
 
 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

 

เรือ่ง คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายบรหิาร 

        สาํหรบัผลประกอบการ งวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

        ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 บรษัิท รชิ สปอรต์ จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ขอเรยีนชีแ้จงถึงผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

สาํหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดงันี ้
 

สรุปงบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 

 
 

ผลการดาํเนินงานรวม สาํหรับงวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 

บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการขายรวมในไตรมาสท่ี 1/2564 เป็นจาํนวน 228.0 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้เลก็นอ้ยเมื่อเทียบกบั

ไตรมาสเดยีวกนัของปี ทัง้นีร้ายไดข้องบรษัิทฯยงัคงไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ท่ีเกิดขึน้เป็นระลอกท่ี 2 ในช่วงเดือนมกราคม 2564 ท่ีผา่นมา 

รายไดอ่ื้นรวมเทา่กบั 8.1 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน  

บรษัิทฯ มีกาํไรขัน้ตน้รวม 115.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 50.8 ลดลงจากชว่งเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองจากบรษัิทฯยงัคงมกีารจดักิจกรรมสง่เสรมิการขายและโปรโมชั่นตา่ง ๆอยา่งตอ่เน่ือง 

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง

 รายไดจ้ากการขาย 228.0                 225.6                 1.1%

 รายไดอ้ื่น 8.1                     8.5                     -4.7%

 รวมรายได้ 236.1             234.1             0.9%

 ตน้ทุนขาย 112.1                 100.3                 11.8%

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 110.9                 120.2                 -7.7%

 ขาดทุน(กาํไร)จากการขายและเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม   

     ของสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น (7.4)                   41.3                   117.9%

 กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 20.5               (27.7)              174.0%

 ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 1.3                     2.3                     -43.5%

 ค่าใชจ้่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 3.8                     (0.9)                   522.2%

 กาํไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด 15.4               (29.1)              152.9%

ไตรมาสที่ 1
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บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวม 110.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.7 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

โดยสดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารตอ่รายไดจ้ากการขายรวมอยูท่ี่รอ้ยละ 48.6 เป็นผลจากการควบคมุคา่ใชจ้่าย

ของบรษัิทฯ ตลอดจนการปรบัลดคา่ใชจ้่ายทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณใ์นปัจจบุนั 

บรษัิทฯ มีการรบัรูก้าํไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืนรวม 7.4 ลา้น

บาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 117.9 จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากราคาหลกัทรพัยเ์ริม่ปรบัตวัดีขึน้ สง่ผลใหม้ลูคา่

ยตุิธรรมของสนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวยีนอ่ืนท่ีบรษัิทฯ ไดล้งทนุไวป้รบัตวัเพ่ิมขึน้ 

บรษัิทฯ มีกาํไรสทุธิรวม 15.4 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 152.9 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นอตัรากาํไร

สทุธิรอ้ยละ 6.8  

 

ฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 

 
 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บรษัิทฯ มีสนิทรพัยร์วม 2,038.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.9 เมื่อเทียบกบัยอด ณ สิน้ปี 

2563 โดยมีการเปลีย่นแปลงในรายการหลกั จากการเพ่ิมขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืนและสนิทรพัยห์มนุเวียน

อ่ืน ตลอดจนการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น และสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้

หน่วย : ล้านบาท

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 526.5                       1,014.9                    -48.1%

 สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 746.9                       215.1                       247.2%

 ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น 110.6                       140.3                       -21.2%

 สินคา้คงเหลือ 250.0                       260.0                       -3.8%

 สินทรพัยห์มุนเวียนอื่น 50.9                         35.1                         45.0%

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 143.0                       145.8                       -1.9%

 สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 128.9                       163.8                       -21.3%

 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 82.1                         83.0                         -1.1%

 รวมสินทรัพย์ 2,038.9                2,058.0                -0.9%

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 75.4                         78.3                         -3.7%

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5.1                           2.2                           131.8%

 หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 2.6                           1.1                           136.4%

 หนีส้ินตามสญัญาเช่า 140.4                       177.9                       -21.1%

 หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น 42.0                         41.7                         0.7%

 รวมหนีส้ิน 265.5                       301.2                       -11.9%

 รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,773.4                    1,756.8                    0.9%

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,038.9                2,058.0                -0.9%
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บรษัิทฯ มีหนีส้นิรวม 265.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11.9 จากสิน้ปี 2563 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของภาษีเงินไดค้า้ง

จ่ายและหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน ตลอดจนการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น และหนีส้นิตามสญัญาเช่า 

บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้รวม 1,773.4 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้เลก็นอ้ยจากสิน้ปี 2563 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของผลการ

ดาํเนินงาน 

กระแสเงนิสดรวม สาํหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 

บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 56.2 ลา้นบาท เกิดจากการดาํเนินงานตามปกตขิองธุรกิจ มี

กระแสเงินสดใชไ้ปในการลงทนุ 528.2 ลา้นบาท เป็นการลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน และจ่ายซือ้อปุกรณ ์

และสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน และมีกระแสเงินสดใชไ้ปในการจดัหาเงิน 16.3 ลา้นบาท เป็นการจ่ายชาํระหนีส้นิตามสญัญาเชา่

พรอ้มดอกเบีย้ 

จงึเรยีนมาเพ่ือทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 

(นางสาวพาพิชญ ์วงศไ์พฑรูยปิ์ยะ) 

       ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร


