ที่ ปบ. 011 / 2563
วันที่ 2 มีนาคม 2563
เรื่อง

รายงานผลการดําเนินงาน
สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท ริช เอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานขอมูลตามงบการเงินสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดหลักโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑประกอบดวยรายไดจากการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
เหล็กโครงสราง และเหล็กรูปพรรณตาง ๆ
ผลการดําเนินงานในภาพรวมสําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการขาย
และบริการ 233.79 ลานบาท ในป 2561 มีรายไดจากการขายและบริการ 264.24 ลานบาท ป 2562 มีรายไดลดลง 30.45
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.52 เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาในงวดนี้ลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปกอน ในสวนรายไดอื่นเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 215.09 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3,840.89
เนื่องมาจากบริษัทมีรายไดจากการจําหนายทรัพยสินและตัดจําหนายเจาหนี้
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ในสวนของตนทุนขาย เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการขายลดลงในป 2562 จึงทําใหบริษัทมีตนทุนจากการขายและ
บริการลดลง 34.99 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 11.49 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งสงผลใหป 2562 นี้
บริษัทขาดทุนขั้นตน 35.69 ลานบาท อันเปนผลมาจากคาเสื่อมราคาทรัพยสินตามการประเมินราคา
บริษัทมีคาใชจายในการขาย บริหาร และคาใชจายอื่น ๆ จํานวน 62.71 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน
37.30 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 37.30 ป 2562 บริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญ 22.90 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน
276.22 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 92.34
บริษัทและบริษัทยอย มีตนทุนทางการเงิน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 198.09 ลานบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 2.86 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 1.46 เนื่องจากป 2562 บริษัทมีตนทุน
ทางการเงินจากภาระดอกเบี้ยจากการออกหุนกูและสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน
ดังนั้น จากการที่บริษัทมีรายไดจากการขายและบริการลดลง โดยมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในสวนของตนทุนทางการเงิน
ทําใหบริษัทมีรายไดจากการขายยังไมเพียงพอในการรองรับกับคาใชจายของบริษัท จึงทําใหบริษัทมีผลขาดสุทธิประจํางวด
เทากับ 65.92 ลานบาท โดยมีผลขาดทุนลดลง 566.45 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 89.58 เมื่อเทียบกับผลประกอบการงวด
เดียวกันของปกอน
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน

(หนวย : ลานบาท)
รายได

ป 2562

ป 2561

เพิ่ม (ลด)

คิดเปน (%)

รายไดจากการขาย

233.79

264.24

(30.45)

(11.52)

รายไดอื่น

220.69

5.60

215.09

3,840.89

รายไดทั้งสิ้น

454.48

269.84

184.64

68.43

รายได
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 233.79 ลานบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปกอน จํานวน 30.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.52
1.1 มีรายไดจากการขาย จํานวน 233.79 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 30.45 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 11.52 เนื่องจากมีปริมาณการสั่งซื้อของลูกคาในงวดดังกลาวลดลง
1.2 มีรายไดอื่น จํานวน 220.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 215.09 ลานบาท คิดเปน
รอย ละ 3,840.89 เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการจําหนายทรัพยสิน เพิ่มขึ้น
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(หนวย : ลานบาท)
คาใชจาย
ตนทุนขาย

ป 2562

ป 2561

เพิ่ม (ลด)

คิดเปน (%)

269.48

304.46

(34.98)

(11.49)

คาใชจายในการขายและบริหาร

62.71

100.01

(37.30)

(37.30)

หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

22.90

299.12

(276.22)

(92.34)

ตนทุนทางการเงิน

198.09

195.23

2.86

1.46

คาใชจายทั้งสิ้น

553.18

898.82

(345.64)

(38.45)

คาใชจาย
บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 553.18 ลานบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปกอน 345.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.45 เนื่องจาก
ตนทุนขายและบริการ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและบริการ 269.48 ลานบาท
และ 304.46 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 34.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.49 เนื่องจากปริมาณการ
ขายที่ลดลง จึงทําใหบริษัทมีตนทุนขายและบริการลดลง
คาใชจายในการขายและบริหาร
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 62.71 ลาน
บาท และ 100.01 ลานบาท ตามลําดับ (คาใชจายนี้รวมคาเสียหายจากการผิดนัดชําระเงินจายลวงหนา) ลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอน จํานวน 37.30 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 37.30 เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายที่ลดลง
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญ 22.90 ลานบาท เปนการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากลูกหนี้การคาและเงินทดรองจาย จํานวน 32.07 ลานบาท และมีการรับคืนหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 9.17 ลานบาท
ตนทุนทางการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีตนทุนทางการเงิน จํานวน 198.09 ลานบาท และ
195.23 ลานบาท ตามลําดับ ป 2562 บริษัทมีตนทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น 2.86 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.46 เนื่องจากป
2562 บริษัทคิดคํานวณดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดชําระหนี้ จึงทําใหตนทุนทางการเงินสูงกวางวดเดียวกันของปกอน
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กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน

ป 2562
ลานบาท

เพิ่ม (ลด)

ป 2561
%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

รายไดจากการขาย

233.79 100.00

264.24 100.00

(30.45)

(11.52)

ตนทุนขาย

269.48 115.27

304.46 115.22

(34.98)

(11.49)

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน

(35.69) (15.27)

(40.22) (15.22)

4.53

(11.26)

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนขั้นตน จํานวน 35.69 ลาน
บาท และ 40.22 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราขาดทุนขั้นตนรอยละ 15.27 และ 15.22 ของรายไดจากการขายและบริการ
ตามลําดับ ซึ่งป 2562 บริษัทมีผลขาดทุนขั้นตนลดลง จํานวน 4.53 ลานบาท เนื่องจากปจจัยดานราคาขายมีการผันผวน จึง
สงผลใหบริษัทมีผลขาดทุนขั้นตนลดลง
(หนวย : ลานบาท)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ป 2562

ป 2561

เพิ่ม (ลด)

คิดเปน (%)

กําไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม

(98.70)

(628.98)

530.28

(84.31)

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

(5.70)

(14.19)

8.49

(59.83)

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได

38.48

10.82

27.66

255.64

ขาดทุนสุทธิ

(65.92)

(632.35)

566.43

(89.58)

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

(68.53)

(522.86)

454.33

(86.89)

2.61

(109.49)

112.10

(102.38)

(0.022)

(0.168)

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ขาดทุนสุทธิตอหุน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และ 2561 บริษัทและบริษัทยอย ขาดทุนสําหรับงวด 65.92 ลานบาท ซึ่งเปน
ขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนใหญ จํานวน 68.53 ลานบาท และเปนสวนกําไรที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
จํานวน 2.61 ลานบาท ป 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสําหรับงวด 632.35 ลานบาท ซึ่งเปนขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท
ใหญ จํานวน 522.86 ลานบาท และเปนสวนขาดทุนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานวจควบคุม 109.49 ลานบาท มีสวนแบง
ขาดทุนจากบริษัทรวม จํานวน 5.70 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 8.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.83
และมีรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได จํานวน 38.48 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 27.66 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 255.64
เมื่อพิจารณาผลขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท
ใหญจํานวน 68.53 ลานบาท ซึ่งขาดทุนลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 454.33 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 86.89
เนื่องจากในป 2562 บริษัทตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญลดลงเปนจํานวน 276.22 ลานบาท ประกอบกับมีรายไดจากการจําหนาย
ทรัพยสินและการตัดจําหนายเจาหนี้จํานวน 206.11 ลานบาท ในขณะที่มีรายได และกําไรขั้นตน ไมเพียงพอกับคาใชจายของ
บริษัท รวมถึงตนทุนทางการเงินในระดับสูง จึงทําให ผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2562 ยังคงมีผลขาดทุนดังกลาว
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งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท
หนวย : ลานบาท
รายละเอียด

ณ 31 ธันวาคม 2562

ณ 31 ธันวาคม 2561

ลานบาท

ลานบาท

สินทรัพยรวม
หนี้สนิ รวม
สวนของผูถือหุนรวม
มูลคาหุนตามบัญชี-บาทตอหุน

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลานบาท

%

471.99

974.80

(502.81)

(51.58)

2,455.26

2,887.32

(432.06)

(14.96)

(1,983.26)

(1,912.52)

(70.74)

3.70

(0.64)

(0.61)

(0.03)

8.20

หมายเหตุ : มูลคาหุนที่จดทะเบียนและเรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท

สินทรัพย : บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 471.99 ลานบาท ลดลงจากปกอน
จํานวน 502.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.58 เนื่องจาก
1. สินทรัพยหมุนเวียนเลดลง จํานวน 48.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.06 ซึ่งประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดลดลง จํานวน 11.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 61.45 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง จํานวน 40.15 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 42.04 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลอื่นลดลง จํานวน 1.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 56.52 สินคาคงเหลือ
เพิ่มขึ้น จํานวน 3.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.66 และเงินจายลวงหนาคาสินคาเพิ่มขึ้น จํานวน 1.16 ลานบาท
2. สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง จํานวน 454.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.88 ซึ่งประกอบดวย เงินฝากธนาคารที่มี
ภาระค้ําประกันลดลง จํานวน 2.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.57 เงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง จํานวน 3.69 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 2.23 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น จํานวน 2.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.27 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ลดลง จํานวน 451.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.52 เนื่องจากไดโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อชําระหนี้หุนกูที่
บริษัทมีตอผูถือหุนกูรายเดิม และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จํานวน 0.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.63
หนี้สิน : บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 2,455.26 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน
432.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.96 เนื่องจาก
1. หนี้สินหมุนเวียนลดลง จํานวน 408.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.51 ซึ่งประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินลดลง จํานวน 1.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.18 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 2.37 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 0.58 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้นจํานวน 55.00 ลานบาท หุนกูจากบุคคลอื่นและกิจการ
เกี่ยวของกันลดลงจํานวน 550.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.72 และหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่ถึงกําหนด
ชําระในหนึ่งป เพิ่มขึ้น จํานวน 85.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.21
2. หนี้สินไมหมุนเวียนลดลง จํานวน 23.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.79 ซึ่งประกอบดวย ภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานเพิ่มขึ้น จํานวน 4.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 142.65 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ลดลง จํานวน 41.71 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 62.20 และหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จํานวน 13.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1,343.00
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สวนของผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1,983.26) ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 70.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.70 ทําใหมูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 0.61 บาท เปนหุนละ 0.64
บาท ซึ่งลดลง 0.03 บาท คิดเปนรอยละ 8.20 เนื่องจากมีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น จํานวน 73.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.82 ซึ่ง
เปนผลจากขาดทุนสุทธิประจํางวด จํานวน 70.75 ลานบาท และมีสวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 2.29
ลานบาท
งบกระแสเงินสด
รายละเอียด
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สิน

หนวย : ลานบาท
ป 2562

ป 2561
(43.93)

(69.94)

4.45

(42.13)

(39.48)

(112.07)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

(0.54)

3.03

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

28.40

(0.62)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง-สุทธิ

(11.62)

(109.66)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

18.90

128.56

7.28

18.90

เงินสดรับ (จาย) สุทธิในทรัพยสินและหนี้สินจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด
หมายเหตุ : งบกระแสเงินสดจากงบการเงินรวม

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอย มีกระแสเงินสดคงเหลือ 7.28 ลานบาท โดยป 2562
บริษัทไดนําเงินที่ไดรับจากเงินทุนหมุนเวียนมาใชในการดําเนินธุรกิจในป 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2562 บริษัทไดรับเงินสดและใชเงินสดดังกลาวไปในกิจกรรม
ดังตอไปนี้
บริษัทจายเงินสดสุทธิในกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 39.48 ลานบาท มีรายการที่สําคัญ ดังนี้
(1) บริษัทมีขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สิน จํานวน 43.93 ลานบาท
(2) บริษัทรับเงินสดสุทธิในสินทรัพยและหนี้สินจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 4.45 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- บริษัทมีรายการรับเงินสดในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน จํานวน 18.61 ลานบาท โดยไดรับเงินสดสุทธิจาก
ลูกหนี้การคาและลู กหนี้อื่น จํานวน 17.62 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น จํานวน 0.86 ลานบาท และหนี้สินไม
หมุนเวียนอื่นจํานวน 0.13 ลานบาท
- บริษัทมีรายการจายเงินสดสุทธิในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน จํานวน 14.16 ลานบาท โดยเปนรายจายที่
สําคัญ ไดแก สินคาคงเหลือ จํานวน 4.99 ลานบาท เงินจายลวงหนาคาสินคา จํานวน 1.17 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียน
อื่น จํานวน 0.94 ลานบาท ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน จํานวน 0.46 ลานบาท และเงินสดจายภาษีจํานวน 6.60 ลาน
บาท
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บริษัทจายเงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุน จํานวน 0.54 ลานบาท มีรายการที่สําคัญ ดังนี้
- บริษัทไดรับเงินสดจากดอกเบี้ย จํานวน 0.81 ลานบาท เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน จํานวน 2.42 ลานบาท
เงินใหกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น จํานวน 4.30 ลานบาท และเงินรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 0.80
ลานบาท
- บริษัทไดจายเงินสดเพื่อซื้อทรัพยสินประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 2.18 ลานบาท จายเงินสดเพื่อซื้อ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 3.19 ลานบาท และจายเงินสดเพิ่มทุนในบริษัทรวม จํานวน 3.50 ลานบาท
บริษัทมีเงินสดรับสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 28.40 ลานบาท มีรายการที่สําคัญ ดังนี้
- บริษัทมีเงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 0.19 ลานบาท รับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นจาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน 5.00 ลานบาท และเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น จํานวน 50.00 ลานบาท
- บริษัทมีเงินสดจายจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 1.26 ลานบาท จายดอกเบี้ย จํานวน 0.07 ลาน
บาท และจายในการโอนสินทรัพยชําระหนี้หุนกู จํานวน 25.46 ลานบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ วงศาโรจน)
กรรมการผูจัดการ
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