ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

RSP คาดแนวโน้ มไตรมาส 4/61 เติบโตรับไฮซีซั่น
ล่ าสุ ดเปิ ดตัวสาขาใหม่ แบรนด์ Converse และ Pony ที่ศูนย์ การค้ าไอคอนสยาม
RSP ประเมินแนวโน้ มผลงานไตรมาส 4/2561 เติบโตอย่ างต่ อเนื่ อง หลังเข้ าสู่ ไฮซี ซั่น ล่ าสุ ดเปิ ด
สาขาใหม่ แบรนด์ Converse และ Pony ที่ศูนย์ การค้ าไอคอนสยาม เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสใน
การขยายตลาดให้ กว้ างขึน้ และเปิ ดช่ องทางจาหน่ ายสิ นค้ าออนไลน์ ผ่ าน LAZADA เสริ มศักยภาพธุรกิจให้
เติบโตแข็งแกร่ ง “พาพิชญ์ วงศ์ ไพฑูรย์ ปิยะ” ซี อีโอหญิง เชื่ อทั้งปี รายได้ ใกล้ เคียงปี ก่ อนและพยายามรักษา
ระดับอัตรากาไรขั้นต้ นไม่ ต่ากว่า 50%
นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑู รย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร บริ ษ ทั ริ ช สปอร์ ต จากัด (มหาชน)
หรื อ RSP ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ในการออกแบบ ผลิ ต รวมถึ งการใช้ตราสิ นค้าในการขาย จัดจาหน่ าย โฆษณาและ
ประชาสั ม พัน ธ์ สิ น ค้า ภายใต้แบรนด์ Converse และ Pony แต่ เพี ย งผูเ้ ดี ย วในประเทศไทย กัม พู ช า และ
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เปิ ดเผยถึงแนวโน้มผลการดาเนิ นงานในช่วงไตรมาส 4/2561 คาด
ว่ามี แนวโน้ม ปรั บ ตัวดี ข้ ึ น กว่าไตรมาส 3 เนื่ องจากเข้าสู่ ช่ วงไฮซี ซั่น ประกอบกับ การท าการตลาดอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อกระตุน้ ยอดขายให้เติบโต
บริ ษ ัท ยังคงเปิ ดสาขาใหม่ อ ย่า งต่ อ เนื่ อง ปั จจุ บ ัน มี ส าขารวมทั้งสิ้ น 201 สาขา แบ่ ง เป็ นแบรนด์
Converse ที่อยูใ่ น mono brand 40 สาขา และ shop in shop 118 สาขา ส่ วนแบรนด์ Pony มี จานวน 36 สาขา
และล่าสุ ดได้เปิ ดสาขาที่ ไอคอน สยาม เนื่ องจากเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดให้กว้างขึ้น
จึงเปิ ดสาขาแห่ งใหม่ของแบรนด์ Converse และ Pony ในศูนย์การค้าไอคอนสยามนอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังได้
ทาการเปิ ดช่องทางจาหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ผ่านทาง LAZADA เวบไซต์และแอพพลิ เคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์
ชื่อดัง ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดี
สาหรับรายได้รวมทั้งปี 2561 เชื่ อว่าจะมี รายได้ใกล้เคี ยงกับปี ก่ อน ขณะเดี ยวกันบริ ษทั ฯ ยังมอง
โอกาสการลงทุนในแบรนด์สินค้าต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุ มความต้องการในปั จจุบนั มากขึ้น โดยในปี 2562
บริ ษทั มีแผนจะเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศ

ด้านผลประกอบการในงวดไตรมาส 3/2561 โดยมีรายได้จากการขาย 258.8 ล้านบาท มีกาไรสุ ทธิ
อยู่ที่ 25.5 ล้านบาท และมี ก าไรขั้นต้นรวม 131.4 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราก าไรขั้น ต้น 50.8% เพิ่ ม ขึ้ น จาก
48.6% จากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน ขณะที่ รายได้อื่นรวมของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 473.3% จากงวดเดี ยวกันของปี
ก่อน เนื่ องจากดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิ นและกาไรจากเงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น ส่ วนผลประกอบการ
ในงวด 9 เดือนของปี 2561 โดยมีรายได้จากการขาย 805.9 ล้านบาท มีกาไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ 113.6 ล้านบาท และมี
กาไรขั้นต้นรวม 413.7 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้น 51.3%
“ไตรมาส 3/2561 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 31.2% เนื่องจาก
บริ ษทั ฯ ยังคงจัดกิ จกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อโปรโมททั้งแบรนด์ Converse และ PONY และ
บริ ษทั ย่อย ได้บนั ทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของทรัพย์สินและเงินชดเชยการเลิกจ้าง ทาให้สัดส่ วนค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริ หารต่อรายได้จากการขายคิ ดเป็ น 41.1% อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ สามารถรักษาระดับอัตรา
ก าไรขั้น ต้น ไว้ที่ 50.8% เพิ่ ม ขึ้ น จาก 48.6% ในงวดเดี ย วกัน ปี ก่ อ น และทั้ง ปี นี้ จะพยายามรั ก ษารายได้
ใกล้เคียงกับปี ก่อน” นางสาวพาพิชญ์ กล่าว
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