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          6 พฤษภาคม 2564 
 

ที่ ZEN 2564-009 
เรื่อง ค ำอธิบำยและวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัไตรมำสที่ 1 ปี 2564  
เรียน  กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอน ำส่งค ำอธิบำยและวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร ส ำหรบั
ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 ดงันี ้

 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2564 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งท าให้แรง

ขบัเคล่ือนจากการทยอยฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยขาดความต่อเนื่อง ถึงแมจ้ะมีแรงหนนุจากมาตรการกระตุน้ของภาครฐั อีกทัง้ยงัภาค

การส่งออกสินคา้ก็เริ่มปรบัตวัดีขึน้เล็กนอ้ยจากแนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ส าหรบัแนวโนม้ในช่วงที่เหลือของปี 2564 นัน้ 

ประเมินว่าเสน้ทางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมยังมีความไม่แน่นอน โดยขึน้อยู่กับการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 และ

ความหวงัในการไดร้บัวคัซีนอย่างครอบคลมุของประชาชนภายในประเทศ 

ส าหรบัภาพรวมการด าเนินธุรกิจของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 รายไดร้วมของบริษัทปรบัตวัลดลง 6.0% เมื่อเทียบกับ

งวดเดียวกนัของปี 2563 จากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ครัง้ที่สองซึ่งส่งผลใหร้ายไดจ้าก

การรบัประทานอาหารในรา้น (dine-in) ลดลงจากมาตรควบคมุการแพรร่ะบาดในพืน้ท่ีที่มีการระบาด และความกงัวลของผูบ้รโิภคที่มี

ต่อสถานการณก์ารแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม ยงันบัว่าเป็นการปรบัตวัลดลงที่ไม่รุนแรงนกั เนื่องจากบริษัทมีการส่งเสริมการขายเพื่อ

เพิ่มยอดขายผ่านทุกช่องทางใหไ้ดม้ากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการใชบ้ริการรบัประทาน

อาหารในรา้นใหม้ากขึน้ ซึ่งนับเป็นสัดส่วนรายไดห้ลักของบริษัท ตลอดจนการขายผ่านบริการจัดส่งอาหารและกลุ่มสินคา้คา้ปลีก

อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทั้งหมดอย่างระมดัระวงั ท าใหบ้ริษัทมีผลก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 

2564 อยู่ที่ 28.5 ลา้นบาท 
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ผลการด าเนินงาน 

งบก าไรขาดทนุ 

ไตรมาสที ่1 

2563 2564 เพิ่มขึน้  (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 633.6 98.4% 596.6 98.6% -36.9 -5.8% 

รายไดอ้ื่น 10.1 1.6% 8.5 1.4% -1.6 -16.0% 

รวมรายได ้ 643.7 100.0% 605.1 100.0% -38.5 -6.0% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 362.4 56.3% 298.2 49.3% -64.2 -17.7% 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 215.7 33.5% 174.6 28.9% -41.0 -19.0% 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 112.0 17.4% 95.1 15.7% -17.0 -15.2% 

รวมคา่ใชจ้า่ย 690.1 107.2% 567.9 93.8% -122.2 -17.7% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

-46.4 -7.2% 37.3 6.2% 83.6 - 

ตน้ทนุทางการเงิน 10.9 1.7% 7.0 1.2% 3.9 -35.6% 

ส่วนแบ่งขาดทนุของบรษิัทรว่มที่ใช้
วิธีส่วนไดเ้สีย 

-0.2 0.0% -0.3 -0.1% -0.2 101.9% 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้ -57.5 -8.9% 29.9 4.9% 87.4 - 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ -13.3 -2.1% 1.4 0.2% 14.7 - 

ก าไร (ขาดทุน) -44.2 -6.9% 28.5 4.7% 72.7 - 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

รายการ 
ไตรมาสที ่1 

2563 2564 

จ านวนสาขาที่บรษิัทเป็นเจา้ของเปิดใหม่ระหวา่งงวด (สาขา) 1 1 

จ านวนสาขาที่บรษิัทเป็นเจา้ของ ณ วนัสิน้งวด (สาขา) 172 145 

จ านวนสาขาแฟรนไชสท์ี่เปิดใหม่ระหว่างงวด (สาขา) 14 6 

จ านวนสาขาแฟรนไชส ์ณ วนัสิน้งวด (สาขา) 183 199 

อตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจรา้นอาหารของสาขาเดิม: SSSG (%)(1)   -26.5% -2.9% 

หมายเหต:ุ (1)ค านวณจากรายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ของสาขาเดมิเฉลีย่ต่อจ านวนวนัทีเ่ปิดด าเนนิการจริงของสาขาเดมิ 
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การวิเคราะหง์บก าไรขาดทุนของบริษัท 

 
รายได้รวม  

 
 
 

รายได้ 

ไตรมาสที ่1 

2563 2564 เพิ่มขึน้  (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 616.1 95.7% 581.8 96.2% -34.3 -5.6% 

▪ รายไดจ้ากธุรกจิรา้นอาหาร 518.7 80.6% 468.4 77.4% -50.3 -9.7% 

▪ รายไดจ้ากการขายวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชส ์ 37.9 5.9% 34.3 5.7% -3.6 -9.4% 

▪ รายไดจ้ากบรกิารจดัสง่อาหารและบรกิารจดัเลีย้ง 49.1 7.6% 67.1 11.1% 18.0 36.6% 

▪ รายไดธุ้รกจิอาหารคา้ปลีก 10.4 1.6% 12.0 2.0% 1.6 15.4% 

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์ 17.5 2.7% 14.8 2.4% -2.7 -15.6% 

รายได้จากการขายและบริการ 633.6 98.4% 596.6 98.6% -37.0 -5.8% 

รายไดอ้ื่น 10.1 1.6% 8.5 1.4% -1.6 -15.8% 

รายได้รวม 643.7 100.0% 605.1 100.0% -38.6 -6.0% 

หมายเหต:ุ (1) รอ้ยละของรายไดร้วม  

 

 

 

รายได้อื่น, 1.4%

การให้สิทธิแฟรนไชส,์ 2.4%

ธุรกิจร้านอาหาร, 77.4%

บริการจัดส่งอาหารและ
บริการจัดเลีย้ง, 11.1%

การขายวัตถุดิบ
ใหก้ับแฟรนไชส,์ 5.7%

ธุรกิจอาหารค้าปลีก, 2.0%

รายได้จากการขาย, 96.2%

โครงสร้างรายได้รวม ไตรมาสที ่1 ปี 2564
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ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บรษิัทมีรายไดร้วมจ านวน 605.1 ลา้นบาท ลดลง 38.6 ลา้นบาท หรือ 6.0% จากงวดเดียวกนัของ

ปีก่อน และมีอตัราการเติบโตของรายไดธุ้รกิจรา้นอาหารของสาขาเดมิ (SSSG) ของบรษิัทลดลง -2.9% โดยมีสาเหตมุาจากการ

เปล่ียนแปลงของรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจตา่งๆ ดงันี ้ 

▪ รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร ลดลง 50.3 ลา้นบาท หรือ 9.7% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลกระทบจากสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั โควิด-19 ครัง้ที่ 2 ในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา    

▪ รายได้จากการขายวตัถุดิบใหก้ับแฟรนไชส ์ลดลง 3.6 ลา้นบาท หรือ 9.4% เนื่องจากรา้นอาหารกลุ่มแฟรนไชสไ์ดร้บั
ผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงเชน่เดียวกนั 

▪ รายได้จากบริการจัดส่งอาหารและบริการจัดเลีย้ง เพิ่มขึน้ 18.0 ลา้นบาท หรือ 36.6% จากการผลกัดนัยอดขายผ่าน
ช่องทางบรกิารจดัส่งอาหารมากขึน้ ซึ่งช่วยลดผลกระทบการลดลงของรายไดท้ี่มาจากการนั่งรบัประทานอาหารภายใน
รา้นไดเ้ป็นอยา่งมาก ส่งผลใหส้ดัส่วนต่อรายไดร้วม เพิ่มขึน้จาก 7.6% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็น 11.1% ในงวดเดียวกนั 
ปี 2564 

▪ รายได้ธุรกิจอาหารค้าปลกี เพิม่ขึน้ 1.6 ลา้นบาท หรือ 15.4% จากการขยายธุรกิจอาหารคา้ปลีกผ่านช่องทาง Modern 
Trade และออนไลนม์ากขึน้ ส่งผลใหส้ดัส่วนต่อรายไดร้วม เพิ่มขึน้จาก 1.6% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็น 2.0% ในงวด
เดียวกนั ปี 2564 

▪ รายได้จากการให้สทิธิแฟรนไชส ์ลดลง 2.7 ลา้นบาท หรือ 15.6% โดยบรษิัทมีรายไดจ้ากค่าสิทธิและค่าการตลาดที่เก็บ
จากแฟรนไชสล์ดลงเนื่องจากสาขาแฟรนไชสเ์องก็มียอดขายที่ลดลงจากผลกระทบของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
เชือ้ไวรสั โควดิ-19 อีกทัง้บรษิัทมีรายไดค้า่ธรรมเนียมสมาชกิแรกเขา้ลดลงจากจ านวนสาขาแฟรนสใ์หม่ที่เปิดจ านวนนอ้ย
กว่าในชว่งเดียวกนัของปีที่ผ่านมา โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บรษิัทมีการเปิดสาขาแฟรนไชสใ์หมท่ัง้สิน้ 6 สาขา 

▪ รายได้อื่น ลดลง 1.6 ลา้นบาทหรือ 15.8% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดส้ทุธิค่าก่อสรา้งและติดตัง้รา้นสาขาแฟรนไชส์
ลดลง  

 

ต้นทุนขายและบริการ  

รายการ 

ไตรมาสที ่1 

2563 2564 เพิ่มขึน้  (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 633.6 100.0% 596.6 100.0% -36.9 -5.8% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร  362.4 57.2% 298.2 50.0% -64.2 -17.7% 

ก าไรขั้นตน้                                        271.2 42.8% 298.4 50.0% 27.2 10.0% 

หมายเหต:ุ        (1) รอ้ยละของรายไดจ้ากธุรกิจหลกัซึ่งไม่นบัรวมรายไดอื้น่ 
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ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บรษิัทมีตน้ทนุขายและบรกิารจ านวน 298.2 ลา้นบาท ลดลง 64.2 ลา้นบาท หรือ 17.7% จากงวด
เดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ตน้ทุนวัตถุดิบอาหารลดลงจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจรา้นอาหาร (2) 
ตน้ทนุการขายของพนกังาน (พืน้ท่ีส่วนครวั) ลดลงจากมาตรการควบคมุตน้ทนุในช่วงวิกฤต โควิด-19 (3) ค่าเช่า ค่าบรกิาร และค่าสา
ธารณโูภคลดลงจากการเจรจาต่อรองกบัศนูยก์ารคา้ และ (4) ค่าเส่ือมราคาลดลงจากการปิดสาขา 

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น                

บรษิัทมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 298.4 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เพิ่มขึน้ 27.2 ลา้นบาท หรือ 10.0% จากงวดเดียวกนัของปี
ที่ผ่านมา อัตราก าไรขั้นตน้เพิ่มขึน้จาก 42.8% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็น 50.0% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากการ
บริหารจดัการตน้ทุนขายและบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสรา้งผลก าไรใหม้ากขึน้โดยไดม้ีการด าเนินการมาตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 2 
ของปีที่ผ่านมา 

ค่าใช้จ่ายในการขาย         

ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 174.6 ลา้นบาท ลดลง 41.0 ลา้นบาท หรือ 19.0% จากงวด
เดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) ตน้ทุนของพนกังาน (พืน้ที่ส่วนรบัประทานอาหาร) ลดลงจากมาตรการควบคมุ
ตน้ทุน (2) ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค ลดลงจากการเจรจาต่อรองกบัศูนยก์ารคา้ (3) ค่าใชจ้่ายทางการตลาดลดลงและ 
(4) ค่าเส่ือมราคาลดลงจากการปิดสาขา ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงจากอัตรา 33.5% ของรายไดร้วมในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็น 
28.9% ในงวดเดียวกนัปี 2564 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 95.1 ลา้นบาท ลดลง 17.0 ลา้นบาท หรือ 15.2% จากงวด

เดียวกนัของปีที่ผ่านมา สาเหตุหลกัมาจาก (1) ค่าใชจ้่ายพนกังานลดลงซึ่งเป็นผลจากการปรบัโครงสรา้งองคก์รในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี   

ของปี 2563 (2) ค่าเช่าและค่าสาธารณปูโภคลดลงจากการเลิกเช่าโกดงัเก็บสินคา้ และ (3) ค่าใชจ้่ายต่างๆลดลงจากมาตรการควบคมุ

ค่าใชจ้่าย เช่นการด าเนินนโยบายการท างานท่ีบา้นเพื่อประหยดัค่าสาธารณปูโภค ค่าเดินทางและค่าล่วงเวลา ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร

ลดลงจาก 17.4% ของรายไดร้วมในไตรมาสที่ 1 ปี 2563  เป็น 15.7% ในงวดเดียวกนัปี 2564   

ต้นทุนทางการเงนิ 

ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บรษิัทมีตน้ทนุทางการเงินจ านวน 7.0 ลา้นบาท ลดลง 3.9 ลา้นบาท หรือ 35.6% จากงวดเดียวกนั

ของปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการรับรูค้่าใช่จ่ายดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าลดลงซึ่งเก่ียวข้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16)  

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ  

ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บรษิัทมีก าไรสทุธิจ านวน 28.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 72.7 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีที่ผ่านมา 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการด าเนินมาตรการการบริหารตน้ทุนและควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ อัตราก าไรสุทธิ
เพิ่มขึน้จาก -6.9% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563  เป็น 4.7% ในงวดเดียวกนัปี 2564  อย่างไรก็ตามก าไรสทุธิจ านวน 28.5 ลา้นบาทนัน้ ไดม้ี
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การรวมการปรบัปรุงรายการค่าเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  16 (TFRS 16) เรื่องการลดค่าเช่าที่เก่ียวขอ้งกับ 
COVID-19 จ านวน 19.3 ลา้นบาทไวด้ว้ย หากไม่รวมการปรบัปรุงนี ้ก าไรสทุธิจะเท่ากบั 9.2 ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรสทุธิ 1.5% 

การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ                                            

สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 2,689.0 ลา้นบาท และ 2,627.5 ลา้นบาทตามล าดบั 
ลดลง 61.4 ลา้นบาทหรือ 2.3% (1) สินทรัพยท์ี่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการตัดค่าเส่ือมราคา และการตัดจ าหน่ายทรัพยสิ์น และ           
(2) การปิดสาขา 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมีหนีสิ้นรวม 1,477.8 ลา้นบาทและ 1,387.7 ลา้นบาทตามล าดบั 

ลดลง 90.1 ลา้นบาทหรือ 6.1% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ จากการรบัรูร้ายการตาม TFRS16  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,211.1 ลา้นบาทและ 1,239.8 ลา้นบาท

ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 28.7 ลา้นบาทหรือ 2.4% ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มขึน้นีเ้กิดจาก (1) ก าไรเบ็ดเสรจ็ส าหรบังวด 28.5 ลา้นบาท  

(2) ตดัจ าหน่ายส่วนต ่ากว่าทนุจากการซือ้สินทรพัยถ์าวรจากบรษิทัท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 0.2 ลา้นบาท 

การวิเคราะหก์ระแสเงนิสด    

ประเภทของกระแสเงนิสด 

รอบบัญชีสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 

2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (50.7) 119.0 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทนุ (25.7) (16.0) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (59.5) (56.6) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (135.9) 46.4 

โดยภาพรวม บรษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ในระหว่างรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวน               
46.4 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 119.0 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เพิ่มขึน้ 169.7 ลา้นบาท เมื่อเทียบ
ช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรสทุธิซึ่งเพิ่มขึน้ 72.7 ลา้นบาท ซึ่งปรบัดว้ยรายการดงัต่อไปนี ้(1) ผลต่างจาก
การไดร้บัค่าเช่าลดลง -19.3 ลา้นบาท (2) ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลง -8.5 ลา้นบาท (จากการปิดสาขา) (3) กลบัรายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ลดลง -4.4 ลา้นบาท และ (4)  ตน้ทุนทางการเงินลดลง -3.9 ลา้นบาท (ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) การเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดอื่น ๆ ที่ส  าคญัคือ (1) เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้
หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 80.7 ลา้นบาท (2) ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิ่มขึน้ 47.1 ลา้นบาท และ (3) สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 10.6 ลา้น
บาท  

 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนลดลงจาก -25.7 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เมื่อเทียบกับ -16.0 ลา้นบาทในงวด
เดียวกันปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึน้ 9.7 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการซือ้สินทรพัยถ์าวรลดลงในไตรมาสที่ 1 2564 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกนัปี 2564 จ านวน 14.5 ลา้นบาท และจากการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวรลดลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกันปี 
2563 จ านวน 4.1 ลา้นบาท  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเพิ่มขึน้จาก -59.5 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็น -56.6 ลา้นบาทในช่วงเดียวกนั
ปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึน้ 2.9 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ดอกเบีย้จ่ายลดลง 3.9 ลา้นบาท และ (2) เงินสดจ่ายช าระหนีสิ้นตาม
สญัญาเช่า เพิ่มขึน้ 1.0 ลา้นบาท ซึ่งเก่ียวขอ้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) 

สภาพคลอ่งและโครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  บรษิทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเทา่กบั 0.86 ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 0.82 ณ สิน้ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกั
มาจาก (1) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ และ (2) หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ลดลง 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุลดลงเป็น 1.11 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เมื่อเทียบกบั 1.22 ณ สิน้ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

(1) การลดลงของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า  และ (2) การเพิ่มขึน้ของส่วนของผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
                        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                             ( นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ ) 
                                 รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงินและบญัชี 

 

 

 


