ที่ บง. 004/2564
1 มีนาคม 2564
เรื่ อง

ชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั แพนเอเซี ยฟุตแวร์ จากัด (มหาชน) ขอนาส่ งคาอธิ บายและวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวม กาไร
สุ ทธิ 90.19 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 42.50 ล้านบาท หรื อร้อยละ 89.12 กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
ใหญ่ 89.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จานวน 51.82 ล้านบาท หรื อร้อยละ 137.29 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้ รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย มีจานวน 637.50 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 224.70 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 26.06 เกิดจากในปี 2563 มีรายได้จากการขาย 590.18 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 161.04 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 21.44 เป็ นผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีคาสั่งซื้ อจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
ลดลง ประมาณ 3 เดือน ส่ วนรายได้จากการรับจ้างผลิตปี 2563 มีจานวน 17.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 9.39 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 119.42 รายได้ส่วนใหญ่เกิ ดจากบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับจ้างเย็บผ้าปิ ดจมูก และรับจ้างผลิต
งานกล่องไฟ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร ประเภทเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุการ
ใช้งานนาน และไม่สามารถใช้ในการผลิ ตได้ จานวน 1.27 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 259.88 รายได้อื่น ปี 2563 มี
จานวน 28.03 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน จานวน 74.10 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 72.55 สาเหตุหลักที่ลดลงเนื่องจาก ใน
ปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการติดตามหนี้ บริ ษทั บ้านแพนเอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ โฮลดิ้ง จากัด จานวน 67.32 ล้านบาท ปี
2563 มีจานวน 4.04 ล้านบาท ลดลง 63.28 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 93.99 และในปี 2562 มี กาไรจากการลงทุ นหุ ้น
ระหว่างราคาซื้ อ กับ ราคามูลค่ายุติธรรมของ บริ ษทั เพค อินดัสทรี ส์ จากัด จานวน 10.39 ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่ายรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจานวน 635.64 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 166.61 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 20.77 ลดลงตามสัดส่ วนรายได้จากการขาย และลดลงจากนโยบายการลดต้นทุน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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ในปี 2563 ผลกระทบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่ องมือทางการเงิน รายการ โอนกลับ
(หนีส้ งสั ยจะสู ญ) บันทึกรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิต จานวน 8.50 ล้านบาท โดยใช้วธิ ี การอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้ การค้า และโอนกลับรายการหนี้ สงสัยจะสู ญ จานวน 0 .61 ล้าน
บาท และ รายการ ขาดทุนจากการด้ อยค่ าเงินลงทุนบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน บริ ษทั สหชลผลพืช จากัด จานวน 1.35 ล้าน
บาท
รายการ รับรู้ รายการกาไรจากการขายทรัพย์ สินจากการเลิกกิจการของบริษัทย่ อย จานวน 107.25 ล้านบาท เกิด
จาก บริ ษทั ฟุตแวร์ เทค 1530 จากัด(บริ ษทั ย่อย) จดทะเบียนเลิกกิจการ บริ ษทั ฯ จึงบันทึกกาไรจากการขายทรัพย์สิน ที่
บริ ษทั ย่อยรับรู ้กาไรดังกล่าวในงบการเงินของบริ ษทั ย่อย มารับรู ้ในงบการเงินรวม
สรุ ปงบการเงิ นรวมของกลุ่มกิ จการมีกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 90.19 ล้านบาท ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 89.57
ล้านบาท คิดเป็ นผลกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น 0.17 บาท ส่ วนงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 61.50 ล้าน
บาท คิดเป็ นผลกาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ 0.11 บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายสมมาต ขุนเศษฐ )
กรรมการผูจ้ ดั การ
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