัผลตอบแทนที่ได้จ่ายไปกลบัคืนประกอบกบัการเร่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครดิตไปท าการ
ตรวจสอบบญัชผี่อนช าระเหล่านัน้ว่าเกดิอะไรขึน้จะได้ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปรบัปรุงได้ถูกตอ้ง แต่ใน
ส่วนของเครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้เกดิจากการทีลู่กคา้น าเงนิมาช าระเอง (Direct Payment) จนท าใหเ้กดิการค้าง
มากขึน้ บรษิทัจงึไดพ้ยายามเรง่น าระบบการเกบ็เงนิแบบผสม (Hybrid) ระหว่างการใหล้กูคา้มาช าระเงนิเอง 
(Direct Payment) กบัการมฝ่ีายเครดติ และเร่งรดัไปช่วยส าหรบัลูกคา้ที่ไม่ได้รบัผดิชอบในเรื่องของเวลา
ตามก าหนด รวมทัง้การก าหนดใหม้กีารพจิารณาอนุมตัเิครดติใหร้อบคอบขึน้จากขอ้มลูพฤตกิรรมของลกูคา้
ทีม่กีารผดินดัช าระ พรอ้มทัง้การสง่เจา้หน้าทีเ่ครดติไปช่วยเกบ็ส าหรบับญัชเีชา่ซือ้ทีค่า้งช าระ หากเกบ็ไมไ่ด้
กใ็หด้ าเนินการยดึสนิคา้นัน้คนื 
 
รายละเอยีดของการคา้งช าระของแสดงตามตารางดงัต่อไปนี้ 
 
เครือ่งกรองน ำ้

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้(หลงัหกัดอกผลเช่ำซือ้และภำษขีำยรอตดับญัชี

หนว่ย : พนั บำท

การจัดล าดับชัน้

ชัน้ที ่1 คา้งช าระไม่เกนิ 1 งวด 534,315 90.67% 522,788 89.08% 15,299 2.86% 16,769 3.21%

ชัน้ที ่2 คา้งช าระไม่เกนิ 3 งวด 37,548 6.37% 43,761 7.46% 16,281 43.36% 16,063 36.71%

ชัน้ที ่3 คา้งช าระเกนิ 3 งวด 17,408 2.95% 20,303 3.46% 14,686 84.36% 15,008 73.92%

ยอดรวม 589,271 100.00% 586,852 100.00% 46,266 7.85% 47,840 8.15%

อตัรำสว่นคำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตอ่ยอดลกูหนีร้วม 7.16% 8.15%

เครือ่งกรองน ้า

ยอดคงเหลอืลกูหนีเ้ชา่ซือ้ คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู

31 ม.ีค.'63 31 ธค.'6231 ม.ีค.'63 31 ธค.'62

 
 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้(หลงัหกัดอกผลเช่ำซือ้และภำษขีำยรอตดับญัช)ี

หนว่ย : พนั บำท

การจัดล าดับชัน้

ชัน้ที ่1 คา้งช าระไม่เกนิ 1 งวด 128,816 83.68% 129,591 83.63% 4,356 3.38% 711 0.55%

ชัน้ที ่2 คา้งช าระไม่เกนิ 3 งวด 10,944 7.11% 11,598 7.48% 2,999 27.40% 832 7.17%

ชัน้ที ่3 คา้งช าระเกนิ 3 งวด 14,181 9.21% 13,773 8.89% 6,068 42.79% 3,523 25.58%

ยอดรวม 153,941 100.00% 154,962 100.00% 13,423 8.72% 5,066 3.27%

อตัรำสว่นคำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตอ่ยอดลกูหนีร้วม 8.72% 3.27%

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

ยอดคงเหลอืลกูหนีเ้ชา่ซือ้ คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู

31 ม.ีค.'63 31 ธค.'62 31 ม.ีค.'63 31 ธค.'62
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หนี้สนิ 
ณ 31 มนีาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมหีนี้สนิรวมเท่ากบั 299.10 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 87.95 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.65 จาก 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญนี้มาจาก
ผลกระทบของการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 ทีก่ าหนดใหม้กีารบนัทกึหนี้สนิ
ตามสญัญาเช่าการเงนิของสญัญาเชา่ทรพัยส์นิต่างๆอนัไดแ้ก ่อาคาร และรถยนต์เป็นตน้รวมมลูค่าประมาณ 
43 ลา้นบาทรวมกบัการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 
 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

ณ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ และตัว๋สัญญาใช้เงิน เลย 
เช่นเดียวกบัวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 นัน่แสดงว่าบรษิัทมสีภาพคล่องที่จะสามารถรองรบักบัวิกฤตต่างๆ 
รวมทัง้การเตบิโตในธุรกจิของบรษิทัไดอ้ยา่งมัน่คงจากวงเงนิสนิเชือ่ทีม่อียู่ 
 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ 31 มนีาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมสี่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากบั 1,248.35 ล้านบาท (ณ 31 ธนัวาคม 
2562 เท่ากบั 1,236.39 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้ 11.95 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.97 และบรษิทัมอีตัราส่วน
หนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.24 เท่า (ณ 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 0.17เท่า) และมลูคา่หุน้ทางบญัชี
ต่อหุน้เทา่กบั 2.27 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 2.25 บาทต่อหุน้) อนัเป็นผลมาจากก าไรสทุธทิีไ่ดร้บั
จากผลการด าเนินงานในไตรมาสที ่1/2563 หกักบัผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของบรษิทัย่อย
จากการบนัทกึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 

 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบขอ้มลูผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั 

 
ขอแสดงความนบัถอื 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 
(นายเอกรตัน์  แจง้อยู)่  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


