
 

 

TSR.IR.013/2564 

 

 วนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

 

เรือ่ง ชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่ 2/2564 ของบริษัท เธียรสุร ัตน์ จํากัด (มหาชน)                

และกลุ่มบรษิทัในเครอื 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

ผลการดําเนินงานสําหรบัไตรมาสที่ 2/2564 ของบริษัท เธียรสุร ัตน์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)                

และบรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) มกีาํไรสุทธเิท่ากบั 14.98 ลา้นบาท ซึง่ตํ่ากว่าไตรมาสที ่1/2564 ทีเ่ท่ากบั 33.50          

ล้านบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 55.27 และหากเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนแลว้ลดลงเท่ากบั 

31.94 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 68.07 เนื่ องมาจากอัตรากําไรขัน้ต้นที่ลดลงจากร้อยละ 78.86               

ในไตรมาสที ่1/2564 และรอ้ยละ 73.42 ในไตรมาสที ่2/2563 ลงเหลอืเทา่กบัรอ้ยละ 71.04 ซึง่เกดิจากการเพิม่ขึน้

ของธุรกจิเช่าซื้อรถยนต์และรถบรรทุก ทีไ่ม่มกีาํไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้ แต่มรีายไดด้อกเบี้ยจากการเช่าซื้อ

แทน ของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั (TSRL) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย ในขณะทีก่ารขายของกลุ่มเครือ่งกรองน้ําทีม่ ี

อตัรากําไรขัน้ต้นสูงไม่ไดเ้ป็นตามแผนการเพิม่ทมีขายทีบ่รษิทัได้ดําเนินการไป รวมกบัการขาดทุนจากการตัง้

ดอ้ยค่าทีส่งูขึน้ จากมาตรการตรวจสอบบญัชเีช่าซื้อเครือ่งกรองน้ําใหม่อนัเขม้งวด และผลกระทบของโรคระบาด 

COVID-19 ทีร่ะบาดรุนแรงและกระจายตวัไปทัว่ประเทศ จงึส่งผลทําใหก้ําไรต่อหุน้ของกลุ่มบรษิทัในไตรมาสนี้

เทา่กบั 0.023 บาทเทยีบกบัผลกาํไรต่อหุน้ในไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นทีเ่ทา่กบั 0.086 บาท 

 บรษิทัขอชีแ้จงประเดน็สาํคญั ๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างไตรมาสที ่2/2564 ดงันี้ 

• ปี 2564 นี้ถอืเป็นปีแห่งการปรบัภาพลกัษณ์องคก์รดว้ยการสรา้งแบรนดใ์หช้ดัเจน มคีวามทนัสมยั

โดดเด่น และแตกต่าง โดยไดป้รบัเปลีย่นทัง้โลโกใ้หม่ วสิยัทศัน์ และอื่น ๆ อกีมากมาย พรอ้มเน้น

ยํา้ชือ่แบรนด ์"ทเีอสอาร"์ แทนชือ่บรษิทั 

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

การตลาดแบบ Digital Marketing อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบัการโทรศพัทห์าลูกคา้ใหม่และลกูคา้เกา่ 

พร้อมการทําแผนโฆษณาประชาสมัพนัธ์สําหรบัการขายทัง้เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกรองน้ําและ

เครื่องทาํน้ําแขง็โดยอาศยัจุดแขง็ของโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ประสานกบัทมีงานเดนิตลาดขายตรง

ของบริษัทที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด               

ทัว่ประเทศไทย 

• การขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่องของกลุ่มธุรกจิเครื่องกรองน้ํา โดยมกีารปรบักลยุทธ์ขยายตลาดไปยงั

กลุ่ม B2B มากขึน้ จากเดมิทีเ่น้นกลุ่ม B2C เนื่องจากเป็นกลุ่มทีม่กีาํลงัซื้ออย่างต่อเนื่อง และเป็น

การขยายสดัสว่นการขายลกูคา้เงนิสดใหส้งูขึน้ จากเดมิทีม่พีอรต์ลกูคา้เงนิผอ่นมากถงึ 80% 

• หลงัจากที่ได้เริม่ให้มกีารขยายสาขาและเพิม่ทมีขายตรงในไตรมาสแรกจนมาประสบกบัปัญหา

ผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ทาํใหไ้ม่สามารถรบัพนกังานขาย และไม่สามารถเพิม่ทมีการ

ขายตรงได ้เนื่องจากมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดในการรบัพนกังานใหมแ่ละการเขา้พบลูกคา้ที่

บา้น ดงันัน้บรษิทัจงึไดม้กีารปรบักลยุทธ์ ภายใตม้าตรการ Lock down ของภาครฐับาล เป็นชะลอ



 

การขยายสาขาและการเพิม่ทมีขายในเขตพืน้ทีท่ีเ่ป็นสแีดงและแดงเขม้ โดยเน้นใหพ้นกังานขายทุก

คนไดร้บัการฉีดวคัซนีเพื่อป้องกนั COVID-19 และมมีาตรการมกีารป้องกนัโรคระบาด COVID-19 

อย่างจริงจัง ทัง้จากตัวพนักงานและลูกค้า ส่วนการปรับ Business and Product Portfolio 

Management นัน้ได้มกีารพฒันารปูแบบในเรื่องของสนิคา้ ช่องทางการจําหน่าย บรกิารช่าง และ 

บรกิารทางการเงนิ ไม่ว่าจะเป็นการจาํหน่ายเครือ่งกรองน้ําชัน้นําหลายแบรนด ์จากประเทศเกาหล ี

จนี ญีปุ่่ น และยโุรป ดว้ยการทาํตลาดออนไลน์ผา่น Website ทีช่ ือ่ DrinkCo และการจาํหน่ายเครือ่ง

ผลติน้ําแขง็ยีห่อ้ อลัไพน์ และชุดบําบดัน้ําใช ้(Water mate) และการทํา Cross Selling อกีทัง้การ

ขยายบรกิารสนิเชื่อของบรษิทัย่อยทีเ่ป็นสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รถบรรทุก สนิเชื่อ Floor Plan และ

สนิเชือ่ทีเ่งนิกูท้ีม่หีลกัประกนั 

• บรษิทัยงัคงใหม้ฝึีกอบรมและพฒันาพนักงานขาย เครดติ ชา่งและบรกิารใหม้ารองรบัการใหบ้รกิาร

หลงัการขายอยา่งครบวงจร 

• บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ในทําการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันา

คุณภาพสนิคา้ใหส้ามารถผลติน้ําดื่มทีส่ะอาด ถูกสุขอนามยั รวมทัง้การพฒันาออกแบบผลติภณัฑ์

ใหม้คีวามทนัสมยั โดยการนําเอาเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชเ้พื่ออํานวยความสะดวกในการใช้งาน

ใหก้บัผูบ้รโิภคอยา่งต่อเนื่อง 

• บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ในการดาํเนินการตามแผนของการลดตน้ทุน และคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

ดว้ยการปรบัปรงุและพฒันาระบบการผลติและการบรหิารจดัการดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

• ตามมตกิารประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม 2564 ไดม้กีารอนุมตัใิหม้ี

การจาํหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนื (Treasury Stock) ระหว่างวนัที ่14 เมษายน 2563 ถงึ 14 ตุลาคม 2563 ที่

ได้ครบระยะเวลาของการซื้อหุ้นคืนแล้วทัง้หมดจํานวน 2,697,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.49                 

ของหุน้ทีจ่ําหน่ายซึง่มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 5.61 ลา้นบาทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระหว่าง

วนัที ่1 มถุินายน 2564 ถงึวนัที ่1 ธนัวาคม 2564 โดยทีหุ่น้ทีซ่ื้อคนืดงักล่าวได้แสดงเป็นรายการ

แยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุน้ และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงนิรวม 

พร้อมกนันี้ได้จัดสรรกําไรสะสมไว้เป็นสํารองหุ้นทุนซื้อคืนในจํานวนเดียวกนั ซึ่ง ณ วันที่ 14 

กรกฎาคม 2564 มจีาํนวนหุน้ซือ้คนืคงเหลอืเทา่กบั 270,900 หุน้ 

• ตามมตกิารประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม 2564 กไ็ด้มกีารอนุมตัิ

เปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยพจิารณาจาก งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัเป็นพจิารณา

จาก งบการเงนิรวมของบรษิทั 

• ตามการประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ณ วนัที่ 16 สงิหาคม 2564 คณะกรรมการมมีติอนุมตัิ

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรบัปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.040 บาทเป็นจํานวนเงนิรวม 21.98 

ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้วนัที ่13 กนัยายน 2564 

  



 

 

ข้อสงัเกตสาํหรบัผลประกอบการท่ีสาํคญัของสาํหรบัไตรมาสท่ี 2/2564 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

รายได้ 

รายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซือ้และรายไดจ้ากลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ 

สําหรบัไตรมาสที ่2/2564 กลุ่มบรษิทัมรีายได้จากการขายรวมรายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อและ

รายไดจ้ากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ของบรษิทัย่อย (“รายไดร้วม”) เท่ากบั 498.47 ลา้นบาท ลดลงจากรอบระยะเวลา

เดียวกนัของปีก่อน 33.32 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 6.27 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขายสนิคา้จํานวน 

435.09 ลา้นบาท ลดลง 43.64 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 9.12 ในขณะทีด่อกผลตามสญัญาเชา่ซือ้จาํนวน 60.09 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.55 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.37 และรายไดจ้ากลูกหนี้เงนิใหกู้จ้ํานวน 3.28 ลา้นบาท

เพิม่ขึน้ 2.77 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 539.23 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ทีล่ดลงนี้มาจากผลกระทบของโรค

ระบาด COVID-19 ทีร่นุแรงและแพรก่ระจายไปทัว่พืน้ทีจ่นบรษิทัไมส่ามารถรบัพนักงานขาย และไมส่ามารถเพิม่

ทมีการขายตรงไดจ้ากมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดในการรบัพนกังานใหมแ่ละการเขา้พบลูกคา้ทีบ่า้น ภายใต้

มาตรการ Lock down ของรฐับาล แต่รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อและรายไดจ้ากลูกหนี้เงนิใหกู้เ้พิม่ขึน้จาก

การขยายธุรกจิของ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จํากดัทีไ่ดด้ําเนินการพฒันารปูแบบการใหส้นิเชื่อทีม่หีลกัประกนั

เพิม่ขึน้ไมว่่าจะเป็นสนิเชือ่เชา่ซือ้รถยนต ์รถบรรทกุ ธุรกจิ Floor Plan และเงนิใหส้นิเชือ่แบบมหีลกัประกนั  

 

รายไดอ้ืน่ 

กลุ่มบรษิทัมรีายไดอ้ื่นสาํหรบัไตรมาสที ่2/2564 เท่ากบั 8.53 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เท่ากบั 6.10 ลา้นบาท เมื่อเทยีบ

กบัรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้นี้ส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากหนี้สญูรบัคนืและกาํไรจากรายได้การขาย

ทรพัย์สินที่เกินความจําเป็นในการใช้งาน อนัได้แก่ รถยนต์เดินตลาดที่มอีายุใช้งานพอสมควรแล้ว เพื่อลด

คา่ใชจ้่ายทีไ่มจ่าํเป็นลงใหเ้หมาะกบัสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทีก่ระทบกบัยอดขายในปัจจุบนั 

 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทนุขาย 

ตน้ทนุขายของกลุ่มบรษิทัสาํหรบัไตรมาสที ่2/2564 มจีาํนวน 144.35 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้เทา่กบั 3.00 ลา้นบาท

จากรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.12 โดยมสีดัสว่นตน้ทนุขายต่อรายไดจ้ากการขายและ

รายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซือ้สาํหรบัไตรมาสที ่2/2564 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 26.58 ของไตรมาสที ่2/2563 เป็น

ร้อยละ 28.96 อนัเนื่องมาจากสดัส่วนการเพิม่ขึน้ของสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถบรรทุกที่ไม่ได้มอีตัรากําไร

ขัน้ตน้ของสนิคา้แต่จะไดร้บัรายไดจ้ากดอกเบี้ยเชา่ซื้อของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั แทน ในขณะทีส่ดัส่วน

การขายของเครื่องกรองน้ําทีม่อีตัรากําไรขัน้ต้นของสนิคา้ (Product Margin) ทีสู่งลดลงจากผลกระทบของโรค

ระบาด COVID-19 

  



 

 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 

ต้นทุนในการจดัจําหน่ายของกลุ่มบรษิัทสําหรบัไตรมาสที่ 2/2564 เท่ากบั 171.27 ล้านบาท ลดลงจากรอบ

ระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อนจํานวน 1.90 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.10 สดัส่วนตน้ทุนในการจดัจําหน่ายต่อ

รายไดจ้ากการขาย รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และดอกผลจากเงนิใหส้นิเชือ่สาํหรบัไตรมาสที ่2/2564 อยู่ที่

รอ้ยละ 34.36 ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 32.56 รอ้ยละของตน้ทุนในการจดัจําหน่ายต่อรายไดจ้ากการ

ขาย รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อและดอกผลจากเงนิใหส้นิเชื่อทีเ่พิม่ขึน้นี้เป็นผลมาจากยอดขายของเครื่อง

กรองน้ํา และเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีล่ดลงไม่เป็นไปตามแผนทีบ่รษิทัไดม้กีารดําเนินการไปในการขยายสาขาและเพิม่

จํานวนทมีขายตรง จงึทาํใหบ้รษิทัตอ้งมาปรบักลยุทธเ์ป็นชะลอการขยายสาขาและชะลอการเพิม่ทมีขายในพืน้ที่

ที่เป็นสีแดงและแดงเข้มในช่วงครึ่งปีหลงัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ยงัคงให้มีการทํา 

Business and Product Portfolio Management ด้วยการพฒันารูปแบบในเรื่องของสนิคา้ ช่องทางการจําหน่าย 

บรกิารชา่ง และ บรกิารทางการเงนิ ต่อไป 

 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของกลุ่มบรษิทัสําหรบัไตรมาสที ่2/2564 เท่ากบั 114.75 ล้านบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก

รอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบั 0.42 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.37 โดยมสีดัส่วนค่าใชจ้่ายในการ

บรหิารต่อรายได้จากการขาย รายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อและดอกผลจากเงนิใหส้นิเชื่อสําหรบัไตรมาสที่ 

2/2564 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 21.50 ในปีก่อนเป็นรอ้ยละ 23.02 ในปี 2564 ซึง่การเพิม่ขึน้ของสดัส่วนค่าใชจ้่ายใน

การบรหิารต่อรายไดจ้ากการขาย รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อและดอกผลจากเงนิใหส้นิเชื่อส่วนใหญ่มาจาก

ยอดรายได้รวมที่ลดลง ในขณะที่บรษิัทได้มีการวางแผนในการพฒันาธุรกจิและบริการไว้จึงทําให้ค่าใช้จ่าย

เกีย่วกบัพนักงานเพิม่ขึน้ รวมกบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการเกีย่วกบัสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทีใ่ช้

ไปในการจดัหาวคัซนีและอปุกรณ์สาํหรบัการป้องกนัโรคระบาด COVID-19 ใหก้บัพนกังานทีเ่พิม่ขึน้ 

 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู) 

สําหรบัไตรมาสที่ 2/2564 กลุ่มบรษิัทมผีลขาดทุนจากการด้อยค่า(หนี้สงสยัจะสูญและหนี้สูญ)จํานวน 54.59         

ล้านบาท เพิม่ขึน้จากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 7.61 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 16.19 การ

เพิม่ขึน้ดงักล่าวเป็นผลมาจากการบนัทกึรบัรูผ้ลขาดทุนจากสนิคา้ทีย่ดึคนืทนัทจีากการตรวจสอบคุณภาพของ

ลกูหนี้ทีไ่ดม้กีารตดิตัง้ของเครื่องกรองน้ําในเชงิรุกเพื่อเป็นการระมดัระวงัคุณภาพของการชาํระเงนิของลูกหนี้เช่า

ซื้อทีจ่ะเกดิขึน้ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และเป็นการสอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัช ีฉบบัที ่9         

ทีใ่ชอ้ยู ่โดยทีเ่ปอรเ์ซน็ต์ของลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อทีค่า้งชาํระเกนิ 3 เดอืน (NPL) ณ สิน้เดอืนมถุินายน 2564 

เทา่กบัรอ้ยละ 5.00 ซึง่ตํ่ากว่า ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2563 ทีเ่ทา่กบั รอ้ยละ 5.09 

  



 

 

กาํไร 

กาํไรขัน้ตน้ 

กาํไรขัน้ตน้ (คาํนวณโดยนํารายไดจ้ากการขาย รวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซือ้และรายไดจ้ากลกูหนี้เงนิให้

สนิเชื่อ หกัด้วยต้นทุนขาย) ของกลุ่มบรษิัทสําหรบัไตรมาสที่ 2/2564 และไตรมาสที่ 2/2563 เท่ากบั 354.12      

ล้านบาท และ 390.44 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 71.04 และร้อยละ 73.42 ตามลําดบั กําไรขัน้ต้นลดลง 36.32          

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.30 เนื่ องจากรายได้จากการขายสินค้าเครื่องกรองน้ําที่มีอัตรากําไรขัน้ต้น                   

(Product margin) ที่สูงลดลง ในขณะที่รายได้จากการขายที่เพิม่ขึ้นของเครื่องทําน้ําแขง็ที่อตัรากําไรขัน้ต้นที่      

ตํ่ากว่าเครือ่งกรองน้ํารวมกบัการรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของการขายเชา่ซือ้รถยนต ์และรถบรรทกุทีไ่มม่อีตัรากาํไรขัน้ตน้ 

 

กาํไรสทุธ ิ

สาํหรบัไตรมาสที ่2/2564 กลุ่มบรษิทัมกีาํไรสทุธเิทา่กบั 14.98 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นจาํนวน 31.94 ลา้นบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 68.07 (ในไตรมาสที ่2/2563 มกีาํไรสทุธ ิ46.92 ลา้นบาท) อตัรากาํไรสทุธต่ิอรายไดร้วมสาํหรบั

ไตรมาสที ่2/2564 ลดลงจากรอ้ยละ 8.82 เป็นรอ้ยละ 3.01 ตามเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

 

ฐานะการเงิน 

สนิทรพัย ์

ณ 30 มถุินายน 2564 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,761.67 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 70.14 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 4.15 เมือ่เทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2563 สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้เงนิ

ใหส้นิเชื่อของบรษิทั TSRL เท่ากบั 39.99 ล้านบาท อนัได้แก่ สนิเชื่อทีม่หีลกัประกนั สนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และ

รถบรรทุก และสนิเชือ่ Floor Plan ในขณะทีล่กูหนี้เช่าซื้อเครื่องกรองน้ําและเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นลดลงจาก

ผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืเท่ากบั 25.44 ลา้นบาทเพื่อรองรบั Backlog 

ของการขายเครื่องทําน้ําแขง็ที่ลูกค้าสัง่จองและวางเงนิมดัจําแล้วรอการติดตัง้ การเพิม่ขึ้นของเงนิสดเท่ากบั 

14.36 ลา้นบาทจากการกูเ้งนิเพื่อรองรบัการขยายสนิเชื่อของบรษิทั TSRL และรองรบัวกิฤตโรคระบาด COVID-

19 และการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชเ้ทา่กบั 6.76 ลา้นบาทจากแผนของการขยายสาขาและทมีขายตรงซึง่

ไดม้กีารชะลอและบรหิารจดัการอยา่งระมดัระวงัภายใตว้กิฤตทีเ่กดิขึน้ 

 

ขอ้มลูคุณภาพของลูกหนี้เช่าซื้อ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 พบว่า

คุณภาพของหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อแยกตามอายุของลูกหนี้ทีม่กีารคา้งชาํระเกนิ 3 งวด (NPL) สาํหรบัลูกหนี้เช่า

ซื้อเครื่องกรองน้ําเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.84 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.06 ณ วันที่ 30 

มถุินายน 2564 อนัเป็นผลกระทบมาจากโรคระบาด COVID-19 แต่สาํหรบัลกูหนี้เชา่ซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอื่น ๆ 

มูลค่าของลูกหนี้ที่ค้างชําระเกิน 3 งวด (NPL) ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ กลับลดลงจากร้อยละ 6.12              

เป็นรอ้ยละ 4.81 ดว้ยมาตรการทีเ่ขม้งวดของการอนุมตัเิครดติจากขอ้มลูพฤตกิรรมของลกูคา้ทีม่กีารผดินดัชาํระ 

พรอ้มกบักาํหนดความรบัผดิชอบกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ของบญัชเีช่าซื้อทีค่า้งชาํระดว้ยการหกัผลตอบแทนที่

ไดจ้่ายไปกลบัคนืประกอบกบัการเร่งใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายเครดติไปทาํการตรวจสอบบญัชผี่อนชาํระเหล่านัน้ว่าเกดิ

อะไรขึน้จะได้กําหนดแนวทางการแกไ้ขปรบัปรุงได้ถูกต้อง แมว้่าในส่วนของเครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้ส่วนใหญ่จะให้

ลกูคา้นําเงนิมาชาํระเอง (Direct Payment) กต็าม แต่บรษิทักไ็ดนํ้าระบบการเกบ็เงนิแบบผสม (Hybrid) ระหว่าง 

 



 

 

การให้ลูกค้ามาชําระเงนิเอง (Direct Payment) กบัการมีฝ่ายเครดิต และเร่งรดัไปช่วยสําหรบัลูกค้าที่ไม่ได้

รบัผดิชอบในเรื่องของเวลาตามกําหนด พรอ้มทัง้การส่งเจ้าหน้าที่เครดิตไปช่วยเกบ็สําหรบับญัชเีช่าซื้อที่ค้าง

ชาํระ หากเกบ็ไมไ่ดก้ใ็หด้าํเนินการยดึสนิคา้นัน้คนื 

 

รายละเอยีดของการคา้งชาํระของแสดงตามตารางดงัต่อไปนี้ 

 
 

หนี้สนิ 

ณ 30 มถุินายน 2564 กลุ่มบรษิัทมหีนี้สนิรวมเท่ากบั 471.84 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 55.32 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้         

ร้อยละ 13.28 จาก 31 ธนัวาคม 2563 หนี้สนิส่วนใหญ่ที่เพิม่ขึ้นมาจากเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิที่

เพิม่ขึน้ 86.24 ลา้นบาท 

 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

ณ 30 มถุินายน 2564 กลุ่มบรษิทัมเีงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเทา่กบั 137.14 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 86.24 ลา้นบาท

หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 169.43 เมื่อเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2563 เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิที่เพิม่ขึ้นมาจาก

แผนการขยายธุรกิจสินเชื่อของบริษัท TSRL สําหรับสินเชื่อเงินให้กู้มีหลักประกัน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

รถบรรทุก และสนิเชื่อ Floor Plan รวมกบัการสัง่ซื้อทีเ่พิม่ขึน้ของเครื่องทําน้ําแขง็เพื่อรองรบัการขายทีถ่อืเป็น

โอกาสภายใตภ้าวะวกิฤต COVID-19 

  

เครื�องกรองนํ�าและสารกรอง

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ(หลังหักดอกผลเช่าซื�อและภาษีขายรอตัดบัญชี)

หน่วย : พัน บาท

การจัดลําดับชั�น 30 มิ.ย. 64 % 31 ธ.ค. 63 % 30 มิ.ย. 64 %เทียบลูกหนี� 31 ธ.ค. 63 %เทียบลูกหนี�

ชั�นที� 1 ค้างชําระไม่เกิน 1 งวด 497,964           86.94% 539,482           87.43% 12,415             2.49% 13,459             2.49%

ชั�นที� 2 ค้างชําระไม่เกิน 3 งวด 45,870             8.01% 47,717             7.73% 17,617             38.41% 18,534             38.84%

ชั�นที� 3 ค้างชําระเกิน 3 งวด 28,962             5.06% 29,849             4.84% 25,216             87.07% 25,988             87.06%

ยอดรวม 572,796           100.00% 617,048           100.00% 55,248             9.65% 57,981             9.40%

อัตราส่วนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี�รวม 9.65% 9.40%

เครื�องใช้ไฟฟ้าและอื�นๆ

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ(หลังหักดอกผลเช่าซื�อและภาษีขายรอตัดบัญชี)

หน่วย : พัน บาท

การจัดลําดับชั�น 30 มิ.ย. 64 % 31 ธ.ค. 63 % 30 มิ.ย. 64 %เทียบลูกหนี� 31 ธ.ค. 63 %เทียบลูกหนี�

ชั�นที� 1 ค้างชําระไม่เกิน 1 งวด 165,916           91.00% 132,870           88.10% 2,170               1.31% 2,394               1.80%

ชั�นที� 2 ค้างชําระไม่เกิน 3 งวด 7,636               4.19% 8,721               5.78% 1,383               18.11% 1,577               18.08%

ชั�นที� 3 ค้างชําระเกิน 3 งวด 8,771               4.81% 9,223               6.12% 4,657               53.10% 4,886               52.98%

ยอดรวม 182,323           100.00% 150,814           100.00% 8,210               4.50% 8,857               5.87%

อัตราส่วนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี�รวม 4.50% 5.87%

ยอดคงเหลือลูกหนี�เช่าซื�อ ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

ยอดคงเหลือลูกหนี�เช่าซื�อ ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ



สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ 30 มถุินายน 2564 กลุ่มบรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1,289.84 ล้านบาท (ณ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 

1,275.02 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้ 14.82 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.16 และบรษิทัมอีตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผู้

ถอืหุน้เทา่กบั 0.37 เทา่ (ณ 31 ธนัวาคม 2563 เทา่กบั 0.33 เทา่) และมลูคา่หุน้ทางบญัชต่ีอหุน้เทา่กบั 2.35 บาท 

(ณ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 2.32 บาทต่อหุน้) อนัเป็นผลมาจากกําไรสุทธทิีไ่ดร้บัจากผลการดําเนินงานของ

รอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาของปี 2564 หกักบัเงนิปันผลของผลการดําเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2563 

ทีป่ระกาศจ่ายในวนัที ่20 พฤษภาคม 2563 ทีผ่า่นมา รวมกบักาํไรจากการจาํหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนื (Treasury Stock) 

เทา่กบั 5.57 ลา้นบาท 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบขอ้มลูผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั

ขอแสดงความนบัถอื 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

(นายเอกรตัน์  แจง้อยู)่ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


