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TSR.IR.020/2563 
 
 วนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
 
เรือ่ง ชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่ 2/2563 ของบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากัด (มหาชน)                

และกลุ่มบรษิทัในเครอื 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่ 2/2563 ของบรษิัท เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) 
และบรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) มกี าไรสุทธเิท่ากบั 46.92 ลา้นบาท ซึ่งมากกว่าไตรมาสที ่1/2563 ทีเ่ท่ากบั 
24.79 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้นคดิเป็นรอ้ยละ 89.3 แต่หากเปรยีบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนแล้ว
เพิม่ขึน้เท่ากบั 27.02 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 135.8 อนัเนื่องมาจากรายไดร้วม ทัง้จากการขายสนิคา้ 
ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อ และลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.5 และรอ้ยละ 22.8 ตามล าดบัรวมกบั
เปอรเ์ซน็ต์ของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อยอดรายไดร้วมทีล่ดลงจากรอ้ยละ 37.6 และรอ้ยละ 24.5 
ลงเหลือรอ้ยละ 32.6 และรอ้ยละ 21.5 ตามล าดบั ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนขายต่อยอดรายได้รวม
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 25.7 เป็นรอ้ยละ 26.6 ส่วนเปอรเ์ซน็ต์ของหนี้สูญและหนี้สงสยัจะสญูต่อยอดรายไดร้วม
เท่าเดมิคอืรอ้ยละ 8.8 จงึส่งผลท าให้ก าไรต่อหุ้นของกลุ่มบรษิัทในไตรมาสนี้เท่ากบั 0.086 บาท เทยีบกบั   
ผลก าไรต่อหุน้ในไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนทีเ่ท่ากบั 0.037 บาททีถ่อืว่าสงูขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปี
กอ่นถงึรอ้ยละ 132.4 
 
 บรษิทัขอชีแ้จงประเดน็ส าคญั ๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างไตรมาสที ่2/2563 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 าการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์เครื่องกรองน ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันา
คุณภาพสินค้าให้สามารถผลิตน ้าดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามยั  รวมทัง้การพัฒนาออกแบบ
ผลติภณัฑใ์หม้คีวามทนัสมยั โดยการน าเอาเทคโนโลยใีหม ่ๆ มาใช้เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การใชง้านใหก้บัผูบ้รโิภคอยา่งต่อเนื่อง 
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 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 
2563 สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัจะไมน่ าขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มนี้มาถอื
ปฏิบัติกับข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบ การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน               
ฉบบัที่ 9 นี้ท าใหก้ าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ลดลงเท่ากบั 6.82 ล้านบาท จากผล
ขาดทนุสทุธจิากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิส าหรบังบการเงนิรวม 

 เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (“COVID-19”) 
คณะกรรมการบรษิัทได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ก าหนดจะจัดในวันที่ 22 
เมษายน 2563 แต่ได้มกีารอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบรษิทั ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นเงนิทัง้สิ้น 43.97 ล้านบาท ซึ่งได้มีการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไปแล้ววนัที ่15 พฤษภาคม 2563 บดันี้บรษิัทได้มกีารจดั
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ขึน้ใหมแ่ลว้เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2563 ทีผ่า่นมา 

 ตามการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการมีมติ
อนุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.085 บาทเป็นจ านวนเงนิรวม 
46.51 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้วนัที ่11 กนัยายน 2563 

 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 าหนดระยะเวลาทีจ่ะซื้อหุน้คนืตัง้แต่วนัที ่14 เมษายน 2563 ถงึ 14 ตุลาคม 2563 บรษิทั
ขอรายงานให้ทราบว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทได้มีการซื้อหุ้นสามัญภายใต้
โครงการดังกล่าวเป็นจ านวน 2.08 ล้านหุ้นคิดเป็นเงนิรวม 4.12 ล้านบาทซึ่งได้แสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของผูถ้ือหุน้ และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผู้ถอืหุ้นในงบ
การเงนิรวม พรอ้มกนันี้ไดจ้ดัสรรก าไรสะสมไวเ้ป็นส ารองหุน้ทนุซือ้คนืในจ านวนเดยีวกนั 

 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 ไดม้มีตใิห้
บรษิทัเขา้ร่วมลงทุนในสดัส่วน 54.00% ในการจดัตัง้บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร์ จ ากดั ซึ่งได้จด
ทะเบยีนแลว้ตัง้แต่วนัที ่26 พฤษภาคม 2563 โดยมทีนุจดทะเบยีนเทา่กบั 10 ลา้นบาท และได้
มกีารเรยีกทุนช าระไปแล้ว 70% ของทุนจดทะเบยีน ซึ่งบรษิทัดงักล่าวจะเขา้มาด าเนินธุรกจิ
หลกัเกีย่วกบัการขาย การใหเ้ชา่และบรกิารส าหรบัชุดเครือ่งท าน ้าแขง็ทีป่ระกอบดว้ยเครือ่งท า
น ้าแขง็และเครือ่งกรองน ้า ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิและสรา้งการเตบิโตของรายไดท้ีม่ ัน่คงแก่บรษิทัใน
อนาคต โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องท าน ้าแขง็นัน้จะมกีารผลิตน ้าแขง็ที่ถูกสุขอนามยัจาก               
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น ้าสะอาดทีผ่า่นเครือ่งกรองน ้าของบรษิทั ทีจ่ะมบีรกิารเปลีย่นสารกรองและบรกิารหลงัการขาย 
(After Sale Service) อย่างเป็นระบบครบวงจรทีแ่ตกต่างกบัคู่แข่งในตลาด เพื่อเพิม่ยอดขาย
ใหก้บักลุ่มบรษิทัในฐานะเป็นบรษิัทยอ่ยทีบ่รษิทัมอี านาจในการบรหิารจดัการ และในทา้ยทีสุ่ด
จะชว่ยสรา้งผลตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัเพิม่ขึน้ในระยะยาว 

 
ข้อสงัเกตส ำหรบัผลประกอบกำรท่ีส ำคญัของส ำหรบัไตรมำสท่ี 2/2563 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
รำยได้ 
รายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซือ้ 

ส าหรบัไตรมาสที ่2/2563 กลุ่มบรษิัทมรีายได้จากการขายรวมรายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อ
และรายไดจ้ากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อของบรษิทัย่อย (“รายไดร้วม”) เท่ากบั 531.79 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น 155.30 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 41.2 ซึง่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย
สนิคา้จ านวน 478.74 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 145.09 ลา้นบาท หรอืเพิม่รอ้ยละ 43.5 รวมกบัดอกผลตามสญัญา
เช่าซื้อจ านวน 52.54 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 9.74 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.8 รายได้จากการขายรวมที่
เพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้มาจากการเพิ่มจ านวนทีมของฝ่ายขายตรงรวมกบัการน าข้อมูลจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (GIS) และการประปาสว่นภมูภิาคมาใชใ้นการบรหิารพืน้ทีก่ารขายเครือ่งกรองน ้าและตดิตามทมี
ขายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและต่อเนื่องจนท าใหจ้ านวนบญัชเีช่าซื้อเพิม่ขึน้และรายไดด้อกผลกเ็พิม่ขึน้ตาม 
แมว้่าจะมวีกิฤตโรคระบาด COVID-19 กต็าม 
 
รายไดอ้ืน่ 

กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นส าหรับ ไตรมาสที่ 2/2563 เท่ากับ 2.43 ล้านบาท ซึ่งลดลงเท่ากับ                 
7.20 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้นี้ส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการขายเมด็
พลาสตกิบดทีล่ดลงอนัเป็นผลมาจากแผนในการน าเครื่องกรองน ้าทีย่ดึคนืไปท าความสะอาดและปรบัปรุง
เพือ่น ามาขายเป็นสนิคา้มอืสองและน ามาบรจิาคแทนการน ามาบดเพือ่ขายเป็นเมด็พลาสตกิรวมกบัการลดลง
ของการเรยีกคนืจากหนี้สญูทีไ่ดย้งัคงใหม้กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงกระบวนการท างานใหค้รอบคลุมมากขึน้ 
 
ค่ำใช้จ่ำย 
ตน้ทนุขาย 

ตน้ทนุขายของกลุ่มบรษิทัส าหรบัไตรมาสที ่2/2563 มจี านวน 141.35 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้เทา่กบั 
44.61 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 46.1 โดยมสีดัส่วนต้นทุนขายต่อ
รายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อส าหรบัไตรมาสที ่2/2563 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 25.7 
ของไตรมาสที่ 2/2562 เป็นรอ้ยละ 26.6 อนัเนื่องมาจากปรมิาณการขายที่เพิ่มขึ้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี
อตัราก าไรขัน้ตน้ของสนิคา้ (Product Margin) ทีต่ ่ากว่าเครือ่งกรองน ้ารวมกบัผลกระทบของการปรบัปรงุการ
บันทึกเงนิสนับสนุนการขาย (Contribution Fee) โดยที่บริษัทก็ยงัคงให้มีการพฒันาและบรหิารควบคุม
ตน้ทนุการผลติของเครือ่งกรองน ้าใหล้ดลงไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
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คา่ใชจ้่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของกลุ่มบรษิทัส าหรบัไตรมาสที ่2/2563 เท่ากบั 173.17 ล้านบาท เพิม่ขึน้
จากรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 31.54 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.3 สดัส่วนค่าใชจ้่ายใน
การขายต่อรายได้จากการขายและรายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อส าหรบัไตรมาสที่ 2/2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 
32.6 ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่เท่ากบัรอ้ยละ 37.6 รอ้ยละของค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและ
รายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซื้อทีล่ดลงนี้เป็นผลมาจากการบรหิารค่าใชจ้่ายในการโฆษณาทีผ่า่น Facebook 
ใหเ้หมาะสมกบัการขาย และการปรบัปรงุโครงสรา้งของการขายและการจา่ยผลตอบแทนของฝ่ายขายทีม่กีาร
ซ ้าซ้อนให้มปีระสทิธิภาพและเหมาะสมมากขึ้น รวมกบัผลกระทบของการจดักลุ่มใหม่ (Reclassify) ของ
คา่ใชจ้่ายในการเชา่สาขาและรถยนต ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 
 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารของกลุ่มบรษิทัส าหรบัไตรมาสที ่2/2563 เทา่กบั 114.33 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 22.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0 โดยมีสัดส่วน
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อส าหรบัไตรมาสที ่2/2563 
ลดลงจากรอ้ยละ 24.5 ในปีก่อนเป็นรอ้ยละ 21.5 ในปี 2563 ซึง่การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบรหิารส่วน
ใหญ่มาจากการตัง้ส ารองทีเ่พิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายในการรบัประกนัสนิคา้ทีข่าย โบนสั และเงนิเดอืน ส าหรบัผล
การขายทีส่งูขึน้มากรวมกบัการจดักลุ่มใหม่ (Reclassify) ของค่าใชจ้่ายในการเช่าสาขาและเช่ารถยนต์ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 แต่หากพจิารณาถงึรอ้ยละของคา่ใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายได้
จากการขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อกลบัลดลงอนัมผีลมาจากการบรหิารปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานใหเ้หมาะสมกบัภาวะของวกิฤตโรคระบาด COVID-19 ทีเ่กดิขึน้โดยเฉพาะการพฒันาวธิกีารเกบ็เงนิ
จากที่มเีจ้าหน้าที่เก็บเงนิไปเก็บที่บ้านลูกค้าเป็นการให้ลูกค้ามาช าระเงนิโดยตรง (Direct Payment) ที่มี
ค่าใช้จ่ายในการเก็บเงนิที่ต ่ากว่า ประกอบการแผนการลดค่าใช้จ่ายในการบรหิารของบรษิัทด้วยการลด
คา่ใชจ้่ายบรหิารทีซ่ ้าซอ้นและไมก่อ่ใหเ้กดิประโยชน์กบับรษิทัโดยการน าระบบ Outsourcings มาใชแ้ทนการ
ปฏิบตังิานที่ต้องใช้ก าลงัคน อนัได้แก่ การขนส่ง การบรหิารลูกค้า และการพมิพ์และจดัส่งเอกสารให้กบั
ลกูคา้เป็นตน้ 
 
หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู 

ส าหรบัไตรมาสที ่2/2563 กลุ่มบรษิทัมหีนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญูจ านวน 46.99 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นจ านวน 14.01 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 42.5 การเพิม่ขึน้ดงักล่าวนี้
ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 มาถอืปฏบิตัใินปีนี้ จนเป็น
เหตุใหต้้องมกีารตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึน้ตามผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (Expected 
Credit Loss) จากลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ทีค่า้งช าระทีถ่งึแมว้่าเปอรเ์ซน็ตข์องลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ทีค่า้ง
ช าระเกนิ 3 เดอืน (NPL) ณ สิ้นเดอืนมถิุนายน 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 4.49 ซึ่งสูงกว่าไตรมาสทีแ่ล้วทีเ่ท่ากบั 
รอ้ยละ 4.25 จากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 กต็าม แต่เนื่องด้วยมาตรการในการพจิารณาอนุมตัิ
เครดติและการบรหิารคุณภาพลูกหนี้ทีเ่ขม้งวดและจ านวนงวดการผ่อนช าระทีส่ ัน้ลงด้วยความระมดัระวงั 
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รวมกบัระเบยีบการหกัคา่นายหน้าคนืจากพนกังานขายในกรณีทีม่กีารขายสนิคา้ใหแ้กลู่กคา้ทีไ่มม่คีณุภาพที่
บรษิทัไดก้ าหนดไวแ้ละมกีารทบทวนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อยู่เสมอ รวมกบัผลกระทบของการบรหิาร
สนิคา้ยดึคนืจากลูกหนี้เช่าซื้อทีม่กีารคา้งช าระเกนิกว่า 3 งวดเรว็ขึน้ จนส่งผลท าใหบ้รษิทัตอ้งมกีารบนัทกึ
ส ารองขาดทนุจากสนิคา้ยดึคนืซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของคา่ใชจ้่ายหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู เพิม่ขึน้ตามล าดบั 
 
ก ำไร 
ก าไรขัน้ตน้ 

ก าไรขัน้ต้น (ค านวณโดยน ารายได้จากการขาย รวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อและรายได้
จากลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ หกัดว้ยตน้ทนุขาย) ของกลุ่มบรษิทัส าหรบัไตรมาสที ่2/2563 และไตรมาสที ่2/2562 
เท่ากบั 390.44 ล้านบาท และ 279.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.4 และร้อยละ 74.3 ตามล าดับ ก าไร
ขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 110.69 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 39.6 เนื่องจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้ รายไดด้อกผล
ตามสญัญาเชา่ซือ้และรายไดจ้ากลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ทีเ่พิม่ขึน้ 
 
ก าไรสทุธ ิ

ส าหรบัไตรมาสที ่2/2563 กลุ่มบรษิทัมกี าไรสทุธเิทา่กบั 46.92 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่นจ านวน 
27.02 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 135.8 (ในไตรมาสที่ 2/2562 มกี าไรสุทธิ 19.90 ล้านบาท) อตัราก าไร
สุทธติ่อรายได้รวมส าหรบัไตรมาสที ่2/2563 สูงขึน้จากรอ้ยละ 5.3 เป็นรอ้ยละ 8.8 ตามเหตุผลที่กล่าวมา
ขา้งตน้ 
 
ฐำนะกำรเงิน 
สนิทรพัย ์

ณ 30 มถิุนายน 2563 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยร์วมจ านวน 1,637.75 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 190.22 ลา้น
บาท หรอืเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 13.1 เมื่อเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2562 สนิทรพัย์ที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลกัมาจาก
ผลกระทบของการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 ทีก่ าหนดใหม้กีารบนัทกึมลูค่า
สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้(Right of Use) ของสญัญาเช่าทรพัย์สนิต่าง ๆ อนัได้แก่ อาคาร และรถยนต์เป็นต้น         
ทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 60.74 ล้านบาทรวมกบัการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อเท่ากบั 50.50 ลา้นบาท
จากจ านวนบญัชเีช่าซื้อทัง้เครื่องกรองน ้าและเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้จากการขายทีเ่พิม่ขึน้ของบญัชเีช่าซื้อ
ใหม ่การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืเทา่กบั 37.20 ลา้นบาทจากการเตรยีมการสัง่ซือ้สนิคา้ใหม่เพือ่รองรบัการ
ขายทีเ่พิม่ขึน้ การเพิม่ขึน้ของเงนิสดเท่ากบั 22.94 ลา้นบาทจากการเกบ็เงนิของบญัชเีช่าซื้อทีเ่พิม่ขึน้และ
การกู้เงนิเพื่อรองรบัวิกฤตการโรคระบาด COVID-19 และสนิทรพัย์หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นเท่ากบั 16.11  
ลา้นบาท 

ข้อมูลคุณภาพของลูกหนี้ เช่าซื้อ  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2562 พบว่าคณุภาพของหนี้ตามสญัญาเชา่ซื้อแยกตามอายุของลูกหนี้ทีม่กีารคา้งช าระเกนิ 3 งวด 
(NPL) ส าหรบัลูกหนี้เช่าซื้อเครื่องกรองน ้าเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 3.46 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เพิม่ขึน้เป็น
รอ้ยละ 3.78 ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 อนัเป็นผลกระทบมาจากโรคระบาด COVID-19 แต่ส าหรบัลูกหนี้
เชา่ซื้อเครื่องใชไ้ฟฟ้ามลูคา่ของลูกหนี้ทีค่า้งช าระเกนิ 3 งวด (NPL) ของเครื่องใชไ้ฟฟ้ากลบัลดลงจากรอ้ยละ 
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8.89 เป็นรอ้ยละ 7.07 ดว้ยมาตรการทีเ่ขม้งวดของการอนุมตัเิครดติจากขอ้มลูพฤตกิรรมของลูกคา้ทีม่กีาร
ผดินดัช าระ พรอ้มกบัก าหนดความรบัผดิชอบกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ของบญัชเีชา่ซื้อทีค่า้งช าระดว้ยการ
หกัผลตอบแทนทีไ่ดจ้่ายไปกลบัคนืประกอบกบัการเร่งใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายเครดติไปท าการตรวจสอบบญัชผี่อน
ช าระเหล่านั ้นว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงได้ถูกต้อง  แม้ว่าในส่วนของ
เครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้ส่วนใหญ่จะให้ลูกคา้น าเงนิมาช าระเอง (Direct Payment) กต็าม แต่บรษิทักไ็ด้น าระบบ
การเกบ็เงนิแบบผสม (Hybrid) ระหว่างการใหลู้กคา้มาช าระเงนิเอง (Direct Payment) กบัการมฝ่ีายเครดติ 
และเร่งรดัไปช่วยส าหรบัลูกค้าที่ไม่ได้รบัผดิชอบในเรื่องของเวลาตามก าหนด พรอ้มทัง้การส่งเจ้าหน้าที่
เครดติไปชว่ยเกบ็ส าหรบับญัชเีชา่ซือ้ทีค่า้งช าระ หากเกบ็ไมไ่ดก้ใ็หด้ าเนินการยดึสนิคา้นัน้คนื 

 
รายละเอยีดของการคา้งช าระของแสดงตามตารางดงัต่อไปนี้ 
 
เครือ่งกรองน ำ้

ลูกหนีต้ำมสญัญำเชำ่ซือ้(หลงัหกัดอกผลเชำ่ซือ้และภำษขีำยรอตดับญัชี

หนว่ย : พนั บำท

การจัดล าดบัชัน้

ชัน้ที ่1 คา้งช าระไมเ่กนิ 1 งวด 553,940 88.13% 522,788 89.08% 14,097 2.54% 16,769 3.21%

ชัน้ที ่2 คา้งช าระไมเ่กนิ 3 งวด 50,860 8.09% 43,761 7.46% 19,885 39.10% 16,063 36.71%

ชัน้ที ่3 คา้งช าระเกนิ 3 งวด 23,739 3.78% 20,303 3.46% 20,027 84.36% 15,008 73.92%

ยอดรวม 628,539 100.00% 586,852 100.00% 54,009 8.59% 47,840 8.15%

อตัรำสว่นคำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญตอ่ยอดลูกหนีร้วม 8.59% 8.15%

เครือ่งกรองน ้า

ยอดคงเหลอืลกูหนีเ้ชา่ซือ้ คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู

30 ม.ิย.'63 31 ธค.'6230 ม.ิย.'63 31 ธค.'62

 
 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้(หลงัหกัดอกผลเช่าซือ้และภาษขีายรอตดับญัช)ี

หนว่ย : พนั บาท

การจัดล าดับชัน้

ชัน้ที ่1 คา้งช าระไม่เกนิ 1 งวด 153,886 87.87% 129,591 83.63% 3,447 2.24% 711 0.55%

ชัน้ที ่2 คา้งช าระไม่เกนิ 3 งวด 8,857 5.06% 11,598 7.48% 1,531 17.29% 832 7.17%

ชัน้ที ่3 คา้งช าระเกนิ 3 งวด 12,381 7.07% 13,773 8.89% 5,265 42.52% 3,523 25.58%

ยอดรวม 175,124 100.00% 154,962 100.00% 10,243 5.85% 5,066 3.27%

อตัราสว่นคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตอ่ยอดลกูหนีร้วม 5.85% 3.27%

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

ยอดคงเหลอืลกูหนีเ้ชา่ซือ้ คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู

30 ม.ิย.'63 31 ธค.'62 30 ม.ิย.'63 31 ธค.'62

 
 
หนี้สนิ 

ณ 30 มถิุนายน 2563 กลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิรวมเท่ากบั 387.36 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 176.22 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 83.46 จาก 31 ธนัวาคม 2562 หนี้สนิส่วนทีเ่พิม่ขึน้มาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิที่เพิ่มขึ้น 80 ล้านบาทเพื่อมารองรบัวิกฤตโรคระบาด  COVID-19 รวมกบัผลกระทบของการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 16 ที่ก าหนดให้มีการบันทึกหนี้สนิตามสญัญาเช่า
การเงนิของสญัญาเช่าทรพัยส์นิต่างๆอนัไดแ้ก่ อาคาร และรถยนต์เป็นตน้รวมมลูคา่เพิม่ขึน้ประมาณ 54.33 
ลา้นบาท และเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่เพิม่ขึน้ 40.59 ลา้นบาทจากการสัง่ซือ้สนิคา้ใหมเ่ขา้มาขายเพิม่ขึน้ 
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เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
ณ 30 มถิุนายน 2563 กลุ่มบรษิทัมเีงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเทา่กบั 80.00 ลา้นบาท เมือ่เทยีบ

กบั ณ 31 ธนัวาคม 2562 ที่ไม่ได้มกีารกู้ยมืเลยเพื่อมาสนับสนุนลูกหนี้เช่าซื้อและสนิคา้คงเหลอืที่เพิม่ขึ้น 
ตามแผนการขยายธุรกจิของบรษิทั พรอ้มกบักนัส ารองส าหรบัสภาพคล่องเพื่อรองรบัการเตบิโตของบรษิทั
ในภาวะวกิฤต COVID-19 
 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ 30 มถิุนายน 2563 กลุ่มบรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1,250.39 ลา้นบาท (ณ 31 ธนัวาคม 
2562 เท่ากบั 1,236.39 ล้านบาท) เพิม่ขึน้ 14.00 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.13 และบรษิทัมอีตัราส่วน
หนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.31 เท่า (ณ 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 0.17เท่า) และมลูคา่หุน้ทางบญัชี
ต่อหุน้เทา่กบั 2.28 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 2.25 บาทต่อหุน้) อนัเป็นผลมาจากก าไรสทุธทิีไ่ดร้บั
จากผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมาของปี 2563 หกักบัหกักบัผลขาดทุนดา้นเครดติที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทย่อยจากการบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 และ              
เงนิปันผลของผลการด าเนินงานครึง่ปีหลงัของปี 2562 ทีป่ระกาศจ่ายในวนัที ่22 พฤษภาคม 2563 ทีผ่า่นมา 

 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบขอ้มลูผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั 

 
ขอแสดงความนบัถอื 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 
(นายเอกรตัน์  แจง้อยู)่ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


