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เรื่อง

ชีแ้ จงผลการดําเนินงานประจํา ปี 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานประจําปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสําหรับปี
จํานวน 445.88 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึง่ มีผลขาดทุนสําหรับปี จํานวน 7.41 ล้านบาท มีผลต่างจํานวน
438.47 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5,917 และ มีผลขาดทุนที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั จํานวน 280.01
ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ซึ่งมีผลกําไรที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท จํานวน 5.93 ล้านบาท มีผลต่าง 285.94
ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 4,892 บริษัทฯ ขอเรียนชีแ้ จงสาเหตุหลักดังต่อไปนี ้
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รายได้จากการขายและให้บริการลูกค้าแยกตามส่วนงาน รวมทัง้ รายได้อื่น ดังนี ้ (ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ มีรายได้จากการให้บริการรวม 400 ล้านบาท (ปี 2562 มีรายได้จากการ
ให้บริการรวม 400 ล้านบาท) ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
• ธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ มีรายได้จากการขายรวม 2,017 ล้านบาท (ปี 2562 มีรายได้จากการขายรวม
2,768 ล้านบาท) ลดลงจากปี กอ่ น 751 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้ยอดขายลดลง
• ธุรกิจเสือ้ ผ้าสําเร็จรูป มีรายได้จากการขายรวม 149 ล้านบาท (ปี 2562 มีรายได้จากการขายรวม 145 ล้าน
บาท) เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 4 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 จากการเพิ่มยอดขายทาง Online
• รายได้อื่น มีรายได้อื่นๆ รวม 164 ล้านบาท (ปี 2562 มีรายได้อื่นๆ รวม 213 ล้านบาท) ลดลงจากปี ก่อน 49
ล้านบาท หรือร้อยละ 23 ส่วนใหญ่ลดลงจากรายได้จากการขายบัตรสมาชิก, รายได้จากการรับจ้าง
ออกแบบของเกรฮาวด์ แฟชั่น และ กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนในการขายสินค้าและบริการ
2.1) ต้นทุนในการขายสินค้า 872 ล้านบาท (ปี 2562 มีตน้ ทุนในการขายสินค้า 1,199 ล้านบาท) ลดลง 327
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27 จากยอดขายที่ลดลง โดยสัดส่วน ต้นทุนในการขายสินค้าต่อรายได้รวมใน
ปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากับ 31.93% และ 34.02% ตามลําดับ
2.2) ต้นทุนในการบริการ 252 ล้านบาท (ปี 2562 มีตน้ ทุนในการบริการ 287 ล้านบาท) ลดลง 35 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 12 โดยสัดส่วนต้นทุนในการบริการต่อรายได้รวมในปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากับ
9.24% และ 8.13% ตามลําดับ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
3.1) ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจําหน่าย 1,247 ล้านบาท (ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
1,504 ล้านบาท) ลดลง 257 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 จากยอดขายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเช่าและค่าบริการ ที่ลดลง โดยสัดส่วนค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจําหน่ายต่อรายได้รวมในปี 2563
และ ปี 2562 เท่ากับ 45.68% และ 42.67% ตามลําดับ

3.2) ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร 422 ล้านบาท (ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 409 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 13 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ของร้านอาหารสาขาในต่างประเทศ ลดลง โดยสัดส่วนค่าใช้จา่ ยในการบริหารต่อรายได้รวมใน
ปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากับ 15.45% และ 11.61% ตามลําดับ
4. ขาดทุนจาการด้อยค่าของสินทรัพย์ จํานวน 200 ล้านบาท ปี 2563 บริษัทย่อยมีการตัง้ การด้อยค่าความนิยม
จํานวน 200 ล้านบาท จากสถานการณ์โควิด 19 และ ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
จํานวน 43 ล้านบาท จากภาษีท่ดี ินและสิ่งปลูกสร้างที่ประกาศใช้ในปี 2563
5. ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม จํานวน 19 ล้านบาท (ปี 2562 มีส่วนแบ่งชาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม จํานวน 55 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 135 จากการรวมกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ 2 กองเข้าด้วยกันในปี 2562
6. ต้นทุนทางการเงิน จํานวน 180 ล้านบาท ( ปี 2562 มีตน้ ทุนทางการเงิน 70 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 110 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 157 จากดอกเบีย้ จ่ายของหนีส้ ินตามสัญญาเช่า ที่เพิ่มขึน้ จากการใช้มาตราฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2563 โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี
ก่อน
สําหรับงบแสดงฐานะการเงิน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯมีสินทรัพย์รวม 6,963 ล้านบาท (ปี 2562
มีสินทรัพย์รวม 5,581 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 1,382 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 25 และ มีหนีส้ ินรวม 4,151 ล้านบาท
(ปี 2562 มีหนีส้ ินรวม 2,337 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 1,814 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 78 ทรัพย์สินรวมและหนีส้ ินรวมที่
เพิ่มขึน้ หลักๆจากการใช้มาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า สําหรับอัตราส่วน หนีส้ ินรวม
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (D/E Ratio) ปี 2563 เท่ากับ 1.47 เท่า (ปี 2562 เท่ากับ 0.72 เท่า) สูงขึน้ 0.75 เท่า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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