- สรุปข้อสนเทศ บริษทั ริช สปอร์ต จากัด (มหาชน) (“RSP”)
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

116/20 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2249-8709 โทรสาร 0-2249-8711
Website: www.richsport.co.th

ที่ตงั ้ โรงงานของบริษทั ย่อย

บริษทั เบเนฟิ ท ชูส์ จากัด
50 ซอยเทียนทะเล 16 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (เริม่ ซือ้ ขายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน หุน้ สามัญ 770 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวม 770 ล้านบาท
ทุนของบริษทั

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (วันทีเ่ ริม่ ซือ้ ขาย)
ทุนจดทะเบียน : หุน้ สามัญ 770 ล้านบาท (770 ล้านหุน้ )
ทุนชาระแล้ว : หุน้ สามัญ 770 ล้านบาท (770 ล้านหุน้ )

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ราคาเสนอขาย

5.80 บาท โดยเสนอขายในราคาเดียวกันทัง้ หุน้ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชน และหุน้ ที่เสนอขาย
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

วันที่เสนอขาย

วันที่ 3 และ 6-7 พฤศจิกายน 2560
(บริษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 200 ล้านหุน้ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนจานวน
195 ล้านหุน้ และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จานวน 5 ล้านหุน้ )

วัตถุประสงค์การใช้เงิ นเพิ่ มทุน
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น

จานวนเงิ นที่ คาดว่าจะใช้
(ล้านบาท)*

ระยะเวลาการใช้เงิ นโดยประมาณ

1. ลงทุนในการขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิม
80.50
ภายในปี 2562
2. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานและรองรับการ
1,037.95
ภายในปี 2562
ขยายธุรกิจในอนาคต
หมายเหตุ : บริษทั ฯ ระดมทุนได้ทงั ้ หมด 1,160 ล้านบาท และหักค่าใช้จ่ายทัง้ หมดประมาณ 41.55 ล้านบาท คงเหลือเงินจากการ
ระดมทุน
ในครัง้ นี้จานวน 1,118.45 ล้านบาท
การจัดสรรหุ้นส่วนเกิ น

-ไม่ม-ี
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ประเภทกิ จการและลักษณะการดาเนิ นงาน
บริษทั ริช สปอร์ต จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้า (Footwear) เสือ้ ผ้าและเครื่อง
แต่งกายอื่นๆ (Non-Footwear) ภายใต้ตราสินค้าชัน้ นาจากต่างประเทศ ได้แก่ ตราสินค้า Converse และตราสินค้า Pony
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั ฯ
ประเภทของรายได้
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์รองเท้า
(Footwear)
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าและ
เครือ่ งแต่งกายอื่นๆ (Non-Footwear)
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อ่นื *
รวมรายได้ทงั ้ หมด

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ม.ค.-มิ .ย. 2560
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
657.89
80.55
907.23
80.75 1,086.63
79.66
460.93
76.68
153.42

18.78

210.63

18.75

272.21

19.96

136.39

22.69

811.31
5.41
816.72

99.34
0.66
100.00

1,117.86
5.67
1,123.53

99.50
0.50
100.00

1,358.84
5.22
1,364.07

99.62
0.38
100.00

597.32
3.80
601.12

99.37
0.63
100.00

หมายเหตุ : รายได้อ่นื ทีส่ าคัญ ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้ รับ และกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

ลักษณะการประกอบธุรกิ จแยกตามผลิ ตภัณฑ์
ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มบริษทั ฯ จัดจาหน่ ายมี 2 ตราสินค้า ประกอบด้วย ตราสินค้า Converse และตราสินค้า Pony โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(I) ผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ตราสิ นค้า Converse
Converse เป็ นแบรนด์รองเท้าผ้าใบจากประเทศสหรัฐอเมริกาทีม่ ปี ระวัตยิ าวนานกว่า 100 ปี ทาให้รองเท้า Converse ทีม่ ี
สัญลักษณ์รปู ดาว 5 แฉก เป็ นทีร่ จู้ กั และได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายทั ่วโลกมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จากเดิมทีเ่ ป็ น
รองเท้าสาหรับใส่เล่นกีฬาไม่วา่ จะเป็ นบาสเกตบอล แบดมินตัน และสเก็ตบอร์ด จนพัฒนากลายมาเป็ นรองเท้าไลฟ์ สไตล์สาหรับทุก
เพศทุกวัยทีส่ ามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส ด้วยรูปทรงและดีไซน์ท่คี ลาสสิก มีความเป็ นเอกลักษณ์
นอกเหนือจากรองเท้า
(Footwear) ซึง่ เป็ นสินค้าหลักแล้ว บริษทั ฯ ยังจาหน่ายสินค้าประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ (Non-Footwear)
1. ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของ Converse สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มผลิ ตภัณฑ์รองเท้ า (Footwear) เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้หลักให้แก่บริษทั ฯ โดยสามารถแบ่งเป็ น 2
ประเภท ประกอบด้วย
1) รองเท้ากลุ่ม Basic ได้แก่ รองเท้า 3 รุน่ หลัก ประกอบด้วย รุน่ Chuck Taylor All Star, รุน่ CONS Star Player
และรุ่น Jack Purcell เป็ นสินค้าที่มจี าหน่ายตลอดปี และสร้างยอดขายประมาณ 70% ของยอดขายสินค้าประเภท
รองเท้า มี 5 สี ได้แก่ สีขาว สีดา สีครีม สีน้ าเงิน และสีแดง

รุน่ Chuck Taylor All Star Hi

รุน่ CONS Star Player
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รุน่ Jack Purcell

2) รองเท้ากลุ่มแฟชั ่น เป็ นรองเท้าที่มกี ารออกแบบให้มคี วามทันสมัยและมีดไี ซน์ท่เี ปลี่ยนไปตามกระแสความนิยมใน
แต่ละขณะ ซึ่งจะมีทงั ้ รุ่นที่ออกแบบใหม่ในแต่ละซีซ ั ่น และการนารองเท้ารุ่นที่เป็ นกลุ่ม Basic มาปรับเปลี่ยนวัสดุ
ด้านบนของรองเท้าที่ต่างออกไปจากรุ่น Basic เพื่อให้รองเท้ามีความทันสมัยแต่ยงั คงไว้ดว้ ยรูปทรงเดิมตามแบบ
ฉบับของ Converse ตลอดจนการออกแบบรองเท้ารูปแบบใหม่ และการนาเทคโนโลยีท่ที นั สมัยมาใช้ในการผลิต
รองเท้าเพื่อตอบสนองต่อกระแสแฟชั ่นและความนิยมของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีทงั ้ รองเท้าที่
ออกแบบโดยดีไซน์ เนอร์ของ Converse รองเท้าที่เป็ นการร่วมออกแบบระหว่างดีไซน์ เนอร์ของ Converse และ
ดีไซน์เนอร์ช่อื ดังของแบรนด์ระดับโลก (Collaboration) และรองเท้าทีอ่ อกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของบริษทั ฯ
รองเท้าทีอ่ อกแบบโดยดีไซน์เนอร์
ของ Converse

รุน่ One Star Pro Ox

รองเท้า Collaboration

รุน่ CTAS Andy Warhol Hi

รองเท้าทีอ่ อกแบบโดยดีไซน์เนอร์
ของบริษทั ฯ

รุน่ CTAS Metallic Hi

1.2 กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ (Non-Footwear)
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์รองเท้าซึ่งเป็ นสินค้าหลักแล้ว บริษทั ฯ ยังจาหน่ ายสินค้าประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ
เพื่อให้สินค้าของบริษ ัทฯ มีความหลากหลายครอบคลุ มสินค้าทุ กประเภท โดยสินค้ากลุ่ ม Non-Footwear จะมีการ
ปรับเปลีย่ นดีไซน์ใหม่ๆ ในทุกซีซ ั ่น เพื่อตอบสนองต่อเทรนด์แฟชั ่นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ยงั คงไว้ดว้ ยเอกลักษณ์
ตามแบบฉบับ Converse โดยสินค้ากลุ่ม Non-Footwear ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า (Apparel) ผลิตภัณฑ์กระเป๋ า
(Bags) และสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายอื่นๆ (Accessories) เช่น หมวก ถุงเท้า

2. กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าหลักของบริษทั ฯ คือ กลุ่มวัยรุน่ นักเรียน นักศึกษา และวัยเริม่ ทางานทีม่ รี ายได้ระดับปานกลางถึงสูง
3. การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
3.1 การจาหน่ายในลักษณะขายปลีก : เป็ นการจาหน่ายให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั ่วไป ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ (Mono Brand Store) : เป็ นร้านที่จาหน่ ายเฉพาะสินค้าภายใต้ตราสินค้า Converse
เท่านัน้ ซึ่งจะมีขนาดตัง้ แต่ 80-100 ตารางเมตร โดยบริษทั ฯ จะเป็ นผู้บริหารจัดการร้านค้าเองทัง้ หมดตัง้ แต่การ
ออกแบบ ตกแต่ง ตลอดจนการบริหารการขายสินค้า และการบริหารสต็อกสินค้า ทัง้ นี้ ร้านค้าปลีกทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ มีลกั ษณะเป็ นการเช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่า ซึ่งจะมีทงั ้ ร้านที่อยู่ในศูนย์การค้าชัน้ นาและอาคารพาณิชย์ใน
แหล่งชุมชน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษทั ฯ มีรา้ นค้าปลีกของบริษทั ฯ จานวน 41 แห่ง กระจายอยูท่ ั ่วประเทศ
2) เคาน์เตอร์จาหน่ ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า (Shop-in-Shop) : เป็ นการจาหน่ ายสินค้าในลักษณะการฝากขาย
ผ่านเคาน์เตอร์จาหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าชัน้ นาต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน,
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ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และซูเปอร์สปอร์ต เป็ นต้น รวมทัง้ ห้างสรรพสินค้าท้องถิน่ ในแต่ละจังหวัด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2560 บริษทั ฯ มีเคาน์เตอร์จาหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าจานวน 114 แห่ง กระจายอยูท่ ั ่วประเทศ
ตารางแสดงรายละเอียดช่องทางการจาหน่ ายประเภทค้าปลีก ในปี 2557-2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2560
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ม.ค. - มิ.ย. 2560
ช่องทางการจัดจาหน่ าย
แห่ง
ร้อยละ
แห่ง
ร้อยละ
แห่ง
ร้อยละ
แห่ง
ร้อยละ
ร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ
30
21.28
35
23.65
39
25.16
41
26.45
ห้างสรรพสินค้า
111
78.72
113
76.35
116
74.84
114
73.55
รวม
141
100.00
148
100.00
155
100.00
155
100.00
3.2 การจาหน่ ายในลักษณะขายส่ง : เป็ นการจาหน่ ายสินค้า ในลักษณะขายส่ง ให้แก่ลูกค้าที่เป็ นร้านจาหน่ ายเสื้อผ้า
รองเท้า และอุปกรณ์กฬี า ทัง้ ในลักษณะที่เป็ น เครือข่าย (Chain Stores) เช่น แอคทีฟ เนชั ่น, สปอร์ตโดม และเอาท์
เล็ท มอลล์ เป็ นต้น และร้านค้าทั ่วไป โดยแบ่งเขตการขายครอบคลุมกรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทช่องทางการจัดจาหน่ ายปี 2557-2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2560
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ม.ค. - มิ.ย. 2560
รายได้จากการขาย
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายผ่านร้านค้าปลีก
ของบริษทั ฯ
รายได้จากการขายผ่านเคาน์เตอร์
จาหน่ ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า
รายได้จากการขายให้แก่ลูกค้าขายส่ง
รวมรายได้จากการขาย

142.57

17.57

190.09

17.01

256.02

18.84

115.40

19.32

391.80

48.29

525.48

47.01

596.06

43.87

272.31

45.59

35.99 506.77
100.00 1,358.84

37.29
100.00

209.61
597.32

35.09
100.00

276.94
811.31

34.13 402.28
100.00 1,117.86

(II) ผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ตราสิ นค้า Pony
Pony เป็ นแบรนด์รองเท้าผ้าใบจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ม ีประวัติยาวนานตัง้ แต่ปีค.ศ. 1972 โดยเริ่มแรกเป็ นรองเท้าที่
ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีพเิ ศษเพื่อให้เหมาะสาหรับการเล่นกีฬา ต่อมาได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ไปยังรองเท้าไลฟ์ สไตล์ท่ี
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทัง้ ผูช้ ายและผูห้ ญิง มีจุดเด่นเป็ นสัญลักษณ์ “Pony Chevron” มีดไี ซน์เรียบง่ายสามารถสวมใส่ได้สาหรับ
ในทุกโอกาสและสถานที่ โดยบริษทั ฯ เริม่ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Pony ในเดือนกันยายน 2560
1. ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของ Pony สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มผลิ ตภัณฑ์รองเท้า (Footwear)
กลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้าของ Pony สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท ประกอบด้วย
1) รองเท้ากลุ่ม Basic เป็ นรองเท้ารุ่นที่มดี ไี ซน์เรียบง่ายสวมใส่ได้ทงั ้ ผูช้ ายผูห้ ญิง ประกอบด้วยรองเท้า 4 รุ่นหลัก
ได้แก่ รุน่ Top Star, รุน่ Shooter, รุน่ Hawaii รวมถึงรุน่ Light ซึง่ ตอบโจทย์สาหรับผูห้ ญิงโดยเฉพาะ รองเท้าใน
กลุ่ม Basic เป็ นสินค้าทีม่ จี าหน่ายตลอดและมี 4 สีหลัก ได้แก่ ขาว ดา แดง น้ าเงิน
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รุน่ Top Star

รุน่ Shooter

รุน่ Hawaii

รุน่ Light

2) รองเท้ากลุ่มแฟชั ่น เป็ นรองเท้าที่ออกแบบให้มดี ไี ซน์เข้ากับกระแสนิยมในแต่ละซีซ ั ่น โดยมีทงั ้ รุ่นที่ออกแบบโดย
ดีไซน์ เนอร์ของบริษทั ฯ, รุ่นที่อ อกแบบดีไซน์ เนอร์ของ Pony และรุ่นที่เป็ นการออกแบบร่วมกันระหว่าง
ดีไซน์เนอร์ของ Pony กับแบรนด์ทม่ี ชี ่อื เสียง (Collaboration)

รุน่ Pony x Atmos

รุน่ Slamdunk Hi Gonzales

รุน่ PONY x Colette

1.2 กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ (Non-Footwear)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Non-Footwear ภายใต้ตราสินค้า Pony ประกอบด้วยเสือ้ ผ้า กระเป๋ า และหมวก ซึ่งมีความโดดเด่น
ด้วยสัญลักษณ์ “Pony Chevron” และมีความหลากหลายทัง้ ในรูปดีไซน์ท่มี เี อกลักษณ์ และรูปแบบที่เรียบง่ายไปถึงรุ่น
แฟชั ่นทีม่ ลี วดลายและสีสนั แปลกใหม่ตามกระแสนิยม

2. กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายหลักของตราสินค้า Pony ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ทัง้ นี้ สินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony จะเป็ นสินค้า
ทีม่ ชี ่วงระดับราคาทีต่ ่ากว่าสินค้าภายใต้ตราสินค้า Converse
3. การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Pony จะเป็ นการฝากขายผ่านเคาน์เตอร์จาหน่ ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า (Shopin-Shop) ชัน้ นาเป็ นหลัก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล , ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และซูเ ปอร์
สปอร์ต ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษทั ฯ มีเคาน์เตอร์จาหน่ ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าจานวน 31 แห่ง นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังมีการจาหน่ายในลักษณะขายส่งให้แก่ลูกค้าทีเ่ ป็ นร้านจาหน่ ายเสือ้ ผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กฬี า
การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
1. การจัดหาผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ตราสิ นค้า Converse
ปั จจัยในการพิจารณาช่องทางในการจัดหาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ต้นทุนในการจัดหาผลิตภัณฑ์ และระยะเวลาในการสั ่งซื้อ (Lead time)
เป็ นหลัก โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Converse สามารถแบ่งได้เป็ น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย
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1.1 การสั ่งซื้อสิ นค้าโดยตรงจาก Converse (In-Line)
บริษทั ฯ สั ่งซื้อสินค้าผ่านระบบสั ่งซื้อสินค้าของ Converse โดยบริษทั ฯ มีการทาสัญญาให้บริการจัดหาสินค้ากับ Nike
Global Trading B.V. โดย Nike Global Trading B.V. จะมีหน้าทีใ่ นการจัดหาสินค้าภายใต้ตราสินค้า Converse จากผูผ้ ลิต
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Converse ให้แก่บริษทั ฯ สาหรับสินค้าประเภทรองเท้ากลุ่มแฟชั ่น และสินค้าเสือ้ ผ้าและ
เครื่องแต่งกายอื่นๆ จะมีรอบการสั ่งซือ้ ตามซีซ ั ่นที่ Converse กาหนด ซึ่งปกติจะเป็ นการสั ่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 4-6 เดือน
ก่อนเริม่ ซีซ ั ่น และสาหรับรองเท้ากลุ่ม Basic บริษทั ฯ สามารถสั ่งซือ้ สินค้าได้ทุกเดือน
1.2 การจ้างผู้รบั จ้างผลิ ตภายนอก (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)
บริษทั ฯ จัดหาสินค้ากระเป๋ า หมวก และถุงเท้า ที่ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของบริษทั ฯ ผ่านผูร้ บั จ้างผลิตภายนอก ( OEM)
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Converse เท่านัน้ ซึ่งแบบของสินค้าดังกล่าวต้องได้รบั
การอนุ มตั จิ าก Converse ก่อนจึงจะสามารถเริม่ ผลิตได้ บริษทั ฯ จะคัดเลือกโรงงานผูร้ บั จ้างผลิตโดยพิจารณาจากต้นทุน
เช่น ราคาสินค้า ภาษีนาเข้า ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็ นต้น รวมถึง Lead Time ในการผลิตและขนส่งสินค้าเป็ นหลัก ซึ่ง
ปั จจุบนั บริษทั ฯ จะสั ่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศจีนเป็ นหลัก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีการวางแผนการผลิตร่วมกับผู้รบั จ้าง
ผลิตล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือนก่อนกาหนดส่งสินค้า
1.3 การผลิ ตสิ นค้าโดยโรงงานของบริษทั ย่อย (“BNS”)
บริษทั ฯ สั ่งซื้อสินค้ารองเท้ากลุ่ม Basic รุ่น Chuck Taylor All Star และรุ่น CONS Star Player รวมถึงรองเท้ากลุ่มแฟชั ่น
ที่ออกแบบโดยดีไซน์ เนอร์ของบริษทั ฯ จาก BNS ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ จะมีการวางแผนผลิตสินค้าล่วงหน้าทัง้ ปี โดยจะแจ้ง
ประมาณการยอดสั ่งซื้อรองเท้า แต่ละรุ่นให้ BNS ทราบเพื่อจัดเตรียมวัตถุดบิ ให้พร้อมสาหรับการผลิต และจะส่งใบสั ่งซื้อ
สินค้าทีร่ ะบุรายละเอียด รุน่ สินค้า สี ไซส์ ในแต่ละคาสั ่งซือ้ ให้แก่ BNS ล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือน เพื่อทาการผลิตสินค้า
ตารางแสดงสัดส่วนการจัดหาผลิ ตภัณฑ์ Converse ในปี 2557-2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2560
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ม.ค. - มิ.ย. 2560
ซือ้ สินค้าสาเร็จรูปโดยตรงจาก Converse
28.20%
26.19%
33.52%
41.72%
ซือ้ สินค้าสาเร็จรูปจากผูร้ บั จ้างผลิตภายนอก (OEM)
9.00%
10.28%
9.69%
13.69%
ซือ้ สินค้าสาเร็จรูปจากโรงงาน BNS*
62.80%
63.53%
56.79%
44.59%
รวมซื้อสิ นค้าสาเร็จรูปทัง้ หมด
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
หมายเหตุ : ในปี 2561 บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะใช้โรงงานของ BNS ในการผลิตรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Pony ในขณะทีร่ องเท้า
ภายใต้ตราสินค้า Converse ทีบ่ ริษทั ฯ สั ่งผลิตจาก BNS อยู่ในปั จจุบนั นัน้ บริษทั ฯ จะสั ่งซื้อจาก Converse ทัง้ หมด
2. การจัดหาผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ตราสิ นค้า Pony
ปี 2560
 สินค้าประเภทรองเท้า : บริษทั ฯ จะสั ่งผลิตรองเท้ากลุ่ม Basic และรองเท้ากลุ่มแฟชั ่นที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ของบริษทั ฯ
จากผูร้ บั จ้างผลิตภายนอก (OEM) ภายในประเทศ และสั ่งซือ้ รองเท้ากลุ่มแฟชั ่นจาก Pony
 สินค้าประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ : บริษทั ฯ จะจ้างผูร้ บั จ้างผลิตภายนอก (OEM) ทัง้ ในและต่างประเทศ
ตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นไป
บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะใช้โรงงานของ BNS ในการผลิตรองเท้า Pony แทนการผลิตรองเท้า Converse
 สินค้าประเภทรองเท้า : บริษทั ฯ จะจัดหาโดยสั ่งผลิตจากโรงงานของ BNS ซึ่งจะเป็ นรองเท้าในกลุ่ม Basic และรองเท้ากลุ่ม
แฟชั ่นทีอ่ อกแบบโดยดีไซเนอร์ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะสั ่งซื้อรองเท้ากลุ่มแฟชั ่นจาก Pony เพิม่ เติมเพื่อเพิม่ ความ
หลากหลายของสินค้า
 สินค้าประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ : บริษทั ฯ จะจ้างผูร้ บั จ้างผลิตภายนอก (OEM) ทัง้ ในและต่างประเทศ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1. ภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย
จากรายงานของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี
2559 ซึง่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 3.24 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 2.94 ในปี 2558 สอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน
ซึ่งยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 2.17 ในปี 2558 เป็ นร้อยละ 3.06 ในปี 2559 และดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ซึ่ง
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.33 จากปี 2558 เนื่องจากการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ของการใช้จ่ายสินค้ากึ่งคงทน เช่น เสื้อผ้าและเครื่องนุ่ งห่ม
ทัง้ นี้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.0 จากการขยายตัวของการส่งออก และการลงทุนภาครัฐ
และภาคเอกชน ร้อยละ 1.71 ประกอบกับการฟื้ นตัวและขยายตัวของฐานรายได้ครัวเรือนในภาคการเกษตร การส่งออก การ
ท่องเทีย่ ว และบริการที่เกี่ยวเนื่อง และจากข้อมูลสมาคมผูค้ า้ ปลีกไทย ระบุว่าในปี 2559 ธุรกิจค้าปลีกไทยมีอตั ราการเติบโตร้อย
ละ 2.97 เพิม่ ขึ้นจากปี 2558 ที่มกี ารเติบโตร้อยละ 2.80 โดยมีปัจจัยสาคัญในการเติบโตคือ การขยายตัวของการใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนจากการฟื้ นตัวของภาคการเกษตรและจานวนนักท่องเที่ยว ขณะที่ครึง่ ปี แรกของปี 2560 ธุรกิจค้าปลีกไทยมีอตั ราการ
เติบโตเพียงร้อยละ 2.81 ซึ่งเป็ นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายภาครัฐเริม่ อ่อนตัวลง โดยการเติบโตของ
ธุรกิจค้าปลีกในไตรมาสสอง ปี 2560 มีลกั ษณะกระจุกตัวเฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองหลักๆ โดยประชาชน
ในต่างจังหวัดมีกาลังซือ้ ลดลง
ทัง้ นี้ ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ของธนาคารออมสิน ได้คาดการณ์ว่าธุรกิจค้าปลีกในปี 2560 จะมีแนวโน้ม
การเติบโตประมาณร้อยละ 3.0-3.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ โดยเฉพาะยอดขายของ
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกสมัยใหม่คาดว่าจะยังคงขยายตัวจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมและพืน้ ที่ให้เช่า ซึ่งจะ
ช่วยทาให้รายได้ของกลุ่มค้าปลีกเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
2. ภาวะอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้า
จากรายงานธุรกิจเสือ้ ผ้าและรองเท้าในประเทศไทยที่จดั ทาโดย Euromonitor International ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระบุว่า
อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดเสือ้ ผ้าและรองเท้าในประเทศไทยในปี 2559 ชะลอตัวลงจากปี ก่อนหน้าจากร้อยละ 4.56 เป็ นร้อย
ละ4.32 เนื่ องจากผู้บริโภคในประเทศระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่ยงั คงทรงตัวและระดับหนี้ สินภาค
ครัวเรือนทีย่ งั คงอยูใ่ นระดับทีส่ งู อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเสือ้ ผ้าและรองเท้าในประเทศในปี 2559 ยังคงเติบโตได้ในอัตราที่สูง
กว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ จากการทีจ่ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและยอดการใช้จ่ายของชาวต่างชาติท่มี กี ารขยายตัวในระดับ
ทีส่ งู ต่อเนื่องตลอดปี 2558-2559 รวมทัง้ กระแสของผูบ้ ริโภคที่ต่นื ตัวกับการดูแลรักษาสุขภาพและกระแสการแต่งกายแนวสปอร์ต
แฟชั ่น (Athleisure) ซึ่งเป็ นการผสมผสานระหว่างเครื่องแต่งกายแนวลาลองและแนวกีฬาเข้าด้วยกัน ส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์
กลุ่มเครื่องแต่งกายแนวกีฬา (Sportwear) มีอตั ราการเติบโตในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องแต่ง
กายแนวกีฬามีมูลค่าตลาดเท่ากับ 45,792.90 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ซึ่งมีมูลค่าตลาด 40,404.60 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
การเติบโตร้อยละ 13.34 โดยรายงานของ Euromonitor International คาดการณ์ว่าตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแนวกีฬาจะ
ยังคงเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยปั จจัยการเติบโตที่สาคัญยังคงเป็ นกระแสที่ผบู้ ริโภคให้ความใส่ใจกับสุขภาพ และการแต่ง
กายแนวสปอร์ตแฟชั ่น และได้คาดการณ์ว่าในปี 2560 ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องแต่งกายแนวกีฬาจะมีมูลค่าตลาดเท่ากับ 50,260.10
ล้านบาท และจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 67,403.10 ล้านบาทในปี 2564 หรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้อยละ 8.04
3. ภาวะการแข่งขัน
ตลาดเครื่องแต่งกายแนวกีฬา (Sportswear) ในประเทศไทย เป็ นตลาดที่มผี ปู้ ระกอบการจานวนมากและมีตราสินค้าที่หลากหลาย ทัง้
ที่เป็ นตราสินค้าระดับสากลและตราสินค้าภายในประเทศ ผู้ประกอบการจึงมุ่งเน้ นสร้างความแตกต่างให้กบั สินค้าของตนเองทัง้ ใน
รูปแบบการออกสินค้าคอลเลคชั ่นพิเศษ และการนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตสินค้า ทัง้ ยังมีการใช้ดารานักแสดงที่มชี ่อื เสียงใน
หน้า 7

การโฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้า รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ (Event Marketing) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์
อย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ ตาแหน่ งทางการตลาด (Market Positioning) สาหรับรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Converse นัน้ เป็ นรองเท้าที่เน้น
ออกแบบให้สามารถสวมใส่ได้ในชีวติ ประจาวัน โดยมีบางรุ่นที่สามารถสวมใส่สาหรับเล่นกีฬาหรือออกกาลังกายได้ด้วย โดยระดับ
ราคาสินค้า Converse อยู่ในช่วงปานกลางถึงสูง และมีระดับราคาที่ใกล้เคียงตราสินค้าจากต่างประเทศอื่นๆ ในตลาด ทัง้ นี้ ตราสินค้า
ที่มวี ตั ถุประสงค์การใช้งานและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายใกล้เคียงกับตราสินค้า Converse มากที่สุด ได้แก่ Adidas Neo, Vans และ
Onitsuka Tiger
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

-ไม่ม-ี

สรุปสาระสาคัญของสัญญา
1. สัญญาการให้สิทธิ (License Agreement)
คูส่ ญ
ั ญา
: ผูใ้ ห้สทิ ธิรายที่ 1
บริษทั ริช สปอร์ต จากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผูไ้ ด้รบั สิทธิ”
วันทีใ่ นสัญญา
: วันที่ 1 มิถุนายน 2559
วัตถุประสงค์
: บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิในการผลิตสินค้าประเภทรองเท้า เสือ้ ผ้า และเครื่องแต่งกายอื่นๆ ภายใต้
ตราสินค้าของผูใ้ ห้สทิ ธิ รวมถึงการใช้ตราสินค้าดังกล่าวในการทาการตลาด ขาย จัดจาหน่ าย
และโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิเพิม่ เติมจากผูใ้ ห้สทิ ธิในการทาการตลาด ขาย
และจัดจาหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของผูใ้ ห้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศกัมพูชา
ระยะเวลาการให้สทิ ธิ
: วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา
:
1. ผูใ้ ห้สทิ ธิมสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
- ผูไ้ ด้รบั สิทธิถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ ชาระบัญชี หรือล้มละลาย
- ผูไ้ ด้รบั สิทธิไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
- ผู้ ไ ด้ ร ับ สิ ท ธิไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามการรับ ประกัน ค่ า ธรรมเนี ย มสิ ท ธิข ัน้ ต่ า
(Guaranteed Annual Minimum Royalties) หรือยอดขายขัน้ ต่ า (Minimum Sales
Volumes) ในแต่ละปี
- ผูไ้ ด้รบั สิทธิ หรือผูบ้ ริหารระดับสูงของผูไ้ ด้รบั สิทธิถูกดาเนินคดีทางอาญา และผูใ้ ห้
สิทธิพจิ ารณาเห็นว่าอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของผูใ้ ห้
สิทธิ
2. ผู้ใ ห้สิท ธิม ีสิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาในกรณี ท่ีผู้ไ ด้ร ับ สิท ธิ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การแก้ ไ ข
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ภายใน 7 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือบอกกล่าวจากผูใ้ ห้สทิ ธิ
- ผู้ได้รบั สิท ธิผดิ นัดหรือไม่ชาระเงินค่าสิท ธิ หรือค่าธรรมเนียมอื่นตามระยะเวลาที่
ระบุในสัญญา
3. ผูใ้ ห้สทิ ธิมสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยัง ผูไ้ ด้รบั สิทธิ ในกรณีท่ผี ู้
ได้รบั สิทธิผดิ นัดหรือชาระเงินล่าช้าเกินกว่า 60 วัน หลังจากเกิดเหตุสดุ วิสยั
4. คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวเป็ นหนังสือให้แก่คู่สญ
ั ญา
อีก ฝ่ าย ในกรณีท่ีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายปฏิบตั ิผิดเงื่อ นไขในสัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ ง และไม่
สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ภายใน 30 วัน นับจากวันได้ท่รี บั หนังสือ
บอกกล่าว
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คูส่ ญ
ั ญา

:

วันทีใ่ นสัญญา
วัตถุประสงค์

:
:

ระยะเวลาการให้สทิ ธิ

:

เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา

:

2. สัญญาให้บริการจัดหาสิ นค้า
คูส่ ญ
ั ญา
:
วันทีใ่ นสัญญา
ขอบเขตการให้บริการ

:
:

ระยะเวลาการให้บริการ
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา

:
:

ผูใ้ ห้สทิ ธิรายที่ 2
บริษทั ริช สปอร์ต จากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผูไ้ ด้รบั สิทธิ”
วันที่ 21 ธันวาคม 2559
บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิในการออกแบบ ผลิต รวมถึงการใช้ตราสินค้าในการขาย จัดจาหน่ าย
โฆษณาและประชาสัมพันธ์แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั สิทธิอาจขอต่อระยะเวลาการให้สทิ ธิออกไปอีก 5 ปี ปฏิทนิ ได้ หากผูไ้ ด้รบั สิทธิ
สามารถบรรลุยอดขายขัน้ ต่า และชาระค่าสิทธิขนั ้ ต่าตามกาหนดเวลา โดยผูไ้ ด้รบั สิทธิสง่
หนังสือแจ้งความจานงในการขอต่อระยะเวลาการให้สทิ ธิให้แก่ผใู้ ห้สทิ ธิไม่เกินวันที่ 1
กรกฎาคม 2564
- ผู้ได้รบั สิทธิผดิ นัดชาระเงินค่าสิทธิหรือค่าธรรมเนียมใดๆ และไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขประเด็นดังกล่าวภายใน 10 วันทาการ นับจากวันที่ได้รบั หนังสือบอกกล่าวจาก
ผูใ้ ห้สทิ ธิ
- ผูไ้ ด้รบั สิทธิไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขยอดขายขัน้ ต่าต่อเนื่องกันเป็ นเวลา 2 ปี
- ผู้ไ ด้ร ับ สิท ธิป ฏิบ ัติ ผิด สัญ ญาไม่ ว่ า ข้อ หนึ่ ง ข้อ ใด และไม่ ส ามารถด าเนิ น การแก้ ไ ข
เหตุการณ์ดงั กล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือบอกกล่าวจากผูใ้ ห้สทิ ธิ
- ผูไ้ ด้รบั สิทธิถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ ชาระบัญชี หรือล้มละลาย
- มีการเปลีย่ นแปลงอานาจควบคุมกิจการของผูไ้ ด้รบั สิทธิ

Nike Global Trading B.V. ในฐานะ “ผูใ้ ห้บริการ”
บริษทั ริช สปอร์ต จากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผูร้ บั บริการ”
วันที่ 1 มิถุนายน 2559
- ผูใ้ ห้บริการจะรับผิดชอบในการจัดหาและประสานงานกับผูผ้ ลิต และ/หรือผูจ้ ดั จาหน่ าย
สินค้าตามคาสั ่งซือ้ ของบริษทั ฯ
- ผูใ้ ห้บริการจะคอยตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ผลิตโดยผูผ้ ลิต และ/หรือผูจ้ ดั จาหน่ าย
สิน ค้ า อย่ า งสม่ า เสมอ เพื่อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า สิน ค้ า ดัง กล่ า วมีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่
ผูร้ บั บริการกาหนด
- ผูใ้ ห้บริการจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับภาวะอุตสาหกรรม ภาวะตลาดทีเ่ กีย่ วข้องแก่ผรู้ บั บริการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทกั ษ์ทรัพย์ หรือล้มละลาย
- เมื่อสิทธิในการผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าที่ได้รบั จากผูใ้ ห้สทิ ธิรายที่ 1 สิน้ สุดลง
- ผูร้ บั บริการผิดนัดชาระเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ตามสัญญา หรือไม่สามารถชาระค่าสินค้า
ทีส่ ั ่งซือ้ ได้ภายใน 10 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือบอกกล่าวจากผูใ้ ห้บริการ
- เมื่อ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดผิดเงื่อ นไขในสัญ ญา และไม่สามารถดาเนิ นการแก้ไข
เหตุการณ์ดงั กล่าวได้ภายใน 20 วัน นับจากวันได้ทร่ี บั หนังสือบอกกล่าว
- เมื่อ คู่ ส ัญ ญาฝ่ ายหนึ่ ง ฝ่ ายใดผิด เงื่อ นไขในสัญ ญาเป็ นระยะเวลาเกิน กว่ า 60 วัน
หลังจากเกิดเหตุสดุ วิสยั
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การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ

-ไม่ม-ี

การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิ คและการจัดการ

-ไม่ม-ี

โครงการดาเนิ นงานในอนาคต
บริษทั ฯ เริม่ จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Pony ในประเทศไทยในเดือนกันยายน 2560 โดยช่องทางหลักทีบ่ ริษทั ฯ จะ
ใช้ในการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Pony จะเป็ นการขายผ่านเคาน์เตอร์จาหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า (Shop-inShop) เป็ นหลัก โดยบริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเปิ ดจุดจาหน่ ายสินค้าในลักษณะเคาน์เตอร์จาหน่ายสินค้าทัง้ ในกรุงเทพและต่างจังหวัดให้ม ี
จานวนทัง้ สิน้ 40 แห่ง ภายในสิน้ ปี 2560 โดยจะใช้เงินลงทุนในการตกแต่งประมาณ 200,000 บาทต่อสาขา
รายการระหว่างกัน
ในปี 2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2560 บริษทั ฯ มีการทารายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทีส่ าคัญดังนี้
1. นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
- ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
- เป็ นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ โดยถือหุน้ จานวน 133,000,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 23.33 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ณ
วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ลักษณะรายการ
ค้าประกันสัญญาเช่าทางการเงินของ
บริษทั ฯ
- วงเงินค้าประกันตามสัญญา
- ยอดหนี้คงเหลือ ณ สิน้ งวด

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
- ยอดคงเหลือต้นงวด
- เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
- (ลดลง) ระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ม.ค.-มิ .ย.
ปี 2559
2560
5.82
4.59

5.82
4.12

0.90
2.72
(3.62)
-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ มีส ญ
ั ญาเช่ าทางการเงินกับบริ ษัทลิสซิ่งเพื่อซื้อรถยนต์เพื่อใช้ใน
กิจการของบริษทั ฯ โดยสัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าวค้าประกันโดยนางสาว
พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดโดยบริษัทลิสซิ่ง
โดยไม่มกี ารคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันสัญญาเช่าทางการเงินจากบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและมีความเห็นว่าการค้าประกันของ
นางสาวพาพิช ญ์ วงศ์ ไ พฑู ร ย์ ปิ ย ะ เกิด ขึ้น เนื่ อ งจากความจ าเป็ น เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ในการทาสัญญาเช่าทางการเงินสาหรับการ
ซื้อรถยนต์เพือ่ นามาใช้ในกิจการของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้สารองจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Advance Payment) ให้แก่นางสาว
พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ โดยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นางสาวพา
พิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้นาเงินมาชาระคืนให้แก่บริษัทฯ ครบทัง้ จานวน
แล้ว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายทีจ่ ะสารองจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆ ให้แก่
ผูบ้ ริหารอีกในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบได้กาชับและสังการให้
่
ถอื ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด โดย
ไม่ให้มรี ายการสารองค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูบ้ ริหารเกิดขึน้ อีกในอนาคต
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2. นางสุกานดา คุตติ กลุ
- ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของ บจ.เบเนฟิ ท ชูส์ ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ลักษณะรายการ
ค้าประกันสัญญาเช่าทางการเงินของ
บริษทั ย่อย
- วงเงินค้าประกันตามสัญญา
- ยอดหนี้คงเหลือ ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ม.ค.-มิ .ย.
ปี 2559
2560
1.27
1.08

1.27
0.89

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บจ. เบเนฟิ ท ชูส์ (บริษัทย่ อ ยของบริษัทฯ) มีส ญ
ั ญาเช่า ทางการเงิน กับ
บริษทั ลิสซิง่ เพื่อซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของบริษทั ย่อย โดยสัญญาเช่า
ทางการเงิน ดังกล่ าวค้าประกันโดยนางสุกานดา คุ ตติกุล ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อ นไขที่กาหนดโดยบริษัทลิส ซิ่ง โดยไม่มกี ารคิดค่ าธรรมเนีย มการค้า
ประกันสัญญาเช่าทางการเงินจากบริษทั ย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและมีความเห็นว่าการค้าประกันของนาง
สุกานดา คุตติกุล เกิดขึน้ เนื่องจากความจาเป็ นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
บริษัท ย่ อ ย ในการทาสัญญาเช่า ทางการเงิน ส าหรับการซื้อ รถยนต์เพื่อ
นามาใช้ในกิจการของบริษทั ย่อย

3. บริษทั สปิ ริต คอร์ปอเรชั ่น จากัด
- นายสุเทพ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ซึง่ เป็ นบิดาของนางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ฯ และถือหุน้ ใน
บริษทั ฯ จานวน 133,000,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 23.33 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ดารง
ตาแหน่งกรรมการของ บจ. สปิ รติ คอร์ปอเรชั ่น
ลักษณะรายการ
ซื้อทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ม.ค.-มิ .ย.
ปี 2559
2560
60.62
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้รบั โอนทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างจาก บจ. สปิ รติ คอร์ปอเรชัน่
มูลค่า 60.62 ล้านบาท ซึ่งเป็ นทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างตามสัญญาจะซื้อจะขายทีด่ นิ
และสิง่ ปลูกสร้าง ระหว่างบจ. สปิ รติ คอร์ปอเรชัน่ (“ผูจ้ ะขาย”) และ บจ. เบเนฟิ ท
ชูส์ (“ผูจ้ ะซื้อ”) ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และแก้ไขเพิม่ เติมในวันที่ 15
กรกฎาคม 2558 โดย บจ. เบเนฟิ ท ชูส์ ได้ช าระค่ าที่ดินและสิง่ ปลูกสร้างให้แก่
บจ. สปิ รติ คอร์ปอเรชัน่ จานวน 60.62 ล้านบาท แล้วเมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2557
ซึ่งเป็ นไปตามมูลค่าทีป่ ระเมินโดยบริษทั ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด
ผู้ป ระเมิน อิ ส ระที่ไ ด้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากส านั กงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ซึ่งการประเมิน ดังกล่ าวเพื่อ วัตถุ ประสงค์
สาธารณะ โดยต่อมา บจ. สปิ รติ คอร์ปอเรชัน่ (“ผูจ้ ะขาย”), บจ. เบเนฟิ ท ชูส์ (“ผู้
จะซื้อ”) และบริษทั ฯ (“ผูร้ บั โอน”) ได้มขี อ้ ตกลงร่วมกันตามสัญญาฉบับลงวันที่ 22
มิถุนายน 2559 โดยบจ. เบเนฟิ ท ชูส์ ได้ตกลงให้ บจ. สปิ รติ คอร์ปอเรชัน่ โอน
กรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่บริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงได้จ่ายชาระ
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างจานวน 60.62 ล้านบาท คืนให้แก่ บจ. เบเนฟิ ท ชูส์ เมือ่
วันที่ 30 มิถุนายน 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและมีความเห็นว่าราคาซื้อทีด่ นิ และอาคาร
จาก บจ. สปิ รติ คอร์ปอเรชัน่ มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นไปตามราคาที่
ประเมิ น โดยผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระที่ ไ ด้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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4. นายสุเทพ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
- นายสุเทพ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ เป็ นบิดาของนางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ซึง่ เป็ นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ฯ และถือหุน้
ในบริษทั ฯ จานวน 133,000,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 23.33 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ลักษณะรายการ
ค่าทีป่ รึกษา

ภาระผูกพันที่สาคัญ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ม.ค.-มิ .ย.
ปี 2559
2560
0.15
บริษทั ฯ ว่าจ้างนายสุเทพ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ เพื่อให้คาปรึกษาและคาแนะนา
ในการดาเนินธุรกิจแก่บริษทั ฯ ในด้านการเจรจาและติดต่อประสานงานกับคู่
ค้าต่ างประเทศ เนื่อ งจากนายสุ เทพเป็ น ผู้ท่มี ปี ระสบการณ์ และมีค วาม
เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมรองเท้าเป็ นอย่างดี รวมถึงมีความสัมพันธ์ท่ดี ี
กับคู่ค้าต่างประเทศ ซึ่งการให้คาปรึกษาดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใน
การประกอบธุร กิจของบริษัทฯ โดยมีค่ าจ้า งตามสัญญาเป็ น จานวนเงิน
25,000 บาทต่อเดือน และสัญญามีอายุ 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2560
ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ทัง้ นี้ บริษัทฯ กาหนดอัต ราค่ าที่ปรึกษาโดย
เทียบเคียงกับค่าตอบแทนทีใ่ ห้แก่ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุ สมผล เนื่องจากนายสุ เทพ วงศ์ไพฑูรย์ปิย ะ เป็ น บุค คลที่ม ี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ด้านอุตสาหกรรมรองเท้าเป็ น
อย่างดี ซึ่งการให้คาปรึกษาและคาแนะนาในการดาเนินธุรกิจ แก่ผู้บริหาร
ของบริษทั ฯ จะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

ปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตราสิ นค้า Converse เพียงตราสิ นค้าเดียว
เนื่องจากรายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ มาจากการจาหน่ ายสินค้า Converse เพียงตราสินค้าเดียว หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั การต่อ
สัญญาจาก Converse หรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับประกันค่าธรรมเนียมสิทธิขนั ้ ต่ าและยอดขายขัน้ ต่ า
ซึง่ ระบุในสัญญาการให้สทิ ธิ (License Agreement) จนเป็ นเหตุให้ถูกบอกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดอายุของสัญญา อาจส่งผล
กระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษทั ฯ อย่า งมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 14 ปี ท่ผี ่านมา บริษทั ฯ
ได้รบั การต่อสัญญาจาก Converse อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบริหารยอดขายให้เติบโตต่อเนื่องทุกปี และตอบสนองนโยบาย
และข้อกาหนดตามทีร่ ะบุในสัญญามาโดยตลอด ผูบ้ ริหารจึงเชื่อมั ่นว่าบริษทั ฯ จะได้รบั การสนับสนุ น และไว้วางใจจาก Converse
ได้อย่างต่อเนื่องและมั ่นคง นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งข้างต้น บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาเพื่อรับสิทธิในการจัดจาหน่ าย
สินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony แต่เพียงผูเ้ ดียว ในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2559 ซึง่ จะทาให้บริษทั ฯ สามารถขยายกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้กว้างและหลากหลายมากยิง่ ขึน้ อีกด้วย
2.

ความเสี่ยงจากการเริ่มจาหน่ ายสิ นค้าภายใต้ตราสิ นค้าใหม่
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั สิทธิจาก Pony International Limited ประเทศฮ่องกง ในการจัดจาหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony
แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) ในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในสัญญาการให้
สิทธิ (License Agreement) มีการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันยอดขายขัน้ ต่ า หากบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขต่อเนื่องกันเป็ นเวลา 2 ปี ผูใ้ ห้สทิ ธิมสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการถูกบอกเลิกสัญญา
ก่อนครบกาหนดอายุของสัญญา หากบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนด ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ เพิง่ เริม่ จาหน่ าย
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สินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony ในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งจากการที่ยอดขายไม่
เป็ นไปตามทีบ่ ริษทั ฯ คาดหมายหรือประมาณการไว้อาจไม่คมุ้ กับเงินลงทุน ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตราสินค้า Pony ค่อนข้างเป็ นแบรนด์ใหม่สาหรับตลาดในประเทศไทย ทัง้ บริษทั ฯ และเจ้าของตรา
สินค้าจึงต้องร่วมกันสร้างแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั ยอดขายขัน้ ต่ าที่กาหนดในสัญญาการให้สทิ ธิจงึ เป็ นจานวนที่สมเหตุสมผลและ
คานึงถึงช่วงเวลาที่บริษทั ฯ จะต้องใช้เวลาในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์ ซึ่งผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มั ่นใจว่าจะ
สามารถบรรลุขอ้ กาหนดดังกล่าวได้ และถึงแม้แบรนด์ Pony จะเป็ นตราสินค้าใหม่ท่บี ริษทั ฯ เพิง่ เริม่ จัดจาหน่ าย แต่จากการที่
ทีมผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั ฯ ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์และความชานาญในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ มาเป็ น
เวลานาน ทาให้สามารถกาหนดกลยุทธ์การตลาดและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ในช่วง
แรกบริษทั ฯ จะจาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony ผ่านเคาน์เตอร์จาหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเป็ นหลัก เนื่องจากใช้เงิน
ลงทุนน้อย และช่วยลดความเสีย่ งจากการลงทุนได้
3.

ความเสี่ยงจากการบริหารสิ นค้าคงคลัง
ณ สิ้นปี 2557-2559 และสิ้นไตรมาส 2 ปี 2560 กลุ่ม บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือสุทธิจานวน 134.85 ล้านบาท จานวน 128.83
ล้านบาท จ านวน 198.37 ล้า นบาท และจานวน 225.50 ล้า นบาท ตามลาดับ คิดเป็ น สัดส่วนประมาณร้อ ยละ 21-25 ของ
สินทรัพย์รวม ดังนัน้ หากบริษทั ฯ บริหารสินค้าคงคลังไม่เหมาะสม อาจทาให้บริษทั ฯ มีปริมาณสินค้าคงคลังมากเกินไปจนทา
ให้สนิ ค้าล้าสมัยและต้องตัง้ ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย หรือหากสินค้าคงคลังน้อยเกินไป จะทาให้บริษทั ฯ มีสนิ ค้าไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า และส่งผลให้บริษทั ฯ เสียโอกาสในการจาหน่ ายสิน ค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ในที่สุด อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2557-2559 บริษทั ฯ มีระยะเวลาการขายสินค้าสาเร็จรูปลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึง
การบริหารสินค้าคงคลังที่มปี ระสิทธิภาพ เนื่องจากฝ่ ายผลิตภัณฑ์มปี ระสบการณ์และความชานาญในการคัดเลือกและสั ่งซื้อ
สินค้าในปริมาณที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ บริษทั ฯ มีระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูล
สิน ค้า คงคลัง ที่ค ลัง สิน ค้า ใหญ่ แ ละที่ร้า นค้า ปลีก หรือ เคาน์ เ ตอร์จ าหน่ า ยสิน ค้า ท าให้ส ามารถบริห ารสิน ค้า คงคลัง อย่า งมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการขายสินค้าของบริษทั ฯ ในงวด 6 เดือนแรกปี 2560 เพิม่ ขึน้ จากการที่ภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมในประเทศยังฟื้ นตัวไม่ชดั เจน

4. ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายร้านค้าปลีกของบริ ษทั ฯ และเคาน์ เตอร์จาหน่ ายสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้า
บริษทั ฯ มีแผนที่จะขยายช่องทางการค้าปลีกบนพื้นที่ท่ีมศี กั ยภาพอย่างต่อเนื่ อง บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผล
ประกอบการของสาขาทีเ่ ปิ ดใหม่ไม่เป็ นไปตามที่บริษทั ฯ ได้คาดหมายหรือประมาณการไว้ อย่างไรก็ตามจากการที่รา้ นค้าปลีก
ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ในศูนย์การค้าชัน้ นา ประกอบกับความแข็งแกร่งและเป็ นที่ความนิยมของแบรนด์ Converse อย่าง
ต่อเนื่อง ร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ จึงมีส่วนช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั โอกาสในการหา
พืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพจากห้างสรรพสินค้าหรือผูพ้ ฒ
ั นาศูนย์การค้ามาโดยตลอด ประกอบกับการเลือกทาเลที่ ตงั ้ และการบริหารงาน
สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพของทีมผู้บริหารของบริษทั ฯ ดังจะเห็นได้จากรายได้และจานวนสาขาของบริษทั ฯ เพิม่ ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี บริษทั ฯ จึงเชื่อมั ่นว่าการขยายสาขาใหม่ของบริษทั ฯ จะเป็ นการเพิม่ ช่องทางการจาหน่ ายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าและได้ผลตอบแทนคุม้ ค่าต่อการลงทุน
5.

ความเสี่ยงจากการที่บริษทั ฯ มีแผนในการจัดหาสิ นค้าประเภทรองเท้าโดยสั ่งซื้อโดยตรงจาก Converse
บริษทั ฯ มีแผนในการใช้โรงงานของ BNS ในการผลิตรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Pony แทนการผลิตรองเท้า Converse และ
สั ่งซื้อสินค้าสาเร็จรูปทัง้ หมดจาก Converse ในปี 2561 การดาเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้ต้นทุนในการจัดหารองเท้าจาก
Converse เพิม่ ขึน้ และบริษทั ฯ อาจต้องเก็บสต็อกสินค้าเพิม่ ขึน้ เนื่องจากระยะเวลาในการขนส่งสินค้า (Lead Time) ที่นานขึน้
จึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรองเท้า Converse ส่วนใหญ่ท่ี
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สั ่งผลิตจาก BNS อยู่ในปั จจุบนั นัน้ เป็ นรองเท้ากลุ่ม Basic ซึ่งบริษทั ฯ สามารถสั ่งซื้อจาก Converse ได้ทุกเดือน โดยเมื่อ
พิจารณาระยะเวลาตัง้ แต่ส ั ่งซื้อจนถึงได้รบั สินค้าระหว่างการสั ่งซื้อจาก Converse และสั ่งซื้อจาก BNS จะใกล้เคียงกันบริษทั ฯ
จึงไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องเก็บสต็อกสินค้าเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมากนัก และสาหรับต้นทุนการสั ่งซื้อรองเท้าโดยตรงจาก Converse ซึ่ง
สูงกว่าต้นทุนการผลิตโดย BNS บริษทั ฯ ก็มแี ผนปรับเพิม่ ราคาขายสินค้าประกอบกับการลดลงของอัตราภาษีนาเขาผลิตภัณฑ์
ประเภทรองเท้าจากจีนในปี 2561 จากปั จจุบนั ร้อยละ 20 เหลือ ร้อยละ 5 ซึ่งเป็ นไปตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ซึ่ง
ภายหลังจากการปรับเพิม่ ราคาขายสินค้าตามแผนของบริษทั ฯ และผลกระทบจากการลดลงของภาษีนาเข้าแล้วจะทาให้อตั รา
กาไรขัน้ ต้นของผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้ารุ่น Basic ที่ผลิตที่ BNS ลดลงประมาณร้อยละ 3.50-5.50 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมี
แผนที่จะเพิม่ สัดส่วนการจาหน่ ายสินค้าที่มอี ตั รากาไรขัน้ ต้นที่สูงเพิม่ มากขึ้น รวมถึงมีแผนสั ่งผลิตรองเท้าจาก BNS เพิม่ ขึ้น
ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2560 เพื่อเตรียมไว้จาหน่ ายในปี 2561 ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของอัตรากาไร
ขัน้ ต้นดังกล่าวได้
6.

ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั ฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงาน โดยครอบคลุมตัง้ แต่ระบบการจัดซื้อ ขายสินค้า บริ หารคลังสินค้า
บัญชีและการเงิน ตลอดจนการรายงานยอดขายประจาวันของสาขาต่างๆ ดังนัน้ หากระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ เกิดขัดข้อง
อาจส่งผลทาให้การทางานต้องหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ใช้ระบบ
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์จากผู้ให้บริการที่ได้รบั การรับรองด้านการควบคุมความปลอดภัยทางสารสนเทศตามมาตรฐานที่ได้รบั การ
ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีการรับประกันว่าระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ จะสามารถใช้งานได้ท่รี ะดับร้อยละ 99.90 จึงช่วยลด
ความเสีย่ งจากการที่ระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ จะเกิดปั ญหาขัดข้องทัง้ ระบบ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังไม่เคยประสบกับเหตุการณ์
ระบบสารสนเทศขัดข้องเสียหายจนส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ

7.

ความเสี่ยงจากการเช่าใช้ระบบ ERP
บริษทั ฯ ได้เช่าระบบบริหารจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ (ERP) จากผูใ้ ห้บริการภายนอก ซึ่งหากผู้ให้บริการหยุดให้การ
บริการระบบ ERP แก่บริษทั ฯ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
บริษทั ฯ เป็ นผูค้ วบคุมดูแลบริหารจัดการโปรแกรมและฐานข้อมูลต่างๆ เอง ดังนัน้ แม้ผใู้ ห้บริการหยุดให้การบริการระบบ ERP
แก่บริษทั ฯ ระบบ ERP ทีบ่ ริษทั ฯ ใช้งานอยูก่ จ็ ะยังคงสามารถใช้งานต่อไปได้ เพียงแต่จะไม่สามารถพัฒนาระบบต่างๆ เพิม่ เติม
ได้ ซึง่ ในระหว่างนัน้ บริษทั ฯ ก็สามารถจัดหาและพัฒนาระบบอื่นมาใช้ทดแทนระบบ ERP ทีบ่ ริษทั ฯ ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั ได้

8.

ความเสี่ยงจากการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่
บริษทั ฯ มีการจาหน่ายสินค้าในลักษณะการขายปลีกให้แก่ลูกค้าผ่านหน้าร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ (Mono Brand Store) คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้อย 20 ของรายได้จากการขายรวม โดยเป็ นการเช่าพืน้ ที่จากผูป้ ระกอบการศูนย์การค้าหรือเจ้าของอาคาร
พาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่ ม ีอ ายุสญ
ั ญาเช่าระหว่าง 1-3 ปี บริษทั ฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั การต่อ อายุสญ
ั ญาเช่าพื้นที่
อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจมากว่า 14 ปี บริษทั ฯ ไม่เคยประสบปั ญหาจากการไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
พื้น ที่ เนื่ อ งจากบริษ ัท ฯ ปฏิบ ัติต ามเงื่อ นไขในสัญ ญาอย่า งครบถ้ ว นมาโดยตลอด ทัง้ ยัง มีค วามสัม พัน ธ์ท่ีดี กับ ผู้พ ัฒ นา
ศูนย์การค้าต่างๆ และแบรนด์ Converse ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ
จึงมีสว่ นช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้รบั โอกาสในการหาพืน้ ที่ท่มี ศี กั ยภาพจากผูพ้ ฒ
ั นา
ศูนย์การค้าทีม่ แี ผนการขยายสาขาหรือพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง
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9.

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เนื่องจากบริษทั ฯ มีการจัดหาสินค้าสาเร็จรูปจากต่างประเทศและยังมีการจ่ายชาระค่าสิทธิ (Royalty Fee) และค่าธรรมเนียม
การจัดหาสินค้าให้แก่ Converse เป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับบริษทั ย่อยก็มกี ารจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายในการจัดหาสินค้าประเภทรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Converse โดยการนาเข้าจาก Converse
ทัง้ หมด ในปี 2561 ในขณะทีร่ ายได้จากการขายสินค้าทัง้ หมดเป็ นสกุลเงินบาท ดังนัน้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน กรณี
ที่เงินสกุลดอลลาร์แข็งค่าขึ้น อาจส่งผลให้ต้นทุ นสินค้าของบริษทั ฯ ปรับสูงขึ้น และส่งผลต่อการดาเนิ นงานของกลุ่ม บริษทั ฯ
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงมีนโยบายในการกาหนดราคาสินค้าโดยคานึงถึงความเสีย่ งจา ก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ประกอบกับในการจ่ายชาระค่าสินค้าสาเร็จรูปที่ส ั ่งซื้อจากต่างประเทศนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการ
จ่า ยช าระค่าสิน ค้า ล่ วงหน้ า ก่ อ นการรับ สินค้า ซึ่ง จะท าให้บริษทั ฯ สามารถก าหนดราคาขายสินค้า ได้อ ย่า งเหมาะสมและ
สอดคล้องกับต้นทุนของสินค้าได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ และจะพิจารณาป้ องกันความเสีย่ งด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตาม
สถานการณ์และความจาเป็ น

10. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของผู้บริโภคตามกระแสนิ ยม
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสนิยมด้านแฟชั ่นทัง้ ในและต่างประเทศเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจ ของบริษทั ฯ ซึ่ง
หากบริษทั ฯ ไม่สามารถปรับตัวได้ทนั ต่อ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค อาจส่งผลกระทบต่อ รายได้และผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เชื่อมั ่นว่าจะได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวน้อย เนื่องจากสินค้าหลักที่
บริษทั ฯ จาหน่ ายประมาณร้อยละ 70 เป็ นสินค้ากลุ่ม Basic ซึ่งเป็ นรุ่นที่เน้ นความคลาสสิกของรูปทรงและสีพ้นื ฐาน มีวาง
จาหน่ ายตลอดปี และส่วนที่เหลือเป็ นสินค้ากลุ่มแฟชั ่นซึ่งจะมีการออกแบบให้มคี วามทันสมัยและมีดไี ซน์เปลี่ยนไปตามกระแส
ความนิยมในแต่ละซีซ ั ่น ซึ่งจะมีทีมงานฝ่ ายผลิตภัณฑ์ตดิ ตามแนวโน้ มแฟชั ่นอยู่ตลอดเวลา ทาให้สามารถคาดการณ์แนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลง สามารถออกแบบและจัดหาสินค้าได้ตรงตามความต้อ งการของลูกค้าได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ น อกจากนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายตัง้ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงอย่างสม่าเสมอ สาหรับสินค้าคงเหลือที่มอี ายุไม่เกิน 1 ปี บริษทั ฯ จะเปรียบเทียบ
ราคาทุนกับมูลค่าสุทธิท่คี าดว่าจะได้รบั โดยผลต่างที่เกิดขึน้ จากราคาทุนที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่คี าดว่าจะได้รบั จะถูกนามาตัง้ ค่า
เผื่อมูลค่าสินค้าลดลง และสาหรับสินค้าคงเหลือทีม่ อี ายุเกินกว่า 1 ปี บริษทั ฯ จะพิจารณาตัง้ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงทัง้ จานวน
11. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิ จ
บริษทั ฯ ทาธุรกิจอยูใ่ นอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องแต่งกายทีม่ กี ารแข่งขันสูง มีผปู้ ระกอบการจานวนมากทัง้ ที่เป็ นตราสินค้า
จากในประเทศและต่างประเทศ โดยผูป้ ระกอบการแต่ละรายต่างมุง่ เน้นในการสร้างความแตกต่างของสินค้า และมีการออกสินค้า
รุน่ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ทีท่ นั สมัยเพื่อพัฒนาสินค้าให้มนี ้ าหนักเบา สวมใส่สบาย ยิง่ ไป
ว่านัน้ มีการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดให้ผบู้ ริโภคหันมาสนใจและต้องการซือ้ สินค้าของตน อย่า งไรก็ดี เนื่ อ งจากแบรนด์
สินค้า Converse ถือเป็ นแบรนด์ท่มี คี วามแข็งแกร่งและเป็ นที่รจู้ กั อย่างแพร่หลายทั ่วโลก สินค้ามีความหลากหลายตอบโจทย์
ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างครบถ้วน ทัง้ รองเท้าทีเ่ น้นรูปทรงและดีไซน์ทม่ี คี วามคลาสสิก มีความเป็ นเอกลักษณ์จงึ ทาให้
Converse เป็ นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภค นอกจากนี้ ยงั มีรองเท้ากลุ่มแฟชั ่นที่มกี ารออกแบบให้มคี วามทันสมัยและมีดไี ซน์ ท่ี
เปลีย่ นไปตามกระแสความนิยม ประกอบกับประสบการณ์การดาเนินธุรกิจของทีมผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในอุตสาหกรรมมานาน
กว่า 15 ปี ท าให้ม ีความเข้า ใจในธุร กิจเป็ น อย่า งดี ยิ่ง ไปกว่านัน้ บริษ ัท ฯ ยังให้ค วามสาคัญ กับ การประเมิน ติดตาม และ
วิเคราะห์ความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจ ภาวะตลาดและการแข่งขัน รวมไปถึงความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ และสม่าเสมอ
ทาให้สามารถกาหนดกลยุทธ์หรือแผนการดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและ
คูแ่ ข่งได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเชื่อมั ่นว่าจะได้รบั ผลกระทบจากการแข่งขันดังกล่าวไม่มากนัก
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12. ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน
จากการที่บริษทั ฯ มีพนักงานขายประจาอยู่ท่ีร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ หรือ เคาน์ เตอร์จาหน่ ายสินค้า เพื่อให้บริการ รวมถึง
จัดการบริหารงานในร้านค้า ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการทุ จริตของพนักงานขายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการและระเบียบการปฏิบตั งิ านเพื่อป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว
เช่น กาหนดให้หวั หน้ าเขตการขายตรวจสอบและอนุ มตั คิ วามเหมาะสมของการเบิกสินค้าเข้าร้าน และตรวจเยีย่ มร้านค้าและ
เคาน์เตอร์จาหน่ายสินค้าเป็ นประจา เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของพนักงาน PC อีกทัง้ ยังกาหนดให้มตี รวจนับสินค้าคงคลัง
ในร้านค้าปลีกและเคาน์ เตอร์จาหน่ ายสินค้าทุกแห่งเป็ นประจาทุกเดือน ประกอบกับกาหนดให้แต่ละสาขาโอนเงินที่ได้รบั จาก
การขายสินค้าเข้าบัญชีของบริษทั ฯ เป็ นประจาทุกวันและให้เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีลูกหนี้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากตรวจ
พบความผิดปกติจะรายงานให้หวั หน้าเขตทีร่ บั ผิดชอบทราบทาการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษหากพบการทุจริต
นอกจากนี้ มีการจัดให้พนักงาน PC ทากรมธรรม์ประกันภัยการค้าจุนลูกจ้าง เพื่อคุม้ ครองค่าเสียหายที่เกิดกรณีท่ลี ูกจ้างมี
การกระทาอันฉ้อโกง ยักยอก หรือลักทรัพย์ รวมทัง้ ให้พนักงาน PC ประจาสาขาทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ หากเกิดการสูญหายของสินค้าในร้านค้าหรือเคาน์เตอร์จาหน่ ายสินค้า บริษทั ฯ เชื่อมั ่นว่ามาตรการและระเบียบปฏิบตั ิ
ดังกล่าวสามารถลดความเสีย่ งจากการทุจริตของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
BNS ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิตรองเท้า ทาให้ต้องใช้แรงงานที่มที กั ษะและความชานาญในการผลิต
รองเท้าเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ Converse กาหนด ดังนัน้ หาก BNS ขาดแคลนบุคลากรหรือมีบุคลากรไม่เพียงพออาจ
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการผลิตได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ และส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ อย่างไรก็
ตาม กลุ่มบริษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานให้สามารถแข่งขันได้กบั ผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน ทัง้ ยังส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถและทักษะในการปฏิบตั งิ านที่หลากหลาย ซึ่งจะทา
ให้พนักงานสามารถเจริญก้าวหน้าในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ที่ผ่านมา กลุ่มบริษทั ฯ ไม่เคยประสบปั ญหาการขาด
แคลนแรงงานฝีมอื ผูบ้ ริหารจึงเชื่อมั ่นว่ากลุ่มบริษทั ฯ จะได้รบั ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานไม่มากนัก
14. ความเสี่ยงจากการมีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกิ นกว่าร้อยละ 50
ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนในครัง้ นี้ กลุ่มวงศ์ไพฑูรย์ปิยะจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็ น
ร้อยละ 74.03 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ทาให้ผู้ ถือหุน้ รายย่อยของบริษทั ฯ มีความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และกลั ่นกรองเพื่อมิให้เกิดรายการที่ อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงานของบริษทั ฯ ยิง่ ไปกว่านัน้ แล้ว โครงสร้าง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน (ซึ่งรวมประธานกรรมการ) จากจานวนกรรมการทัง้ หมด 7
ท่าน และกรรมการที่เป็ นผู้บริหารจานวน 3 ท่ าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ และช่วยให้การกากับดูแลการบริหารงานเป็ นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กรณี พิพาท
จานวนพนักงาน

-ไม่ม-ี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษทั ฯ มีพนักงานจานวน 409 คน (ไม่นบั รวมผูบ้ ริหารจานวน 7 คน)
และบริษทั ย่อยมีบุคลากรรวมทัง้ สิน้ จานวน 503 คน (รวมผูบ้ ริหาร)
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ประวัติความเป็ นมาโดยสรุป
ปี 2544
ปี 2546
ปี 2550
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

 จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ฯ ในชื่อ “บริษทั ริช สปอร์ต จากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เมื่อวันที่
25 กันยายน 2544
 บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิจาก Converse ในการผลิตและจัดจาหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Converse แต่
เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย
 จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เบเนฟิ ท ชูส์ จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550
 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ ลงทุนในหุน้
สามัญของบริษทั เบเนฟิ ท ชูส์ จากัด (“BNS”) โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เบเนฟิ ท ชูส์
จากัด จานวน 500,000 หุน้ ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าว
ทาให้ บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน BNS คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 96.15 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ของ BNS
 บริษทั ฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั เบเนฟิ ท ชูส์ จากัด จากผู้ถือหุน้ เดิม 4 ราย จานวนหุ้นรวม 19,998
หุน้ ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ทาให้สดั ส่วนการถือหุ้นของบริษทั ฯ ใน BNS เพิม่ ขึ้น
เป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ BNS
 บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิจาก Pony International Limited ในการผลิตและจัดจาหน่ ายสินค้าประเภทรองเท้า
เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายอื่น ภายใต้ตราสินค้ า Pony แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย กัมพูชา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 บริษทั ฯ เริม่ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Pony ผ่านเคาน์เตอร์จาหน่ ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า
ชัน้ นา โดยเริม่ เปิ ดสาขาแรกในเซ็นทรัล เวสต์เกต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิเพิม่ เติมจาก Converse ในการทาการตลาด ขาย และจัด
จาหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Converse แต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชา ซึ่งปั จจุบนั บริษทั ฯ อยู่
ระหว่างศึกษาและพิจารณาช่องทางการจัดจาหน่ายทีเ่ หมาะสม

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย / บริษทั ร่วม / บริษทั ที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ดังนี้
ชื่อบริษทั
ลักษณะธุรกิ จ

บริษทั เบเนฟิ ท ชูส์ จากัด ("BNS")

ธุรกิจผลิตรองเท้า

ทุนชาระแล้ว

52 ล้านบาท
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สัดส่วนการถือหุ้น
โดยบริษทั ฯ
(ร้อยละ)
99.99

มูลค่าเงินลงทุน
ตามราคาทุน
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
52 ล้านบาท

การเพิ่ ม (ลด) ทุนในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
วัน/เดือน/ปี
(จดทะเบียนที่
กระทรวงพาณิ ชย์)
25 ธันวาคม 2557

หน่ วย: ล้านบาท
หมายเหตุ/วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ทุนที่ (ลด) เพิ่ม หลังเพิ่ม (ลด) ทุน

100.00

200.00

21 กันยายน 2559

150.00

350.00

19 เมษายน 2560

220.00

570.00

6 มิถุนายน 2560

200.00

770.00

เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยเสนอขายให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิม
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยเสนอขายให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิม
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยเสนอขายให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิม
เป็ นการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนจานวน 195 ล้านหุ้น และ
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยจานวน 5 ล้านหุน้

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม - 31 ธันวาคม

ผู้สอบบัญชี

นายบรรจง พิชญประสาธน์
บริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด

นายทะเบียนหุ้น

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

ผู้จดั การการจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ ายหลัก

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุท ธิห ลัง หัก ภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คลตามงบการเงิน เฉพาะกิจ การในแต่ ล ะปี และ
ภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอาจ
พิจ ารณาจ่า ยเงิน ปั น ผลแตกต่ า งไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ไ ด้ โดยจะขึ้น อยู่ก ับ ผล
ประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจาเป็ นในการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

บัตรส่งเสริ มการลงทุน

-ไม่ม-ี
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จานวนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ปรากฏดังนี้
จานวนราย จานวนหุน้

1 ผูถ้ อื หุน้ สามัญทีเ่ ป็ น
1.1 กรรมการ ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
1.2 ผูถ้ อื หุน้ สามัญทีถ่ อื หุน้ > 5 % โดยนับรวมผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
1.3 ผูม้ อี านาจควบคุม
2 ผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อยทีถ่ อื ไม่ต่ากว่า 1 หน่ วยการซือ้ ขาย
3. ผูถ้ อื หุน้ สามัญทีถ่ อื ต่ากว่า 1 หน่ วยการซือ้ ขาย
รวมผู้ถือหุ้นสามัญทัง้ สิ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

440,005,200
132,999,800
196,995,000
770,000,000

57.15
17.27
25.58
100.00

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ปรากฏดังนี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1. กลุ่มนางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
1.1 บริษทั ริช สปอร์ต โฮลดิง้ จากัด
1.2 นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
1.3 นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
1.4 นายภาณุวชิ ญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
รวมกลุ่มนางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
2. บริษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
3. นางสาวอรอุมา สุภรศิรกิ ุล
4. นายอติคุณ คณุตม์วงศ์
5. นางสุจามนตร์ โอฬารทัศนกาญจน์
6. นางสาวสุรสั วดี ร้อยพุทธ
7. บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
8. กองทุนเปิ ด แอล เอช ท็อปพิค
9. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
10. นายชลัท ทัพประเสริฐ
รวมจานวนหุ้น

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

11
1
6,988
7,000

ร้อยละของทุนชาระแล้ว

หลัง IPO
จานวนหุ้น
ร้อยละของทุน
ชาระแล้ว

ก่อน IPO
จานวนหุ้น
ร้อยละของทุน
ชาระแล้ว

171,000,000
133,000,100
133,000,100
132,999,800
570,000,000
4,273,200
2,002,500
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,892,100
1,880,900

22.21
17.27
17.27
17.27
74.03
0.55
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.25
0.24

171,000,000
133,000,100
133,000,100
132,999,800
570,000,000
-

30.00
23.33
23.33
23.33
100.00
-

1,800,000
589,848,700

0.23
76.60

570,000,000

100.00

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ ต่างด้าว 35 ราย
ถือหุน้ ร่วมกัน 2,041,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.27 ของทุนชาระแล้ว
หมายเหตุ : บริษทั ฯ มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวตามข้อบังคับของ
บริษทั ฯ ข้อ 10 ว่า “หุน้ ของบริษทั ให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะ
ใดขณะหนึ่งต้องมีจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด การ
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โอนหุน้ รายใดทีจ่ ะทาให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวของบริษทั เกินอัตราส่วนข้างต้น
บริษทั มีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุน้ ของบริษทั รายนัน้ ได้”
คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
วันที่ดารงตาแหน่ ง
1. พลเอกไพรัช โพธิ ์อุบล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
7 กันยายน 2559
2. นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
1 มิถุนายน 2557
3. นายสมโรจน์ ศิรโิ สภณา
กรรมการ
7 กันยายน 2559
4. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย
กรรมการ
7 กันยายน 2559
5. นายมานิต นิธปิ ระทีป
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7 กันยายน 2559
6. นายชัยศักดิ ์ อังค์สวุ รรณ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7 กันยายน 2559
7. นายอุดม ตัง้ มานะสกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7 กันยายน 2559
หมายเหตุ : กรรมการลาดับที่ 1 และ 3-7 ได้รบั การแต่งตัง้ ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2559 และมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559
โดยมี นางสาวอัมพร ประกายหงษ์มณี เป็ นเลขานุการบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 และมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7
กันยายน 2559 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายมานิต นิธปิ ระทีป
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชัยศักดิ ์ อังค์สุวรรณ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
*
3. นายอุดม ตัง้ มานะสกุล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
หมายเหตุ: * เป็ นกรรมการทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ท่เี พียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงินได้
โดยมี นางสาวลภัสรดา ชยพลธนกุล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.
สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3.
สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4.
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.
พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6.
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึ่งรายงานดั งกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(ก)
(ข)
(ค)

7.

ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทั ่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
เงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์
ระยะเวลาห้ามจาหน่ ายหุ้น

-ไม่ม-ี
ผูถ้ อื หุน้ เดิมก่อนเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทั ่วไปที่ถอื หุน้ จานวน 423,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อย
ละ 55.00 ของทุนชาระแล้วหลังเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทั ่วไป ให้คารับรองต่อตลาดหลักทรัพย์
ว่าจะไม่นาหุน้ จานวนดังกล่าวออกจาหน่ ายเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หลักทรัพย์ของบริษทั
เริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว
ได้รบั การผ่อนผันให้ทยอยขายหุน้ หรือหลักทรัพย์ท่ถี ูกสั ่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของ
จานวนหุน้ หรือหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่ถูกสั ่งห้ามขาย และเมื่อครบกาหนด 1 ปี สามารถขายส่วนที่
เหลือได้ทงั ้ หมด

การผ่อนผันของตลาดหลักทรัพย์

-ไม่ม-ี

อื่นๆ ที่สาคัญ
1. การดาเนิ นธุรกิ จในอนาคต
ปั จจุบนั บริษทั ฯ จัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Converse ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย การสั ่งผลิต
จากโรงงานของ BNS คิดเป็ นสัดส่วนร้อ ยละ 56.72 และร้อยละ 44.57 ของมูลค่าการสั ่งซื้อสินค้ารวมในปี 2559 และงวด 6
เดือนแรกของปี 2560 ตามลาดับ ในขณะที่ส ั ่งซื้อสินค้าสาเร็จรูปโดยตรงจาก Converse คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 21.73 และร้อย
ละ 29.50 ของมูล ค่า การสั ่งซื้อ สิน ค้า รวมในปี 2559 และงวด 6 เดือ นแรกของปี 2560 ตามล าดับ ซึ่งจากการที่ ในปี 2561
Converse มีนโยบายที่ต้องการให้บริษทั ฯ สั ่งซื้อสินค้าสาเร็จรูป ประเภทรองเท้าโดยตรงจาก Converse ทัง้ หมด ประกอบกับ
บริษทั ฯ มีแผนที่จะใช้โรงงานของ BNS ในการผลิตรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Pony ทาให้รองเท้า Converse ที่บริษทั ฯ สั ่งผลิต
จาก BNS อยูใ่ นปั จจุบนั ได้แก่ รุน่ Chuck Taylor All Star และรุ่น CONS Star Player ซึ่งเป็ นรองเท้ากลุ่ม Basic จะต้องสั ่งซื้อ
จาก Converse แทนทัง้ หมด ซึง่ จากสาเหตุดงั กล่าวจะส่งผลกระทบทัง้ กับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดังนี้
1.1 ผลกระทบต่อบริษทั ฯ
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ต้นทุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้าโดยการสั ่งซือ้ จาก Converse จะสูงกว่าต้นทุนการจัดหาจากการสั ่งผลิตที่โรงงาน
ของ BNS จากเหตุผลดังกล่าวจะส่งผลทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นของผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้ารุ่นดังกล่าวลดลงประมาณร้อย
ละ 9.50-15.50
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวจึงมีแผนที่จะปรับเพิม่ ราคาขายสินค้าโดยพิจารณาเทียบเคียงกับแบรนด์
คู่แข่งในท้องตลาด ประกอบกับตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน จะมีการปรับลดอัตราภาษีนาเข้าผลิตภัณฑ์องเท้าจาก
ประเทศจีน โดยปั จจุบนั อยู่ท่อี ตั ราร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 5 ในปี 2561 ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนในการจัดหาสินค้าของบริษทั ฯ
ลดลงอีกทางหนึ่งด้วย ทัง้ นี้ ภายหลังจากการปรับเพิม่ ราคาขายสินค้าตามแผนของบริษทั ฯ และผลกระทบจากการลดลงของ
ภาษีน าเข้าแล้วจะท าให้อ ัตราก าไรขัน้ ต้น ของผลิต ภัณ ฑ์ป ระเภทรองเท้า รุ่น ดัง กล่ า วลดลงประมาณร้อ ยละ 3.50-5.50
นอกเหนือจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีแนวทางในการดาเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการลดลงของอัตรากาไรขัน้ ต้นเพิม่ เติม ดังนี้
- บริษทั ฯ จะเพิม่ สัดส่วนการจาหน่ายสินค้าทีม่ อี ตั รากาไรขัน้ ต้นทีส่ งู เพิม่ มากขึน้
- ตัง้ แต่ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีแผนสั ่งผลิตรองเท้าจาก BNS เพิม่ ขึน้ เพื่อเตรียมไว้จาหน่ ายในปี
2561
และจากการที่บริษทั ฯ จะเริม่ สั ่งซื้อผลิตภัณฑ์รองเท้า กลุ่ม Basic รุ่น Chuck Taylor All Star และรุ่น CONS Star Player
จาก Converse ทัง้ หมดในปี 2561 นัน้ บริษทั ฯ จะต้องสั ่งซื้อผ่านระบบสั ่งซื้อของ Converse ซึ่งสาหรับสินค้ากลุ่ม Basic
บริษทั ฯ จะสามารถสั ่งซื้อได้ทุกเดือนโดยเมื่อรวมระยะเวลาการผลิตและระยะเวลาขนส่งจะใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้อง
สั ่งซื้อจาก BNS ซึ่งต้องสั ่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่มคี วามจาเป็ นที่จะต้องเก็บสต็อกสินค้า
เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมากนัก
1.2 ผลกระทบต่อบริษทั ย่อย
จากการทีใ่ นปี 2561 บริษทั ฯ มีแผนที่จะใช้โรงงานของ BNS ในการผลิตรองเท้า Pony โดยปริมาณยอดขายรองเท้า Pony
ในช่วงแรกอาจจะไม่สงู มากนัก เนื่องจากบริษทั ฯ เพิง่ เริม่ จาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่าน
มา ดังนัน้ ในช่วงแรกจึงเป็ นช่วงของการสร้างตราสินค้า Pony ให้เป็ นที่รจู้ กั ในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย จากสาเหตุดงั กล่าวจึง
ส่งผลทาให้การใช้กาลังการผลิตรองเท้าที่โรงงาน BNS จะลดลง BNS จึงมีแผนปรับลดจานวนพนักงานในสายการผลิตลง
ภายในเดือ นธัน วาคม 2560 ส่ง ผลให้ต้อ งจ่า ยเงิน ชดเชยจากการเลิกจ้ า งพนัก งานจ านวนดังกล่ า ว โดยเมื่อ พิจ ารณา
เปรียบเทีย บจากส่วนที่ตงั ้ สารองไว้ในภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงานไว้แล้ว บริษ ัท ย่อ ยจะต้อ งตัง้ สารองค่าใช้จ่า ย
พนักงานเพิม่ ขึน้ จานวน 2.51 ล้านบาท ซึ่งได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2560 แล้ว ซึ่งจากการลดจานวน
พนักงานในสายการผลิตดังกล่าวจะทาให้กาลังการผลิตเต็มที่ (Full Capacity) ในการผลิตรองเท้าของ BNS ลดลงด้วย
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้อตั ราการใช้กาลังการผลิตของโรงงาน BNS จะลดลง ก็จะไม่ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจาก
ต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุ ปกรณ์ ท ั ่วไปที่ใช้ในการผลิตรองเท้าในปั จจุบนั ได้ถูกตัดจาหน่ ายไป
เกือบหมดแล้ว จะเหลือเฉพาะค่าเสื่อราคาของโรงงานทีเ่ พิง่ ซือ้ เข้ามาเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เมื่อกลางปี 2559 รวมทัง้ หุ่น
และแม่พมิ พ์ท่ใี ช้ในการผลิตรองเท้า Pony ที่ต้องลงทุนเพิม่ จานวน 1.31 ล้านบาท ซึ่ง BNS ได้ทยอยลงทุนซื้อหุ่นและ
แม่พิมพ์ดงั กล่าวและได้ลงทุนครบทัง้ หมดแล้วเมื่อ เดือ นมิถุนายนที่ผ่านมา และสาหรับหุ่นและแม่พมิ พ์ท่ใี ช้ในการผลิต
รองเท้า Converse ที่จะไม่สามารถนามาใช้ในการผลิตรองเท้า Pony ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2560 จานวน 1.80 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ย่อยจะทยอยตัดจาหน่ายแม่พมิ พ์ดงั กล่าวตัง้ แต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2560
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีเป้ าหมายที่จะกาหนดสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าที่ซ้อื สาเร็จรูปจาก Converse และ OEM ในปี 2561
ประมาณร้อ ยละ 80 ของรายได้จากการขายรวม และรายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตโดย BNS ซึ่งรวมถึงสต็อกรองเท้า
Converse และสินค้าประเภทรองเท้าของ Pony ซึง่ จะมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการขายรวม
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2.

ความเกี่ยวข้องระหว่างบริ ษทั ฯ และบริษทั วงศ์ไพฑูรย์กรุป๊ จากัด (มหาชน)
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ มีความสัมพันธ์เป็ นเครือญาติกบั ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารของบริษทั วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จากัด (มหาชน) หรือ
WFC ซึง่ เคยเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเนื่องจากกลุ่ม WFC มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็ นจานวนมาก เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในปี 2540 ทาให้ภาระ
หนี้สนิ และดอกเบีย้ จ่ายของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ และส่งผลให้ตอ้ งบันทึกขาดทุนจากการใช้ระบบการแลกเปลี่ยน
เงินตราแบบลอยตัวในงบกาไรขาดทุน ประกอบกับมีการตัง้ สารองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย จนเป็ นเหตุให้กลุ่ม WFC ขาดสภาพ
คล่องและมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ติดลบ จนต้องเข้าสูก่ ระบวนการฟื้ นฟูกจิ การ และปรับโครงสร้างหนี้กบั เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และ
ในทีส่ ดุ เป็ นเหตุให้ถูกเพิกถอนออกจากตลากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2557 ศาลล้มละลายกลางมีคาสั ่งให้ WFC
เป็ นบุคคลล้มละลายและสิน้ สภาพการเป็ นนิตบิ ุคคลตามกฎหมายแล้ว
ทัง้ นี้ กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ และนายภาณุ วชิ ญ์
วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ รวมถึงกรรมการและผูบ้ ริหารชุดปั จจุบนั ของบริษทั ฯ ไม่เคยเป็ นผูบ้ ริหารของ WFC หรือผูท้ ม่ี สี ว่ นเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของ WFC แต่อย่างใด

สถิติ

บริษทั ริช สปอร์ต จากัด (มหาชน)
ล้านบาท
รายได้จากการ กาไร (ขาดทุน) กาไร (ขาดทุน)
ขาย
สุทธิ 1/
สุทธิ 1/

ปี

2557
2558
2559
งวด 6 เดือน สิน้ สุด
30 มิ.ย. 2560
หมายเหตุ : 1/
2/
3/
4/

811.31
1,117.86
1,358.84
597.32

67.50
244.69
298.76
122.16

0.34
1.22
0.85
0.21

บาท/หุ้น2/
เงิ นปันผล3/

0.53
1.55
1.21
0.18

มูลค่าหุ้นตาม
บัญชี

เงิ นปันผล
ต่อกาไร (%) 4/

2.24
2.51
1.89
1.32

กาไรสุทธิเฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อการเปรียบเทียบ โดยจานวนหุน้ ทีใ่ ช้ในการคานวณเป็ นจานวนหุน้ ณ สิน้ งวด
คานวณจากการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานในแต่ละงวด
คานวณจากการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานในแต่ละงวด หารด้วยกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
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155.56
147.85
115.72
87.75

บริษทั ริช สปอร์ต จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557-2559 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ น
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระหลักประกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับซื้อทรัพย์สนิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว

งบการเงิ นเสมือน
งบการเงิ นรวม
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2559
30 มิ .ย. 2560
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

84.44
25.00
129.34
90.30

13.06
3.87
20.01
13.97

174.83
206.61
0.90

24.04
28.41
0.12

233.35
199.13
-

26.72
22.80
-

296.58
137.61
-

32.51
15.09
-

134.85
16.11
480.03

20.86
2.49
74.26

128.83
22.98
534.15

17.72
3.16
73.46

198.37
29.87
660.72

22.71
3.42
75.65

225.50
31.22
690.92

24.72
3.42
75.75

7.43
60.62
83.34
3.91
3.38
7.68
166.36
646.39

1.15
9.38
12.89
0.61
0.52
1.19
25.74
100.00

14.06
60.62
87.65
5.83
4.81
20.04
193.02
727.18

1.93
8.34
12.05
0.80
0.66
2.76
26.54
100.00

7.82
0.18
165.47
7.27
6.47
25.40
212.62
873.34

0.90
0.02
18.95
0.83
0.74
2.91
24.35
100.00

7.91
165.30
10.16
9.43
28.44
221.23
912.15

0.87
18.12
1.11
1.03
3.12
24.25
100.00

146.82
1.38
13.05
11.02
172.27

22.71
0.21
2.02
1.70
26.65

124.41
1.22
55.36
15.14
196.12

17.11
0.17
7.61
2.08
26.97

126.37
2.16
47.22
1.53
177.29

14.47
0.25
5.41
0.18
20.30

85.15
2.19
32.10
1.84
121.27

9.33
0.24
3.52
0.20
13.29

3.00
17.32
5.70
26.02
198.29

0.46
2.68
0.88
4.03
30.68

3.27
18.56
7.03
28.86
224.99

0.45
2.55
0.97
3.97
30.94

5.59
19.83
9.68
35.10
212.39

0.64
2.27
1.11
4.02
24.32

4.48
24.00
11.42
39.89
161.16

0.49
2.63
1.25
4.37
17.67

200.00
200.00

30.94
30.94

200.00
200.00

27.50
27.50

350.00
350.00

40.08
40.08

770.00
570.00

84.42
62.49
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งบการเงิ นเสมือน
งบการเงิ นรวม
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2559
30 มิ .ย. 2560
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
47.07
7.28
50.36
6.92
50.36
5.77
50.36
5.52

งบแสดงฐานะการเงิ น
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

6.44
190.70
444.22
3.88
448.10
646.39

1.00
29.50
68.72
0.60
69.32
100.00

20.00
231.83
502.19
502.19
727.18

2.75
31.88
69.06
69.06
100.00

20.00
240.60
660.95
660.95
873.34

2.29
27.55
75.68
75.68
100.00

33.41
97.22
750.99
750.99
912.15

3.66
10.66
82.33
82.33
100.00

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและ
ภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
ก าไร (ขาดทุ น ) จากประมาณ
การตามหลั ก คณิ ต ศาสต ร์
ประกั น ภั ย ส าหรั บ โครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วกับรายการที่
จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไร หรือขาดทุน
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด

งบการเงิ นเสมือน
งบการเงิ นรวม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ม.ค. - มิ .ย. 2559 ม.ค. - มิ .ย. 2560
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
811.31 99.34 1,117.86 99.50 1,358.84 99.62 680.83 99.59 597.32 99.37
5.41
0.66
5.67
0.50
5.22
0.38
2.79
0.41
3.80
0.63
816.72 100.00 1,123.53 100.00 1,364.07 100.00 683.62 100.00 601.12 100.00
397.81
137.61
182.28
717.70
99.02

48.71
16.85
22.32
87.88
12.12

492.92
187.38
129.90
810.21
313.33

43.87
16.68
11.56
72.11
27.89

636.52
225.16
122.66
984.34
379.73

46.66 319.71
16.51 98.49
8.99 62.00
72.16 480.20
27.84 203.43

46.77
14.41
9.07
70.24
29.76

281.62
106.27
61.61
449.50
151.62

46.85
17.68
10.25
74.78
25.22

0.61
98.41
22.42
75.99

0.08
12.05
2.74
9.30

0.23
313.10
67.02
246.09

0.02
0.30
27.87 379.43
5.96 80.66
21.90 298.76

0.02
0.12
27.82 203.30
5.91 43.92
21.90 159.38

0.02
0.20
29.74 151.42
6.43 29.26
23.31 122.16

0.03
25.19
4.87
20.32

-

-

-

-

-

-

-

-

(0.15)

0.03

-

-

-

-

-

-

-

-

0.03

0.01

-

-

-

-

-

-

-

-

(0.12)

(0.02)
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่ม ี
อานาจควบคุม
รวม
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่ม ี
อานาจควบคุม
รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้
(Fully Diluted) (บาท)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้
(Weighted Average) (บาท)
มูลค่าทีต่ ราไว้ (บาท)

งบการเงิ นเสมือน
งบการเงิ นรวม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ม.ค. - มิ .ย. 2559 ม.ค. - มิ .ย. 2560
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
75.99
9.30 246.09 21.90 298.76 21.90 159.38
- 122.04 20.30
67.50
8.50

244.69
1.40

298.76
-

159.38
-

122.16
-

75.99

246.09

298.76

159.38

122.16

67.50
8.50

244.69
1.40

298.76
-

159.38
-

122.04
-

75.99
38.00

246.09
123.04

298.76
85.36

159.38
79.69

122.04
0.21

136.39

123.04

123.56

79.69

0.31

100.00

100.00

100.00

100.00

1.00

งบกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดต้นปี
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดปลายปี

จัดทาโดย

งบการเงิ นเสมือน
ปี 2557
116.34
(120.26)
35.36
31.44
53.00
84.44

ปี 2558
196.14
86.77
(192.52)
90.39
84.44
174.83

งบการเงิ นรวม
ปี 2559
ม.ค.-มิ .ย. 2560
238.86
113.08
(38.53)
(16.56)
(141.82)
(33.29)
58.52
63.24
174.83
233.35
233.35
296.58

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของสรุปข้อสนเทศ
บริษทั ริช สปอร์ต จากัด (มหาชน)

-นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ.................................................................
(นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

-นายสมโรจน์ ศิรโิ สภณา.............................................................
(นายสมโรจน์ ศิรโิ สภณา)
กรรมการ
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