ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 สิงหาคม 2563
RSP ลุยตลาดครึ่งปี หลัง ปลุกกระแสสินค้ าไลฟ์ สไตล์
รุ กขยายผ่ านสาขาและออนไลน์ รั บกำลังซือ้ ฟื ้ น

ริชสปอร์ ต หรือ RSP เตรียมอัดผลงานครึ่งปี หลัง คาดกำลังซือ้ ฟื ้ นตัวจากครึ่งปี แรก ลุย
ขายสินค้ าผ่ านสาขาและออนไลน์ ทุกช่ องทางเต็มสูบ ผ่ าน Lazada Shopee Facebook และ Line
Official พร้ อมจัดเต็มโปรโมชั่นโดนใจ และนำแบรนด์ น้องใหม่ เข้ ามาเสริมทัพ ดันภาพรวมรายได้
ปี นีแ้ ข็งแกร่ ง
นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ ไพฑูรย์ ปิยะ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ริ ช สปอร์ ต จำกัด (มหาชน)
หรื อ RSP ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้ า (Footwear) เสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกายอื่นๆ
(Non-Footwear) ภายใต้ ตราสินค้ าชันนำจากต่
้
างประเทศ เปิ ดเผยถึง แนวโน้ มครึ่งปี หลังของปี 2563 จะดี
กว่าครึ่งปี แรกหลังจากร้ านค้ าของบริษัทสามารถเปิ ดให้ บริ การตามปกติได้ ครบทุกสาขา โดยสัดส่วนลูกค้ า
หลักของ RSP ส่วนใหญ่เป็ นคนไทย นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีการขยายผ่านทางช่องทางออนไลน์ สอดรับ
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปั จจุบนั โดยปั จจุบนั มีการขายผ่านช่องทาง Lazada, Shopee, Line Official เป็ น
หลัก คาดสัดส่วนยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ในปี นี ้จะเติบโตขึ ้นอย่างก้ าวกระโดดและคาดการณ์วา่ จะมี
สัดส่วนเพิ่มเป็ น 5% ของยอดขายรวม
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เตรี ยมจัดโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขายและกิจกรรมทางการตลาด ในช่วงครึ่งปี
หลัง พร้ อมปรับแนวทางบริหารจัดการ และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร คาดว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปี หลัง
จะกลับมาดีขึ ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปี แรก
“การดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปี หลัง จะเน้ นทังการเพิ
้
่มยอดขายจากสาขาเดิม (SSSG) ซึง่ ปั จจุบนั มี
สาขาภายใต้ การบริหารรวม 127 สาขา และขยายผ่านช่องทางออนไลน์เป็ นหลัก หากสถานการณ์เข้ าสู่
ภาวะปกติจะพิจารณาแผนขยายสาขาอีกครัง้ ซึง่ ที่ผา่ นมา จากสถานการณ์โควิด -19 มีการรับมือที่ดี และ
มองว่าจะไม่กระทบกับผลการดำเนินงานโดยรวมในครึ่งปี หลังนี ้มากนัก เนื่องจากฐานลูกค้ าของบริ ษัทฯ
ส่วนใหญ่เป็ นคนไทย ประกอบกับมีการปรับกลยุทธ์ตอ่ เนื่อง ทังการจั
้
ดโปรโมชัน่ กระตุ้นยอดขายผ่านช่อง
ทางออนไลน์ ได้ แก่ ลาซาด้ า (Lazada) ช้ อปปี ้ (Shopee) เฟซบุ๊ก (Facebook) และ ไลน์ออฟฟิ เชี่ยล (Line
Official) นอกจากนี ้ ยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาด อาทิ โปรโมชัน่ On-top, การแจก
ของพรี เมี่ยม” นางสาวพาพิชญ์ กล่าว
สำหรับผลประกอบการในงวดไตรมาส 2/2563 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขาย 147.20 ล้ านบาท ลด
ลงร้ อยละ 53.5 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้ 316.3 ล้ านบาท โดยรายได้ ของบริ ษัทได้ รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ ช่องทางการขายแบบออฟไลน์เกือบทังหมด
้
ต้ องปิ ดทำการชัว่ คราวระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2563 ตามคำสัง่ ของภาครัฐ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
ได้ มีการขยายช่องทางการขายสินค้ าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ทังในรู
้ ปแบบ Marketplace และ Social
Commerce ต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้ กลับมาเปิ ดการขายช่องทางออฟไลน์ได้ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563
เป็ นต้ นมา นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังเริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้ าแตะภายใต้ แบรนด์ “Havaianas” (ฮาวา

ยานัส) ซึง่ ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี ส่งผลให้ บริ ษัทมีกำไรสุทธิรวม 1.1 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 97.7
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
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