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TSR.IR. 011/2564 

 

 วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

เรื่อง ชี ้แจงผลการดําเ นินงานสําหรับไตรมาสท่ี  1/2564 ของ บริ ษัทเ ธียรสุรัตน์ จํากัด  (มหาชน)                               

และกลุม่บริษัทในเครือ 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสท่ี 1/2564 ของบริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)                         

และบริษัทย่อย (“กลุม่บริษัท”) มีกาํไรสทุธิเท่ากบั 33.50 ลา้นบาทซึง่สงูกวา่ปีท่ีแลว้ในรอบระยะเวลาเดียวกนัเท่ากบั 

8.71 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 35.13 เน่ืองมาจากรายไดจ้ากการขาย รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้

รวมกับรายได้จากลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ และรายได้อ่ืนท่ีเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.83 ร ้อยละ 26.05 และร้อยละ 34.45 

ตามลาํดบัรวมกบัรอ้ยละของตน้ทนุขายตอ่ยอดรายไดร้วมท่ีลดลงจากรอ้ยละ 23.20 ลดลงเหลือรอ้ยละ 21.14 โดยท่ี

กาํไรต่อหุน้ของกลุ่มบริษัทในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 0.059 บาทเทียบกับผลกาํไรต่อหุน้ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนท่ี

เท่ากบั 0.045 บาท 

 

 บริษัทขอชีแ้จงประเดน็สาํคญั ๆ ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งไตรมาสท่ี 1/2564 ดงันี ้

• ปี 2564 นีถื้อเป็นปีแห่งการปรบัภาพลกัษณอ์งคก์รดว้ยการสรา้งแบรนดใ์หช้ดัเจน มีความทนัสมยัโดด

เด่น และแตกต่าง โดยไดป้รบัเปลี่ยนทั้งโลโกใ้หม่ วิสัยทัศน ์และอ่ืน ๆ อีกมากมาย พรอ้มเนน้ยํา้           

ช่ือแบรนด ์"ทีเอสอาร"์ แทนช่ือบริษัท 

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

การตลาดแบบ Digital Marketing อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรบัการโทรศพัทห์าลกูคา้ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้

ใหมห่รือลกูคา้เก่า และการทาํแผนโฆษณาประชาสมัพนัธส์าํหรบัการขายทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้าและเครื่อง

กรองนํา้โดยอาศยัจุดแข็งของโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ประสานกับทีมเดินตลาดขายตรงของบริษัทท่ี

กระจายอยู่ตามพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัง้ในกรุงเทพ ปริมณฑล และตา่งจงัหวดัของประเทศไทย 

• การขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ทัง้ธุรกิจหลกัไดแ้ก่ เครื่องกรองนํา้ด่ืม โดยมีการปรบักลยทุธข์ยายตลาด

ไปยงักลุ่ม B2B มากขึน้ จากเดิมท่ีเนน้กลุ่ม B2C เน่ืองจากมองว่าเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซือ้อย่างต่อเน่ือง 

และจะปรบัเพ่ิมสดัสว่นลกูคา้เงินสดมากขึน้ จากเดิมท่ีมีพอรต์ลกูคา้เงินผ่อนมากกวา่ 80% 
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• ขยายสาขาและทีมขายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรบัการเขา้ถึง และการขยายตวัของตลาดจากการปรบั 

Business and Product Portfolio Management ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ นํ้า  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร จํา ห น่ า ย                         

เครื่องกรองนํา้ชัน้นาํหลายแบรนดจ์ากประเทศเกาหลี จีน ญ่ีปุ่ น และยุโรปดว้ยการทาํตลาดออนไลน์

ผ่านช่องทางการจาํหน่าย Website ท่ีซื่อ DrinkCo และการจาํหน่ายเครื่องผลิตนํา้แข็งย่ีหอ้ อลัไพน ์

นอกจากนีก้็ยงัมีการขายสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ือง อาทิ ชดุบาํบดันํา้ใช ้(Water mate) 

• บริษัทยงัคงใหมี้ฝึกอบรมและพฒันาพนกังานขาย เครดิต และช่างใหม้ารองรบัการใหบ้ริการหลงัการ

ขายอย่างครบวงจร 

• บริษัทยงัคงมุง่มั่นในทาํการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องกรองนํา้อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือพฒันาคณุภาพ

สินคา้ใหส้ามารถผลิตนํา้ด่ืมท่ีสะอาด ถูกสขุอนามยั รวมทัง้การพฒันาออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความ

ทันสมยั โดยการนาํเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชเ้พ่ืออาํนวยความสะดวกในการใชง้านใหก้ับผูบ้ริโภค

อย่างตอ่เน่ือง 

• บริษัทยงัคงมุ่งมั่นในการดาํเนินการตามแผนของการลดตน้ทุน และค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 

ดว้ยการปรบัปรุงและพฒันาระบบการผลิตและการบรหิารจดัการดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

• ตามมติการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ไดมี้การอนมุติัใหมี้การ

จาํหน่ายหุน้ท่ีซือ้คืน (Treasury Stock) ระหวา่งวนัท่ี 14 เมษายน 2563 ถงึ 14 ตลุาคม 2563 ท่ีไดค้รบ

ระยะเวลาของการซือ้หุน้คืนแลว้ทัง้หมดจาํนวน 2,697,900 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.49 ของหุน้ท่ีจาํหน่าย

ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิน้ 5.61 ลา้นบาทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 

2564 ถงึวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 โดยท่ีหุน้ท่ีซือ้คืนดงักลา่วไดแ้สดงเป็นรายการแยกตา่งหากในสว่นของ

ผูถื้อหุน้ และแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม พรอ้มกันนีไ้ดจ้ัดสรรกาํไร

สะสมไวเ้ป็นสาํรองหุน้ทนุซือ้คืนในจาํนวนเดียวกนั 

• ตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ก็ไดมี้การอนุมัติ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก งบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นพิจารณา

จาก งบการเงินรวมของบริษัท 

  



หนา้ 3 จาก 6 

 

ข้อสังเกตสาํหรับผลประกอบการทีส่าํคัญของสาํหรับไตรมาสที ่1/2564 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้ 

สาํหรบัไตรมาสท่ี 1/2564 กลุม่บริษัทมีรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายได้

จากลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือของบริษัทยอ่ย (“รายไดร้วม”) เท่ากบั 473.57 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากรอบระยะเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน 31.99 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 7.24 ซึ่งประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายสินคา้จาํนวน 410.32 ลา้น

บาท เพ่ิมขึน้ 18.92 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.83 รวมกับดอกผลตามสญัญาเช่าซือ้จาํนวน 61.03 ลา้นบาท 

เพ่ิมขึน้ 11.08 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 22.19 และรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือจาํนวน 2.22 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 

1.99 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร ้อยละ 856.20 รายได้จากการขายรวมท่ีเพ่ิมขึน้นีม้าจากการปรับ Business and 

Product Portfolio Management ท่ีเก่ียวกบันํา้ อนัไดแ้ก่ การจาํหน่ายเครื่องผลิตนํา้แข็งย่ีหอ้ อลัไพน ์และการขาย

สินคา้ท่ีเก่ียวเน่ือง อาทิ ชุดบาํบดันํา้ใช ้(Water mate) ย่ีหอ้ Safe ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมกบัการขยายสินเช่ือไป

ในธุรกิจ Floor Plan และสินเช่ืออ่ืนจนทาํใหร้ายไดด้อกผลเพ่ิมขึน้ แมว้า่จะมีวิกฤตของโรคระบาด COVID-19 ก็ตาม 

 

รายไดอ่ื้น 

กลุม่บริษัทมีรายไดอ่ื้นสาํหรบัไตรมาสท่ี 1/2564 เท่ากบั 10.70 ลา้นบาท ซึง่เพ่ิมขึน้เท่ากบั 2.74 ลา้นบาท 

เม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ญูรบัคืน รายไดจ้ากการ

ขายของพรีเม่ียม และรายไดอ่ื้น ๆ 

 

คา่ใชจ้่าย 

ตน้ทนุขาย 

ตน้ทุนขายของกลุ่มบริษัทสาํหรบัไตรมาสท่ี 1/2564 มีจาํนวน 100.09 ลา้นบาท ซึ่งลดลงเท่ากับ 2.35 

ลา้นบาทจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหรือลดลงรอ้ยละ 2.29 โดยมีสดัส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการ

ขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้รวมกบัรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือสาํหรบัไตรมาสท่ี 1/2564 ลดลงจาก

รอ้ยละ 23.20 สาํหรบัไตรมาสท่ี 1/2563 เป็นรอ้ยละ 21.14 อนัเน่ืองมาจากการบริหารและควบคุมตน้ทุนการผลิต

เครื่องกรองนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมกับสัดส่วนการขายเครื่องกรองนํ้าท่ีเพ่ิมขึน้มากกว่าการขาย

เครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึน้ 
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ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายของกลุ่มบริษัทสาํหรบัไตรมาสท่ี 1/2564 เท่ากบั 168.34 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก

รอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 9.56 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.02 สดัส่วนตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย

ต่อรายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้รวมกบัรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือสาํหรบัไตรมาสท่ี 

1/2564 อยู่ท่ีรอ้ยละ 35.55 ซึ่งลดลงเล็กนอ้ยจากปีก่อนท่ีเท่ากบัรอ้ยละ 35.96 การลดลงนีเ้ป็นผลมาจากการบริหาร

คา่ใชจ้่ายในการโฆษณาท่ีผ่าน Facebook ใหเ้หมาะสมกบัการขาย และการปรบัปรุงโครงสรา้งของการขายและการ

จ่ายผลตอบแทนของฝ่ายขายท่ีมีการซํา้ซอ้นใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสมมากขึน้ 

 

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทสาํหรบัไตรมาสท่ี 1/2564 เท่ากับ 118.55 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก

รอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 7.32 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.58 โดยมีสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการ

บริหารต่อรายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้รวมกับรายไดจ้ากลูกหนีเ้งินใหส้ินเช่ือสาํหรับ            

ไตรมาสท่ี 1/2564 ลดลงเลก็นอ้ยจากรอ้ยละ 25.19 ในปีก่อนเป็นรอ้ยละ 25.03 ในปี 2564 ซึง่การลดลงดงักล่าวนัน้

เป็นผลมาจากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและรดักุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 

 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู) 

สาํหรบัไตรมาสท่ี 1/2564 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า(หนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ)จาํนวน 

56.53 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 12.15 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 27.39 

การเพ่ิมขึน้ดงักล่าวเป็นผลมาจากการบันทึกรบัรูผ้ลขาดทุนจากสินคา้ท่ียึดคืนทนัที เน่ืองจากบริษัทมีการปรับปรุง

กระบวนการตรวจสอบคณุภาพของลกูหนีใ้นเชิงรุก ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดโควิด19 และมาตรฐานบญัชี 

ฉบบัท่ี 9 

 

กาํไร 

กาํไรขัน้ตน้ 

กาํไรขัน้ตน้ (คาํนวณโดยนาํรายไดจ้ากการขาย รวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้าก

ลูกหนีเ้งินใหส้ินเช่ือ หักดว้ยตน้ทุนขาย) ของกลุ่มบริษัทสาํหรบัไตรมาสท่ี 1/2564 และไตรมาสท่ี 1/2563 เท่ากับ 

373.47 ลา้นบาท และ 339.14 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 78.86 และรอ้ยละ 76.80 ตามลาํดบั กาํไรขัน้ตน้เพ่ิมขึน้ 

34.34 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10.12 เน่ืองจากตน้ทนุการผลิตเครื่องกรองนํา้ท่ีลดลงและสดัสว่นของการขายท่ี

เพ่ิมขึน้ของเครื่องกรองนํา้ท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ของสินคา้ท่ีสูงรวมกับรายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตาม

สญัญาเช่าซือ้รวมกบัรายไดจ้ากลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือท่ีเพ่ิมสงูขึน้ตามท่ีกลา่วมาขา้งตน้ 
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กาํไรสทุธิ 

สาํหรบัไตรมาสท่ี 1/2564 กลุ่มบริษัทมีกาํไรสทุธิเท่ากบั 33.50 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจาํนวน 8.71 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 35.13 (ในไตรมาสท่ี 1/2563 มีกาํไรสทุธิ 24.79 ลา้นบาท) อตัรากาํไรสทุธิตอ่รายไดร้วม

สาํหรบัไตรมาสท่ี 1/2564 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากปีก่อนจากรอ้ยละ 5.61 เป็นรอ้ยละ 7.07 ตามเหตผุลท่ีกลา่วมาขา้งตน้ 

 

ฐานะการเงนิ 

สินทรพัย ์

ณ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจาํนวน 1,724.74 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 33.20 ลา้นบาท            

หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.96 เม่ือเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2563 สินทรพัยท่ี์เพ่ิมขึน้สาเหตุหลกัมาจากสินคา้คงเหลือ

เพ่ิมขึน้จาํนวน 37.37 ลา้นบาทและลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือเพ่ิมขึน้จาํนวน 33.52 ลา้นบาทในขณะท่ีลกูหนีต้ามสญัญา

เช่าซือ้ลดลงจาํนวน 28.78 ลา้นบาท 

ขอ้มูลคุณภาพของลูกหนีเ้ช่าซือ้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

พบว่า คุณภาพของหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้แยกตามอายุของลูกหนีมี้การคา้งชาํระเพ่ิมขึน้ทั้งเครื่องกรองนํ้าและ

เครื่องใชไ้ฟฟ้า พิจารณาจากมลูคา่ของลกูหนีท่ี้คา้งชาํระเกิน 3 งวด (NPL) ของเครื่องกรองนํา้ท่ีเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยจาก

รอ้ยละ 4.84 เป็นรอ้ยละ 4.93 และเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 6.12 เป็นรอ้ยละ 6.84 โดยการคา้งชาํระท่ี

เพ่ิมขึน้ จากผลกระทบของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควิด19 แตอ่ย่างไรก็ตามบริษัทก็ยงัคงมาตรการท่ีเขม้งวดใน

การพิจารณาสินเช่ือเช่าซือ้ และมีระบบการเก็บเงินแบบผสม (Hybrid) ระหว่างการใหล้กูคา้มาชาํระเงินเอง (Direct 

Payment) กบัการใหฝ่้ายเครดิต และเรง่รดัเขา้ติดตามลกูคา้ท่ีคา้งชาํระ หากเก็บเงินไมไ่ดก้็จะใหมี้การยดึสินคา้ 

 

รายละเอียดของการคา้งชาํระของแสดงตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

 
 

 
 

เครื�องกรองนํ�า
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ(หลังหักดอกผลเช่าซื�อและภาษีขายรอตัดบัญชี
หน่วย : พัน บาท

การจัดลําดับชั�น
ชั�นที� 1 ค้างชําระไม่เกิน 1 งวด 539,482 87.43% 524,483 87.74% 13,459 2.49% 12,312 2.35%
ชั�นที� 2 ค้างชําระไม่เกิน 3 งวด 47,717 7.73% 43,799 7.33% 18,534 38.84% 16,796 38.35%
ชั�นที� 3 ค้างชําระเกิน 3 งวด 29,849 4.84% 29,461 4.93% 25,988 87.06% 25,650 87.06%
ยอดรวม 617,048 100.00% 597,743 100.00% 57,981 9.40% 54,758 9.16%
อัตราส่วนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี�รวม 9.40% 9.16%

เครื�องกรองนํ�า
ยอดคงเหลือลูกหนี�เช่าซื�อ ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 6431 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 64

เครื�องใช้ไฟฟ้า
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ(หลังหักดอกผลเช่าซื�อและภาษีขายรอตัดบัญชี)
หน่วย : พัน บาท

การจัดลําดับชั�น
ชั�นที� 1 ค้างชําระไม่เกิน 1 งวด 132,870 88.10% 120,354 87.38% 2,394 1.80% 2,059 1.71%
ชั�นที� 2 ค้างชําระไม่เกิน 3 งวด 8,721 5.78% 7,966 5.78% 1,577 18.08% 1,414 17.75%
ชั�นที� 3 ค้างชําระเกิน 3 งวด 9,223 6.12% 9,416 6.84% 4,886 52.98% 5,002 53.12%
ยอดรวม 150,814 100.00% 137,736 100.00% 8,857 5.87% 8,475 6.15%
อัตราส่วนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี�รวม 5.87% 6.15%

เครื�องใช้ไฟฟ้า
ยอดคงเหลือลูกหนี�เช่าซื�อ ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 64
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หนีส้ิน 

ณ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 416.22 ลา้นบาท ลดลง 0.30 ลา้นบาท หรือลดลง

รอ้ยละ 0.07 จาก 31 ธนัวาคม 2563 หนีส้ินสว่นท่ีลดลงนีม้าจากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นท่ีลดลง 

 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 

ณ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน และตั๋วสญัญาใชเ้งินจาํนวน 57.00 ลา้น

บาทเพ่ิมขึน้จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 6.10 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึน้เท่ากับรอ้ยละ 11.99 ทั้งนีเ้พ่ือมา

สนบัสนนุการเติบโตของลกูหนีเ้งินใหส้ินเช่ือของบริษัท เธียรสรุตัน ์ลีสซิ่ง จาํกดั 

 

สว่นของผูถื้อหุน้ 

ณ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 1,308.52 ลา้นบาท (ณ 31 ธันวาคม 2563 

เท่ากบั 1,275.02 ลา้นบาท) เพ่ิมขึน้ 33.50 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.63 และบริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อสว่น

ของผูถื้อหุน้เท่ากับ 0.32 เท่า (ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.33เท่า) และมูลค่าหุน้ทางบัญชีต่อหุน้เท่ากับ 2.38 

บาท (ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 2.32 บาทต่อหุน้) อนัเป็นผลมาจากกาํไรสทุธิท่ีไดร้บัจากผลการดาํเนินงานใน

ไตรมาสท่ี 1/2564 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบขอ้มลูผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท เธียรสรุตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

 
(นายเอกรตัน ์ แจง้อยู่)  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 


