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วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ริชสปอร์ ต ลุยขยายสาขาแบรนด์ ใหม่ “BARREL”
หวังแบรนด์ ใหม่ หนุนรายได้ ปี 62 โต 10% ตามแผน

ริ ชสปอร์ ต หรื อ RSP เดินหน้ าตามแผนเพิ่มแบรนด์ ใหม่ หลังเซ็ นสั ญญาเป็ นตัวแทนจาหน่ ายใน
ประเทศไทยและกัมพูชา กับบริษัท Barrel Company Limited จากประเทศเกาหลีใต้ เตรียมเปิ ดสาขาใหม่
แบรนด์ “BARREL” ณ ศูนย์ การค้ า เซ็ นทรั ลเวิลด์ และโรบินสั น เพื่อกระตุ้นยอดขาย พร้ อมเจาะตลาดเน้ น
ขายช่ องทางออนไลน์ ผ่าน Lazada และ Shopee ดันยอดขายเพิม่ “พาพิชญ์ วงศ์ ไพฑูรย์ ปิยะ” บอสหญิงคน
เก่งประกาศผลงานไตรมาส 1/2562 มีรายได้ 335 ลบ. กาไรสุ ทธิ 51.6 ลบ. ประเมินภาพรวมทั้งปี รายได้ โต
ได้ ตามเป้ าหมาย 10%
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 งผู เ้ ดี ย วในประเทศไทย กัม พู ช า และ
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เปิ ดเผยถึ งแผนธุ รกิจในช่ วงไตรมาส 2/2562 ว่า บริ ษทั มีแผนเปิ ด
สาขาใหม่อย่างต่อเนื่ อง หลังจากเมื่อต้นปี ที่ผา่ นมา ได้มีการเซ็ นสัญญาเป็ นตัวแทนจาหน่ ายในประเทศไทย
และกัมพู ชา กับ บริ ษ ทั Barrel Company Limited จากประเทศเกาหลี ใต้ โดยบริ ษทั ได้เปิ ดสาขาภายใต้แบ
รนด์ใหม่ “BARREL” ที่ศูนย์การค้า เซ็ นทรัลเวิลด์ และโรบินสัน จังซี ลอน ภู เก็ต ไปแล้ว และมีแผนที่จะ
ขยายสาเพิ่มเติมอีก 4-5 สาขาภายในปี นี้
เบื้ องต้นบริ ษทั คาดใช้เงินลงทุนเฉลี่ยที่ประมาณ 3-4 แสนบาทต่อสาขา ขึ้นอยู่กบั ขนาดพื้นที่ช็อป
ทั้งนี้ บริ ษทั คาดหวังว่าจากการขยายสาขาแบรนด์ใหม่ และการทาตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อย่าง
ต่อเนื่อง จะช่วยกระตุน้ ยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่ อง จะช่วยกระตุน้ ยอดขายให้เติบโตต่อเนื่อง
“ปี 2562 บริ ษทั วางเป้ ารายได้โต 10% จากปี ก่อน และมุ่งเน้นการจัดจาหน่ ายผ่านช่ องทางการขาย
ผ่านออนไลน์ ม ากขึ้ น ซึ่ งนับ เป็ นอี ก ช่ องทางที่ มี โอกาสเติ บ โตสู ง โดยในปี นี้ บ ริ ษ ัท ตั้งเป้ ายอดขายผ่าน
ออนไลน์เพิ่มขึ้น 1-3% ของสัดส่ วนรายได้จากการขายรวม” นางสาวพาพิชญ์ กล่าว
ในปี นี้ บริ ษทั ฯไม่มุ่งเน้นแผนสาขาใหม่เพิ่มมากนัก โดยแบรนด์ Converse และ Pony จะเปิ ดเพิ่มไม่
เกิ น 10 สาขา โดย ณ สิ้ นปี ไตรมาส 1/2562 บริ ษ ทั ฯ มี สาขารวมกันทั้งสิ้ น 193 สาขา แบ่ งเป็ น Converse
158 สาขา และ Pony 35 สาขา

สาหรับผลประกอบการในงวดไตรมาส 1/2562 บริ ษ ทั ฯ มีรายได้จากการขาย 335 ล้านบาท ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ที่มีรายได้ 335.3 ล้านบาท โดยบริ ษทั มีกาไรขั้นต้นรวม 192.6 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้ อยละ 57.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมของบริ ษ ทั อยู่ที่ 139 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 5.9 เนื่ องจากการเปิ ดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2561 และการ
จัดกิจกรรมทางการตลาด ส่ งผลให้บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ รวม 51.6 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15.4 ของรายได้รวม
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