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วันที่ 29 สิ งหาคม 2562

RSP ลุยขยายสาขา “BARREL” เจาะตลาดชุดว่ ายนา้ สปอร์ ต
มั่นใจกาลังซือ้ ครึ่งปี หลังฟื ้ นตัว ดันสินค้ าคอลเลคชั่นใหม่ ส่ ูตลาด กระตุ้นยอดขายโต
ริ ช สปอร์ ต หรื อ RSP เป็ นปลื้มโชว์ ฟอร์ มผลงานไตรมาส 2/62 มีรายได้ จากการขาย 316.3 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ 9.9% กาไรสุ ทธิ 48.2 ล้ านบาท เติบโต 79.9% จากงวดเดียวกันของปี ก่ อน ขณะที่งวดครึ่งปี รายได้ จาก
การขายอยู่ที่ 651.3 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 4.5% โกยกาไรสุ ทธิ 99.8 ล้ านบาท โต 13.4% จากงวดเดียวกันของปี ก่ อน
ด้ านแผนครึ่งปี หลังเตรียมปรับกลยุทธ์ ทางการตลาด และออกสิ นค้ าคอลเล็กชั่นใหม่ เพื่อช่ วยกระตุ้นยอดขาย
นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑู รย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ริ ช สปอร์ ต จากัด (มหาชน) หรื อ
RSP เปิ ดเผยว่า ภายหลังจากที่ บริ ษ ทั ฯ ได้ล งนามในสั ญ ญาเป็ นตัวแทนจาหน่ ายกับ บริ ษ ทั Barrel Company
Limited จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายเครื่ องแต่งกายกีฬา “Barrel” เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2560 ที่
ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดสาขาไปแล้วทั้งสิ้ น 6 สาขา ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้าเซน ศู นย์การค้าจังซี ลอน จ.ภู เก็ต
สยามพารากอน เอ็มโพเรี ยม โรบินสันพระราม 9 และ ไอคอนสยามโดยได้รับการตอบรับที่ดี เนื่ องจากสิ นค้า
ได้รับความนิ ยมจากกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยทางบริ ษทั ฯ มีแผนจะเปิ ดสาขาเพิ่มเติมให้ครบ 12 สาขาในปี นี้ และเปิ ด
สาขาเพิ่มเติมอีก 6 สาขาในปี หน้า
นางสาวพาพิชญ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับแผนธุ รกิ จในช่ วงครึ่ งปี หลัง บริ ษทั ฯ มีแผนดาเนิ นกลยุทธ์
ทางด้า นการตลาดและออกสิ นค้า คอลเล็ ก ชั่น ใหม่ ซึ่ งคาดว่ า จะช่ ว ยกระตุ ้น ยอดขายได้ดี ด้ า นภาพรวม
อุตสาหกรรมในช่วงครึ่ งหลังของปี นี้ เชื่ อว่ากาลังซื้ อน่ าจะมีการฟื้ นตัวที่ดีเมื่อเทียบกับช่วงครึ่ งปี แรกที่ผ่านมา
เนื่ องจากมีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จของภาครัฐเข้ามาช่ วยสร้ างบรรยากาศภายในประเทศให้มีการจับจ่ายใช้
สอยเพิ่มขึ้น ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ เป็ นอย่างยิง่ ว่าส่ งผลเชิงบวกต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่ อง โดยเน้นการเติบโตจากยอดขายของสาขาเดิม
มากกว่าเพิ่มจานวนสาขาใหม่ ซึ่ งในปี นี้บริ ษทั ฯวางแผนเปิ ดสาขาของแบรนด์ Converse และแบรนด์ Pony รวม
5-10 สาขา จากปัจจุบนั มีสาขาของ Converse จานวน 156 สาขา และ Pony จานวน 34 สาขา
ด้านผลประกอบการในงวดไตรมาส 2/2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขาย 316.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 9.9 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ที่มีรายได้ 287.8 ล้านบาท โดยบริ ษทั มีกาไรขั้นต้นรวม 175.4 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 55.5 ส่ งผลให้บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ รวม 48.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.9 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุ ทธิ 26.8 ล้านบาท โดยอัตรากาไรสุ ทธิ คิดเป็ นร้อยละ15.2 ของรายได้
รวม

สาหรับผลประกอบการในงวด 6 เดื อน สิ้ นสุ ดเดื อนมิถุนายน 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการขาย 651.3
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ 623.1 ล้านบาท โดยบริ ษทั มีกาไรขั้นต้นรวม
368.1 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 56.5 ส่ งผลให้บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ รวม 99.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 13.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุ ทธิ 88.0 ล้านบาท
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