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TSR.IR. 025/2563 

 

 วนัที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

 

เรือ่ง ชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่ 3/2563 ของบริษัท เธียรสุร ัตน์จํากัด (มหาชน)                

และกลุ่มบรษิทัในเครอื 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาสที ่3/2563 ของบรษิทัเธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) และ

บรษิัทย่อย (“กลุ่มบรษิัท”) มกีําไรสุทธิเท่ากบั 40.61 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที่ 

เท่ากบั 35.13 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นคดิเป็นร้อยละ 15.59 แต่น้อยกว่าไตรมาสที่ 2/2563 ที่เท่ากบั 46.92 

ลา้นหรอืลดลงรอ้ยละ 13.45 สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากดอกผลตามสญัญาเชา่ซือ้ และ

รายได้จากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อในไตรมาสที ่3/2563 มากกว่าในไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบัร้อยละ 

10.84 แต่น้อยกว่าไตรมาสที ่2/2563 เท่ากบัรอ้ยละ 8.94 เพราะในไตรมาสที ่3/2563 นี้บรษิทัชะลอการเพิม่

ทมีขายตรงเนื่องจากเป็นฤดูฝนและเป็นช่วงเวลาทีก่ารขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าในบ้านลดลง แต่อย่างไรก็ตาม

กาํไรต่อหุน้ของกลุ่มบรษิทัในไตรมาสนี้เท่ากบั 0.075 บาทเทยีบกบัผลกาํไรต่อหุน้ในไตรมาสเดยีวกนัของปี

กอ่นทีเ่ทา่กบั 0.064 บาทหรอืเพิม่ขึน้เทา่กบัรอ้ยละ 17.19 

 

 บรษิทัขอชีแ้จงประเดน็สาํคญั ๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างไตรมาสที ่3/2563 ดงันี้ 

• บรษิทัยงัคงใหม้กีารพฒันาระบบการขายแบบ O-2-O (Online to Offline) เพื่อดําเนินกลยุทธ์

การตลาดแบบ Digital Marketing อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบัการโทรศพัทห์าลูกคา้ไม่ว่าจะเป็น

ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่า และการทําแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์สําหรับการขายทัง้

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและเครื่องกรองน้ําโดยอาศยัจุดแขง็ของโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ประสานกบัทมี

เดินตลาดขายตรงของบริษัทที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทัง้ในกรุงเทพ ปริมณฑล และ

ต่างจงัหวดัของประเทศไทย 

• บรษิทัยงัคงใหม้ฝึีกอบรมและพฒันาพนักงานขาย เครดติ และช่างใหม้ารองรบัการใหบ้รกิาร

หลงัการขายอยา่งครบวงจร 

• บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่ในทําการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์เครื่องกรองน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันา

คุณภาพสินค้าให้สามารถผลิตน้ําดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามยั รวมทัง้การพฒันาออกแบบ

ผลติภณัฑใ์หม้คีวามทนัสมยั โดยการนําเอาเทคโนโลยใีหม ่ๆ มาใชเ้พือ่อาํนวยความสะดวกใน

การใชง้านใหก้บัผูบ้รโิภคอยา่งต่อเนื่อง 

• บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่ในการดําเนินการตามแผนของการลดต้นทุน และค่าใชจ้่ายในการขายและ

บรหิาร ด้วยการปรบัปรุงและพฒันาระบบการผลิตและการบรหิารจดัการด้วยเทคโนโลยทีี่

ทนัสมยั 
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• ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 และ            

ฉบบัที ่16 เป็นครัง้แรก ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 กลุ่มบรษิทัได้มกีาร

ปรบัปรงุผลกระทบกบักาํไรสะสม หรอืองคป์ระกอบอืน่ในสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 

2563 สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัจะไมนํ่าขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มนี้มาถอื

ปฏิบัติกับข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบ การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน               

ฉบบัที ่9 นี้ทําใหก้ําไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ลดลงเท่ากบั 6.82 ล้านบาท จากผล

ขาดทนุสทุธจิากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิสาํหรบังบการเงนิรวม 

• เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นที่กําหนดจะจัดในวันที่ 22 

เมษายน 2563 แต่ได้มกีารอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกําไรของบรษิทั ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 2562 ในอตัรา 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นเงนิทัง้สิ้น 43.97 ล้านบาท ซึ่งได้มีการ

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไปแลว้วนัที ่15 พฤษภาคม 2563 บดันี้บรษิทัได้มกีารจดั

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ขึน้ใหมแ่ลว้เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2563 ทีผ่า่นมา 

• ตามการประชมุคณะกรรมการของบรษิทั ณ วนัที ่13 สงิหาคม 2563 คณะกรรมการมมีตอินุมตัิ

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสาํหรบัปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.085 บาทเป็นจาํนวนเงนิรวม 46.51 

ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดม้กีารจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไปแลว้วนัที ่11 กนัยายน 2563 

• ตามการประชมุคณะกรรมการครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตัโิครงการ

ซือ้หุน้คนื (Treasury Stock) เพือ่บรหิารทางการเงนิ ในวงเงนิไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท โดยจาํนวน

หุ้นที่จะซื้อคืน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จํานวนหุ้นที่จะซื้อคืน คดิเป็น 

1.82% ของหุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดซื้อในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยมกีาํหนด

ระยะเวลาซือ้หุน้คนืระหว่างวนัที ่14 เมษายน 2563 ถงึ 14 ตุลาคม 2563 ซึง่ไดค้รบระยะเวลา

ของการซื้อหุ้นคนืแล้วโดยได้มกีารซื้อหุ้นคนืมาทัง้หมด 2,697,900 หุ้น คดิเป็นร้อยละ0.49 

ของหุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 5.61 ลา้นบาทซึง่ไดแ้สดงเป็น

รายการแยกต่างหากในส่วนของผูถ้อืหุน้ และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบ

การเงนิรวม พรอ้มกนันี้ไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมไวเ้ป็นสาํรองหุน้ทนุซือ้คนืในจาํนวนเดยีวกนั 

• ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 ไดม้มีตใิห้

บรษิทัเขา้ร่วมลงทุนในสดัส่วน 54.00% ในการจดัตัง้บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร์ จํากดั ซึ่งได้จด

ทะเบยีนแลว้ตัง้แต่วนัที ่26 พฤษภาคม 2563 โดยมทีนุจดทะเบยีนเทา่กบั 10 ลา้นบาท และได้

มกีารเรยีกทุนชําระไปแล้ว 70% ของทุนจดทะเบยีน ซึ่งบรษิทัดงักล่าวจะเขา้มาดําเนินธุรกจิ

หลกัเกีย่วกบัการขาย การใหเ้ชา่และบรกิารสาํหรบัชดุเครือ่งทาํน้ําแขง็ทีป่ระกอบดว้ยเครื่องทาํ

น้ําแขง็และเครือ่งกรองน้ํา ทีจ่ะช่วยสง่เสรมิและสรา้งการเตบิโตของรายไดท้ีม่ ัน่คงแก่บรษิทัใน

อนาคต โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องทําน้ําแขง็นัน้จะมกีารผลิตน้ําแขง็ที่ถูกสุขอนามยัจาก               

น้ําสะอาดทีผ่า่นเครือ่งกรองน้ําของบรษิทั ทีจ่ะมบีรกิารเปลีย่นสารกรองและบรกิารหลงัการขาย 

(After Sale Service) อย่างเป็นระบบครบวงจรทีแ่ตกต่างกบัคู่แข่งในตลาด เพือ่เพิม่ยอดขาย
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ใหก้บักลุ่มบรษิทัในฐานะเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัมอีาํนาจในการบรหิารจดัการ และในทา้ยทีสุ่ด

จะชว่ยสรา้งผลตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัเพิม่ขึน้ในระยะยาว 

• บรษิทัไดร้บัความไวว้างใจจาก บมจ. ปตท. น้ํามนัและการคา้ปลกี (PTTOR) ในการขายเครื่อง

ทาํน้ําแขง็ใหก้บัรา้นกาแฟคาเฟ่ อเมซอน มมีลูคา่การขายเครือ่งทาํน้ําแขง็ 22 ลา้นบาท 

•  หลังจากที่บริษัทได้มีการร่วมลงทุนกบับริษัท อลัไพน์ วอเตอร์ จํากดัแล้ว บรษิัทก็ได้มา

ร่วมงาน Thailand Coffee Fest 2020 เพื่อเปิดตวัธุรกจิใหม่ที่ชื่อว่า DrinkCo  ที่จะเขา้มาทํา

ธุรกจิออนไลน์เพื่อจาํหน่ายเครือ่งกรองน้ําชัน้นําหลายแบรนดจ์ากญีปุ่่ น เกาหล ีจนี และ ยุโรป 

ใหเ้หมาะกบัสภาพพืน้ทีน้ํ่าของผูบ้รโิภค โดยผูบ้รโิภคสามารถตดัสนิใจเลอืกเครื่องกรองน้ําได้

ตามความตอ้งการ 

 

ข้อสงัเกตสาํหรบัผลประกอบการท่ีสาํคญัของสาํหรบัไตรมาสท่ี 3/2563- 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซือ้ 

สําหรบัไตรมาสที ่3/2563 กลุ่มบรษิทัมรีายได้จากการขายรวมรายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อ

และรายไดจ้ากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ของบรษิทัย่อย (“รายไดร้วม”) เท่ากบั 484.25 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากรอบ

ระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบั 47.34 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.84 ซึง่ประกอบดว้ยรายไดจ้าก

การขายสนิคา้จาํนวน 424.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 32.25 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.22 รวมกบัดอกผลตาม

สญัญาเชา่ซือ้จาํนวน 59.10 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14.56 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.69 รายไดจ้ากการขาย

สินค้าที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากการเพิ่มจํานวนทีมของฝ่ายขายตรงรวมกบัการนําข้อมูลจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (GIS) และการประปาสว่นภมูภิาคมาใชใ้นการบรหิารพืน้ทีก่ารขายเครื่องกรองน้ําและตดิตามทมี

ขายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและต่อเนื่องจนทาํใหจ้ํานวนบญัชเีชา่ซื้อเพิม่ขึน้และรายไดด้อกผลกเ็พิม่ขึน้ตาม 

แมว้่าจะมวีกิฤตโรคระบาด COVID-19 กต็าม 

 

รายไดอ้ืน่ 

กลุ่มบรษิทัมรีายไดอ้ื่นสาํหรบัไตรมาสที ่3/2563 เท่ากบั 15.43 ลา้นบาท ซึง่มากกว่าเท่ากบั 7.08

ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้นี้เนื่องมาจากกําไรจากการขายรถยนต์ทีใ่ชใ้น

การเดนิตลาดทีค่รบอายุการใชง้านแลว้ตามโครงการปรบัเปลีย่นรถยนตด์งักล่าวดว้ยการเพิม่สดัสว่นการเช่า

ใชเ้พือ่ลดคา่ใชจ้่ายในการบาํรงุรกัษารถยนต ์และหนี้สญูรบัคนืทีเ่พิม่ขึน้ 

 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทนุขาย 

ต้นทุนขายของกลุ่มบรษิทัสาํหรบัไตรมาสที ่3/2563 มจีํานวน 104.46 ล้านบาท ซึง่ลดลงเท่ากบั 

8.00 ลา้นบาทจากรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นหรอืลดลงรอ้ยละ 7.12 โดยมสีดัสว่นตน้ทนุขายต่อรายได้

จากการขาย รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อ และรายไดจ้ากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อสาํหรบัไตรมาสที ่3/2563 
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ลดลงจากรอ้ยละ 25.74 ของไตรมาสที ่3/2562 เป็นรอ้ยละ 21.57 อนัเนื่องมาจากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้

ของเครื่องกรองน้ําที่มอีตัรากําไรขัน้ต้นของสนิค้า (Product margin) ที่สูงรวมกบัการพฒันาและบรหิาร

ควบคมุตน้ทนุการผลติของเครือ่งกรองน้ํา และวสัดุสิน้เปลอืงลดลงอยา่งต่อเนื่อง 

 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของกลุ่มบรษิทัสําหรบัไตรมาสที ่3/2563 เท่ากบั 178.03 ล้านบาท เพิม่ขึน้

จากรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อนจาํนวน 25.23 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.51 สดัสว่นคา่ใชจ้่ายใน

การขายต่อรายได้จากการขาย รายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อและรายไดจ้ากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อสาํหรบั

ไตรมาสที ่3/2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 36.76 ซึ่งเพิม่ขึน้จากปีก่อนทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 34.97 การเพิม่ขึน้นี้เป็นผลมา

จากค่าใชจ้่ายในการเพิม่ทมีขายใหม่ทีจ่ะต้องใหใ้ชเ้วลาในการเรยีนรูก้่อนทีจ่ะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพใน

การขายได้เหมอืนทมีขายในปัจจุบนั รวมกบัผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชฉีบบัที่ 16 (TFRS-16)         

มาใชจ้นทาํใหค้า่ใชจ้่ายการขายสงูขึน้สาํหรบัการเชา่รถเดนิตลาดและการเชา่สาขาทีเ่พิม่ขึน้ 

 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของกลุ่มบรษิทัสาํหรบัไตรมาสที ่3/2563 เท่ากบั 114.22 ลา้นบาท สงูขึน้

จากรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นจาํนวน 7.33 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.86 โดยมสีดัสว่นคา่ใชจ้่าย

ในการบรหิารต่อรายได้จากการขาย รายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อและรายได้จากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ

สาํหรบัไตรมาสที ่3/2563 ลดลงจากรอ้ยละ 24.47 ในรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นลงเหลอืรอ้ยละ 23.59 

ซึ่งการลดลงของสดัส่วนรอ้ยละดงักล่าวนี้เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขาย รายได้ดอกผล

ตามสญัญาเช่าซื้อ และรายไดจ้ากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ ส่วนการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบรหิารส่วนใหญ่

มาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบรจิาคสาํหรบัเครื่องกรองน้ําทีย่ดึคนืตามแผนของการบรหิารสนิคา้

ยดึคนืสําหรบับญัชทีี่ค้างชําระที่จะต้องบนัทกึเป็นหนี้สูญ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพฒันาบุคคลากร         

และว่าจ้างที่ปรึกษาที่สูงขึ้น รวมกับการตัง้สํารองที่เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการรบัประกัน (Warranty 

Expenses) และการตัง้สํารองโบนัสที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรบัการขายที่เพิ่มขึ้น และการจ่ายโบนัสในปลายปี 

ในขณะทีบ่รษิทักย็งัใหม้กีารลดคา่ใชจ้่ายในการบรหิารดว้ยการลดคา่ใชจ้่ายบรหิารทีซ่ํ้าซอ้นและไม่ก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์กบับรษิทัโดยการนําระบบ Outsourcings มาใชแ้ทนการปฏบิตังิานทีต่อ้งใชก้าํลงัคน อนัไดแ้ก ่การ

ขนสง่ การบรหิารลกูคา้ และการพมิพแ์ละจดัสง่เอกสารใหก้บัลกูคา้เป็นตน้ 

 

หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู 

สาํหรบัไตรมาสที ่3/2563 กลุ่มบรษิทัมหีนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญูจาํนวน 54.00 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จากรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นจาํนวน 24.63 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 83.88 การเพิม่ขึน้ดงักล่าว

นี้ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 มาถอืปฏบิตัใินปีนี้ จนเป็น

เหตุใหต้อ้งมกีารตัง้สํารองหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึน้ตามผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (Expected 

Credit Loss) จากลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ทีค่า้งชาํระทีถ่งึแมว้่าเปอรเ์ซน็ตข์องลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ทีค่า้ง

ชําระเกนิ 3 เดอืน (NPL) ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 4.23 ซึ่งตํ่ากว่าไตรมาสเดยีวกนัของปี

ก่อนทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 5.66 แมว้่าจะอยู่ภายใตภ้าวะของโรคระบาด COVID-19 กต็าม แต่เนื่องดว้ยมาตรการ
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ในการพจิารณาอนุมตัเิครดติและการบรหิารคุณภาพลูกหนี้ทีเ่ขม้งวดและจํานวนงวดการผ่อนชาํระทีส่ ัน้ลง

ดว้ยความระมดัระวงั รวมกบัระเบยีบการหกัค่านายหน้าคนืจากพนกังานขายในกรณีทีม่กีารขายสนิคา้ใหแ้ก่

ลูกค้าที่ไม่มคีุณภาพที่บรษิทัได้กําหนดไว้และมกีารทบทวนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์อยู่เสมอ รวมกบั

ผลกระทบของการบรหิารสนิคา้ยดึคนืจากลกูหนี้เชา่ซือ้ทีม่กีารคา้งชาํระเกนิกว่า 3 งวดเรว็ขึน้ จนสง่ผลทาํให้

บรษิทัตอ้งมกีารบนัทกึสาํรองขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิคา้ยดึคนืซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของคา่ใชจ้่ายหนี้สญู

และหนี้สงสยัจะสูญที่เพิม่ขึ้นก่อนที่จะมกีารนําไปขายเป็นสนิค้า Activ หรือนําไปบริจาคหลงัจากที่ผ่าน

กระบวนการ Refurbish แลว้ตามลาํดบั 

 

กาํไร 

กาํไรขัน้ตน้ 

กําไรขัน้ต้น (คํานวณโดยนํารายได้จากการขาย รวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อและรายได้

จากลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ หกัดว้ยตน้ทนุขาย) ของกลุ่มบรษิทัสาํหรบัไตรมาสที ่3/2563 และไตรมาสที ่3/2562 

เท่ากบั 379.79 ล้านบาท และ 324.44 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 78.43 และรอ้ยละ 74.26 ตามลําดบั กําไร

ขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 55.35 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.06 เนื่องจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้ รายไดด้อกผล

ตามสญัญาเช่าซื้อและรายได้จากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อทีเ่พิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 10.84 และต้นทุนขายทีล่ดลง

รอ้ยละ 7.12 อนัสบืเนื่องมาจากการขายเครื่องกรองน้ําทีม่อีตัรากาํไรขัน้ตน้ของสนิคา้ทีส่งูมากกว่าการขาย

ของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่อีตัรากาํไรขัน้ตน้ทีต่ํ่ากว่า 

 

กาํไรสทุธ ิ

สาํหรบัไตรมาสที ่3/2563 กลุ่มบรษิทัมกีาํไรสทุธเิทา่กบั 40.61 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่นจาํนวน 

5.48 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.59 (ในไตรมาสที ่3/2562 มกีาํไรสทุธ ิ35.13 ลา้นบาท) อตัรากาํไรสทุธิ

ต่อรายได้รวม (รายได้จากการขาย รายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อ และรายได้จากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ)

สําหรบัไตรมาสที ่3/2563 เทยีบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อนเพิม่ขึน้จากร้อยละ 8.04 เป็นรอ้ยละ 

8.39 ตามเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

 

ฐานะการเงิน 

สนิทรพัย ์

ณ 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัย์รวมจํานวน 1,664.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217.38        

ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.02 เมื่อเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2562 สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้สาเหตุหลกัมา

จากผลกระทบของการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 ทีก่าํหนดใหม้กีารบนัทกึ

มลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(Right of Use) ของสญัญาเช่าทรพัยส์นิต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ อาคาร และรถยนตเ์ป็น

ต้นที่ เพิ่มขึ้นประมาณ 90.08 ล้านบาทรวมกับการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ เท่ากับ                          

56.46 ลา้นบาทจากจํานวนบญัชเีช่าซือ้ทัง้เครื่องกรองน้ําและเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้จากการขายทีเ่พิม่ขึน้

ของบญัชเีช่าซื้อใหม่ การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืเท่ากบั 51.59 ล้านบาทจากการเตรยีมการสัง่ซื้อสนิคา้

ใหมเ่พือ่รองรบัการขายทีเ่พิม่ขึน้ การเพิม่ขึน้ของเงนิสดเทา่กบั 11.09 ลา้นบาทจากการเกบ็เงนิของบญัชเีช่า

ซื้อทีเ่พิม่ขึน้ การเพิม่ขึน้ของลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อเท่ากบั 9.20 ล้านบาท การเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้และ
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ลูกหนี้อื่นเท่ากบั 6.97 ล้านบาทและสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้เท่ากบั 18.80 ล้านบาท ในขณะทีท่ีด่นิ 

อาคารและอุปกรณ์ลดลงเทา่กบั 27.02 ลา้นบาทจากการตดัค่าเสื่อมและการขายรถเดนิตลาดทีค่รบกาํหนด

อายกุารใชง้าน 

ขอ้มลูคณุภาพของลกูหนี้เชา่ซือ้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 พบว่าคุณภาพของหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อแยกตามอายุของลูกหนี้ทีม่กีารคา้งชําระเกนิ 3 งวด (NPL) 

สําหรับลูกหนี้ เช่าซื้อเครื่องกรองน้ําเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.46 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็น             

รอ้ยละ 3.99 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 อนัเป็นผลกระทบมาจากโรคระบาด COVID-19 แต่สาํหรบัลูกหนี้

เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่าของลูกหนี้ที่ค้างชําระเกิน 3 งวด (NPL) ของเครื่องใช้ไฟฟ้ากลบัลดลงจาก          

รอ้ยละ 8.89 เป็นรอ้ยละ 5.16 ดว้ยมาตรการทีเ่ขม้งวดของการอนุมตัเิครดติจากขอ้มลูพฤตกิรรมของลูกคา้ที่

มกีารผดินัดชําระ พรอ้มกบักาํหนดความรบัผดิชอบกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ของบญัชเีช่าซื้อทีค่า้งชําระ

ดว้ยการหกัผลตอบแทนทีไ่ดจ้่ายไปกลบัคนืประกอบกบัการเร่งใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายเครดติไปทาํการตรวจสอบ

บญัชผี่อนชาํระเหล่านัน้ว่าเกดิอะไรขึน้จะไดก้าํหนดแนวทางการแกไ้ขปรบัปรุงไดถู้กต้อง แมว้่าในส่วนของ

เครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้ส่วนใหญ่จะใหลู้กคา้นําเงนิมาชาํระเอง (Direct Payment) กต็าม แต่บรษิทักไ็ด้นําระบบ

การเกบ็เงนิแบบผสม (Hybrid) ระหว่างการใหลู้กคา้มาชาํระเงนิเอง (Direct Payment) กบัการมฝ่ีายเครดติ 

และเร่งรดัไปช่วยสําหรบัลูกค้าที่ไม่ได้รบัผดิชอบในเรื่องของเวลาตามกําหนด พร้อมทัง้การส่งเจ้าหน้าที่

เครดติไปชว่ยเกบ็สาํหรบับญัชเีชา่ซือ้ทีค่า้งชาํระ หากเกบ็ไมไ่ดก้ใ็หด้าํเนินการยดึสนิคา้นัน้คนื 

 

รายละเอยีดของการคา้งชาํระของแสดงตามตารางดงัต่อไปนี้ 

 

 
 

 
 

  

เครื�องกรองนํ�า
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ(หลังหักดอกผลเช่าซื�อและภาษีขายรอตัดบัญชี

หน่วย : พัน บาท

การจัดลําดับชั�น

ชั�นที� 1 ค้างชําระไม่เกิน 1 งวด 566,166 88.44% 522,788 89.08% 14,205 2.51% 16,769 3.21%

ชั�นที� 2 ค้างชําระไม่เกิน 3 งวด 48,524 7.58% 43,761 7.46% 18,491 38.11% 16,063 36.71%

ชั�นที� 3 ค้างชําระเกิน 3 งวด 25,514 3.99% 20,303 3.46% 21,524 84.36% 15,008 73.92%

ยอดรวม 640,204 100.00% 586,852 100.00% 54,220 8.47% 47,840 8.15%

อัตราส่วนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี�รวม 8.47% 8.15%

30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 6230 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62

เครื�องกรองนํ�า

ยอดคงเหลือลูกหนี�เช่าซื�อ ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

เครื�องใช้ไฟฟ้า
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ(หลังหักดอกผลเช่าซื�อและภาษีขายรอตัดบัญช)ี

หน่วย : พัน บาท

การจัดลําดับชั�น

ชั�นที� 1 ค้างชําระไม่เกิน 1 งวด 150,160 89.50% 129,591 83.63% 3,216 2.14% 711 0.55%

ชั�นที� 2 ค้างชําระไม่เกิน 3 งวด 8,947 5.33% 11,598 7.48% 1,493 16.69% 832 7.17%

ชั�นที� 3 ค้างชําระเกิน 3 งวด 8,661 5.16% 13,773 8.89% 3,674 42.42% 3,523 25.58%

ยอดรวม 167,768 100.00% 154,962 100.00% 8,383 5.00% 5,066 3.27%

อัตราส่วนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี�รวม 5.00% 3.27%

30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62

เครื�องใช้ไฟฟ้า

ยอดคงเหลือลูกหนี�เช่าซื�อ ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
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หนี้สนิ 

ณ 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิรวมเท่ากบั 421.92 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 210.78 ลา้นบาท 

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 99.83 จาก 31 ธนัวาคม 2562 หนี้สนิส่วนทีเ่พิม่ขึน้มาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิทีเ่พิม่ขึน้ 60 ล้านบาท เพื่อมาใชใ้นการเตบิโตชองลูกหนี้เช่าซื้อและการซื้อสนิคา้เพื่อขายรวมกบั

ผลกระทบของการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 ทีก่าํหนดใหม้กีารบนัทกึหนี้สนิ

ตามสญัญาเช่าการเงนิของสญัญาเช่าทรพัยส์นิต่างๆอนัไดแ้ก่ อาคาร และรถยนต์เป็นตน้รวมมลูค่าเพิม่ขึน้

ประมาณ 95.93 ลา้นบาท และเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ 65.26 ลา้นบาทจากการสัง่ซื้อสนิคา้ใหม่

เขา้มาขายเพิม่ขึน้ ในขณะทีภ่าษเีงนิไดค้า้งจ่ายลดลงเทา่กบั 11.72 ลา้นบาท 

 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

ณ 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบรษิทัมเีงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเท่ากบั 60.00 ลา้นบาท เมื่อเทยีบ

กบั ณ 31 ธนัวาคม 2562 ทีไ่ม่ไดม้กีารกูย้มืเลยเพื่อมาสนับสนุนลูกหนี้เช่าซื้อและสนิคา้คงเหลอืทีเ่พิ่มขึ้น 

ตามแผนการขยายธุรกจิของบรษิทั พรอ้มกบักนัสาํรองสาํหรบัสภาพคล่องเพือ่รองรบัการเตบิโตของบรษิทั 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1,243.00 ลา้นบาท (ณ 31 ธนัวาคม 

2562 เท่ากบั 1,236.39 ล้านบาท) เพิม่ขึน้ 6.61 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.53 และบรษิทัมอีตัราส่วน

หนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.34 เทา่ (ณ 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 0.17เทา่) และมลูคา่หุน้ทางบญัชี

ต่อหุน้เทา่กบั 2.26 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 2.25 บาทต่อหุน้) อนัเป็นผลมาจากกาํไรสทุธทิีไ่ดร้บั

จากผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลา 9 เดอืนทีผ่า่นมาของปี 2563 หกักบัหกักบัผลขาดทุนดา้นเครดติที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทย่อยจากการบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ              

เงนิปันผลของผลการดําเนินงานครึง่ปีหลงัของปี 2562 ทีป่ระกาศจ่ายในวนัที ่22 พฤษภาคม 2563 และเงนิ

ปันผลของผลการดาํเนินงานครึง่ปีแรกของปี 2563 ทีป่ระกาศจ่ายในเดอืนกนัยายน 2563 ทีผ่า่นมา 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบขอ้มลูผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 (นายเอกรตัน์  แจง้อยู)่ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


