บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
25 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดาเนินงาน สาหรับปี 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ขอเรี ยนชี้แจงผลการดาเนิ นงานและข้อมูล
ทางการเงิน สาหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้ างรายได้
1.จากการประกอบธุ ร กิ จผลิ ตและจ าหน่ า ยวัต ถุดิบที่ ใ ช้เป็ นส่ วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่ งลัก ษณะ
ผลิตภัณฑ์ ออกเป็ น 6 กลุ่ม
1.1 กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น รสและสี ผสมอาหาร
1.2 กลุ่มแป้ งและซอส
1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง
1.4 กลุ่มอาหารแช่แข็ง
1.5 กลุ่มบรรจุภณั ฑ์พลาสติก
1.6 กลุ่มบรรจุภณั ฑ์ซ้ือมาเพื่อจาหน่าย
2. จากการลงทุนของบริ ษทั ย่อยในธุรกิจโรงแรม (Hotel Business) จานวน 2 แห่ง
2.1 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยลงทุนในนามบริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จากัด
2.2 โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รี สอร์ท แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนในนามบริ ษทั ไทย เฟลเวอร์แอนด์แฟรกแรนซ์ จากัด
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019
เมื่ อต้นปี 2563 และต่อเนื่ องมาถึ งปั จจุบนั ได้เกิ ดการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรน่ า 2019 (“การระบาดของ
COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม
จากการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทวั่ โลก ยังผลให้เกิดการควบคุมและจากัดการเดินทางโดยรัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดาเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่ งส่ งผลให้ผลประกอบการของ
กลุ่มโรงแรมลดลงอย่างมี นัยสาคัญ รายได้ลดลงร้อยละ 36.90 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี 2562 จากการปิ ดการดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นการ
ชัว่ คราวตั้งแต่เดื อนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ส่ งผลให้เกิ ดการยกเลิกยอดจองการเข้าพักโรงแรมถึงจานวนร้อยละ 24 ในปี
2563 ซึ่ งเป็ นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของธุรกิจโรงแรม และจากการที่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้ในช่วงของการ
ระบาด และจากการที่กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศลดการเดินทางลงในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารจึงได้มีการเข้าร่ วมโครงการ เราเที่ยว
ด้วยกัน ตามมาตรการกระตุน้ การท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่ งผูบ้ ริ หารได้ให้ความใส่ ใจกับเหตุการณ์การระบาดของ
COVID-19 เป็ นพิเศษ และได้กาลังประเมินผลกระทบต่อการดาเนินงาน รวมทั้งการวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดงั กล่าวอย่างมี
ประสิ ทธิผล
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ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกนาข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตั ิสาหรับรอบระยะเวลารายงาน
สิ้ นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกที่ จะไม่นาข้อมูลที่เกี่ ยวกับสถานการณ์
COVID-19 มาถื อเป็ นข้อบ่งชี้ การด้อยค่า ในการพิจารณาว่าหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดของกลุ่มธุ รกิ จโรงแรม ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบเชิงลบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานในอนาคตของธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ดี ผูบ้ ริ หารจะคอยติดตามผลกระทบ
เชิงลบของ COVID-19 และจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและทันการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของการแพร่ ระบาด COVID-19 ต่อการ
ดาเนินงานในอนาคตของธุรกิจโรงแรม
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (หน่วย:ล้านบาท)
รายได้จากการขายและให้บริ การ
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
รวมรายได้ จากการดาเนินธุรกิจ
ต้นทุนจากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
รวมต้ นทุนจากการดาเนินธุรกิจ
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร
ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มีอานาจควบคุม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั

สาหรับปี
(มกราคม - ธันวาคม)
ปี 2563
ปี 2562
3,116.38
2,776.38
55.70
88.28
3,172.08
2,864.66
1,809.29
1,668.38
79.19
105.66
1,888.48
1,774.04
1,283.60
1,090.62
15.19
17.34
191.66
182.01
440.47
457.10
19.74
14.57
25.95
632.35
442.90
115.04
89.36
517.31
353.54
-1.71
519.02

0.76
352.78

การเปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
340.00
-32.58
307.42
140.91
-26.47
114.44
192.98
-2.15
9.65
-16.63
19.74
-11.38
189.45
25.68
163.77

ร้อยละ
12.25%
-36.90%
10.73%
8.45%
-25.05%
6.45%
17.69%
-12.41%
5.30%
-3.64%
100.00%
-43.85%
42.77%
28.73%
46.32%

-2.47
166.24

-325.25%
47.12%

รายได้ จากการดาเนินธุรกิจในปี 2563
ในปี 2563 บริ ษ ัท และบริ ษ ัทย่อ ยมี ร ายได้จากด าเนิ นธุ ร กิ จ รวมเท่ า กับ 3,172.08 ล้านบาท โดยเพิ่ ม ขึ้ น เท่ า กับ 307.42
ล้านบาท หรื อ 10.73% เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีรายได้จากดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 2,864.66 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของรายได้แต่ละประเภทมีดงั นี้
1. รายได้จากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 3,116.38 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการ
ดาเนิ นธุ รกิ จรวมเท่ากับ 98.24% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 340.00 ล้านบาท (YoY 12.25%) เมื่อเที ยบกับปี 2562 ที่ มีรายได้จากการขาย
สิ นค้าเท่ากับ 2,776.38 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากจากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 96.92%
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การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสิ นค้าจานวน 340.00 ล้านบาท แยกที่มาตามแหล่งรายได้ดงั นี้
- จากยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 352.36 ล้านบาท
- จากยอดขายต่างประเทศลดลง 12.36 ล้านบาท
พิจารณาตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม พบว่ารายได้จากการดาเนิ นงานที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรสและ
สี ผสมอาหารเท่ากับ 146.67 ล้านบาท กลุ่มแป้ งและซอสเท่ากับ 121.65 ล้านบาท และกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ซ้ื อมาขายไปเท่ากับ 93.45
ล้านบาท
2. รายได้จากกิจการโรงแรม
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากกิ จการโรงแรมเท่ากับ 55.70 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการ
ดาเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ 1.76% โดยลดลงเท่ากับ 32.58 ล้านบาท (YoY -36.90%) สาเหตุหลักเนื่ องจากการแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ส่ งผลให้เกิ ดการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
และการปิ ดการดาเนินธุรกิจโรงแรมทั้ง 2 แห่งเป็ นการชัว่ คราวตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
กาไรขั้นต้ นในปี 2563
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 1,283.60 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจ
รวมเท่ ากับ 40.47% โดยมี กาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้ น 192.98 ล้านบาท (YoY 17.69%) เมื่ อเที ยบกับปี 2562 ที่ มีกาไรขั้นต้นรวม เท่ ากับ
1,090.62 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 38.07%
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของกาไรขั้นต้นแต่ละประเภทมีดงั นี้
1. กาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไปเท่ากับ 1,307.09 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนต่อรายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 41.94% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 199.09 ล้านบาท (YoY 17.97%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกาไร
ขั้นต้นจากการขายสิ นค้าเท่ากับ 1,108.00 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสิ นค้า เท่ากับ 39.91% การเพิ่มขึ้นของกาไร
ขั้นต้นสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกาไรขั้นต้นของกลุ่มสิ นค้า ดังนี้ กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรสและสี ผสมอาหารเพิ่มขึ้น 108.57
ล้านบาท กลุ่มแป้ งและซอสเพิ่มขึ้น 56.80 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ือมาขายไปเพิ่มขึ้น 34.36 ล้านบาท
2. กาไรขั้นต้นจากกิจการโรงแรม
ใน ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนขั้นต้นจากกิจการโรงแรมเท่ากับ 23.49 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จาก
กิ จการโรงแรม เท่ากับ -42.17% โดยมีขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 6.11 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับ ปี 2562 ที่ มีขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 17.38
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงแรม เท่ากับ -19.69% เนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 632.13 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จาก
การดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 19.93% โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ลดลง 6.98 ล้านบาท (YoY -1.09%)
เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 639.11 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดาเนิ นธุรกิจรวม
เท่ากับ 22.31%
สาเหตุหลักของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายที่ปรึ กษาการเงินและค่าใช้จ่ายในการนาเสนอข้อมูลให้กบั นักลงทุนลดลงจานวน 15.04 ล้านบาท ซึ่งถูก
บันทีกไปในปี 2562
- ค่าใช้จ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุลดลง 11.35 ล้านบาท เนื่ องจากได้บนั ทึ กต้นทุน
บริ การในปั จจุบนั จากการปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้กบั ลูกจ้างที่ทางานตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปให้ได้ค่าชดเชยอัตรา
ใหม่จากเดิม 300 วัน เป็ น 400 วัน ตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ที่บนั ทึกไปในปี 2562
- การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าโรงแรมลดลงจานวน 11.56 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทีกไปในปี 2562
- สุทธิจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน จานวน 9.75 ล้านบาท และ
- การเพิ่มขึ้นของค่านายหน้าและค่าส่งเสริ มการขาย จานวน 4.83 ล้านบาท และ
- การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการศึ กษาและวางแผนการตลาด และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องอื่น ๆ สาหรับธุ รกิ จใน
ประเทศสิ งคโปร์ จานวน 10.62 ล้านบาท
ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
ในปี 2563 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น จานวนเงิ น 19.74 ล้านบาท มาจากการรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงิน
กาไรสาหรับปี 2563
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสาหรับปี เท่ากับ 517.31 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดาเนิ นธุรกิจ
รวมเท่ากับ 16.31% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 163.77 ล้านบาท (YoY 46.32%) เมื่อเที ยบกับปี 2562 ที่ มีกาไรสาหรับปี จานวน 353.54
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 12.34%
กาไรส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัท ในปี 2563
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั เท่ากับ 519.02 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อ
รายได้จากการดาเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ 16.36% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 166.24 ล้านบาท (YoY 47.12%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกาไร
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั จานวน 352.78 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 12.31%
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การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 4,883.40 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น
เท่ากับ 471.08 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้น 10.68% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,412.31 ล้านบาท
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญประกอบด้วย
- การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 620.76 ล้านบาท สาเหตุหลักประกอบด้วย
• เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอาคารและเครื่ องจักรอุปกรณ์ จานวน 421.93 ล้านบาท
• การลงทุนเงินฝากประจากับสถาบันการเงินจานวนเงินสุทธิ 394 ล้านบาท
• การจ่ายเงินปั นผล จานวน 300 ล้านบาท
• การจ่ายคืนเงินกูย้ มื ให้กบั สถาบันการเงินและกิจการที่กี่ยวข้องกัน จานวน 104.09 ล้านบาท
• สุทธิจากเงินสดรับจากการดาเนินงาน จานวน 609.72 ล้านบาท
-

-

-

-

การเพิม่ ขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจานวน 114.74 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายสิ นค้าที่เพิม่ ขึ้นและเงินจ่าย
ล่วงหน้าสาหรับค่าใช้จ่ายนาเข้าสิ นค้าและซื้อเครื่ องจักร กลุ่มกิจการมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยสาหรับธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายสิ นค้า ในปี 2563 นานขึ้น 2 วันเมื่อเทียบกับปี 2562
การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจานวน 400.10 ล้านบาท จากการลงทุนเงินฝากประจากับสถาบันการเงิน
การเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือจานวน 74.47 ล้านบาท สาเหตุหลักเพื่อการรองรับคาสัง่ ซื้ อในอนาคต ส่ งผลต่อ
การเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบจานวน 75.93 ล้านบาท วัสดุหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลือง จานวน 18.11 ล้านบาท และสุ ทธิ
จากการลดลงของสิ นค้าสาเร็ จรู ป จานวน 19.56 ล้านบาท
การลดลงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 244.83 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการโอนอาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า
จานวน 519.09 ล้านบาท และลดลงจากค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี จานวน 139.07 ล้านบาท สุ ทธิ จากที่ ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี จานวน 415.08 ล้านบาท
การเพิ่มขึ้นของรายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ จานวน 751.40 ล้านบาท โดยการรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ที่เป็ น
การเช่าสิ นทรัพย์ จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินรวม เท่ากับ 794.58 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวม
เท่ากับ 16.27% โดยมีหนี้ สินรวมเพิ่มขึ้น 252.14 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้น 46.48% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีหนี้ สิน
รวมเท่ากับ 542.44 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 12.29%
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญประกอบด้วย
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น จานวน 54.23 ล้านบาท จากการสั่งซื้ อวัตถุดิบและสิ นค้าเพื่อรองรับ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น จานวน 46.88 ล้านบาท จากการซื้อสิ นทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น จานวน 8.93 ล้านบาท
- การลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 104.09 ล้านบาท จากการจ่ายชาระคืน
- การเพิ่มขึ้ นของรายการหนี้ สินตามสัญญาเช่ าจานวน 271.86 ล้านบาท จากการถื อปฏิ บัติ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า สาหรับสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าฉบับใหม่เพิ่มขึ้น
- การเพิ่มขึ้นของค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จานวน 24.12 ล้านบาท จากภาษีสาหรับปี 2563
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ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั เท่ากับ 4,090.93 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่ วนต่อสิ นทรั พย์รวมเท่ากับ 83.77% โดยมี ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั เพิ่มขึ้ น 220.67 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้ น 5.70%
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั เท่ากับ 3,870.27 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสิ นทรัพย์
รวมเท่ากับ 87.72% มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมาจากกาไรส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ของปี 2563 จานวน 519.02
ล้านบาท สุ ทธิ จากการจ่ายเงิ นปั นผล 300 ล้านบาท ผลกระทบจากการปรับกาไรสะสมต้นปี จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน จานวน 0.88 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้น
4.78 ล้านบาท
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาเนินงาน จานวน 609.72 ล้านบาท
- กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนจานวน 817.23 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการลงทุนในโรงงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จานวน 421.93 ล้านบาท นาไปลงทุนในเงิ นฝากประจากับ
สถาบันการเงิน จานวนเงินสุทธิ 394 ล้านบาท
- กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิ จกรรมจัดหาเงิ นจานวน 414.53 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เพื่อชาระเงิ นกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 104.09 ล้านบาท จ่ายเงินปั นผล จานวน 300 ล้านบาท และ
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า จานวน 10.44 ล้านบาท
- รายการเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,234.42 ล้านบาท และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 613.66 ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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