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         25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์งบการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2563  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานและขอ้มูล

ทางการเงิน ส าหรับปี 2563 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 กลุ่มบรรจุภณัฑซ้ื์อมาเพ่ือจ าหน่าย 

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 

เม่ือตน้ปี 2563 และต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนัไดเ้กิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ 
COVID-19”) ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม 

จากการระบาดของ COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีทัว่โลก ยงัผลให้เกิดการควบคุมและจ ากดัการเดินทางโดยรัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวิถีการด าเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลให้ผลประกอบการของ
กลุ่มโรงแรมลดลงอย่างมีนัยส าคญั รายได้ลดลงร้อยละ 36.90 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 จากการปิดการด าเนินธุรกิจเป็นการ
ชัว่คราวตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ส่งผลให้เกิดการยกเลิกยอดจองการเขา้พกัโรงแรมถึงจ านวนร้อยละ 24 ในปี 
2563 ซ่ึงเป็นช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวของธุรกิจโรงแรม และจากการท่ีกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาไดใ้นช่วงของการ
ระบาด และจากการท่ีกลุ่มลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศลดการเดินทางลงในปัจจุบนั ผูบ้ริหารจึงไดมี้การเขา้ร่วมโครงการ เราเท่ียว
ดว้ยกนั ตามมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวของภาครัฐเพ่ือดึงดูดลูกคา้ ซ่ึงผูบ้ริหารไดใ้ห้ความใส่ใจกบัเหตุการณ์การระบาดของ 
COVID-19 เป็นพิเศษ และไดก้ าลงัประเมินผลกระทบต่อการด าเนินงาน รวมทั้งการวางแผนเพ่ือรับมือกบัเหตุการณ์ดงักล่าวอยา่งมี
ประสิทธิผล  
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ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี มาถือปฏิบติัส าหรับรอบระยะเวลารายงาน
ส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ 
COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า ในการพิจารณาว่าหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบเชิงลบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของธุรกิจโรงแรม อยา่งไรก็ดี ผูบ้ริหารจะคอยติดตามผลกระทบ
เชิงลบของ COVID-19 และจดัใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสมและทนัการเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบของการแพร่ระบาด COVID-19 ต่อการ
ด าเนินงานในอนาคตของธุรกิจโรงแรม 

 
การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (หน่วย:ลา้นบาท) 
ส าหรับปี 

การเปล่ียนแปลง 
 (มกราคม - ธนัวาคม)  

  ปี 2563 ปี 2562 จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายและให้บริการ  3,116.38   2,776.38   340.00  12.25% 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม  55.70   88.28  -32.58  -36.90% 

รวมรายได้จากการด าเนินธุรกจิ  3,172.08   2,864.66   307.42  10.73% 

ตน้ทุนจากการขายและให้บริการ  1,809.29   1,668.38   140.91  8.45% 
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม  79.19   105.66  -26.47  -25.05% 

รวมต้นทุนจากการด าเนินธุรกจิ  1,888.48   1,774.04   114.44  6.45% 

ก าไรขั้นต้น  1,283.60   1,090.62   192.98  17.69% 

รายไดอ่ื้น  15.19   17.34  -2.15  -12.41% 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  191.66   182.01   9.65  5.30% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  440.47   457.10  -16.63  -3.64% 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  19.74   -     19.74  100.00% 
ตน้ทุนทางการเงิน  14.57   25.95  -11.38  -43.85% 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  632.35   442.90   189.45  42.77% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  115.04   89.36   25.68  28.73% 
ก าไรส าหรับปี  517.31   353.54   163.77  46.32% 

การแบ่งปันก าไร         
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -1.71   0.76  -2.47  -325.25% 
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั  519.02   352.78   166.24  47.12% 

 
รายได้จากการด าเนินธุรกจิในปี 2563 
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากด าเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 3,172.08 ล้านบาท โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 307.42          

ลา้นบาท หรือ 10.73%  เม่ือเทียบกบั ปี 2562 ท่ีมีรายไดจ้ากด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 2,864.66 ลา้นบาท  
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของรายไดแ้ต่ละประเภทมีดงัน้ี 
1. รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 3,116.38 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการ

ด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 98.24% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 340.00 ลา้นบาท (YoY 12.25%) เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้เท่ากบั 2,776.38  ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากจากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 96.92% 
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การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายสินคา้จ านวน 340.00 ลา้นบาท แยกท่ีมาตามแหล่งรายไดด้งัน้ี  
- จากยอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึน 352.36 ลา้นบาท  
- จากยอดขายต่างประเทศลดลง    12.36 ลา้นบาท 

พิจารณาตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์6 กลุ่ม พบวา่รายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มวตัถุแต่งกล่ินรสและ    
สีผสมอาหารเท่ากับ 146.67 ลา้นบาท กลุ่มแป้งและซอสเท่ากับ 121.65 ลา้นบาท และกลุ่มผลิตภณัฑ์ซ้ือมาขายไปเท่ากบั 93.45          
ลา้นบาท  

2. รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากกิจการโรงแรมเท่ากบั  55.70 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการ

ด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 1.76% โดยลดลงเท่ากบั 32.58 ลา้นบาท (YoY -36.90%)  สาเหตุหลกัเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”)  ส่งผลให้เกิดการยกเลิกการจองห้องพกัโรงแรมในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 
และการปิดการด าเนินธุรกิจโรงแรมทั้ง 2 แห่งเป็นการชัว่คราวตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

 
ก าไรขั้นต้นในปี 2563 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้รวมเท่ากบั 1,283.60 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ

รวมเท่ากับ 40.47% โดยมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 192.98 ลา้นบาท (YoY 17.69%) เม่ือเทียบกับปี 2562 ท่ีมีก าไรขั้นตน้รวม เท่ากบั 
1,090.62 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 38.07%  

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของก าไรขั้นตน้แต่ละประเภทมีดงัน้ี 
1. ก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไปเท่ากบั 1,307.09 ลา้นบาท คิดเป็น

สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 41.94% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 199.09 ลา้นบาท (YoY 17.97%) เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีก าไร
ขั้นตน้จากการขายสินคา้เท่ากบั 1,108.00 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้ เท่ากบั 39.91% การเพ่ิมข้ึนของก าไร
ขั้นตน้สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้ของกลุ่มสินคา้ ดงัน้ี กลุ่มวตัถุแต่งกล่ินรสและสีผสมอาหารเพ่ิมข้ึน 108.57 
ลา้นบาท กลุ่มแป้งและซอสเพ่ิมข้ึน 56.80 ลา้นบาท และกลุ่มผลิตภณัฑซ้ื์อมาขายไปเพ่ิมข้ึน 34.36 ลา้นบาท 

2. ก าไรขั้นตน้จากกิจการโรงแรม  
ใน ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนขั้นตน้จากกิจการโรงแรมเท่ากบั 23.49 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้าก

กิจการโรงแรม เท่ากบั -42.17% โดยมีขาดทุนเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 6.11 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ปี 2562  ท่ีมีขาดทุนขั้นตน้เท่ากบั 17.38 
ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกิจการโรงแรม เท่ากบั -19.69% เน่ืองมาจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19  
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563  
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 632.13 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้าก

การด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 19.93% โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ลดลง 6.98 ลา้นบาท (YoY -1.09%) 
เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 639.11 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวม
เท่ากบั 22.31%   

สาเหตุหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย 
- ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาการเงินและค่าใชจ่้ายในการน าเสนอขอ้มูลใหก้บันกัลงทุนลดลงจ านวน 15.04 ลา้นบาท ซ่ึงถูก   

บนัทีกไปในปี 2562  
- ค่าใชจ่้ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุลดลง 11.35 ลา้นบาท เน่ืองจากไดบ้นัทึกตน้ทุน

บริการในปัจจุบนัจากการปรับเพ่ิมอตัราค่าชดเชยให้กบัลูกจา้งท่ีท างานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปให้ไดค้่าชดเชยอตัรา
ใหม่จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั ตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ท่ีบนัทึกไปในปี 2562 

- การตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าโรงแรมลดลงจ านวน 11.56 ลา้นบาท ซ่ึงถกูบนัทีกไปในปี 2562 
- สุทธิจากการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน จ านวน 9.75 ลา้นบาท และ 
- การเพ่ิมข้ึนของค่านายหนา้และค่าส่งเสริมการขาย จ านวน 4.83 ลา้นบาท และ 
- การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการศึกษาและวางแผนการตลาด และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ส าหรับธุรกิจใน

ประเทศสิงคโปร์ จ านวน 10.62 ลา้นบาท 
 

ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
ในปี 2563 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน จ านวนเงิน 19.74 ลา้นบาท มาจากการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

 
ก าไรส าหรับปี 2563  
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรส าหรับปีเท่ากบั 517.31 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ

รวมเท่ากบั 16.31% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 163.77 ลา้นบาท (YoY 46.32%)  เม่ือเทียบกบัปี 2562  ท่ีมีก าไรส าหรับปีจ านวน 353.54     
ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 12.34%  

 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท ในปี 2563  
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัเท่ากบั 519.02 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ

รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 16.36% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 166.24 ลา้นบาท (YoY 47.12%)  เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัจ านวน 352.78 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 12.31%  
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การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย ์
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม เท่ากบั 4,883.40 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน

เท่ากบั 471.08 ลา้นบาท  หรือ เพ่ิมข้ึน 10.68%  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 4,412.31 ลา้นบาท  
รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัประกอบดว้ย  

- การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 620.76 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัประกอบดว้ย 
• เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอาคารและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ จ านวน 421.93 ลา้นบาท  
• การลงทุนเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินจ านวนเงินสุทธิ 394 ลา้นบาท 
• การจ่ายเงินปันผล จ านวน 300 ลา้นบาท 
• การจ่ายคืนเงินกูย้มืใหก้บัสถาบนัการเงินและกิจการท่ีก่ียวขอ้งกนั จ านวน 104.09 ลา้นบาท 
• สุทธิจากเงินสดรับจากการด าเนินงาน จ านวน 609.72 ลา้นบาท 

 

- การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 114.74 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนและเงินจ่าย
ล่วงหนา้ส าหรับค่าใชจ่้ายน าเขา้สินคา้และซ้ือเคร่ืองจกัร กลุ่มกิจการมีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียส าหรับธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายสินคา้ ในปี 2563 นานข้ึน 2 วนัเม่ือเทียบกบัปี  2562 

- การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินจ านวน 400.10 ลา้นบาท จากการลงทุนเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน  
- การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือจ านวน 74.47 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเพื่อการรองรับค าสั่งซ้ือในอนาคต ส่งผลต่อ

การเพ่ิมข้ึนของวตัถุดิบจ านวน 75.93 ลา้นบาท วสัดุหีบห่อและวสัดุส้ินเปลือง จ านวน 18.11 ลา้นบาท และสุทธิ
จากการลดลงของสินคา้ส าเร็จรูป จ านวน  19.56 ลา้นบาท 

- การลดลงของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 244.83 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการโอนอาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคารเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า 
จ านวน 519.09 ลา้นบาท และลดลงจากค่าเส่ือมราคาส าหรับปี จ านวน 139.07 ลา้นบาท สุทธิจากท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี จ านวน 415.08 ลา้นบาท 

- การเพ่ิมข้ึนของรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จ านวน 751.40 ลา้นบาท โดยการรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เป็น
การเช่าสินทรัพย ์จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า 
 

หน้ีสิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม เท่ากบั 794.58 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม

เท่ากบั  16.27% โดยมีหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 252.14 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึน 46.48% เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีมีหน้ีสิน
รวมเท่ากบั 542.44 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั 12.29%  

รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
- การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 54.23 ลา้นบาท จากการสั่งซ้ือวตัถุดิบและสินคา้เพื่อรองรับ

ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน จ านวน 46.88 ลา้นบาท จากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน จ านวน 8.93 ลา้นบาท 
- การลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 104.09 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืน  
- การเพ่ิมข้ึนของรายการหน้ีสินตามสัญญาเช่าจ านวน 271.86 ลา้นบาท จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า ส าหรับสญัญาเช่าเดิมและสญัญาเช่าฉบบัใหม่เพ่ิมข้ึน 
- การเพ่ิมข้ึนของค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย จ านวน 24.12 ลา้นบาท จากภาษีส าหรับปี 2563 
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ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั เท่ากบั 4,090.93 ลา้นบาท คิดเป็น

สัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากับ 83.77% โดยมีส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั เพ่ิมข้ึน 220.67 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึน 5.70%        
เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั เท่ากบั 3,870.27 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์
รวมเท่ากบั 87.72%  มีรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมาจากก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัของปี 2563 จ านวน 519.02 
ลา้นบาท สุทธิจากการจ่ายเงินปันผล 300 ลา้นบาท ผลกระทบจากการปรับก าไรสะสมตน้ปีจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 0.88 ลา้นบาท และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ เพ่ิมข้ึน 
4.78 ลา้นบาท 
 

งบกระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

- กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 609.72 ลา้นบาท   
- กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 817.23 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ใชไ้ปเพ่ือการลงทุนในโรงงาน 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อย จ านวน 421.93 ลา้นบาท น าไปลงทุนในเงินฝากประจ ากบั
สถาบนัการเงิน จ านวนเงินสุทธิ 394 ลา้นบาท  

- กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 414.53 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะยาว   
จากสถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 104.09 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผล จ านวน 300 ลา้นบาท และ
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า จ านวน 10.44 ลา้นบาท 

- รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 1,234.42 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี      
31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 613.66 ลา้นบาท 

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสุรนาถ  กิตติรัตนเดช) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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