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         14 พฤษภาคม 2564 
 
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์งบการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 (แกไ้ข) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานและขอ้มูล

ทางการเงิน ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
โครงสร้างรายได้ 
1.จากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวตัถุดิบท่ีใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งลกัษณะ

ผลิตภณัฑ ์ออกเป็น 6 กลุ่ม  
1.1 กลุ่มวตัถุแต่งกล่ิน รสและสีผสมอาหาร 
1.2 กลุ่มแป้งและซอส 
1.3 กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแหง้  
1.4 กลุ่มอาหารแช่แขง็ 
1.5 กลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
1.6 กลุ่มสินคา้ซ้ือมาขายไป 

2. จากการลงทุนของบริษทัยอ่ยในธุรกิจโรงแรม (Hotel Business) จ านวน 2 แห่ง 
2.1 โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ โดยลงทุนในนามบริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ ากดั 
2.2 โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด ์กอลฟ์ โดยลงทุนในนามบริษทั ไทย เฟลเวอร์แอนดแ์ฟรกแรนซ์ จ ากดั 

 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

จากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวิถีการด าเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เกิดผล
กระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มโรงแรมอยา่งมีนยัส าคญั ส่งผลให้รายไดข้องกลุ่มโรงแรมลดลงร้อยละ 81.60 เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน   

ในไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบริษทัยติุการน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจาก COVID-19 ท่ีออกโดยสภา
วชิาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั ดงันั้น กลุ่มกิจการไดรั้บรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคารอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องธุรกิจโรงแรม
ตามรายงานการประเมินทรัพยสิ์นล่าสุดจากผูป้ระเมินอิสระ จ านวน 1.32 ลา้นบาท และ 60.94 ลา้นบาท ตามล าดบั (ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าจ านวนทั้งส้ิน 62.26 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม) 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการไดป้ระเมินผลกระทบท่ีจะ
มีต่อการด าเนินงานในอนาคต  และจากผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมท่ีผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ท่ียงัคงส่งผลรุนแรงมาตลอดในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ท่ีประชุมจึงมีมติใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหเ้ขา้
ท าสญัญาซ้ือขายกิจการโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด ์กอลฟ์ กบับริษทั เจ. พี. เอส. โฮลด้ิง จ ากดั และโรงแรม ไอบิส 
สไตล์ เชียงใหม่ กบับริษทั ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เดน้ จ ากดั ซ่ึงถือเป็นการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากการจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยแ์ก่บุคคลเก่ียวโยง โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท าสญัญาดงักล่าว 
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การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
(หน่วย:ลา้นบาท) 

ส าหรับงวด 3 เดือน 
การเปล่ียนแปลง 

 (มกราคม – มีนาคม)  

  ปี 2564 ปี 2563 
จ านวน
เงิน 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ  844.94   789.00   55.94  7.09% 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม  3.44   18.69  -15.25  -81.60% 

รวมรายได้จากการด าเนินธุรกจิ  848.38   807.69   40.69  5.04% 

ตน้ทุนจากการขายและใหบ้ริการ  500.16   435.52   64.64  14.84% 
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม  12.58   23.58  -11.00  -46.64% 

รวมต้นทุนจากการด าเนินธุรกจิ  512.74   459.10   53.64  11.68% 

ก าไรขั้นต้น  335.64   348.59  -12.95  -3.71% 

(ขาดทุน)ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -2.20   5.85  -8.05  -137.67% 
รายไดอ่ื้น  1.47   3.48  -2.01  -57.81% 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  55.57   49.70   5.87  11.81% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  116.46   109.93  6.53  5.94% 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 62.26        - 62.26 100.00% 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  2.27   7.07  -4.80  -67.94% 
ตน้ทุนทางการเงิน  3.30   4.59  -1.29  -28.08% 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  95.05   186.63  -91.58  -49.07% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  18.91   39.65  -20.74  -52.30% 
ก าไรส าหรับงวด  76.14   146.98  -70.84  -48.20% 

การแบ่งปันก าไร         
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  1.12  -0.36   1.48  -406.46% 
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั  75.02   147.34  -72.32  -49.08% 

 
รายได้จากการด าเนินธุรกจิในไตรมาส 1 ปี 2564 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 848.38 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 40.69          

ลา้นบาท หรือ 5.04%  เม่ือเทียบกบั ไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีมีรายไดจ้ากด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 807.69 ลา้นบาท  
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของรายไดแ้ต่ละประเภทมีดงัน้ี 
1. รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 844.94 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้

จากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 99.59% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 55.94 ลา้นบาท (YoY 7.09%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีมีรายได้
จากการขายสินคา้เท่ากบั 789.0 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากจากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 97.69% 
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การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายสินคา้จ านวน 55.94 ลา้นบาท แยกท่ีมาตามแหล่งรายไดด้งัน้ี  
- จากยอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึน    44.44 ลา้นบาท  
- จากยอดขายต่างประเทศเพ่ิมข้ึน   11.50 ลา้นบาท 

พิจารณาตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์6 กลุ่ม พบวา่รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน สาเหตุหลกัมาจากกลุ่มแป้งและซอสเท่ากบั 
45.53 ลา้นบาท กลุ่มผลิตภณัฑซ้ื์อมาขายไปเท่ากบั 17.59 ลา้นบาท และกลุ่มผลิตภณัฑอ์บแหง้เท่ากบั 10.60 ลา้นบาท สุทธิจากการ
ลดลงในกลุ่มอาหารแช่แขง็จ านวนเงิน 14.42 ลา้นบาท 

2. รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากกิจการโรงแรมเท่ากบั  3.44 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้าก

การด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 0.41% โดยลดลงเท่ากบั 15.25 ลา้นบาท (YoY -81.60%)  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 สาเหตุหลกั
เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  ส่งผลให้เกิดการยกเลิกการจองหอ้งพกัโรงแรมในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 ตามท่ีกล่าวไว้
ขา้งตน้ 

 
ก าไรขั้นต้นในในไตรมาส 1 ปี 2564 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้รวมเท่ากบั 335.64 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการ

ด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 39.56% โดยมีก าไรขั้นตน้ลดลง 12.95 ลา้นบาท (YoY -3.71%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีมีก าไร
ขั้นตน้รวม เท่ากบั 348.59 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 43.16%  

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของก าไรขั้นตน้แต่ละประเภทมีดงัน้ี 
 
1. ก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 ก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไปเท่ากบั 344.78 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ

รายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 40.80% โดยลดลงเท่ากบั 8.70 ลา้นบาท (YoY -2.46%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีมีก าไร
ขั้นตน้จากการขายสินคา้เท่ากบั 353.48 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้ เท่ากบั 44.80% การลดลงของก าไร
ขั้นตน้ สาเหตุหลกัมาจากสินคา้กลุ่มแป้งและซอสท่ีมีตน้ทุนวตัถุดิบสูงข้ึน จากสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ 
ส่งผลให้การน าเขา้วตัถุดิบสู่กระบวนการผลิตมีความล่าช้า กลุ่มบริษทัจึงตอ้งจดัซ้ือวตัถุดิบในประเทศท่ีมีตน้ทุนซ้ือสูงกว่า มา
ทดแทนการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ  นอกจากน้ีมีการปรับตวัของตน้ทุนวตัถุดิบบางรายการของสินคา้กลุ่มวตัถุแต่งกล่ินและ
รสและสีผสมอาหาร และจากสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ส่งผลต่อสินคา้กลุ่มวตัถุแต่งกล่ินและรสและสีผสม
อาหาร กลุ่มบริษทัจีงใชก้ารขนส่งสินคา้ทางอากาศ (Air Freight Service) ท่ีมีตน้ทุนสูงข้ึนส าหรับการน าเขา้วตัถุดิบบางตวั 

 
2. ก าไรขั้นตน้จากกิจการโรงแรม  
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนขั้นตน้จากกิจการโรงแรมเท่ากบั 9.14 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม เท่ากบั -265.80% โดยมีขาดทุนเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 4.25 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีมีขาดทุน
ขั้นตน้เท่ากับ 4.89 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงแรม เท่ากับ -26.17% เน่ืองมาจากรายได้ท่ีลดลงอนัเป็น
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19  
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2564 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 172.02 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ

รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 20.28% โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึน 12.39 ลา้นบาท 
(YoY 7.76%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 159.63 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้
จากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 19.76%  

สาเหตุหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย 
- การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน จ านวน 2.54 ลา้นบาท 
- การเพ่ิมข้ึนของค่าขนส่ง จ านวน 3.15 ลา้นบาท 
- การเพ่ิมข้ึนของค่าท่ีปรึกษาและการตลาดส าหรับธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ จ านวน 2.79 ลา้นบาท 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัและบริษทัย่อยไดยุ้ติการน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์     

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั และไดรั้บรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคาร
และอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องธุรกิจโรงแรมเป็นจ านวนเงินรวม 62.26 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
 

ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน จ านวนเงิน 2.27 ลา้นบาท มาจากกลุ่มกิจการบนัทึกรับรู้     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในไตรมาส 1 ปี 2564 
 
ก าไรส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564  
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรส าหรับงวด (รวมผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า) เท่ากบั 76.14 ลา้นบาท คิด

เป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 8.97% โดยลดลงเท่ากบั 70.84 ลา้นบาท (YoY -48.20%)  เม่ือเทียบกบัไตร
มาส 1 ปี 2563 ท่ีมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 146.98 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 18.20% 

 ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น) เท่ากบั 
138.40 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 16.31% โดยลดลงเท่ากบั 8.58 ลา้นบาท (YoY -5.84%)  
เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 146.98 ลา้นบาท  

 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทในไตรมาส 1 ปี 2564  
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัเท่ากบั 75.02 ลา้นบาท คิดเป็น

สัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 8.84% โดยลดลงเท่ากบั 72.32 ลา้นบาท (YoY -49.08%)  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 
ปี 2563 ท่ีมีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัจ านวน 147.34 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวม
เท่ากบั 18.24%   
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การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย ์
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม เท่ากับ 5,075.46 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน

เท่ากบั 192.06 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึน 3.93%  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 4,883.40 ลา้นบาท  
รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัประกอบดว้ย  

- การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 52.69 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัประกอบดว้ย 
• เงินสดรับจากการด าเนินงาน จ านวน 84.11 ลา้นบาท 
• เงินสดรับช าระค่าหุ้นของบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่น จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 

11.31 ลา้นบาท  
• การจ่ายเงินซ้ืออาคารและเคร่ืองจกัร จ านวน 41.17 ลา้นบาท 
• การจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า จ านวน 1.92 ลา้นบาท 

 

- การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 98.22 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนและเงินจ่าย
ล่วงหนา้ส าหรับค่าใชจ่้ายน าเขา้สินคา้ กลุ่มกิจการมีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียส าหรับธุรกิจผลิตและซ้ือมา
ขายไป ในไตรมาส 1 ปี 2564 นานข้ึน 2 วนั เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือจ านวน 90.40 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเพื่อการรองรับค าสั่งซ้ือในอนาคต ส่งผลต่อ
การเพ่ิมข้ึนของสินคา้ระหวา่งทางจ านวน 40.97  ลา้นบาท สินคา้ส าเร็จรูป จ านวน  28.39 ลา้นบาท และวตัถุดิบ
จ านวน 26.39 ลา้นบาท  

- การลดลงของรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จ านวน 69.89 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องธุรกิจโรงแรม สุทธิจ านวน 60.94 ลา้นบาท 

 
หน้ีสิน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม เท่ากบั 901.88 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั  

17.77% โดยมีหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 107.29 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึน 13.50% เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 
794.58 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั 16.27%  

รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
- การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 71.08 ลา้นบาท มาจากการสั่งซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ซ้ือมา  

ขายไป เพ่ือรองรับยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน จ านวน 87.92 ลา้นบาท สุทธิจากค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย ลดลง จ านวน 
12.29 ลา้นบาท 

- การเพ่ิมข้ึนของค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย จ านวน 32.47 ลา้นบาท จากภาษีส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 
 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั เท่ากับ 4,163.26 ลา้นบาท คิดเป็น

สัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั 82.03% โดยมีส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั เพ่ิมข้ึน 72.33 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึน 1.77% เม่ือ
เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั เท่ากบั 4,090.93 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วม
เท่ากบั 83.77%  มีรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมาจากก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 
75.02 ลา้นบาท และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ลดลง 2.69 ลา้นบาท 
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งบกระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  มีดงัน้ี 

- กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 84.11 ลา้นบาท   
- กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 41.91 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ใชไ้ปเพ่ือการลงทุนในโรงงาน 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย จ านวน 41.17 ลา้นบาท  
- กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 9.38 ลา้นบาท จากเงินสดรับช าระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย 

จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 11.31 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายคืนเงินตน้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 
จ านวน 1.92 ลา้นบาท 

- รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 613.66 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564  เท่ากบั 666.35 ลา้นบาท 

 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสุรนาถ  กิตติรัตนเดช) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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