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 13. การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

 ปี 2562 เป็นปีท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงอยู่ในภาวะการชะลอตวัอย่างตอ่เน่ือง สาเหตเุกิดจาก

ผลกระทบจากสงครามการค้า ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั ตลอดจนการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กย็ิ่งสง่ผล

กระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึน้ ถึงแม้วา่ รัฐบาลจะมีมาตรการตา่ง ๆ เพ่ือรับมือ เช่น มาตรการลดคา่

ครองชีพให้กบัผู้มีรายได้น้อย “บตัรสวสัดกิารแห่งรัฐ” มาตรการสง่เสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ “ชิม ซ็อป ใช้” 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรท่ีประสบภยัแล้ง มาตรการทางด้านภาษีเพ่ือสง่เสริมการลงทนุ

ภายในประเทศ รวมถึงการเข้าถึงแหลง่เงินทนุของ SMEs แตส่ภาวะเศรษฐกิจก็ยงัคงได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทําให้

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ระดบัปานกลางลงลา่งมีกําลงัซือ้ลดลงอย่างมาก และจํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงอย่างมีนัยสําคญัก็

สง่ผลกระทบอย่างหนกัตอ่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนกระทบถึงอตุสาหกรรมอ่ืนซึ่งก็รวมถึงอตุสาหกรรมค้าปลีก

ด้วยเช่นกนั 

 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากบั 1,268 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกบัยอดขายของปีก่อน โดยมีช่อง

ทางการจดัจําหน่ายเพิ่มขึน้ คือ การขายผา่นช่องทางออนไลน์ และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีจํานวนร้านค้า

ของบริษัทฯ เอง และเคาน์เตอร์จําหน่ายสนิค้าภายในห้างสรรพสนิค้า รวมทัง้สิน้ 188 แห่ง  

 

 บริษัทมีกําไรขัน้ต้น จํานวน 701 ล้านบาท โดยคดิเป็นอัตรากําไรขัน้ต้นโดยรวมท่ีร้อยละ 55.3 ลดลงจากร้อยละ 

57  ในปี 2561 จากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นีเ้พ่ือกระตุ้นการจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค เพ่ือ

รักษายอดขายและลกูค้า ตลอดจนสามารถลดระดบัสนิค้าคงคลงัได้เป็นอย่างมาก 

 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 549 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกบัปีก่อน ตา่งกนัตรงท่ีมีคา่ใช้จ่ายทาง

การตลาดเพิม่ขึน้ แตค่า่ใช้จ่ายในส่วนของเงินชดเชยเม่ือเลกิจ้าง และขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ลดลง 

 

 สว่นกําไรสทุธิของปี 2562 เท่ากบั 151 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัรากําไรสทุธิโดยรวมท่ีร้อยละ 11.9 ลดลงจากร้อย

ละ 12.4 ในปี 2561 เป็นผลมาจากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีกลา่วข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ริช สปอร์ต  จํากดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจําปี 2562 
 

114 

 

การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ  

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,913 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2561 เป็นจํานวน 67 

ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายการเงินลงทนุ 238 ล้านบาท การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 95 ล้านบาท การลดลงของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 60 ล้านบาท การลดลงของสนิค้าคงเหลือ 130 ล้านบาท 

และการลดลงของสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 22 ล้านบาท  

 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 116 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิน้ปี 2561 เป็นจํานวน 25 

ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 8 ล้านบาท การลดลงของภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9 

ล้านบาท การลดลงของสํารองคา่ชดเชยเม่ือเลกิจ้าง 14 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของสํารองผลประโยชน์พนกังาน 6 ล้าน

บาท  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 1,797 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิน้ปี 2561 เป็น

จํานวน 42 ล้านบาท ปัจจยัหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของกําไรเบด็เสร็จรวม 150 ล้านบาท การรับเงินคา่หุ้นจากผู้ถือหุ้นท่ีไม่

มีอํานาจควบคมุ 6 ล้านบาท การลดลงเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผล 77 ล้านบาท และการจ่ายซือ้คืนหุ้นสามญั 121 ล้าน

บาท 

 

สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิ 

กระแสเงนิสด 

ปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 95 ล้านบาท เป็นผลมาจาก 

- กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงานสทุธิ 347 ล้านบาท เป็นผลมาจากการดําเนินงานตามปกติของธรุกิจ 

- กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุ 248 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราวและเงินลงทนุ

ระยะยาวสทุธิ 229 ล้านบาท จ่ายซือ้สนิทรัพย์ท่ีใช้ในการดําเนินธรุกิจ 22 ล้านบาท และรับเงินจากการขาย

อปุกรณ์ 3 ล้านบาท 

- กระแสเงินสดใช้ไปในการจดัหาเงิน 194 ล้านบาท เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผล 77 ล้านบาท จ่ายซือ้คืนหุ้นสามญั 

121 ล้านบาท  และรับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 6 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2562 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 21.37 16.00 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 16.53 11.18 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 2.34 1.86 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 7.13 6.59 

ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 51.17 55.35 

อตัราสว่นหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลือ (เท่า)  1.52 1.71 

ระยะเวลาการขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั)  240.55 213.15 

อตัราสว่นการหมนุเวียนของเจ้าหนี ้(เท่า) 8.74 15.87 

ระยะเวลาในการชําระหนี ้(วนั) 41.77 23.01 

Cash Cycle (วนั)  249.95 245.49 

อัตราส่วนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 55.17 57.05 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 12.00 13.84 

อัตราส่วนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

EBITDA (%) 16.68 18.31 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 121.90 116.76 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 11.89 12.38 

อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 8.43 8.58 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (%) 7.88 7.96 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 116.92 122.67 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ส่วนของผู้ถือถือ (เท่า) 0.06 0.08 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า) 590.96 615.25 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เท่า) 0.25 0.45 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 26 49 

 


