้ หุน
ใบจองซือ
้ สาม ัญเพิม
่ ทุนบริษ ัท ริช สปอร์ต จาก ัด (มหาชน)

เลขทีใ่ บจอง...............................................................

การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนจานวน 200,000,000 หุ ้น แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท
้ ต ้องจองซือ
้ หุ ้นขัน
ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 5.80 บาท ซึง่ ผู ้จองซือ
้ ต่าจานวน 1,000 หุ ้น และเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ ้น

 3 พฤศจิกายน 2560

้
วันทีจ
่ องซือ

 6 พฤศจิกายน 2560 

7 พฤศจิกายน 2560
้ หุน
ข้อมูลผูจ
้ องซือ
้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ ห้ครบถ้วน ช ัดเจน ต ัวบรรจง

เรียน คณะกรรมการบริษัท ริช สปอร์ต จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

 นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ คุ คล ............................................................................................................................................................................................................ เพศ  ชาย  หญิง
 บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
หรือ  ใบต่างด ้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล เลขที.่ ..............................................................................
ข ้าพเจ ้า

ทีอ
่ ยูท
่ ส
ี่ ามารถติดต่อได ้ทีบ
่ ้านเลขที.่ ..........................หมูท
่ .ี่ ..........................ตรอก/ซอย..............................................................................ถนน..................................................................................................
แขวง/ตาบล............................................................เขต/อาเภอ................................................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................................................
โทรศัพท์..............................................................................โทรศัพท์เคลือ
่ นที.่ ..........................................................................อีเมล์............................................................................................................
ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้าน/ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล

 ทีอ่ ยูเ่ ดียวกับทีอ่ ยูท
่ ส
ี่ ามารถติดต่อได ้  ต่างจากทีอ
่ ยูท
่ ส
ี่ ามารถติดต่อได ้ (โปรดระบุ) บ ้านเลขที.่ ........................หมูท
่ .ี่ ................ตรอก/ซอย…..................................................

ถนน............................................................................. แขวง/ตาบล...................................... เขต/อาเภอ......................................จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...............................
สัญชาติ..............................................วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล) .....................................................อาชีพ.................................................ประเภทธุรกิจ..................................................
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี ............................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย  ไม่หักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
ตาแหน่งทางการเมือง ไม่ม ี  มี(ระบุ)..................................................
้ (ตอบได ้มากกว่า 1 ข ้อ) : บุคคลธรรมดา :  เงินออม  ธุรกิจส่วนตัว  เงินเดือน  รายได ้จากการลงทุน / มรดก  อืน
แหล่งทีม
่ าของเงินทีใ่ ช ้ในการจองซือ
่ ๆ ระบุ................................................................................
นิตบ
ิ ค
ุ คล

:

 เงินจากธุรกิจ  อืน่ ๆ (ระบุ) .........................................................................................................................................................

้ และขอให ้จัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
มีความประสงค์ขอจองซือ
่ ทุนของบริษัท ริช สปอร์ต จากัด (มหาชน)
้ (หุน
จานวนหุน
้ ทีจ
่ องซือ
้ )

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุน
้ )

้ (บาท)
รวมเป็นเงินทงสิ
ั้ น

จานวนเงิน (ต ัวอ ักษร)

5.80
วัตถุประสงค์เพือ
่

 การลงทุน และ/หรือ เก็งกาไร  อืน่ ๆ (ระบุ)........................................................................................................................................................................................................................

้ หุ ้นโปรดเลือกวิธใี ดวิธห
หากข ้าพเจ ้าได ้รับการจัดสรรหุ ้นดังกล่าวแล ้ว ข ้าพเจ ้าตกลงให ้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (ผู ้จองซือ
ี นึง่ เท่านั น
้ )



ื้ ขายหล ักทร ัพย์ : ให ้ฝากใบหุ ้นสามัญตามจานวนทีไ่ ด ้รับการจัดสรรนั น
่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ
ในกรณีทม
ี่ บ
ี ัญชีซอ
้ ไว ้ในชือ
่ ผู ้ฝาก” และดาเนินการให ้บริษัท..................................................................
ื้ ขายหลักทรัพย์ชอ
ื่ .................................................................................................................
นาหุ ้นเข ้าฝากไว ้กับบริษัท ศูนย์รบ
ั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ
่ เข ้าบัญชีซอ

สมาชิกผู ้ฝากเลขที่

่ ผู ้จองซือ
้ ต ้องตรงกับชือ
่ บัญชีซอ
ื้ ขายหลักทรัพย์ มิฉะนั น
่ ของผู ้จองซือ
้ แทน)
เลขที.่ ................................................................................ซึง่ ข ้าพเจ ้ามีอยูก
่ ับบริษัทนั น
้ (ชือ
้ จะดาเนินการออกใบหุ ้นในชือ



ื้ ขายหล ักทร ัพย์ :
ในกรณีทไี่ ม่มบ
ี ัญชีซอ



่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ ้นเข ้าฝากไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข ้าบัญชีของบริษัทผู ้ออก
ให ้ฝากใบหุ ้นสามัญตามจานวนทีไ่ ด ้รับการจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
้ หุ ้นจะต ้องเสียค่าธรรมเนียมตามทีบ
หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพือ
่ ข ้าพเจ ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผู ้จองซือ
่ ริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)



่ ของข ้าพเจ ้าและจัดส่งใบหุ ้นให ้ข ้าพเจ ้าตามชือ
่ ทีอ
ให ้ออกใบหุ ้นสามัญตามจานวนทีไ่ ด ้รับจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
่ ยูท
่ รี่ ะบุไว ้ข ้างต ้นทางไปรษณียล
์ งทะเบียน โดยข ้าพเจ ้ายินดีมอบหมายให ้บริษัทฯ ดาเนินการใดๆ เพือ
่ ทาให ้การจัดทาใบหุ ้นและ
้ หุ ้น
ส่งมอบใบหุ ้นให ้แก่ข ้าพเจ ้าภายใน 15 วัน นั บจากวันปิ ดการจองซือ

ข้อมูลเพิม
่ เติมสาหร ับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) สาหร ับผูท
้ ป
ี่ ระสงค์นาหล ักทร ัพย์ฝากเข้าบ ัญชีบริษท
ั ผูอ
้ อกหล ักทร ัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)

 บุคคลธรรมดา : ทีอ่ ยูถ่ าวร เลขที.่ ...........................หมูท
่ .ี่ ..............ตรอก/ซอย .................................... ถนน...................................................... แขวง/ตาบล .......................................เขต/อาเภอ…..............................................
จังหวัด.................................ประเทศ..................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................สถานทีเ่ กิด(จังหวัด/ประเทศ) .........................................สัญชาติทส
ี่ อง (ถ ้ามี) ....................................

 นิต ิบุคคล

: ประเทศทีจ
่ ดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท .............................................................................................................................. สถานะของนิตบ
ิ ค
ุ คลตาม FATCA (FATCA STATUS) (โปรดตอบแบบสอบถามตามเอกสารแนบ)

- กรณีสถานะของนิตบ
ิ ค
ุ คลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู ้ถือหุ ้นชาวสหรัฐ ........................................................................................................................................................................................
- กรณีสถานะของนิตบ
ิ ค
ุ คลตาม FATCA เป็ น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN .................................................................................................................................................................................................................
ข ้าพเจ ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์เข ้าไว ้ในบัญชีบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าข ้อความตามทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นเป็ นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข ้าบัญชีบ ริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ก่อให ้เกิดความเสียหายใดๆ ขึน
้ แก่
บริษั ท ศูน ย์รับฝากฯ ไม่ว่าด ้วยประการใดๆ ข ้าพเจ ้ายอมรั บผิดและชดใช ้ค่าเสียหายให ้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ ้วน นอกจากนี้ ข ้าพเจ า้ รั บทราบว่าบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิ ดเผยข ้อมูลทีป
่ รากฏในเอกสารนี้ ให ้แก่กรมสรรพากร
หรือหน่วยงานอืน
่ ทีม
่ อ
ี านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ หน่วยงานทีม
่ ข
ี ้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข ้อมูลดังกล่าวได ้
้ หุ ้นสามัญดังกล่าวโดย
พร ้อมกันนี้ ข ้าพเจ ้าขอส่งเงินค่าจองซือ

 เช็ค 

แค็ชเชียร์เช็ค

 ดร๊าฟท์



เงินโอน

 การโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัต ิ (ATS) 

ื้ ขายหลักทรัพย์ เลขทีบ
การตัดเงินฝากจากบัญชีซอ
่ ัญชี............................................................

เลขทีเ่ ช็ค .................................................ลงวันที่ .................................................ธนาคาร .................................................สาขา ..........................................................

้ หุ ้นเป็ นเช็ค แค็ชเชียร์เช็ค และดร๊าฟท์ จะต ้องสามารถเรียกเก็บเงินได ้จากสานั กหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทาการ)
(ในกรณีทส
ี่ ง่ ค่าจองซือ
้ หุ ้นครัง้ นี้ ข ้าพเจ ้า
ในการจองซือ

้ วน ในรูปแบบ ( หนั งสือ  ซีดรี อม  อีเมล์)
 ได้ร ับหน ังสือชีช
 ได้ร ับข้อมูลสรุป (รวมทงผู
ั้ ท
้ ไี่ ม่ได้ใส่เครือ
่ งหมายใดๆ)

้ วน
 ไม่ประสงค์จะร ับหน ังสือชีช

(รวมทงผู
ั้ ท
้ ไี่ ม่ได้ใส่เครือ
่ งหมายใดๆ)

้ ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึน
้ โปรดระบุ............................................................................................................................
ในกรณีทจ
ี่ านวนเงินทีจ
่ ะใช ้ในการชาระค่าจองซือ
้ ไป หากผู ้ได ้รับผลประโยชน์ทแ
ี่ ท ้จริง* ไม่ใช่ผู ้จองซือ
*ผู ้ได ้รับผลประโยชน์ทแ
ี่ ท ้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู ้เป็ นเจ ้าของทีแ
่ ท ้จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค ้า หรือบุคคลทีล
่ ก
ู ค ้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู ้ใช ้อานาจควบคุมนิตบ
ิ ค
ุ คลหรือผู ้ทีม
่ ก
ี ารตกลงกันทางกฎหมาย
ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารตรวจสอบเพือ
่ ทราบข ้อเท็จจริงเกีย
่ วกับลูกค ้าทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้ วน ทัง้ นี้ ข ้าพเจ ้าเข ้าใจและยอมรับว่าหากข ้าพเจ ้าเข ้าข่ายเป็ นบุคคลตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้างต ้น ข ้าพเจ ้าจะไม่มส
ิ ธิในการจองซือ
้ หุ ้นครัง้ นี้
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าข ้าพเจ ้ามิใช่บค
ุ คลทีถ
่ ก
ู ห ้ามมิให ้จัดสรรหุ ้นให ้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือชีช
ี ท
้ ของผู ้จองซือ
้ หุ ้นทัง้ หมด
เว ้นแต่เป็ นการจัดสรรหุ ้นทีเ่ หลือจากการจองซือ
้ และการชาระเงินโดยผู ้จองซือ
้ หุ ้นต ้องเป็ นไปตามเงือ
้ วนเพือ
้ หุ ้นตกลงและรับทราบว่าบริษัทฯ มีสท
ิ ธิปฏิเสธไม่รับการจองซือ
้ หากผู ้จองซือ
้ หุ ้นกระทาผิด
ทัง้ นี้ การจองซือ
่ นไขตามทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือชีช
่ การออกและเสนอขายหุ ้นครัง้ นี้ ผู ้จองซือ
้ หุ ้นสามัญจานวนดังกล่าวหรือในจานวนตามทีบ
้ หุ ้นสามัญนี้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีท บ
้ ข ้าพเจ ้ายินยอมผูกพัน
เงือ
่ นไขดังกล่าว และข ้าพเจ ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ
่ ริษัทฯ จัดสรรให ้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ
ี่ ริษัทฯ ปฏิเสธการจองซือ
้ วน รวมทัง้ ในหนั งสือบริคณห์สนธิและข ้อบังคับของบริษัททีม
ตนเองตามเงือ
่ นไข ข ้อกาหนดและข ้อความใดๆ ในหนั งสือชีช
่ อ
ี ยูแ
่ ล ้วในขณะนี้ และ/หรือซึง่ จะแก ้ไขเพิม
่ เติมต่อไปในภายหน ้าด ้วย
ข ้าพเจ ้าตกลงและยินยอมให ้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิตบ
ิ ุคคลอืน
่ ใด) ทีข
่ ้าพเจ ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของข ้าพเจ ้ารวมถึงข ้อมูล
เกีย
่ วกับผู ้รับประโยชน์ทแ
ี่ ท ้จริงของข ้าพเจ ้า ให ้แก่ผู ้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ทัง้ นี้ เพือ
่ ปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ ง
การลงทุนในหุน
้ ย่อมมีความเสีย
้ ควรอ่านหน ังสือชีช
้ หุน
้ วนหรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) อย่างรอบคอบก่อนต ัดสินใจจองซือ
และผูจ
้ องซือ
้



่ .........................................................................ผู ้จองซือ
้
ลงชือ
(……………………………………………………………………………………….)

่ งทีย
้ หุ ้น
การประเมินความเสีย
่ อมรับได ้ (Suitability Test) เพือ
่ การจองซือ
่ งทีย
1. ข ้าพเจ ้าได ้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test จากบริษัทหลักทรัพย์ของผู ้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรือจากบริษัทหลักทรัพย์อน
ื่ มาแล ้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และรับทราบระดับความเสีย
่ อมรับได ้ของข ้าพเจ ้าแล ้ว
่ งของหุ ้นสามัญทีข
้ นี้จากผู ้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายแล ้ว
2. ข ้าพเจ ้ารับทราบระดับความเสีย
่ ้าพเจ ้าจะจองซือ
้ วนเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว
3. ข ้าพเจ ้าได ้ผ่านขัน
้ ตอนการดาเนินการทาความรู ้จักลูกค ้าและตรวจสอบเพือ
่ ทราบข ้อเท็จจริงเกีย
่ วกับลูกค ้า KYC/CDD และผ่านการศึกษาข ้อมูลในเอกสารสรุปข ้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์หรือหนังสือชีช
้ หุ ้นในครัง้ นี้ ข ้าพเจ ้ายังยืนยันและประสงค์ทจ
้ หุ ้นสามัญในครัง้ นี้ และได ้ลงลายมือชือ
่ เพือ
้ ด ้านล่าง โดย
ทัง้ นี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข ้าพเจ ้าออกมาว่า ข ้าพเจ ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือ
ี่ ะจองซือ
่ ยืนยันในฐานะผู ้จองซือ
่ งทีข
ข ้าพเจ ้ารับทราบว่า การลงทุนในหุ ้นสามัญครัง้ นี้ไม่เหมาะสมกับ ระดับ ความเสีย
่ ้าพเจ ้ายอมรับ ได ้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนั ้น หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ ้นสามัญนี้ต่อไปในอนาคต ผู ้จั ดการการจั ด
้
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายไม่มห
ี น ้าทีต
่ ้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
่ .........................................................................ผู ้จองซือ
้
ลงชือ
้ ในกรณีทผ
ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายสามารถปฏิเสธการจองซือ
ี่ ู ้ลงทุนทั่วไปยังไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารทาและไม่ยน
ิ ยอมทา



่ งตาม Suitability Test ได ้ต่ากว่าหุ ้นสามัญนี้ และไม่ลงนามยอมรับความเสีย
่ งของหุ ้นสามัญนี้
Suitability Test หรือผู ้ลงทุนรับความเสีย

(……………………………………………………………………………………….)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------้ หุน
้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด
หล ักฐานการร ับฝากการจองซือ
้ สาม ัญของบริษ ัท ริช สปอร์ต จาก ัด (มหาชน) (“บริษ ัทฯ”) (ผูจ
้ องซือ
้ ว้ ย)

้
วันทีจ
่ องซือ

 3 พฤศจิกายน 2560  6 พฤศจิกายน 2560  7 พฤศจิกายน 2560

เลขทีใ่ บจอง...................................................................

่ ตามใบจอง) .......................................................................................................................................
ผู ้จัดจาหน่าย ............................................................................................................ ได ้รับเงินจาก (ชือ
้ หุ ้นสามัญของบริษัทฯ จานวน .................................................................... หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 5.80 บาท รวมเป็ นเงิน .......................................................................................................................บาท
เพือ
่ จองซือ
โดยชาระเป็ น

 เงินโอน  การโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัต ิ (ATS)  การตัดเงินฝากจากบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี..............................................................................................................................
 เช็ค  แค็ชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์ เลขทีเ่ ช็ค .............................................ลงวันที่ ...................................ธนาคาร ..........................................สาขา .............................................................

้ ได ้รับการจัดสรรหุ ้นดังกล่าว ผู ้จองซือ
้ ให ้ดาเนินการ :
โดยหากผู ้จองซือ





ื้ ขายหลักทรัพย์เลขที่ ........................................................................................
ฝากใบหุ ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ
่ ผู ้ฝาก” เลขทีส
่ มาชิกผู ้ฝาก..................................บัญชีซอ
ฝากใบหุ ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข ้าบัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ
่ ข ้าพเจ ้า
้ ภายใน 15 วัน นับจากวันปิ ดการจองซือ
้ หุ ้น
ออกใบหุ ้นในนามผู ้จองซือ
เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รับมอบอานาจ……………………....................................................................

้ ประสงค์จะเปลีย
หมายเหตุ : หากผู ้จองซือ
่ นแปลงทีอ
่ ยูท
่ ใี่ ห ้ไว ้ โปรดแจ ้งการแก ้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ
่ ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ ารหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2009 9000

BROKER
่ บริษ ัท
ชือ

ผูฝ
้ ากเลขที่

่ บริษ ัท
ชือ

ผูฝ
้ ากเลขที่

002

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จากัด

030

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

003

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

032

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด

004

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

034

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

005

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จากัด (มหาชน)

038

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)

006

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

048

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)

007

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

050

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด

008

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

051

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด

010

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์รล
ิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

011

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

211

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด

013

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

213

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

014

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

221

ั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชน

015

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)

224

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

016

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

225

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

019

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จากัด

229

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด

022

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ิ ี้ จากัด

230

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด

023

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด

026

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

027

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

248

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก ้ จากัด

029

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)

924

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

SUB BROKER
236

ธนาคาร ทิสโก ้ จากัด (มหาชน)

243

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)

242

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

CUSTODIAN
301

ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

330

่ งไฮ ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน
่ จากัด (เพือ
ธนาคารฮ่องกงและเซีย
่ ตราสารหนี้)

303

ิ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู ้รับฝากทรัพย์สน

334

บริษัทหลักทรัพย์เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย
้ น)

304

่ งไฮ ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน
่ จากัด
ธนาคารฮ่องกงและเซีย

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

305

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

339

ิ )
ธนาคาร ทิสโก ้ จากัด (มหาชน) (เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

340

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ
่ ค ้าตราสารหนี)้

316

ธนาคารไอซีบซ
ี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

320

ิ )
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน

345

ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพือ
่ ลูกค ้า)

บริษทั ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน)
ส่วนที 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี เป็ นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชวน ซึงเป็ นเพียงข้อมูล
สรุปเกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี ยงของบริ ษท
ั ที ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษท
ั ฯ”) ดังนัน
 ผู้ลงทุน
ต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีชวนฉบับเต็ม ซึ งสามารถขอได้จากผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ หรืออาจ
ศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวนที บริ ษท
ั ฯ ยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที
website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที ออกใหม่ต่อประชาชน
บริ ษท
ั ริ ช สปอร์ต จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที 3 และ 6-7 พฤศจิ กายน 2560
ข้อมูลเกียวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย
ประเภทธุรกิ จ
จํานวนหุ้นที เสนอขาย
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

บริ ษท
ั ริ ช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) (“RSP”)
: จัดจําหน่ ายสินค้าประเภทรองเท้า (Footwear) เสือ
$ ผ้าและเครืองแต่งกายอืนๆ (NonFootwear) ภายใต้ตราสินค้าชัน
$ นํ าจากต่างประเทศ ได้แก่ Converse และ Pony
: หุน
้ สามัญเพิม ทุนจํานวน 200,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.97 ของจํานวนหุน้ ทีออก
และเรียกชําระแล้วทัง$ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม ทุนในครังนี
$ $
: (1) เสนอขายต่อประชาชนจํานวน 195,000,000 หุน
้ คิดเป็ นร้อยละ 25.32 ของจํานวน
หุน้ ทีออกและเรียกชําระแล้วทัง$ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิม ทุน
ในครังนี
$ $ โดยแบ่งเป็ น
เสนอขายต่ อ บุ ค คลตามดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ จ ัด จํ า หน่ ายหลั ก ทรัพ ย์ จํ า นวน
123,000,000 หุน
้
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 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.65 ของจํ า นวนหุ้ น ที อ อกและเรี ย กชํ า ระแล้ ว
ทัง$ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม ทุนในครังนี
$ $
:
รับประกันการจําหน่ ายอย่างแน่ นอนทัง$ จํานวน (Firm Underwriting)
:


 ไม่รบั ประกันการจําหน่าย

เงือนไขการจัดจําหน่ าย

(Best Effort)

ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 5.80 บาท ต่อหุน้
มูลค่าการเสนอขายรวม
: 1,160,000,000 บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ ายืนคําขออนุญาตต่อสํานักงานจนถึงวันเสนอขาย

 ไม่มี

 มี

มูลค่าที ตราไว้ (par)
: 1 บาท ต่อหุน
้
มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) :
1.32 บาทต่ อ หุ้ น คํ า นวณจากส่ ว นของผู้ ถ ื อ หุ้ น ตามงบการเงิน รวม ณ วัน ที 30
มิถุ นายน 2560 ซึง เท่า กับ 750.99 ล้า นบาท และหารด้วยจํานวนหุ้น ทีอ อกและ
เรีย กชํา ระแล้วทัง$ หมดของบริษทั ฯ ก่ อนการเสนอขายหุ้น ในครัง$ นี$ จํานวน 570
ล้านหุน้
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บริษทั ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน)
ที มาของการกําหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพือประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที เสนอขาย :
การกํ า หนดราคาเสนอขายหุ้น สามัญ เพิม ทุ น ของบริษ ัท ฯ ทีเ สนอขายในครัง$ นี$ กระทํ า โดยการสํา รวจความต้อ งการซื$อ
หลักทรัพย์ (Book Building) ซึง เป็ นวิธกี ารสํารวจปริมาณความต้องการซือ$ หุน้ สามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา
โดยการตัง$ ช่วงราคา (Price Range) ในระดับต่างๆ กัน แล้วเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจํานวนหุน้ ทีประสงค์
จะจองซื$อ มายังผู้จดั การการจัดจําหน่ า ยและรับ ประกันการจํา หน่ า ย ทัง$ นี$ บริษทั ฯ ร่ว มกับ ผู้จดั การการจัดจํา หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่ ายได้กําหนดราคาหุ้นสามัญทีจะเสนอขายในครัง$ นี$ ทรี าคา 5.80 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อ
กําไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 17.08 เท่า โดยคํานวณกําไรสุทธิต่อหุน้ จากผลกําไรสุทธิในช่วง 4
ไตรมาสย้อนหลัง ตัง$ แต่ว นั ที 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที 30 มิถุ นายน 2560 หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญทัง$ หมดของบริษ ทั ฯ
หลังจากการเสนอขายหุ้นในครัง$ นี$ ซึงเท่ากับ 770 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.34 บาท ทัง$ นี$
อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิดงั กล่าวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยทียงั มิได้พจิ ารณาถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริ หาร” ที ไม่ติด Silent Period : จํานวน 423,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 55 ของ
จํานวนหุน้ ทีอ อกและเรียกชําระแล้วทัง$ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม ทุนในครังนี
$ $
ตลาดรอง
:
SET
mai
หมวดธุรกิ จ (Sector)
: บริการ (พาณิชย์)
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน

:




profit test




market capitalization test

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
บริษ ัทฯ มีว ตั ถุ ประสงค์ในการนํ าเงินทีได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครัง$ นี$ หลังหักค่ าใช้ จ่ ายเกียวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์เป็ นจํานวนเงินสุทธิประมาณ 1,118.45 ล้านบาท ไปใช้ดงั ต่อไปนี$
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
จํานวนเงิ นที คาดว่าจะใช้ ระยะเวลาการใช้เงิ น
(ล้านบาท)
โดยประมาณ

. ลงทุนในการขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิม
2. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต
1

80.50
1,037.95

ภายในปี
ภายในปี

2562
2562

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี และภายหลังการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอาจ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายทีกําหนดไว้ได้ โดยจะขึน$ อยู่กบั ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และ
ความจําเป็ นในการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพือบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
รายละเอียดเกียวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริษทั ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ก่อตัง$ บริษทั เมือวันที 25 กันยายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม แรก 5 ล้าน
บาท เพือประกอบธุรกิจจัดจําหน่ ายสินค้าประเภทรองเท้า (Footwear) เสือ$ ผ้าและเครืองแต่งกายอืนๆ (Non-Footwear) ภายใต้
ตราสินค้าชัน$ นํ าจากต่างประเทศ โดยบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิจาก Converse Inc. (“Converse”) ในการผลิตสินค้าประเภทรองเท้า
(Footwear) เสื$อผ้า (Apparel) และเครืองแต่ งกายอืนๆ (Accessories) ภายใต้ตราสินค้า Converse ซึงรวมถึงการใช้ตราสินค้า
Converse ในการทําการตลาด ขาย จัดจําหน่ าย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ทัง
$ นี$ สินค้าภายใต้
ตราสินค้า Converse ทีบริษทั ฯ จําหน่ ายจะมีครบทุกกลุ่มสินค้าตัง$ แต่รองเท้า (Footwear) เสือ$ ผ้า (Apparel) ไปจนถึงเครือง
แต่งกายอืนๆ ได้แก่ กระเป๋ า (Bag) หมวก (Cap) ถุงเท้า (Sock) และเชือกรองเท้า (Lace) เพือให้สนิ ค้ามีความหลากหลายและ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

ส่วนที 1 หน้า 2

บริษทั ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน)
บริษ ทั ฯ มีการจําหน่ ายสินค้าทัง$ ในลักษณะขายปลีกและขายส่ง โดยการจําหน่ ายในลักษณะขายปลีกเป็ นการจําหน่ าย
ให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั วไปผ่านร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ (Mono Brand Store) และเคาน์ เตอร์จําหน่ ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า
(Shop-in-Shop) เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และซูเปอร์สปอร์ต เป็ นต้น
ซึงจะเป็ นลักษณะการฝากขาย (Consignment) โดย ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 บริษทั ฯ มีรา้ นค้าปลีกของบริษทั ฯ จํานวน 41
แห่ง และเคาน์เตอร์จาํ หน่ ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าจํานวน 114 แห่ง นอกจากนี$ บริษทั ฯ ยังมีการขายส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทีเป็ น
ร้านจําหน่ ายเสือ$ ผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กฬ
ี า ทัง$ ในลักษณะทีเ ป็ นเครือข่าย (Chain Stores) และร้านค้าทั วไป
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Converse บริษทั ฯ จะสั งผลิตรองเท้าจากโรงงานของบริษทั เบเนฟิ ท ชูส์ จํากัด
(“BNS”) ซึงบริษทั ฯ ถือหุ้นใน BNS คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทัง$ หมด โดย BNS ประกอบ
ธุรกิจผลิตรองเท้า มีกําลังการผลิตสูงสุดสามารถผลิตรองเท้าจํานวน 1,200,000 คู่ต่อปี ปั จจุบนั BNS ผลิตรองเท้าภายใต้ตราสินค้า
Converse เพือจําหน่ ายให้แก่บริษท
ั ฯ ทัง$ หมด นอกจากนี$ บริษทั ฯ ยังสั งซื$อสินค้าประเภทรองเท้าจาก Converse อีกด้วย ในส่วน
ของสินค้าประเภทเสือ$ ผ้าและเครืองแต่งกายอืนๆ บริษทั ฯ จะสั งซื$อสินค้าสําเร็จรูปโดยตรงจาก Converse และสั งซื$อจากผูร้ บั จ้าง
ผลิตภายนอก (OEM) ทีผ า่ นการรับรองมาตรฐานจาก Converse
เพือเป็ นการต่อยอดความเชียวชาญในการจัดจําหน่ ายรองเท้าทีได้รบั สิทธิจากตราสินค้าชัน$ นํ าจากต่างประเทศ รวมทัง$
เพือเป็ นการลดความเสีย งทางธุรกิจ เมือวันที 21 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญากับ Pony International Limited
ประเทศฮ่ อ งกง โดยบริษ ัท ฯ ได้ร บั สิทธิในการออกแบบ ผลิต รวมถึงการใช้ ตราสินค้าในการขาย จัดจําหน่ าย โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ส ินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony แต่ เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทัง$ นี$ บริษทั ฯ เริม จําหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony ในประเทศไทยเมือต้นเดือนกันยายนทีผ่านมา
โดยเป็ นการจําหน่ ายผ่านเคาน์ เตอร์จําหน่ ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเป็ นหลัก ซึงบริษทั ฯ เปิ ดเคาน์ เตอร์จําหน่ ายสินค้า Pony ใน
ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกทีเซ็นทรัล เวสต์เกต เมือวันที 1 กันยายน 2560 และสําหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Pony
ในปี 2560 ในส่วนของสินค้าประเภทรองเท้าในช่วงแรกบริษทั ฯ จะจัดหาโดยสั งผลิตจากผู้ร บั จ้างผลิตภายในประเทศและสั งซื$อ
สินค้าสําเร็จรูปจาก Pony และในส่วนของสินค้าประเภทเสื$อผ้าและเครืองแต่งกายอืนๆ บริษทั ฯ จะจ้างผู้รบั จ้างผลิตภายนอก
(OEM) ทัง
$ ในและต่างประเทศ
จากการที Converse มีนโยบายทีต้องการให้บริษทั ฯ สั งซื$อสินค้าสําเร็จรูปโดยตรงจาก Converse มากขึน$ ประกอบกับ
เพือให้ก ารจัดหาผลิต ภัณ ฑ์ของ Pony มีค วามคล่ องตัว และสามารถบริห ารจัด การสิน ค้า คงคลัง ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และด้วยเงือนไขของ Converse ทีไม่อนุ ญาตให้ใช้สายการผลิตสินค้า Converse ร่วมกับตราสินค้าอืน บริษทั ฯ
จึงมีแผนทีจ ะใช้โรงงานของ BNS ในการผลิตรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Pony ในปี 2561 ทําให้รองเท้า Converse ทีบริษทั ฯ สั ง
ผลิตจาก BNS อยู่ในปั จจุบนั ได้แก่ รุ่น Chuck Taylor All Star และรุ่น CONS Star Player ซึงเป็ นรองเท้ากลุ่ม Basic จะต้อง
สั งซือ$ จาก Converse ทัง$ หมด ซึง ต้นทุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้าโดยการสั งซื$อจาก Converse จะสูงกว่าต้นทุนการ
จัดหาจากการสั งผลิตทีโรงงานของ BNS จากเหตุผลดังกล่าวจะส่งผลทําให้อตั รากําไรขัน$ ต้นของผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้ารุ่น
ดัง กล่ า วลดลงประมาณ ร้อยละ 9.50-15.50 และเพือลดผลกระทบดังกล่าวบริษทั ฯ จึงมีแผนทีจะปรับเพิมราคาขายสินค้าโดย
พิจารณาเทียบเคียงกับแบรนด์คู่แข่งในท้องตลาด ประกอบกับตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน จะมีการปรับลดอัตราภาษี
นํ าเข้าผลิตภัณฑ์รองเท้าจากประเทศจีน โดยปั จจุบนั อยูท่ อี ตั ราร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 5 ในปี 2561 ภายหลังจากการปรับเพิม ราคา
ขายสินค้าตามแผนของบริษทั ฯ และผลกระทบจากการลดลงของภาษีนําเข้าแล้วจะทําให้อตั รากําไรขัน$ ต้นของผลิตภัณฑ์ประเภท
รองเท้ารุ่นดังกล่าวลดลงประมาณร้อยละ 3.50-5.50 นอกจากนี$ บริษทั ฯ ยังมีแนวทางในการดําเนิ นการเพือลดผลกระทบจากการ
ลดลงของอัตรากําไรขัน$ ต้นตามทีกล่าวข้างต้นเพิม เติม โดยบริษทั ฯ จะเพิม สัดส่วนการจําหน่ ายสินค้าทีมอี ตั รากําไรขัน$ ต้นทีสูงเพิม
มากขึ$น ประกอบกับตัง$ แต่ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีแผนสั งผลิตรองเท้าจาก BNS เพิมขึ$นเพือเตรียมไว้
จําหน่ ายในปี 2561 โดยประเมินจากยอดขายเฉลียช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมทีผ่านมา ทัง$ นี$ บริษทั ฯ มีเป้ าหมายทีจะกําหนด
สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าทีซ$อื สําเร็จรูปจาก Converse และ OEM ในปี 2561 ประมาณร้อยละ 80 ของรายได้จากการ
ขายรวม และรายได้จากการขายสินค้าทีผ ลิตโดย BNS ซึง รวมถึงสต็อกรองเท้า Converse และสินค้าประเภทรองเท้าของ Pony
ซึง จะมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการขายรวม
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษท
ั ฯ
ในปี 2557-2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2560 รายได้จากการขายทัง$ หมดของกลุ่มบริษทั ฯ มาจากการจัดจําหน่ ายสินค้าภายใต้
ตราสินค้า Converse โดยมีรายละเอียดดังนี$
ปี
ปี
ปี
ม.ค. มิ .ย.
ประเภทของรายได้
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
2557

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์รองเท้า

2558

2559

-

2560

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

99.34

1 117.86

99.50

1 358.84

99.62

597.32

99.37

5.41

0.66

5.67

0.50

5.22

0.38

3.80

0.63

816.72

100.00

1 123.53

100.00

1 364.07

100.00

601.12

100.00

(Footwear)

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เสือ
 ผ้าและ
เครือ
 งแต่งกายอืนๆ

(Non-Footwear)

รวมรายได้จากการขาย
รายได้อน
ื *

รวมรายได้ทงั  หมด
หมายเหตุ

:

,
,

,
,

รายได้อน
ื ทีส
 าํ คัญ ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย
 รับ และกําไรจากอัตราแลกเปลีย
 น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที 6 มิถุนายน 2560 และภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน สามารถสรุปได้ดงั นี$

ก่อนการเสนอขาย
หุ้นเพิ! มทุน
จํานวนหุ้น
ร้อยละ

รายชื!อผูถ้ ือหุ้น
1

หลังการเสนอขาย
หุ้นเพิ! มทุน
จํานวนหุ้น
ร้อยละ

1.

บริษท
ั ริช สปอร์ต โฮลดิง จํากัด

171,000,000

30.00

171,000,000

22.21

2.

นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

133,000,100

23.33

133,000,100

17.27

133,000,100

23.33

133,000,100

17.27

32,999,800

23.33

132,999,800

17.27

570,000,000

100.00

570,000,000

4.03

3.
4.

2

นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

2

นายภาณุ วช
ิ ญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

รวมจํานวนหุน
้ ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์

จํานวนหุน
้ ทีเ สนอขายต่อกรรมการ ผูบ
้ ริหาร และพนักงานของบริษท
ั ฯ และบริษท
ั ย่อย

5,000,000

0.65

จํานวนหุน
้ ทีเ สนอขายต่อประชาชน

195,000,000

25.32

รวมจํานวนหุน
้ หลังการเสนอขายหลักทรัพย์

770,000,000

100.00

หมายเหตุ

:

1)

รายชือ
 ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของ บริษท
ั ริช สปอร์ต โฮลดิง จํากัด ณ วันที 30 เมษายน

รายชื!อผูถ้ ือหุ้น

จํานวนหุ้น

ร้อยละ

1.

นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

33,334

33.334

2.

นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

33,333

33.333

3.

นายภาณุ วช
ิ ญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

33,333

33.333

100,000

100.000

รวม
2)

2560

นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ และนายภาณุ วช
ิ ญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ เป็ นน้องชายของนางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

คณะกรรมการบริ ษท
ั
ณ วันที 6 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีกรรมการจํานวนทัง$ สิน$ 7 ท่าน ประกอบด้วย
1. พลเอกไพรัช โพธิ Eอุบล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
กรรมการ
3. นายสมโรจน์ ศิรโ
ิ สภณา
กรรมการ
4. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย
กรรมการ
5. นายมานิต นิธป
ิ ระทีป
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายชัยศักดิ E อังค์สว
ุ รรณ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายอุดม ตัง
$ มานะสกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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สรุปปัจจัยความเสียง
1.
ความเสีย งจากการพึง พิงตราสินค้า Converse เพียงตราสินค้าเดียว
เนืองจากรายได้ทงั $ หมดของบริษทั ฯ มาจากการจําหน่ ายสินค้า Converse เพียงตราสินค้าเดียว ซึงหากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั
การต่อสัญญาจาก Converse หรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกียวกับการรับประกันค่าธรรมเนี ยมสิทธิขนั $ ตําและ
ยอดขายขัน$ ตําซึงระบุในสัญญาการให้สทิ ธิ (License Agreement) จนเป็ นเหตุให้ถูกบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดอายุ
ของสัญญา อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา
14 ปี ทผ
ี ่านมา บริษทั ฯ ได้รบั การต่อสัญญาจาก Converse อย่างต่อเนือง โดยสามารถบริหารยอดขายให้เติบโตต่อเนือง
ทุก ปี และตอบสนองนโยบายและเป้ า หมายยอดขายของ Converse ได้อ ย่างมีประสิท ธิภ าพและสามารถปฏิบ ตั ิต าม
ข้อกําหนดเกีย วกับการรับประกันค่าธรรมเนียมสิทธิขนั $ ตําและยอดขายขัน$ ตําตามทีระบุในสัญญามาโดยตลอด ผูบ้ ริหารจึง
เชือมั นว่าบริษทั ฯ จะได้รบั การสนับสนุ นและไว้วางใจจาก Converse ได้อย่างต่อเนืองและมั นคง นอกจากนี$ เพือเป็ นการ
ลดความเสีย งข้างต้น บริษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาเพือรับสิทธิในการจัดจําหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony แต่เพียงผูเ้ ดียว
ในประเทศไทย กัม พูช า และสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว เมือวันที 21 ธันวาคม 2559 ซึงจะทํา ให้บริษทั ฯ
สามารถขยายกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้กว้างและหลากหลายมากยิง ขึน$ อีกด้วย
2.
ความเสีย งจากการเริม จําหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าใหม่
จากการทีบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิจาก Pony International Limited ประเทศฮ่องกง ในการจัดจําหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า
Pony แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) ในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึงในสัญญาการ
ให้สทิ ธิ (Licnese Agreement) มีการกําหนดเงือนไขเกีย วกับการรับประกันยอดขายขัน$ ตํา หากบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงือนไขต่อเนืองกันเป็ นเวลา 2 ปี ผูใ้ ห้สทิ ธิมสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ดังนัน$ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย งจากการถูกบอก
เลิกสัญญาก่อนครบกําหนดอายุของสัญญา หากบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนด ยิง ไปกว่านัน$ บริษทั ฯ
เพิง เริม จําหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony ในประเทศไทยเมือเดือนกันยายนทีผ่านมา บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย งจาก
การทีย อดขายไม่เป็ นไปตามทีบ ริษทั ฯ คาดหมายหรือประมาณการไว้อาจไม่คมุ้ กับเงินลงทุน ซึงจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม เนืองจากตราสินค้า Pony ค่อนข้างเป็ นแบรนด์ใหม่สําหรับตลาดในประเทศไทย ทัง$
บริษทั ฯ และเจ้าของตราสินค้าจึงต้องร่วมกันสร้างแบรนด์ให้เป็ นทีร จู้ กั ยอดขายขันตํ
$  าทีกําหนดในสัญญาการให้สทิ ธิจงึ เป็ น
จํานวนทีสมเหตุสมผลและคํานึงถึงช่วงเวลาทีบริษทั ฯ จะต้องใช้เวลาในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพือสร้างแบรนด์ ซึง
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มั นใจว่าจะสามารถบรรลุขอ้ กําหนดดังกล่าวได้ และถึงแม้แบรนด์ Pony จะเป็ นตราสินค้าใหม่ทบี ริษทั
ฯ เพิง เริม จัดจําหน่ าย แต่จากการทีท มี ผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั ฯ ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์และความชํานาญในอุตสาหกรรม
รองเท้าและเครืองแต่งกายอืนๆ มาเป็ นเวลานาน ทําให้สามารถกําหนดกลยุทธ์การตลาดและแนวทางการบริหารงานด้าน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง$ นี$ ในช่วงแรกบริษทั ฯ จะจําหน่ ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony ผ่านเคาน์ เตอร์จําหน่ าย
สินค้าในห้างสรรพสินค้าเป็ นหลัก เนืองจากใช้เงินลงทุนน้อย และช่วยลดความเสีย งจากการลงทุนได้

ความเสีย งจากการบริหารสินค้าคงคลัง
4.
ความเสีย งจากการลงทุนขยายร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ และเคาน์เตอร์จาํ หน่ ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า
5.
ความเสีย งจากการทีบ ริษทั ฯ มีแผนในการจัดหาสินค้าประเภทรองเท้าโดยสั งซือ$ โดยตรงจาก Converse
บริษทั ฯ มีแผนในการใช้โรงงานของ BNS ในการผลิตรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Pony แทนการผลิตรองเท้า Converse และ
สั งซื$อสินค้าสําเร็จรูปทัง$ หมดจาก Converse ในปี 2561 การดําเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้ต้นทุนในการจัดหารองเท้า
จาก Converse เพิม ขึน$ และบริษทั ฯ อาจต้องเก็บสต็อกสินค้าเพิม ขึน$ เนืองจากระยะเวลาในการขนส่งสินค้า (Lead Time)
ทีน านขึ$น จึง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ฐานะการเงิน และผลการดํ า เนิ น งานของบริษ ัท ฯ อย่ า งไรก็ต าม เนื อ งจากรองเท้ า
Converse ส่วนใหญ่ทส
ี ั งผลิตจาก BNS อยูใ่ นปั จจุบนั นัน$ เป็ นรองเท้ากลุ่ม Basic ซึงบริษทั ฯ สามารถสั งซื$อจาก Converse
ได้ทุกเดือน โดยเมือพิจารณาระยะเวลาตัง$ แต่ส ั งซือ$ จนถึงได้รบั สินค้าระหว่างการสั งซื$อจาก Converse และสั งซื$อจาก BNS
จะใกล้เคียงกันบริษทั ฯ จึงไม่จําเป็ นทีจะต้องเก็บสต็อ กสินค้าเพิม ขึ$นเป็ นจํานวนมากนัก และสําหรับต้น ทุนการสั งซื$อ
รองเท้าโดยตรงจาก Converse ซึงสูงกว่าต้นทุนการผลิตโดย BNS บริษทั ฯ ก็มแี ผนปรับเพิม ราคาขายสินค้าประกอบกับ
การลดลงของอัตราภาษีนํา เขาผลิตภัณ ฑ์ประเภทรองเท้า จากจีนในปี 2561 จากปั จจุบนั ร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 5 ซึง
เป็ นไปตามข้อ ตกลงการค้า เสรีอ าเซีย น -จีน ซึง ภายหลัง จากการปรับ เพิม ราคาขายสิน ค้า ตามแผนของบริษ ัท ฯ และ
3.
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ผลกระทบจากการลดลงของภาษีนําเข้าแล้วจะทําให้อตั รากําไรขัน$ ต้นของผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้ารุ่น Basic ทีผลิตที
BNS ลดลงประมาณร้อ ยละ 3.50-5.50 นอกจากนี$ บริษ ท
ั ฯ ยังมีแผนทีจะเพิม สัดส่วนการจําหน่ ายสินค้าทีมอี ตั รากําไร
ขันต้
$ นทีสูงเพิม มากขึน$ รวมถึงมีแผนสั งผลิตรองเท้าจาก BNS เพิม ขึน$ ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2560 เพือเตรียม
ไว้จาํ หน่ ายในปี 2561 ซึง จะช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของอัตรากําไรขันต้
$ นดังกล่าวได้
ความเสีย งจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสีย งจากการเช่าใช้ระบบ ERP
ความเสีย งจากการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพืน$ ที
ความเสีย งจากอัตราแลกเปลีย นเงินตราต่างประเทศ
เนื อ งจากบริษ ทั ฯ มีก ารจัด หาสิน ค้า สํา เร็จ รู ป จากต่ า งประเทศและยัง มีก ารจ่า ยชํ า ระค่า สิท ธิ (Royalty Fee) และ
ค่าธรรมเนียมการจัดหาสินค้าให้แก่ Converse เป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับบริษทั ย่อยก็มกี ารจัดหาวัตถุดบิ จาก
ต่างประเทศ นอกจากนี$ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายในการจัดหาสินค้าประเภทรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Converse โดยการ
นํ าเข้าจาก Converse ทัง$ หมด ในปี 2561 ในขณะทีรายได้จากการขายสินค้าทัง$ หมดเป็ นสกุลเงินบาท ดังนัน$ ความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลีย นจึงอาจส่งผลต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย งดังกล่าว จึงมี
นโยบายในการกําหนดราคาสินค้าโดยคํานึงถึงความเสีย งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน ประกอบกับในการจ่ายชําระ
ค่าสินค้าสําเร็จรูปทีส ั งซื$อจากต่างประเทศนัน$ ส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายชําระค่าสินค้าล่วงหน้ าก่อนการรับสินค้า ซึงจะทําให้
บริษทั ฯ สามารถกําหนดราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนของสินค้าได้ นอกจากนี$ บริษทั ฯ จะมี
การติดตามข่าวสารและความเคลือนไหวของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ และจะพิจารณาป้ องกันความเสีย ง
ด้วยการซื$อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจําเป็ น
ความเสีย งจากการเปลีย นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคตามกระแสนิยม
ความเสีย งจากการแข่งขันในธุรกิจ
ความเสีย งจากการทุจริตของพนักงาน
ความเสีย งจากการขาดแคลนแรงงาน
ความเสีย งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื หุน้ เกินกว่าร้อยละ 50
ความเสีย งเกีย วกับตลาดรองสําหรับการซือ$ ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ

สรุปฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของบริ ษท
ั ฯ และบริ ษท
ั ย่อยสําหรับปี 2557-2559 และงวด 6 เดือนปี 2560
งบการเงิ นเสมือน
งบการเงิ นรวม
รายละเอียด
ปี
ปี
ปี
ม.ค. มิ .ย.
646.39
727.18
873.34
912.15
สิ นทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
198.29
224.99
212.39
161.16
หนี สินรวม
(ล้านบาท)
448.1
502.19
660.95
750.99
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
(ล้านบาท)
816.72
1,123.53
1,364.07
601.12
รายได้รวม
(ล้านบาท)
718.31
810.43
984.64
449.70
ค่าใช้จ่ายรวม
(ล้านบาท)
75.99
246.09
298.76
122.16
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)
0.38
1.23
0.85
0.21
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น (
(บาท/หุน
้ )
2557

2558

2559

-

2560

EPS) (Fully Diluted)

(มูลค่าทีต
 ราไว้ =

1

บาท)

1)

อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนผูถ้ ือหุ้น (
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (

(เท่า)

D/E)

ROA)

ROE)

หมายเหตุ

0.45

(%)

11.76

(%)

16.96

2)
2)

0.45

0.32

0.21

35.83

37.33

27.37

51.79

51.37

34.61

3)

3)

:

1)

คํานวณโดยปรับมูลค่าทีต
 ราไว้เป็ นหุน
้ ละ

2)

เนืองจากไม่มข
ี อ
้ มูลงบการเงินรวมในปี

2556

ของผูถ
้ อ
ื หุน
้ จากงบการเงินรวมปี

เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้ค่าเฉลีย
 ระหว่างต้นงวดและปลายงวด

3)

ปรับให้เป็ นตัวเลขเต็มปี เพือ
 การเปรียบเทียบ

2557

1

บาท เพือ
 การเปรียบเทียบ
ในการคํานวณอัตราส่วนดังกล่าวจึงเป็ นการคํานวณโดยใช้ขอ
้ มูลสินทรัพย์รวม และส่วน
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คําอธิ บายเกียวกับฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของบริ ษท
ั ฯ และบริ ษท
ั ย่อย
ผลการดําเนิ นงาน
ในปี 2557-2559 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 811.31 ล้านบาท จํานวน 1,117.86 ล้านบาท และจํานวน
1,358.84
ล้านบาท ตามลํา ดับ คิด เป็ นอัตราการเติบ โตร้อ ยละ 37.79 และร้อยละ 21.56 โดยหากพิจารณาตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ รายได้จากการขายของบริษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก ประกอบด้วย (1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
รองเท้า (Footwear) ซึง ถือเป็ นรายได้หลักของบริษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของรายได้จากการขายรวม โดยในปี
2557-2559 บริษท
ั ฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์รองเท้าจํานวน 657.89 ล้านบาท จํานวน 907.23 ล้านบาท และจํานวน
1,086.63 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 37.90 และร้อยละ 19.77 ตามลําดับ สาเหตุทร
ี ายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์รองเท้าเติบโตอย่างมีนยั สําคัญในปี 2558 เป็ นผลมาจากกระแสความนิยมรองเท้ากลุ่ม Basic ทีได้รบั อิทธิพลมาจาก
ศิลปิ นดาราทีมชี  อื เสียง ประกอบกับกระแสการแต่งกายแนวสปอร์ตแฟชั นเป็ นทีนิยมมากขึ$น ส่งผลทําให้รายได้จากการขาย
รองเท้ากลุ่ม Basic เพิม ขึน$ อย่างมีนยั สําคัญในปี 2558 ในขณะทีก ารเติบโตของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์รองเท้าในปี 2559
ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการปรับราคาสินค้า (2) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เสือ$ ผ้าและเครืองแต่งกายอืนๆ (Non-Footwear)
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการขายรวม ซึง ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี$ ได้แก่ สินค้าประเภทกระเป๋ า เสือ$ ผ้า
และหมวก โดยในปี 2557-2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มเสือ$ ผ้าและเครืองแต่งกายอืนๆ จํานวน 153.42
ล้านบาท จํานวน 210.63 ล้านบาท และจํานวน 272.21 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 37.29 และร้อยละ
29.24 ซึง
 เป็ นผลจากการทีบ ริษทั ฯ มีนโยบายทีจ ะเพิม สัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มเสือ$ ผ้าและเครืองแต่งกายอืนๆ
ให้มากขึน$ โดยมีการออกแบบสินค้าโดยเฉพาะสินค้าประเภทกระเป๋ าและหมวกให้มคี วามหลากหลายสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคมากยิง ขึน$
หากพิจารณาจากรายได้จากการขายของบริษทั ฯ โดยแยกตามประเภทของช่องทางการจัดจําหน่ าย จะสามารถแบ่งได้
เป็ น 3 ประเภทหลัก ประกอบด้วย (1) รายได้จากการขายผ่านเคาน์ เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ซึงเป็ 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 ซึง
เป็ นผลมาจากยอดขายเฉลียต่อสาขา (Same Store Sales) และจํานวนจุดขายในห้างสรรพสินค้าทีเพิม ขึน$ อย่างต่อเนือง (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 ทีเ พิม
 ขึน$ อย่างมากจากกระแสการแต่งกายแนวสปอร์ตแฟชั น ประกอบ
กับ บริษ ทั ฯ ได้ทํ า กิจ กรรมส่ง เสริม การตลาดสํา หรับ สินค้า กลุ่ ม เสื$อ ผ้า และเครือ งแต่ ง กายอืน ๆ กับ ลู ก ค้า กลุ่ มขายส่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพือปรับสัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มเสือ$ ผ้าและเครืองแต่งกายอืนๆ ให้เพิม มากขึน$ 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
อัตราการเติบโตร้อยละ 33.34 และร้อยละ 34.68 ซึงเป็ นผลจากการทียอดขายเฉลียต่อสาขา (Same Store Sales) เติบโต
เพิม ขึน$ อย่างต่อเนือง ประกอบกับบริษทั ฯ มีการเปิ ดร้านค้าปลีกเพิม ขึน$ ในทุกปี
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีต้นทุนขายจํานวน 397.81 ล้านบาท ในปี 2557 จํานวน 492.92 ล้านบาท ในปี 2558 และ
จํานวน 636.52 ล้านบาท ในปี 2559 คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
$ นเท่ากับร้อยละ 50.97 ร้อยละ 55.91 และร้อยละ 53.16 ตามลําดับ
สาเหตุทอี ตั รากําไรขัน$ ต้นปี 2558 ปรับตัวเพิม ขึน$ จากปี 2557 เป็ นผลมาจากการทียอดขายของบริษทั ฯ เพิม ขึน$ ทําให้บริษทั
ย่อยมีการใช้กําลังการผลิตรองเท้าเพิม ขึน$ จากร้อยละ 58.34 ในปี 2557 เป็ นร้อยละ 69.27 ในปี 2558 และร้อยละ 81.22 ในปี
2559 จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่ วยลดลงจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการ
เช่าโรงงานของบริษทั ย่อยลดลงจากการทีก ลุ่มบริษทั ฯ ได้ทําการซือ$ ทีด นิ และอาคารทีใช้เป็ นสถานประกอบการแทนการเช่าเมือ
ปลายปี 2557 จึงทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ปีละ 11.40 ล้านบาท สําหรับอัตรากําไรขัน$ ต้นปี 2559
ทีล ดลงจากปี 2558 เป็ นผลมาจากการทีสดั ส่วนการนํ าเข้าสินค้าสําเร็จรูปจาก Converse และ OEM เพิม ขึน$ จากร้อยละ 37.20
เป็ นร้อยละ 36.47 และร้อยละ 43.21 ในปี 2557-2559 ตามลําดับ ในขณะทีค่าเงินบาทมีแนวโน้ มอ่อนค่าอย่างต่อเนืองจึงทําให้
ต้นทุนการจัดหาสินค้าสําเร็จรูปของบริษทั ฯ เพิม ขึน$ ประกอบกับ Converse มีการปรับอัตราค่าสิทธิทบี ริษทั ฯ ต้องจ่ายเพิม ขึน$
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นอกจากนี$ 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 ค่าใช้จ่ายในการขายทีสําคัญของกลุ่มบริษทั ฯ ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน ซึงส่วนใหญ่เป็ น
ค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่พนักงานขาย โดยบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายพนักงานขายเพิม ขึน$ ต่อเนื องจากจํานวน 59.80 ล้านบาท ในปี
2557 เป็ นจํา นวน 75.45 ล้า นบาท ในปี 2558 และจํา นวน 89.35 ล้า นบาท ในปี 2559 ซึงสอดคล้อ งกับรายได้จากการขายที
เพิม ขึ$น (2) ค่าใช้จ่ายทางการตลาด โดยในปี 2557-2559 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเท่ากับ 35.37 ล้านบาท จํานวน
63.79 ล้ า นบาท และจํ า นวน 48.69 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ โดยค่ า ใช้ จ่ า ยทางการตลาดในปี 2558 เพิม ขึ$น อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ
เนื อ งจากบริษ ทั ฯ เริม ใช้ส อื โฆษณาประเภทต่ างๆ เช่ น สือ โฆษณาในโรงภาพยนต์ และวิท ยุ เป็ น ต้น เพือ เป็ น แนวทางใน
เลือกใช้สอื ทีส ามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด ขณะทีในปี 2559 บริษทั ฯ ได้เน้ นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือออนไลน์ทงั $ ในส่วนทีเป็ น Facebook, YouTube เป็ นหลัก เนืองจากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักของบริษทั ฯ
เป็ นกลุ่มนักศึกษา วัยรุน่ วัยเริม ทํางาน ทีน ิยมใช้ Social Media กันอย่างแพร่หลาย (3) ค่ า เช่ า พื$น ที ร้า นค้ า ปลีก ของบริษ ัท ฯ
(Mono Brand Store) โดยบริษท
ั ฯ มีค่าเช่าจ่ายในปี 2557-2559 จํานวน 18.03 ล้านบาท จํานวน 21.04 ล้านบาท และจํานวน
42.03 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 16.72 และร้อยละ 99.74 ตามลําดับ โดยค่าเช่าในปี 2559 เพิม
 ขึน$ จากปี 2558
อย่างมีนัยสํา คัญ เนื องจากบริษทั ฯ มีการเปิ ดร้า นค้าปลีกในศูนย์การค้า ชัน$ นํ าใจกลางเมืองตัง$ แต่ช่วงกลางปี 2558 ซึงสาขา
ดังกล่าวมีอตั ราค่าเช่าทีส งู กว่าอัตราค่าเช่าของร้านค้าปลีกเดิมทีม อี ยู่ นอกจากนี$ บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ั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 อย่างมีนยั สําคัญ เป็ นผลมาจากการทีใ นช่วงปลายปี 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในองค์กรเพือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที โดยปรับลดจํานวนพนักงานลงอย่างมีนัยสําคัญ ทําให้บริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย ต้องจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างจํานวน 27.08 ล้านบาท และส่งผลทําให้ค่าใช้จ่ายพนักงานในปี 2558 โดยเฉพาะอย่าง
ยิง เงินเดือนลดลงอย่างมากจากปี 2557 ทัง$ นี$ ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนทีเหลือจะเป็ นค่าใช้จ่ายทีค่อนข้างคงที เช่น ค่าเสือม
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 คิ ด เป็ นอัต รากํ า ไรสุ ท ธิ ร ้ อ ยละ 9.30 ร้ อ ยละ 21.90 และร้ อ ยละ 21.90
ตามลําดับ
สําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2560 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 597.32 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จาก
การขายผลิตภัณฑ์รองเท้า และผลิตภัณฑ์เสือ$ ผ้าและเครืองแต่งกายอืนๆ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 77.17 และร้อยละ 22.83ของ
รายได้จากการขาย ตามลําดับ ทัง$ นี$ รายได้จากการขายในงวด 6 เดือนแรกปี 2560 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนคิดเป็ น
ร้อยละ 12.27 เป็ นผลมาจากการชะลอการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค ในขณะทีมตี ้นทุนขายจํานวน 281.62 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารจํานวน 167.88 ล้านบาท ส่งผลทําให้บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 122.16 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ ร้อย
ละ 20.32
ฐานะทางการเงิ น
ณ สิน$ ปี 2557-2559 และสิ$นไตรมาส 2 ของปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 646.39 ล้านบาท
จํานวน 727.18 ล้านบาท จํานวน 873.34 ล้านบาท และจํานวน 912.15ล้านบาท ตามลําดับ ซึงสินทรัพย์ทสี ําคัญของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ได้แก่ ลูกหนี$การค้า สินค้าคงเหลือ และทีด นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยในปี 2559 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที
สําคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็ นร้อยละ 22.78 ร้อยละ 22.71 และร้อยละ 18.95 ตามลําดับ และสําหรับไตรมาส 2 ปี
2560 สัด ส่วนของรายการสิน ทรัพ ย์ทส
ี ําคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็ นร้อยละ 15.05 ร้อยละ 24.72 และร้อยละ 18.12
ตามลําดับ
ณ สิ$นปี 2557-2559 และสิ$นไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนี$ สนิ รวมจํานวน 198.29 ล้านบาท จํานวน
224.99 ล้านบาท จํานวน 212.39 ล้านบาท และจํานวน 161.16 ล้านบาท ตามลําดับ โดยหนี$ สน
ิ ส่วนใหญ่ ได้แก่ เจ้าหนี$การค้า
และเจ้าหนี$อ นื ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย ซึงเป็ นหนี$สนิ หมุนเวียนทีเกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
80.62 ร้ อ ยละ 79. 90 ร้ อ ยละ 81. 74 และร้ อ ยละ 72.75 ของหนี$ ส ิ น รวม ณ สิ$ น ปี 2557-2559 และสิ$ น ไตรมาส 2 ปี 2560
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ตามลําดับ หากพิจารณาในส่วนของหนี$สนิ จากสถาบันการเงิน กลุ่มบริษทั ฯ จะมีเพียงหนี$สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเพือ
ซื$อยานพาหนะ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.21 ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 3.65 และร้อยละ 4.14ของหนี$สนิ รวม ณ สิน$ ปี 2557-2559
และสิน$ ไตรมาส 2 ปี 2560 ตามลําดับ
บริษทั ฯ มีส่วนของผู้ถือ หุ้นจํา นวน 448.10 ล้านบาท ณ สิ$น ปี 2557 จํานวน 502.19 ล้า นบาท ณ สิ$นปี 2558 จํานวน
660.95 ล้านบาท ณ สิน
$ ปี 2559 และจํานวน 750.99 ล้านบาท ณ สิน$ ไตรมาส 2 ของปี 2560 โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึน$ อย่าง
ต่อเนื องจากการทีกลุ่มบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิมาโดยตลอดตามทีกล่าวข้างต้น นอกจากนี$ ในปี 2559 บริษทั ฯ ยังมีการเพิม ทุน
จํานวน 150 ล้านบาท ทําให้บริษทั ฯ มีทุนทีออกและเรียกชําระแล้วเพิม ขึน$ จากจํานวน 200 ล้านบาท เป็ น 350 ล้านบาท โดย
การออกหุน้ สามัญเพิม ทุนจํานวน 1,500,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และในไตรมาส 2 ของปี 2560 บริษทั ฯ มีการ
เพิม ทุนจํานวน 220 ล้านบาท ทําให้บริษทั ฯ มีทุนทีออกและเรียกชําระแล้วเพิม ขึ$นจากจํานวน 350 ล้านบาท เป็ น 570 ล้าน
บาท ในขณะทีมกี ารจ่ายเงินปั นผลจํานวน 190 ล้านบาท ในปี 2558 จํานวน 290 ล้านบาท ในปี 2559 และจํานวน 252 ล้าน
บาท ในงวด 6 เดือนแรกปี 2560 นอกจากนี$ ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง$ ที 4/2560 เมือวันที 11 สิงหาคม 2560 ได้ม ี
มติอนุ มตั ใิ ห้จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลจํานวน 102.60 ล้านบาท ซึง บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้
เมือวันที 31 สิงหาคม 2560 เมือพิจารณาจากส่วนของผูถ้ อื หุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ สิ$นไตรมาส 2 ปี 2560 ซึงมี
จํานวน 726.42 ล้านบาท แล้วหักด้วยการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าว จะทําให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ จากงบการเงินเฉพาะ
กิจการคงเหลือเท่ากับ 623.82 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี$
(หน่ วย : ล้านบาท)

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ 30 มิ ถน
ุ ายน 2560
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ อกจําหน่ ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หลังหักเงิ นปันผลระหว่างกาล

770.00

770.00

570.00

570.00

33.41

33.41

123.01

20.41

726.42

623.82

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี$สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.45 เท่า ณ สิน$ ปี 2557 เท่ากับ 0.45 เท่า ณ สิน$ ปี
2558 เท่ากับ 0.32 เท่า ณ สิน
$ ปี 2559 และเท่ากับ 0.21 เท่า ณ สิน$ ไตรมาส 2 ปี 2560 อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาผลกระทบ
จากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามทีก ล่าวข้างต้น จะทําให้อตั ราส่วนหนี$สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึน$ เป็ น 0.25 เท่า
ทัง$ นี$ จากการทีบ ริษทั ฯ จะเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนในช่วงเวลาใกล้กบั การเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินระหว่างกาลสําหรับ
งวด 9 เดือนของปี 2560 สิน$ สุด ณ วันที 30 กันยายน 2560 บริษทั ฯ และทีปรึกษาทางการเงินได้พจิ ารณางบการเงินภายใน
ก่อนการสอบทานของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยเบือ$ งต้นแล้ว ขอรับรองว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมิได้มกี ารขยายขอบเขตใน
การประกอบธุร กิจ ไปยัง ธุร กิจ อืน ใด และมิไ ด้ม ีก ารทํ า รายการระหว่า งกัน ใดๆ ทีม ีนัย สํา คัญ กับ บุ ค คลทีอ าจมีค วามขัด แย้ง
นอกเหนือจากทีเ ปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยผลประกอบการทีเกิดขึน$ ในงวดไตรมาสที 3 ปี
2560 เป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษท
ั ฯ และบริษทั ย่อย โดยไม่มกี ารเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญที
จะส่ง ผลกระทบในเชิงลบต่อการตัด สินใจลงทุ นของผู้ลงทุน ตลอดจนไม่มขี ้อ มูลสําคัญใดๆ ซึงเกิดขึ$น ในงวดไตรมาสที 3 ปี
2560 ทีนักลงทุนควรรับทราบเพือประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ทียง
ั มิได้เปิ ดเผยเพิม เติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ ทัง$ นี$ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดงบการเงินระหว่างกาลงวด 9 เดือนของปี 2560 สิ$นสุด ณ วันที 30
กัน ยายน 2560 ได้ทีเ ว็บ ไซต์ ข องบริษ ทั ฯ www.richsport.co.th รวมถึง การแจ้ง ข่ า วผ่า นระบบเผยแพร่ ข้อ มูล ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี$ หากพิจารณาจากผลประกอบการทีเกิดขึน$ ในงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
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บริษทั ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์
ชือ
:
ที อยู่
:
โทรศัพท์ :
โทรสาร
:

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