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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

บริ ษทั ริ ช สปอร์ต จํากัด (มหาชน)
Rich Sport Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนต่อประชาชน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท
แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 195,000,000 หุน้ เสนอขายต่อประชาชน ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 5.80 บาท
การจัดสรรหุน้ ให้แก่ประชาชนขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 5,000,000 หุน้ เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 5.80 บาท
การจัดสรรหุน้ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ
โดยบริษทั ฯ จะนําหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
วันที่ 3 และ 6-7 พฤศจิกายน 2560
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 9 สิงหาคม 2560
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
คําเตือนผูล้ งทุน:
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงือ่ นไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้ ความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้
มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือรับรองความครบถ้วน
และถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีขอ้ ความหรือรายการทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ผู้
ถือหลักทรัพย์ทไ่ี ด้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วนั ทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือ ชี้ชวนมีผลใช้บงั คับและยังเป็ น
เจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่ วนั ที่ได้รหู้ รือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็ นเท็จหรือขาด
ข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปีนบั จากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ”
บุคคลทั ่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนได้ท่ศี ูนย์ส ารนิ เทศ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุ จกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุ กวัน ทําการของ
สํานักงาน ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท
และควรศึกษาข้อมูลของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
รายละเอียดกรรมการของบริษทั ย่อย
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
งบการเงินสําหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
งบการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้อมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษทั ฯ”) ดังนัน้ ผู้ลงทุน
ต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ หรืออาจ
ศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษทั ฯ ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่
website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
บริษทั ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ 3 และ 6-7 พฤศจิ กายน 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย
ประเภทธุรกิ จ

: บริษทั ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) (“RSP”)
: จัดจําหน่ ายสินค้าประเภทรองเท้า (Footwear) เสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ (NonFootwear) ภายใต้ตราสินค้าชัน้ นําจากต่างประเทศ ได้แก่ Converse และ Pony
จํานวนหุ้นที่เสนอขาย
: หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 200,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.97 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อก
และเรียกชําระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
: (1) เสนอขายต่อประชาชนจํานวน 195,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.32 ของจํานวน
หุน้ ที่ออกและเรียกชําระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุน
ในครัง้ นี้ โดยแบ่งเป็ น
- เสนอขายต่ อ บุ ค คลตามดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ จ ัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ จํ านวน
123,000,000 หุน้
- เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน จํานวน 60,000,000 หุน้
- เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จํานวน 12,000,000 หุน้
(2) เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจํานวน
5,000,000 หุ้ น คิด เป็ น ร้อ ยละ 0.65 ของจํ า นวนหุ้ น ที่ อ อกและเรีย กชํ า ระแล้ ว
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
เงื่อนไขการจัดจําหน่ าย
:  รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จํานวน (Firm Underwriting)
 ไม่รบั ประกันการจําหน่าย (Best Effort)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 5.80 บาท ต่อหุน้
มูลค่าการเสนอขายรวม
: 1,160,000,000 บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ ายื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานจนถึงวันเสนอขาย
 ไม่ม ี
 มี
มูลค่าที่ตราไว้ (par)
: 1 บาท ต่อหุน้
มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) : 1.32 บาทต่ อหุ้ น คํ านวณจากส่ วนของผู้ถือ หุ้นตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2560 ซึ่งเท่ากับ 750.99 ล้านบาท และหารด้วยจํานวนหุ้นที่อ อกและ
เรียกชําระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี้ จํานวน 570
ล้านหุน้

ส่วนที่ 1 หน้า 1

บริษทั ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน)
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่ เสนอขาย :
การกําหนดราคาเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษ ัท ฯ ที่เสนอขายในครัง้ นี้ กระทํ าโดยการสํารวจความต้อ งการซื้อ
หลักทรัพย์ (Book Building) ซึง่ เป็ นวิธกี ารสํารวจปริมาณความต้องการซือ้ หุน้ สามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา
โดยการตัง้ ช่วงราคา (Price Range) ในระดับต่างๆ กัน แล้วเปิ ดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจํานวนหุน้ ที่ประสงค์
จะจองซื้อ มายังผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับ ประกัน การจําหน่ าย ทัง้ นี้ บริษ ัท ฯ ร่วมกับผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่ ายได้กําหนดราคาหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขายในครัง้ นี้ ท่รี าคา 5.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อ
กําไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 17.08 เท่า โดยคํานวณกําไรสุทธิต่อหุน้ จากผลกําไรสุทธิในช่วง 4 ไตร
มาสย้อนหลัง ตัง้ แต่ ว นั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุ นายน 2560 หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญ ทัง้ หมดของบริษ ัท ฯ
หลังจากการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี้ ซึ่งเท่ากับ 770 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กําไรสุท ธิต่อ หุ้นเท่ากับ 0.34 บาท ทัง้ นี้
อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิดงั กล่าวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยที่ยงั มิได้พจิ ารณาถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จํานวน 423,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 55 ของ
จํานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชําระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ตลาดรอง
:  SET
mai
หมวดธุรกิ จ (Sector)
: บริการ (พาณิชย์)
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน
:  profit test
 market capitalization test
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
บริษ ัท ฯ มีว ตั ถุ ประสงค์ในการนํ าเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครัง้ นี้ หลังหักค่ าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์เป็ นจํานวนเงินสุทธิประมาณ 1,118.45 ล้านบาท ไปใช้ดงั ต่อไปนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
จํานวนเงิ นที่คาดว่าจะใช้ ระยะเวลาการใช้เงิน
(ล้านบาท)
โดยประมาณ
1. ลงทุนในการขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิม
80.50
ภายในปี 2562
2. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยาย
1,037.95
ภายในปี 2562
ธุรกิจในอนาคต
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี และภายหลังการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอาจ
พิจารณาจ่ายเงินปนั ผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กําหนดไว้ได้ โดยจะขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และ
ความจําเป็ นในการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริษทั ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ก่อตัง้ บริษทั เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 5 ล้าน
บาท เพื่อประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าประเภทรองเท้า (Footwear) เสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ (Non-Footwear) ภายใต้
ตราสินค้าชัน้ นํ าจากต่ างประเทศ โดยบริษ ัทฯ ได้รบั สิทธิจาก Converse Inc. (“Converse”) ในการผลิตสินค้าประเภทรองเท้ า
(Footwear) เสื้อผ้า (Apparel) และเครื่องแต่ งกายอื่นๆ (Accessories) ภายใต้ ตราสินค้า Converse ซึ่งรวมถึงการใช้ตราสินค้า
Converse ในการทําการตลาด ขาย จัดจําหน่ าย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ทัง้ นี้ สินค้าภายใต้
ตราสินค้า Converse ที่บริษทั ฯ จําหน่ ายจะมีครบทุกกลุ่มสินค้าตัง้ แต่รองเท้า (Footwear) เสื้อผ้า (Apparel) ไปจนถึงเครื่อ ง
แต่งกายอื่นๆ ได้แก่ กระเป๋า (Bag) หมวก (Cap) ถุงเท้า (Sock) และเชือกรองเท้า (Lace) เพื่อให้สนิ ค้ามีความหลากหลายและ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
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บริษทั ฯ มีการจําหน่ ายสินค้าทัง้ ในลักษณะขายปลีกและขายส่ง โดยการจําหน่ ายในลักษณะขายปลีกเป็ นการจําหน่ าย
ให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั ่วไปผ่านร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ (Mono Brand Store) และเคาน์ เตอร์จําหน่ ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า
(Shop-in-Shop) เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และซูเปอร์สปอร์ต เป็ นต้น
ซึ่งจะเป็ นลักษณะการฝากขาย (Consignment) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษทั ฯ มีร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ จํานวน 41
แห่ง และเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าจํานวน 114 แห่ง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการขายส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เป็ น
ร้านจําหน่ายเสือ้ ผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กฬี า ทัง้ ในลักษณะทีเ่ ป็ นเครือข่าย (Chain Stores) และร้านค้าทั ่วไป
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Converse บริษทั ฯ จะสั ่งผลิตรองเท้าจากโรงงานของบริษทั เบเนฟิ ท ชูส์ จํากัด
(“BNS”) ซึ่งบริษทั ฯ ถือหุ้นใน BNS คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดย BNS ประกอบ
ธุรกิจผลิตรองเท้า มีกําลังการผลิตสูงสุดสามารถผลิตรองเท้าจํานวน 1,200,000 คู่ต่อปี ปจั จุบนั BNS ผลิตรองเท้าภายใต้ตราสินค้า
Converse เพื่อจําหน่ ายให้แก่บริษทั ฯ ทัง้ หมด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสั ่งซื้อสินค้าประเภทรองเท้าจาก Converse อีกด้วย ในส่วน
ของสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ บริษทั ฯ จะสั ่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปโดยตรงจาก Converse และสั ่งซื้อจากผู้รบั จ้าง
ผลิตภายนอก (OEM) ทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐานจาก Converse
เพื่อเป็ นการต่อยอดความเชี่ยวชาญในการจัดจําหน่ ายรองเท้าที่ได้รบั สิทธิจากตราสินค้าชัน้ นํ าจากต่างประเทศ รวมทัง้
เพื่อ เป็ นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ ได้เข้าทํ าสัญ ญากับ Pony International Limited
ประเทศฮ่ อ งกง โดยบริษ ัท ฯ ได้รบั สิท ธิในการออกแบบ ผลิต รวมถึงการใช้ตราสินค้าในการขาย จัดจําหน่ าย โฆษณาและ
ประชาสัม พัน ธ์ สิน ค้ าภายใต้ ต ราสิน ค้ า Pony แต่ เพี ย งผู้ เดีย ว (Exclusive Right) ในประเทศไทย กัม พู ช า และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เริม่ จําหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony ในประเทศไทยเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
โดยเป็ นการจําหน่ ายผ่านเคาน์เตอร์จําหน่ ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเป็ นหลัก ซึ่งบริษทั ฯ เปิ ดเคาน์ เตอร์จําหน่ ายสินค้า Pony ใน
ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่เซ็นทรัล เวสต์เกต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 และสําหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Pony
ในปี 2560 ในส่วนของสินค้าประเภทรองเท้าในช่วงแรกบริษ ัทฯ จะจัดหาโดยสั ่งผลิตจากผู้รบั จ้างผลิตภายในประเทศและสั ่งซื้อ
สินค้าสําเร็จรูปจาก Pony และในส่วนของสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่ งกายอื่นๆ บริษ ัทฯ จะจ้างผู้รบั จ้างผลิตภายนอก
(OEM) ทัง้ ในและต่างประเทศ
จากการที่ Converse มีนโยบายที่ต้องการให้บริษทั ฯ สั ่งซือ้ สินค้าสําเร็จรูปโดยตรงจาก Converse มากขึน้ ประกอบกับ
เพื่อ ให้ก ารจัด หาผลิต ภัณ ฑ์ ข อง Pony มีค วามคล่ อ งตัว และสามารถบริห ารจัด การสิน ค้า คงคลัง ได้อ ย่ างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และด้วยเงื่อนไขของ Converse ที่ไม่อนุ ญ าตให้ใช้สายการผลิตสินค้า Converse ร่วมกับตราสินค้าอื่น บริษทั ฯ
จึงมีแผนที่จะใช้โรงงานของ BNS ในการผลิตรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Pony ในปี 2561 ทําให้รองเท้า Converse ทีบ่ ริษทั ฯ สั ่ง
ผลิตจาก BNS อยู่ในปจั จุบนั ได้แก่ รุ่น Chuck Taylor All Star และรุ่น CONS Star Player ซึ่งเป็ นรองเท้ากลุ่ม Basic จะต้อง
สั ่งซือ้ จาก Converse ทัง้ หมด ซึ่งต้นทุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้าโดยการสั ่งซื้อจาก Converse จะสูงกว่าต้นทุนการ
จัดหาจากการสั ่งผลิตที่โรงงานของ BNS จากเหตุผลดังกล่าวจะส่งผลทําให้อตั รากําไรขัน้ ต้นของผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้ารุ่น
ดังกล่าวลดลงประมาณ ร้อ ยละ 9.50-15.50 และเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวบริษทั ฯ จึงมีแผนที่จะปรับเพิ่มราคาขายสินค้าโดย
พิจารณาเทียบเคียงกับแบรนด์คู่แข่งในท้องตลาด ประกอบกับตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน จะมีการปรับลดอัตราภาษี
นําเข้าผลิตภัณฑ์รองเท้าจากประเทศจีน โดยปจั จุบนั อยูท่ ่อี ตั ราร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 5 ในปี 2561 ภายหลังจากการปรับเพิม่ ราคา
ขายสินค้าตามแผนของบริษทั ฯ และผลกระทบจากการลดลงของภาษีนําเข้าแล้วจะทําให้อตั รากําไรขัน้ ต้นของผลิตภัณฑ์ประเภท
รองเท้ารุ่นดังกล่าวลดลงประมาณร้อยละ 3.50-5.50 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีแนวทางในการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการ
ลดลงของอัตรากําไรขัน้ ต้นตามที่กล่าวข้างต้นเพิม่ เติม โดยบริษทั ฯ จะเพิม่ สัดส่วนการจําหน่ ายสินค้าที่มอี ตั รากําไรขัน้ ต้นที่สูงเพิม่
มากขึ้น ประกอบกับตัง้ แต่ช่ วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2560 บริษ ัทฯ มีแผนสั ่งผลิตรองเท้าจาก BNS เพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมไว้
จําหน่ ายในปี 2561 โดยประเมินจากยอดขายเฉลี่ยช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมา ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีเป้าหมายที่จะกําหนด
สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าที่ซ้อื สําเร็จรูปจาก Converse และ OEM ในปี 2561 ประมาณร้อยละ 80 ของรายได้จากการ
ขายรวม และรายได้จากการขายสินค้าทีผ่ ลิตโดย BNS ซึง่ รวมถึงสต็อกรองเท้า Converse และสินค้าประเภทรองเท้าของ Pony
ซึง่ จะมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการขายรวม
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั ฯ
ในปี 2557-2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2560 รายได้จากการขายทัง้ หมดของกลุ่มบริษทั ฯ มาจากการจัดจําหน่ ายสินค้าภายใต้
ตราสินค้า Converse โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของรายได้

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

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์รองเท้า
(Footwear)
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าและ
153.42
18.78 210.63
18.75 272.21
เครือ่ งแต่งกายอื่นๆ (Non-Footwear)
รวมรายได้จากการขาย
811.31
99.34 1,117.86
99.50 1,358.84
รายได้อ่นื *
5.41
0.66
5.67
0.50
5.22
รวมรายได้ทงั ้ หมด
816.72 100.00 1,123.53 100.00 1,364.07
หมายเหตุ : รายได้อ่นื ทีส่ าํ คัญ ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้ รับ และกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

19.96

136.39

22.69

99.62
0.38
100.00

597.32
3.80
601.12

99.37
0.63
100.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 และภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน สามารถสรุปได้ดงั นี้
ก่อนการเสนอขาย
หลังการเสนอขาย
หุ้นเพิ่ มทุน
หุ้นเพิ่ มทุน
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1
1. บริษทั ริช สปอร์ต โฮลดิง้ จํากัด
171,000,000
30.00
171,000,000
22.21
23.33
2. นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
133,000,100
133,000,100
17.27
2
3. นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
133,000,100
23.33
133,000,100
17.27
2
4. นายภาณุวชิ ญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
32,999,800
23.33
132,999,800
17.27
รวมจํานวนหุน้ ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์
570,000,000
100.00
570,000,000
4.03
จํานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
5,000,000
0.65
จํานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชน
195,000,000
25.32
รวมจํานวนหุน้ หลังการเสนอขายหลักทรัพย์
770,000,000
100.00
หมายเหตุ : 1) รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ริช สปอร์ต โฮลดิง้ จํากัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2560
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1. นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
33,334
33.334
2. นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
33,333
33.333
3. นายภาณุวชิ ญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
33,333
33.333
รวม
100,000
100.000
2) นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ และนายภาณุวชิ ญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ เป็ นน้องชายของนางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีกรรมการจํานวนทัง้ สิน้ 7 ท่าน ประกอบด้วย
1. พลเอกไพรัช โพธิ ์อุบล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
กรรมการ
3. นายสมโรจน์ ศิรโิ สภณา
กรรมการ
4. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย
กรรมการ
5. นายมานิต นิธปิ ระทีป
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายชัยศักดิ ์ อังค์สวุ รรณ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายอุดม ตัง้ มานะสกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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สรุปปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงตราสินค้า Converse เพียงตราสินค้าเดียว
เนื่องจากรายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ มาจากการจําหน่ ายสินค้า Converse เพียงตราสินค้าเดียว ซึ่งหากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั
การต่อสัญ ญาจาก Converse หรือไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับประกันค่าธรรมเนี ยมสิทธิขนั ้ ตํ่าและ
ยอดขายขัน้ ตํ่าซึ่งระบุในสัญญาการให้สทิ ธิ (License Agreement) จนเป็ นเหตุให้ถูกบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดอายุ
ของสัญญา อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา
14 ปี ท่ผี ่านมา บริษทั ฯ ได้รบั การต่อสัญ ญาจาก Converse อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบริหารยอดขายให้เติบโตต่อเนื่อง
ทุ กปี และตอบสนองนโยบายและเป้ าหมายยอดขายของ Converse ได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพและสามารถปฏิบ ตั ิตาม
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับประกันค่าธรรมเนียมสิทธิขนั ้ ตํ่าและยอดขายขัน้ ตํ่าตามที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด ผูบ้ ริหารจึง
เชื่อมั ่นว่าบริษทั ฯ จะได้รบั การสนับสนุ นและไว้วางใจจาก Converse ได้อย่างต่อเนื่องและมั ่นคง นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการ
ลดความเสีย่ งข้างต้น บริษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาเพื่อรับสิทธิในการจัดจําหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony แต่เพียงผูเ้ ดียว
ในประเทศไทย กัม พูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ซึ่งจะทําให้บริษทั ฯ
สามารถขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้กว้างและหลากหลายมากยิง่ ขึน้ อีกด้วย
2. ความเสีย่ งจากการเริม่ จําหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าใหม่
จากการที่บริษทั ฯ ได้รบั สิท ธิจาก Pony International Limited ประเทศฮ่องกง ในการจัดจําหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า
Pony แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในสัญ ญาการ
ให้สทิ ธิ (Licnese Agreement) มีการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันยอดขายขัน้ ตํ่า หากบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขต่อเนื่องกันเป็ นเวลา 2 ปี ผูใ้ ห้สทิ ธิมสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการถูกบอก
เลิกสัญญาก่อนครบกําหนดอายุของสัญญา หากบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กําหนด ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ
เพิง่ เริม่ จําหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony ในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนที่ผา่ นมา บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งจาก
การทีย่ อดขายไม่เป็ นไปตามที่บริษทั ฯ คาดหมายหรือประมาณการไว้อาจไม่คมุ้ กับเงินลงทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตราสินค้า Pony ค่อนข้างเป็ นแบรนด์ใหม่สาํ หรับตลาดในประเทศไทย ทัง้
บริษทั ฯ และเจ้าของตราสินค้าจึงต้องร่วมกันสร้างแบรนด์ให้เป็ นที่รจู้ กั ยอดขายขัน้ ตํ่าทีก่ ําหนดในสัญญาการให้สทิ ธิจงึ เป็ น
จํานวนที่สมเหตุสมผลและคํานึงถึงช่วงเวลาที่บริษทั ฯ จะต้องใช้เวลาในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์ ซึ่ง
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มั ่นใจว่าจะสามารถบรรลุขอ้ กําหนดดังกล่าวได้ และถึงแม้แบรนด์ Pony จะเป็ นตราสินค้าใหม่ท่บี ริษทั
ฯ เพิง่ เริม่ จัดจําหน่าย แต่จากการทีท่ มี ผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั ฯ ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์และความชํานาญในอุตสาหกรรม
รองเท้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ มาเป็ นเวลานาน ทําให้สามารถกําหนดกลยุทธ์การตลาดและแนวทางการบริหารงานด้าน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ในช่วงแรกบริษทั ฯ จะจําหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony ผ่านเคาน์เตอร์จําหน่ าย
สินค้าในห้างสรรพสินค้าเป็ นหลัก เนื่องจากใช้เงินลงทุนน้อย และช่วยลดความเสีย่ งจากการลงทุนได้
3. ความเสีย่ งจากการบริหารสินค้าคงคลัง
4. ความเสีย่ งจากการลงทุนขยายร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ และเคาน์เตอร์จาํ หน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า
5. ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีแผนในการจัดหาสินค้าประเภทรองเท้าโดยสั ่งซือ้ โดยตรงจาก Converse
บริษทั ฯ มีแผนในการใช้โรงงานของ BNS ในการผลิตรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Pony แทนการผลิตรองเท้า Converse และ
สั ่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปทัง้ หมดจาก Converse ในปี 2561 การดําเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้ต้นทุนในการจัดหารองเท้า
จาก Converse เพิม่ ขึน้ และบริษทั ฯ อาจต้องเก็บสต็อกสินค้าเพิม่ ขึน้ เนื่องจากระยะเวลาในการขนส่งสินค้า (Lead Time)
ที่น านขึ้น จึงอาจส่ง ผลกระทบต่ อ ฐานะการเงิน และผลการดํา เนิ น งานของบริษ ัท ฯ อย่า งไรก็ต าม เนื่ อ งจากรองเท้ า
Converse ส่วนใหญ่ท่สี ั ่งผลิตจาก BNS อยู่ในปจั จุบนั นัน้ เป็ นรองเท้ากลุ่ม Basic ซึ่งบริษทั ฯ สามารถสั ่งซื้อจาก Converse
ได้ทุกเดือน โดยเมื่อพิจารณาระยะเวลาตัง้ แต่ส ั ่งซื้อจนถึงได้รบั สินค้าระหว่างการสั ่งซื้อจาก Converse และสั ่งซือ้ จาก BNS
จะใกล้เคียงกัน บริษ ัท ฯ จึงไม่จําเป็ น ที่จะต้อ งเก็บสต็อ กสินค้าเพิ่ม ขึ้น เป็ นจํานวนมากนัก และสําหรับต้น ทุน การสั ่งซื้อ
รองเท้าโดยตรงจาก Converse ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการผลิตโดย BNS บริษทั ฯ ก็มแี ผนปรับเพิม่ ราคาขายสินค้าประกอบกับ
การลดลงของอัตราภาษีนําเขาผลิตภัณ ฑ์ประเภทรองเท้าจากจีนในปี 2561 จากปจั จุบนั ร้อ ยละ 20 เหลือ ร้อ ยละ 5 ซึ่ง
เป็ น ไปตามข้อ ตกลงการค้าเสรีอ าเซียน-จีน ซึ่งภายหลังจากการปรับ เพิ่ม ราคาขายสิน ค้าตามแผนของบริษ ัท ฯ และ
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผลกระทบจากการลดลงของภาษีนําเข้าแล้วจะทําให้อตั รากําไรขัน้ ต้นของผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้ารุ่น Basic ที่ผลิตที่
BNS ลดลงประมาณร้อ ยละ 3.50-5.50 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีแผนที่จะเพิ่ม สัดส่วนการจําหน่ ายสินค้าที่ม ีอ ตั รากําไร
ขัน้ ต้นทีส่ ูงเพิม่ มากขึน้ รวมถึงมีแผนสั ่งผลิตรองเท้าจาก BNS เพิม่ ขึน้ ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2560 เพื่อเตรียม
ไว้จาํ หน่ายในปี 2561 ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของอัตรากําไรขัน้ ต้นดังกล่าวได้
ความเสีย่ งจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสีย่ งจากการเช่าใช้ระบบ ERP
ความเสีย่ งจากการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
เนื่ อ งจากบริษ ัท ฯ มีก ารจัด หาสิน ค้ า สํ า เร็จ รู ป จากต่ า งประเทศและยัง มีก ารจ่ า ยชํ า ระค่ า สิท ธิ (Royalty Fee) และ
ค่าธรรมเนียมการจัดหาสินค้าให้แก่ Converse เป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับบริษทั ย่อยก็มกี ารจัดหาวัตถุดบิ จาก
ต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายในการจัดหาสินค้าประเภทรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Converse โดยการ
นํ าเข้าจาก Converse ทัง้ หมด ในปี 2561 ในขณะที่รายได้จากการขายสินค้าทัง้ หมดเป็ นสกุลเงินบาท ดังนัน้ ความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจส่งผลต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงมี
นโยบายในการกําหนดราคาสินค้าโดยคํานึงถึงความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ประกอบกับในการจ่ายชําระ
ค่าสินค้าสําเร็จรูปที่ส ั ่งซื้อจากต่างประเทศนัน้ ส่วนใหญ่ เป็ นการจ่ายชําระค่าสินค้าล่วงหน้าก่อนการรับสินค้า ซึ่งจะทําให้
บริษทั ฯ สามารถกําหนดราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนของสินค้าได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะมี
การติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ และจะพิจารณาป้องกันความเสีย่ ง
ด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจําเป็ น
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคตามกระแสนิยม
ความเสีย่ งจากการแข่งขันในธุรกิจ
ความเสีย่ งจากการทุจริตของพนักงาน
ความเสีย่ งจากการขาดแคลนแรงงาน
ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื หุน้ เกินกว่าร้อยละ 50
ความเสีย่ งเกีย่ วกับตลาดรองสําหรับการซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ

สรุปฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสําหรับปี 2557-2559 และงวด 6 เดือนปี 2560
รายละเอียด

งบการเงิ นเสมือน
ปี 2557
646.39
198.29
448.1
816.72
718.31
75.99
0.38

ปี 2558
727.18
224.99
502.19
1,123.53
810.43
246.09
1.23

งบการเงิ นรวม
ปี 2559
ม.ค. - มิ .ย. 2560
873.34
912.15
212.39
161.16
660.95
750.99
1,364.07
601.12
984.64
449.70
298.76
122.16
0.85
0.21

สิ นทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
หนี้ สินรวม
(ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
(ล้านบาท)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายรวม
(ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น (EPS) (Fully Diluted) (บาท/หุน้ )
(มูลค่าทีต่ ราไว้ = 1 บาท) 1)
0.45
0.45
0.32
0.21
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนผูถ้ ือหุ้น (D/E)
(เท่า)
2)
11.76
35.83
37.33
27.373)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(%)
16.962)
51.79
51.37
34.613)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (ROE) (%)
หมายเหตุ :
1) คํานวณโดยปรับมูลค่าทีต่ ราไว้เป็ นหุน้ ละ 1 บาท เพือ่ การเปรียบเทียบ
2) เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลงบการเงินรวมในปี 2556 ในการคํานวณอัตราส่วนดังกล่าวจึงเป็ นการคํานวณโดยใช้ขอ้ มูลสินทรัพย์รวม และส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ จากงบการเงินรวมปี 2557 เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้ค่าเฉลีย่ ระหว่างต้นงวดและปลายงวด
3) ปรับให้เป็นตัวเลขเต็มปีเพือ่ การเปรียบเทียบ
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คําอธิ บายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ผลการดําเนิ นงาน
ในปี 2557-2559 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 811.31 ล้านบาท จํานวน 1,117.86 ล้านบาท และจํานวน
1,358.84 ล้า นบาท ตามลํ าดับ คิด เป็ น อัต ราการเติบ โตร้อ ยละ 37.79 และร้อ ยละ 21.56 โดยหากพิจ ารณาตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ รายได้จากการขายของบริษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก ประกอบด้วย (1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
รองเท้า (Footwear) ซึ่งถือเป็ นรายได้หลักของบริษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของรายได้จากการขายรวม โดยในปี
2557-2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์รองเท้าจํานวน 657.89 ล้านบาท จํานวน 907.23 ล้านบาท และจํานวน
1,086.63 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 37.90 และร้อยละ 19.77 ตามลําดับ สาเหตุทร่ี ายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์รองเท้าเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในปี 2558 เป็ นผลมาจากกระแสความนิยมรองเท้ากลุ่ม Basic ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจาก
ศิลปิ นดาราที่มชี ่อื เสียง ประกอบกับกระแสการแต่งกายแนวสปอร์ตแฟชั ่นเป็ นที่นิยมมากขึ้น ส่งผลทําให้รายได้จากการขาย
รองเท้ากลุ่ม Basic เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสําคัญในปี 2558 ในขณะที่การเติบโตของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์รองเท้าในปี 2559
ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการปรับราคาสินค้า (2) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ (Non-Footwear)
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการขายรวม ซึง่ ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้ ได้แก่ สินค้าประเภทกระเป๋า เสือ้ ผ้า
และหมวก โดยในปี 2557-2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ จํานวน 153.42
ล้านบาท จํานวน 210.63 ล้านบาท และจํานวน 272.21 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 37.29 และร้อยละ
29.24 ซึ่งเป็ นผลจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ
ให้มากขึน้ โดยมีการออกแบบสินค้าโดยเฉพาะสินค้าประเภทกระเป๋าและหมวกให้มคี วามหลากหลายสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้
หากพิจารณาจากรายได้จากการขายของบริษทั ฯ โดยแยกตามประเภทของช่องทางการจัดจําหน่ าย จะสามารถแบ่งได้
เป็ น 3 ประเภทหลัก ประกอบด้วย (1) รายได้จากการขายผ่านเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็ นช่องทางการจําหน่ ายหลัก
ของบริษทั ฯ โดยในปี 2557-2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายผ่านเคาน์ เตอร์ในห้างสรรพสินค้าจํานวน 391.80 ล้านบาท
จํานวน 525.48 ล้านบาท และจํานวน 596.06 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 34.12 และร้อยละ 13.43 ตามลําดับ ซึ่ง
เป็ นผลมาจากยอดขายเฉลี่ยต่อสาขา (Same Store Sales) และจํานวนจุดขายในห้างสรรพสินค้าที่เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง (2)
รายได้จากการขายให้แก่ลูกค้าขายส่ง โดยในปี 2557-2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายให้แก่ลูกค้าขายส่งจํานวน 276.94
ล้านบาท จํานวน 402.28 ล้านบาท และจํานวน 506.77 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 45.26 และร้อยละ
25.97 โดยเป็ นผลจากความนิยมของรองเท้า Converse ที่เพิม่ ขึน้ อย่างมากจากกระแสการแต่งกายแนวสปอร์ตแฟชั ่น ประกอบ
กับบริษ ัท ฯ ได้ทํ ากิจกรรมส่งเสริม การตลาดสําหรับสิน ค้ากลุ่ม เสื้อ ผ้าและเครื่อ งแต่งกายอื่น ๆ กับ ลูกค้ากลุ่ม ขายส่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับสัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ ให้เพิม่ มากขึน้ ตามนโยบายของบริษทั ฯ และ (3)
รายได้จากการขายผ่านร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ (Mono Brand Store) โดยในปี 2557-2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายผ่าน
ร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ จํานวน 142.57 ล้านบาท จํานวน 190.09 ล้านบาท และจํานวน 256.02 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น
อัตราการเติบ โตร้อ ยละ 33.34 และร้อ ยละ 34.68 ซึ่งเป็ น ผลจากการที่ยอดขายเฉลี่ยต่อ สาขา (Same Store Sales) เติบโต
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษทั ฯ มีการเปิ ดร้านค้าปลีกเพิม่ ขึน้ ในทุกปี
บริษ ัท ฯ และบริษ ัท ย่อ ยมีต้นทุน ขายจํานวน 397.81 ล้านบาท ในปี 2557 จํานวน 492.92 ล้านบาท ในปี 2558 และ
จํานวน 636.52 ล้านบาท ในปี 2559 คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 50.97 ร้อยละ 55.91 และร้อยละ 53.16 ตามลําดับ
สาเหตุท่อี ตั รากําไรขัน้ ต้นปี 2558 ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากปี 2557 เป็ นผลมาจากการที่ยอดขายของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ทําให้บริษทั
ย่อยมีการใช้กําลังการผลิตรองเท้าเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 58.34 ในปี 2557 เป็ นร้อยละ 69.27 ในปี 2558 และร้อยละ 81.22 ในปี
2559 จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่ วยลดลงจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการ
เช่าโรงงานของบริษทั ย่อยลดลงจากการทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ได้ทําการซือ้ ที่ดนิ และอาคารที่ใช้เป็ นสถานประกอบการแทนการเช่าเมื่อ
ปลายปี 2557 จึงทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ปีละ 11.40 ล้านบาท สําหรับอัตรากําไรขัน้ ต้นปี 2559
ที่ลดลงจากปี 2558 เป็ นผลมาจากการที่สดั ส่วนการนํ าเข้าสินค้าสําเร็จรูปจาก Converse และ OEM เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 37.20
เป็ นร้อยละ 36.47 และร้อยละ 43.21 ในปี 2557-2559 ตามลําดับ ในขณะที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องจึงทําให้
ต้นทุนการจัดหาสินค้าสําเร็จรูปของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ประกอบกับ Converse มีการปรับอัตราค่าสิทธิทบ่ี ริษทั ฯ ต้องจ่ายเพิม่ ขึน้
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 137.61 ล้านบาท ในปี 2557 จํานวน 187.38 ล้านบาท
ในปี 2558 และจํานวน 225.16 ล้านบาท ในปี 2559 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 16.96 ร้อยละ 16.76 และร้อยละ 16.57 ของรายได้
จากการขาย ตามลําดับ ค่าใช้จ่ายในการขายที่สําคัญของกลุ่มบริษทั ฯ ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานขาย โดยบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายพนักงานขายเพิม่ ขึ้นต่อเนื่องจากจํานวน 59.80 ล้านบาท ในปี
2557 เป็ นจํานวน 75.45 ล้านบาท ในปี 2558 และจํานวน 89.35 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่
เพิม่ ขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายทางการตลาด โดยในปี 2557-2559 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเท่ากับ 35.37 ล้านบาท จํานวน
63.79 ล้านบาท และจํานวน 48.69 ล้านบาท ตามลํ าดับ โดยค่าใช้จ่ายทางการตลาดในปี 2558 เพิ่ม ขึ้น อย่างมีนัย สําคัญ
เนื่ อ งจากบริษทั ฯ เริ่ม ใช้ส่อื โฆษณาประเภทต่างๆ เช่น สื่อ โฆษณาในโรงภาพยนต์ และวิท ยุ เป็ น ต้น เพื่อ เป็ นแนวทางใน
เลือกใช้ส่อื ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ขณะที่ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้เน้นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทงั ้ ในส่วนที่เป็ น Facebook, YouTube เป็ นหลัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ
เป็ นกลุ่มนักศึกษา วัยรุน่ วัยเริม่ ทํางาน ทีน่ ิยมใช้ Social Media กันอย่างแพร่หลาย (3) ค่า เช่ า พื้น ที่ร้า นค้าปลีก ของบริษ ัท ฯ
(Mono Brand Store) โดยบริษทั ฯ มีค่าเช่าจ่ายในปี 2557-2559 จํานวน 18.03 ล้านบาท จํานวน 21.04 ล้านบาท และจํานวน
42.03 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 16.72 และร้อยละ 99.74 ตามลําดับ โดยค่าเช่าในปี 2559 เพิม่ ขึน้ จากปี 2558
อย่างมีนัยสําคัญ เนื่ องจากบริษทั ฯ มีการเปิ ดร้านค้าปลีกในศูนย์การค้าชัน้ นํ าใจกลางเมืองตัง้ แต่ช่วงกลางปี 2558 ซึ่งสาขา
ดังกล่าวมีอตั ราค่าเช่าทีส่ งู กว่าอัตราค่าเช่าของร้านค้าปลีกเดิมทีม่ อี ยู่ นอกจากนี้ บริษ ั ท ฯ และบริษ ั ท ย่ อ ยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บริหารในปี 2557-2559 จํานวน 182.28 ล้านบาท จํานวน 129.90 ล้านบาท และจํานวน 122.66 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 22.32 ร้อยละ 11.56 และร้อยละ 8.99 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 ปรับตัวลดลงจาก
ปี 2557 อย่างมีนัยสําคัญ เป็ นผลมาจากการที่ในช่วงปลายปี 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภ าพอย่างเต็มที่ โดยปรับลดจํานวนพนักงานลงอย่างมีนัยสําคัญ ทําให้บริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย ต้องจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างจํานวน 27.08 ล้านบาท และส่งผลทําให้ค่าใช้จา่ ยพนักงานในปี 2558 โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เงินเดือนลดลงอย่างมากจากปี 2557 ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนที่เหลือจะเป็ นค่าใช้จา่ ยที่ค่อนข้างคงที่ เช่น ค่าเสื่อม
ราคา และค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง เป็ นต้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้ในปี 2557-2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิจํานวน 75.99 ล้านบาท จํานวน
246.09 ล้ า นบาท และ จํ า นวน 298.76 ล้ า นบาท คิด เป็ น อัต รากํ า ไรสุ ท ธิร้อ ยละ 9.30 ร้อ ยละ 21.90 และร้อ ยละ 21.90
ตามลําดับ
สําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2560 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 597.32 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จาก
การขายผลิตภัณฑ์รองเท้า และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 77.17 และร้อยละ 22.83ของ
รายได้จากการขาย ตามลําดับ ทัง้ นี้ รายได้จากการขายในงวด 6 เดือนแรกปี 2560 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนคิดเป็ น
ร้อยละ 12.27 เป็ นผลมาจากการชะลอการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค ในขณะที่มตี น้ ทุนขายจํานวน 281.62 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารจํานวน 167.88 ล้านบาท ส่งผลทําให้บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิจาํ นวน 122.16 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ ร้อย
ละ 20.32
ฐานะทางการเงิน
ณ สิ้นปี 2557-2559 และสิ้นไตรมาส 2 ของปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 646.39 ล้านบาท
จํานวน 727.18 ล้านบาท จํานวน 873.34 ล้านบาท และจํานวน 912.15ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ได้แก่ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยในปี 2559 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ท่ี
สําคัญ ดังกล่าวต่อ สินทรัพย์รวมคิดเป็ นร้อ ยละ 22.78 ร้อยละ 22.71 และร้อยละ 18.95 ตามลําดับ และสําหรับไตรมาส 2 ปี
2560 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ท่ีสําคัญ ดังกล่าวต่อสินทรัพ ย์รวมคิดเป็ นร้อ ยละ 15.05 ร้อยละ 24.72 และร้อยละ 18.12
ตามลําดับ
ณ สิ้นปี 2557-2559 และสิ้นไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวมจํานวน 198.29 ล้านบาท จํานวน
224.99 ล้านบาท จํานวน 212.39 ล้านบาท และจํานวน 161.16 ล้านบาท ตามลําดับ โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อ่นื ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ซึ่งเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
80.62 ร้อ ยละ 79.90 ร้อ ยละ 81.74 และร้อ ยละ 72.75 ของหนี้ สิน รวม ณ สิ้น ปี 2557-2559 และสิ้น ไตรมาส 2 ปี 2560
ส่วนที่ 1 หน้า 8

บริษทั ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน)
ตามลําดับ หากพิจารณาในส่วนของหนี้สนิ จากสถาบันการเงิน กลุ่มบริษทั ฯ จะมีเพียงหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเพื่อ
ซื้อยานพาหนะ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.21 ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 3.65 และร้อยละ 4.14ของหนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2557-2559
และสิน้ ไตรมาส 2 ปี 2560 ตามลําดับ
บริษทั ฯ มีส่วนของผู้ถือ หุ้นจํานวน 448.10 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 จํานวน 502.19 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 จํานวน
660.95 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2559 และจํานวน 750.99 ล้านบาท ณ สิน้ ไตรมาส 2 ของปี 2560 โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องจากการที่กลุ่ม บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิมาโดยตลอดตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษทั ฯ ยังมีการเพิ่มทุน
จํานวน 150 ล้านบาท ทําให้บริษทั ฯ มีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้วเพิม่ ขึน้ จากจํานวน 200 ล้านบาท เป็ น 350 ล้านบาท โดย
การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 1,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และในไตรมาส 2 ของปี 2560 บริษทั ฯ มีการ
เพิม่ ทุนจํานวน 220 ล้านบาท ทําให้บริษทั ฯ มีทุนที่อ อกและเรียกชําระแล้วเพิ่มขึ้นจากจํานวน 350 ล้านบาท เป็ น 570 ล้าน
บาท ในขณะที่มกี ารจ่ายเงินปนั ผลจํานวน 190 ล้านบาท ในปี 2558 จํานวน 290 ล้านบาท ในปี 2559 และจํานวน 252 ล้าน
บาท ในงวด 6 เดือนแรกปี 2560 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้ม ี
มติอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปนั ผลระหว่างกาลจํานวน 102.60 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้
เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เมื่อ พิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่งมี
จํานวน 726.42 ล้านบาท แล้วหักด้วยการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลดังกล่าว จะทําให้ส่วนของผูถ้ ือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการคงเหลือเท่ากับ 623.82 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ 30 มิ ถนุ ายน 2560 หลังหักเงิ นปันผลระหว่างกาล
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
770.00
770.00
ทุนทีอ่ อกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
570.00
570.00
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฏหมาย
33.41
33.41
ยังไม่ได้จดั สรร
123.01
20.41
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
726.42
623.82
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.45 เท่า ณ สิน้ ปี 2557 เท่ากับ 0.45 เท่า ณ สิน้ ปี
2558 เท่ากับ 0.32 เท่า ณ สิน้ ปี 2559 และเท่ากับ 0.21 เท่า ณ สิน้ ไตรมาส 2 ปี 2560 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลกระทบ
จากการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลตามทีก่ ล่าวข้างต้น จะทําให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ น 0.25 เท่า
ทัง้ นี้ จากการที่บริษทั ฯ จะเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในช่วงเวลาใกล้กบั การเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินระหว่างกาลสําหรับ
งวด 9 เดือนของปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั ฯ และที่ปรึกษาทางการเงินได้พจิ ารณางบการเงินภายใน
ก่อนการสอบทานของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยเบือ้ งต้นแล้ว ขอรับรองว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมิได้มกี ารขยายขอบเขตใน
การประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น ใด และมิได้ม ีก ารทํารายการระหว่างกัน ใดๆ ที่ม ีนัยสําคัญ กับบุ คคลที่อ าจมีความขัดแย้ง
นอกเหนือจากทีเ่ ปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยผลประกอบการที่เกิดขึน้ ในงวดไตรมาสที่ 3 ปี
2560 เป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญที่
จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ตลอดจนไม่มขี ้อมูลสําคัญ ใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นในงวดไตรมาสที่ 3 ปี
2560 ที่นักลงทุนควรรับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ที่ยงั มิได้เปิ ดเผยเพิม่ เติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดงบการเงินระหว่างกาลงวด 9 เดือนของปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30
กัน ยายน 2560 ได้ ท่ี เว็บ ไซต์ ข องบริษ ัท ฯ www.richsport.co.th รวมถึ ง การแจ้ง ข่ า วผ่ า นระบบเผยแพร่ ข้อ มู ล ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ หากพิจารณาจากผลประกอบการที่เกิดขึ้นในงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษทั ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558
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นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ
:
ที่อยู่
:
โทรศัพท์ :
โทรสาร :

นายนิมติ ศุภรประเสริฐ
116/20 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0-2249-8709
0-2249-8711

ส่วนที่ 1 หน้า 10

บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

4, 5
6

7
8
9

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

296,584

233,347

257,429

191,532

137,612
225,500
31,223
690,919

199,130
198,371
29,869
660,717

137,500
232,387
30,546
657,862

199,046
199,960
29,023
619,561

7,909
165,297
10,163
9,425
28,438
221,232
912,151

7,824
165,472
7,272
6,473
25,578
212,619
873,336

7,909
52,000
62,976
86,467
3,487
7,763
27,720
248,322
906,184

7,824
52,000
63,565
87,429
2,151
5,361
24,633
242,963
862,524

2

บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

4, 10

85,148

126,375

114,807

146,940

11

2,189
32,095
1,838
121,270

2,161
47,224
1,529
177,289

1,852
31,020
974
148,653

1,833
42,537
821
192,131

11

4,481
23,997
11,416
39,894
161,164

5,591
19,828
9,678
35,097
212,386

4,001
15,691
11,416
31,108
179,761

4,940
14,269
9,678
28,887
221,018

หุ้นสามัญ 770,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในงวด 2560 และ
หุ้นสามัญ 3,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในปี
770,000

350,000

770,000

350,000

570,000
50,355

350,000
50,355

570,000
-

350,000
-

33,409
97,223

20,000
240,595

33,409
123,014

20,000
271,506

750,987
912,151

660,950
873,336

726,423
906,184

641,506
862,524

หนี�สินส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

12

ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 570,000,000 หุ้น ในงวด 2560 และ
หุ้นสามัญ 3,500,000 หุ้น ในปี 2559 ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
12
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3

บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

"สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

พันบาท
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

รายได้จากการขาย

247,458

316,037

247,458

316,037

ต้นทุนขาย

(119,049)

(145,103)

(126,581)

(161,305)

กําไรขั�นต้น

128,409

170,934

120,877

154,732

2,120

1,984

3,081

64,894

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(50,923)

(49,541)

(50,923)

(49,541)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(27,974)

(30,113)

(22,301)

(25,053)

(98)

(62)

(86)

(57)

กําไรก่อนภาษีเงินได้

51,534

93,202

50,648

144,975

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

(9,508)
42,026

(19,372)
73,830

(10,041)
40,607

(16,222)
128,753

0.08

0.37

0.07

0.64

545,824,176

200,000,000

545,824,176

200,000,000

รายได้อื�น

ต้นทุนทางการเงิน

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกับรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(207)

-

(145)

-

42
(165)

-

29
(116)

-

41,861

73,830

40,491

128,753

4

บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

"สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

รายได้จากการขาย

4

597,319

680,830

597,319

680,830

ต้นทุนขาย

4

(281,617)

(319,706)

(300,571)

(351,788)

315,702

361,124

296,748

329,042

3,802

2,794

5,543

66,313

(106,272)

(98,492)

(106,272)

(98,492)

(61,609)

(62,001)

(50,189)

(51,729)

(204)

(123)

(179)

(113)

151,419

203,302

145,651

245,021

(29,260)
122,159

(43,924)
159,378

(28,710)
116,941

(36,938)
208,083

0.27

0.80

0.26

1.04

448,453,039

200,000,000

448,453,039

200,000,000

กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น

4

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4

ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

13

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกับรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
13
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(153)

-

(30)

-

31
(122)

-

6
(24)

-

122,037

159,378

116,917

208,083

5

บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

"สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

พันบาท
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
ส่วนเกินทุนจากการ
หมายเหตุ

ยอดยกมา ณ วันที� 1 มกราคม 2560

ทุนที�ออก

รวมธุรกิจภายใต้การ

และชําระแล้ว

ควบคุมเดียวกัน

รวมส่วนของ
สํารองตามกฎหมาย

350,000

50,355

20,000

220,000

-

-

ยังไม่ได้จัดสรร
240,595

660,950

เพิ�มทุนหุ้นสามัญ

12

เงินปันผลจ่าย

12

-

-

-

(252,000)

สํารองตามกฎหมาย

12

-

-

13,409

(13,409)

-

-

-

122,037

122,037

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

-

ผู้ถือหุ้น
220,000
(252,000)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560

570,000

50,355

33,409

97,223

750,987

ยอดยกมา ณ วันที� 1 มกราคม 2559

200,000

50,355

20,000

231,832

502,187

เงินปันผลจ่าย

-

-

-

(120,000)

(120,000)

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

-

-

-

159,378

159,378

50,355

20,000

271,210

541,565

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

200,000

6

บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

"สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ทุนที�ออก

หมายเหตุ

รวมส่วนของ

และชําระแล้ว

สํารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

350,000

20,000

271,506

220,000

-

ยอดยกมา ณ วันที� 1 มกราคม 2560

641,506

เพิ�มทุนหุ้นสามัญ

12

เงินปันผลจ่าย

12

-

-

(252,000)

สํารองตามกฎหมาย

12

-

13,409

(13,409)

-

-

116,917

116,917

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

-

ผู้ถือหุ้น
220,000
(252,000)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560

570,000

33,409

123,014

726,423

ยอดยกมา ณ วันที� 1 มกราคม 2559

200,000

20,000

196,820

416,820

เงินปันผลจ่าย

-

-

(120,000)

(120,000)

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

-

-

208,083

208,083

20,000

284,903

504,903

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

200,000

7

บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด

"สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

พันบาท
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

151,419

203,302

145,651

245,021

13,302

13,124

10,687

10,890

3

36

3

36

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)

8,825

(1,242)

8,825

(1,242)

ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์

1,210

173

1,135

173

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น

(200)

-

(200)

-

ดอกเบี�ยรับ

(1,104)

(1,212)

(1,140)

(1,221)

เงินปันผลรับ

-

-

-

(62,400)

ต้นทุนทางการเงิน

204

123

179

113

173,659

214,304

165,140

191,370

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

61,528

29,972

61,555

29,726

สินค้าคงเหลือ

(35,954)

(54,118)

(41,252)

(49,862)

(1,354)

(8,589)

(1,523)

(9,078)

(85)

(737)

(85)

(737)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

(2,859)

(5,384)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินหมุนเวียนอื�น

(41,025)
309

34,935
(11,653)

(3,087)
(31,932)

(3,857)
(18,075)

154

(11,380)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

4,016

116

1,392

(454)

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น

1,066

8,903

1,066

8,903

159,301

207,749

151,428

136,556

1,092

1,200

1,129

1,208

จ่ายภาษีเงินได้

(47,310)

(55,406)

(42,623)

(48,281)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

113,083

153,543

109,934

89,483

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี�สูญ และหนี�สงสัยจะสูญ

กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
การเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน

เงินสดรับจากการดําเนินงาน
รับดอกเบี�ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด

"สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

พันบาท
งบการเงินรวม
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับซื�อทรัพย์สิน
ซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ซื�ออาคารและอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

-

(2,722)
2,722
(619)
-

-

(2,722)
2,722
(64,148)

(13,128)

(25,496)

(9,393)

(17,594)

(3,468)

(1,435)

(1,581)

(1,017)

จําหน่ายสินทรัพย์

36

1,355

36

1,355

เงินปันผลรับ

-

-

-

62,400

(16,560)

(26,195)

(10,938)

(19,004)

(1,082)

(617)

(920)

(569)

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชําระหนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เพิ�มทุนหุ้นสามัญ

220,000

จ่ายเงินปันผล

(252,000)

(120,000)

(252,000)

(120,000)

(204)

(123)

(179)

(113)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(33,286)

(120,740)

(33,099)

(120,682)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ

63,237

6,608

65,897

(50,203)

233,347
296,584

174,830
181,438

191,532
257,429

161,423
111,220

จ่ายดอกเบี�ย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

-

220,000

-
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