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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 
 ปี 2560 นบัวา่เป็นปีท่ีส าคญัส าหรับการเปล่ียนแปลงของบริษัท ริช สปอร์ต จ ากดั สูก่ารแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
ภายใต้ช่ือ บริษัท ริช สปอร์ต จ ากดั (มหาชน) และเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 200 ล้าน
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.80 บาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนกัลงทนุเป็นอย่างดียิ่ง 
โดยหุ้นสามญัของบริษัทได้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ท่ีผา่นมา 
 
 บริษัท ริช สปอร์ต จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ระดับโลกอย่าง Converse จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจุดก าเนิดมาจากรองเท้าบาสเก็ตบอล จนกลายมาเป็นรองเท้าผ้าใบ และเสือ้ผ้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งมี
ช่ือเสียงและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากว่า 100 ปี ด้วยรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม โดดเด่น และมีความคลาสสิก จน
กลายเป็นเอกลักษณ์ท่ีใครเห็นก็ต้องรู้จัก อีกทัง้ยังสามารถใส่เข้ากับเสือ้ผ้าได้อย่างหลากหลาย  บ่งบอกถึงสไตล์แบบสตรีท 
และไลฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดี จึงนับได้ว่าเป็นแบรนด์ท่ีแข็งแกร่งและเป็นท่ีช่ืนชอบในหมู่วยัรุ่นเป็นอย่างมาก  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
สทิธิในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายแตเ่พียงผู้เดียวในประเทศไทย จากผลประกอบการท่ีเติบโตเพิม่ขึน้อย่างตอ่เน่ือง ท าให้บริษัทฯ 
ได้รับความไว้วางใจจากทาง Converse มากยิ่งขึน้ โดยในช่วงปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้รับสทิธิเพิม่เตมิส าหรับการเป็นตัวแทน
จ าหน่ายแตเ่พียงผู้เดียวในประเทศกมัพชูา ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสามารถเปิดด าเนินการสาขาแรก ณ ห้างอิออนมอลล์ กรุงพนมเปญ 
ประเทศกมัพชูา ได้ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2561  
 
 นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการตอ่ยอดความช านาญทางธรุกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้รับสทิธิให้เป็นผู้ผลิตและ
จัดจ าหน่ายสินค้าแบรนด์สตรีทระดบัโลกจากนิวยอร์คอีกแบรนด์หนึ่ง คือ PONY ท่ีมีประวตัิยาวนานกว่า 45 ปี ตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1972 เร่ิมแรกเป็นรองเท้าท่ีออกแบบเพ่ือแสดงความเป็นตัวตนของนิวยอร์คอย่างแท้จริง แบรนด์ PONY มีความผสมผสาน
เหมาะกบัการใสเ่ลน่กีฬา จึงได้รับความนิยมจากนกักีฬาอาชีพท่ีมีช่ือเสียง ตอ่มาได้ขยายกลุม่ผลติภณัฑ์ไปยงัรองเท้าไลฟ์สไตล์
ท่ีครอบคลมุทัง้ผู้ชายและผู้หญิง โดยเน้นออกแบบให้มีรูปทรงและดีไซน์ท่ีเรียบง่ายสามารถสวมใส่ได้ทกุโอกาส ส าหรับ แบรนด์ 
PONY บริษัทฯ ได้รับสทิธิในการเป็นผู้ผลติและเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายแตเ่พียงผู้เดียวในประเทศไทย กมัพชูา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เร่ิมเปิดตวัสินค้าและจัดจ าหน่ายในเดือนกันยายน 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ จะ
สามารถเปิดด าเนินการสาขาแรก ณ ห้างอิออนมอลล์ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา ได้ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 
 
 ส าหรับโครงการในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมีแผนในการขยายสาขา รวมทัง้ปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความทันสมยัเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าเดมิและขยายฐานลกูค้าใหม ่ตลอดจนมองหาโอกาส
ใหม ่ๆ ท่ีจะท าให้บริษัทฯ สามารถขยายธรุกิจและเตบิโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน 
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สดุท้ายนีใ้นนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ริช สปอร์ต จ ากัด (มหาชน) ขอขอบพระคณุ
ท่านผู้ ถือหุ้น พนัธมิตรทางธุรกิจ ลกูค้า และผู้ เก่ียวข้องทุกท่าน ท่ีได้มอบความเช่ือมัน่ ตลอดจนความไว้วางใจ และสนับสนุน
การด าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ขอให้ค ามัน่ว่า บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวงั รอบคอบ 
ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี รวมทัง้ตระหนกัถึงความรับผดิชอบตอ่สงัคม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายอย่าง
ยัง่ยืน 

 
 

                                                           
          

พลเอก ไพรัช โพธ์ิอบุล     นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 
                   
   ประธานกรรมการ                                                                           ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ริช สปอร์ต จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้
มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 
 

  นายมานิต นิธิประทีป  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  นายชยัศกัดิ ์องัค์สวุรรณ  กรรมการตรวจสอบ 

  นายอดุม ตัง้มานะสกลุ  กรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใน
ปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ ซึ่งกรรมการตรวจสอบทกุท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้
โดยสรุปสาระส าคญัของการปฏิบตังิานและการให้ความเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและ
ประจ าปี 2560 ร่วมกบัผู้สอบบญัชีและฝ่ายบริหาร เพ่ือพจิารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลูในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน นโยบายการบญัชี และประมาณการท่ีส าคญั รวมทัง้ข้อสงัเกตจากการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบญัชี จากการปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่ว  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่า งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี
ของบริษัทฯ ได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญั และมี
การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 

2. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก ากบัให้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงข้อก าหนดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนิน
ธรุกิจของบริษัทฯ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงข้อก าหนดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนิน
ธรุกิจของบริษัทฯ 
 

3. สอบทานข้อมูลรายการที่ เก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ าทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความ
โปร่งใสในการท ารายการ ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลู เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการท่ีเก่ียวโยงกนันัน้เป็นรายการท่ีได้ด าเนินการอย่างสมเหตุสมผล 
โปร่งใส อยู่ภายใต้ข้อตกลงเดียวกนั และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 
 

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบตอ่แผนการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในท่ีบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ด าเนินการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ได้ประชมุสรุปผล
การตรวจสอบระบบการควบคมุภายในกบัผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร  
 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม การตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอิสระ และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัทิางวชิาชีพ 
 

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ รวมถึงค่าตอบแทนงาน
บริการสอบบญัชี  
 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2560 โดยมีรายช่ือของผู้สอบบญัชี คือ นาย
บรรจง พิชญประสาธน์ เลขทะเบียน 7147 หรือนายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล เลขทะเบียน 9429 หรือนางสาว
เขมนันท์ ใจชืน้ เลขทะเบียน 8260 หรือนางสาวศิรดา จารุตกานนท์ เลขทะเบียน 6995 เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ 

 
โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนแสดง

ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท ริช สปอร์ต จ ากัด (มหาชน) โดยไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับข้อมลู 
ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนเอง เพ่ือให้เกิด
ความมัน่ใจวา่ การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล บรรลตุามวตัถปุระสงค์
ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
       

                                
      
      นายมานิต นิธิประทีป 

      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

      23 กมุภาพนัธ์ 2561 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 วสัิยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
 
วสัิยทัศน์ (Vision) 

บริษัท ริช สปอร์ต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมุ่งหวงัจะเป็นบริษัทชัน้น าในด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในระดับ
สากล ด้วยการเป็นผู้จดัจ าหน่ายสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าท่ีมีช่ือเสียง และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ได้อย่างดีเย่ียมโดยมีสนิค้าท่ีมีความหลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมีความแตกตา่งกนัตามโอกาส
และสถานท่ี เราจะด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพเพ่ือความยัง่ยืนและเติบโตไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงของวงการธุรกิจในด้าน
แฟชัน่ 
 
พันธกิจ (Mission) 

 สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า ด้วยการสง่มอบผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ ทันสมยั และตอบโจทย์ความต้องการของ
ลกูค้าได้อย่างครอบคลมุและมีประสทิธิภาพ 

 ด าเนินธรุกิจอย่างโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล มีคณุธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

 สร้างพนัธมติรทางการค้าโดยมุง่เน้นการท างานร่วมกนัภายใต้หลกัของความเป็นหุ้นสว่นทางธรุกิจแบบยัง่ยืน 

 พฒันาองค์ความรู้ ศกัยภาพ ทักษะ และความเช่ียวชาญของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ท าให้พนักงานทุกคนท างาน
ร่วมกนัอย่างมีความสขุ สามารถเตบิโตก้าวหน้าในองค์กร 

 
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 บริษัท ริช สปอร์ต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมุ่งหวงัท่ีจะเป็นองค์กรชัน้น าระดบัสากลในด้านการจัดจ าหน่าย
รองเท้าและสนิค้าแฟชัน่สนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทฯ ได้รับลขิสทิธ์ิจากตา่งประเทศ บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และกลุ่มลกูค้าด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมยั มีคณุภาพ และได้รับการออกแบบให้สวมใส่
สบาย ในราคาท่ีสมเหตสุมผล โดยมีช่องทางการขายท่ีเข้าถึงง่ายและสะดวกสบายพร้อมให้บริการแก่ลกูค้าอย่างทัว่ถึง 
 
เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ  

เปา้หมายทางธุรกิจของบริษัทฯ คือ การบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืน และด าเนินธรุกิจด้วยความรอบคอบและ
ทันต่อสถานการณ์เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ทัง้นี ้กลยุทธ์ท่ีจะใช้เป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีจะท าให้บริษัทฯ บรรลุ
เปา้หมายดงักลา่วสามารถสรุปได้ดงันี ้
 
ด้านผลิตภัณฑ์ 

น าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายและมีคณุภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า และเน้นการสร้างการรับรู้ใน 
แบรนด์ (Brand Recognition) ให้เดน่ชดั และเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทฯ ต้องการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าโดยการเปิดร้านค้าปลีกของตนเอง (Mono Brand Store) และ
เคาน์เตอร์จ าหน่ายสนิค้าในห้างค้าปลีกเพ่ือให้มีจดุขายครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 

 
ด้านการขยายธุรกิจ 

บริษัทฯ มีนโยบายการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในส่วนท่ีเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ 
ได้รับสิทธิในการจดัจ าหน่าย เพ่ือให้ครอบคลมุผลิตภณัฑ์ทุกระดบัราคา รวมทัง้ขยายพืน้ท่ีในการจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยงั
ตา่งประเทศ 
 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการภายในทุกภาคส่วน ตัง้แตก่ารจดัซือ้ผลิตภณัฑ์ การบริหารจัดการสินค้า
คงคลงั การจดัสง่สนิค้าอย่างมีประสทิธิภาพ การบริหารจดัการร้านค้า ตลอดจนบริหารบคุลากรให้มีคณุภาพชีวติท่ีดี โดยบริษัท
ฯ ได้ให้ความส าคญัในการพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ตัง้แต่การสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ การพฒันาบคุลากรให้สามารถเตบิโตภายในองค์กรได้ ตลอดจนการให้คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมโดยใช้หลกัเกณฑ์
การพจิารณาจากผลงานอย่างชดัเจน เพ่ือสร้างขวญั และก าลงัใจให้กบัพนกังานทกุคน 
 
ค่านิยมองค์กร (Values) 

เราสร้างรากฐานของบริษัทด้วยคา่นิยม “RSPT”   
R = Responsibility for society and environment    

  ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
S = Service Mind      

  มีทศันคตท่ีิดีในการให้บริการลกูค้า 
P = Partnership         

  เป็นพนัธมติรท่ีดีกบัทกุฝ่าย ทัง้คูค้่า ลกูค้า ชมุชนและทกุคนในองค์กร 
T = Teamwork          

  การท างานเป็นทีมด้วยจดุมุง่หมายร่วมกนัอย่างมีพลงั เพ่ือให้บรรลทุกุเปา้หมายท่ีวางไว้ 
 
1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 บริษัท ริช สปอร์ต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 25 กันยายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 
5,000,000.00 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าประเภทรองเท้า เสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืน ภายใต้ตราสินค้าชัน้น า
จากตา่งประเทศ ซึ่งปัจจบุนับริษัทฯ ได้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้า Converse และ PONY 
 
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 
ปี 2544  จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทในช่ือ “บริษัท ริช สปอร์ต จ ากัด”  ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 

25 กนัยายน 2544  
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ปี 2546 บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก Converse Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าภายใต้
ตราสนิค้า Converse แตเ่พียงผู้เดียวในประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เร่ิมจ าหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสินค้า 
Converse ผา่นเคาน์เตอร์จ าหน่ายสินค้าในห้างสรรพสนิค้าชัน้น าในเครือเดอะมอลล์ โตควิ และ ซุปเปอร์
สปอร์ต และได้เปิดร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เอง ในเชตกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่าง ๆ ทัง้ในภาคใต้ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัตก 

ปี 2549 บริษัทฯ ขยายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เอง ไปยงัภาคเหนือ โดยเปิดสาขาแรกในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปี 2550 จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท เบเนฟิท ชูส์ จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 27 กันยายน 
2550 เพ่ือประกอบธรุกิจผลติรองเท้า 

ปี 2551 เร่ิมจ าหน่ายสินค้าผ่านเคาน์เตอร์จ าหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล โดยสาขาแรก คือ 
เซ็นทรัล บางนา 

ปี 2552 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 95,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 950,000 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 
บาท โดยเสนอขายให้แก่หุ้นผู้ถือหุ้นเดมิ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ 

ปี 2555 บริษัทฯ ขยายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เองไปยงัภาคตะวนัออก โดยเปิดสาขาแรกในจงัหวดัชลบรีุ 

ปี 2557 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ 1,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ และจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามญัของ บริษัท เบเนฟิท 
ชูส์ จ ากัด (“BNS”) โดยการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท เบเนฟิท ชูส์ จ ากัด จ านวน 500,000 หุ้น ใน
ราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งภายหลงัการซือ้หุ้นดงักล่าวท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน BNS คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 96.15 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ BNS 

ปี 2558 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เบเนฟิท ชส์ู จ ากดั จากผู้ถือหุ้นเดิม 4 ราย จ านวนหุ้นรวม 19,998 หุ้น 
ในราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 99.99 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ BNS 

ปี 2559 บริษัทฯ เพิม่ทนุจดทะเบียนอีก 150,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียน 350,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 1,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 
บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ ได้รับ
สิทธิจาก Pony International Limited ประเทศฮ่องกง ในการผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทรองเท้า 
เสือ้ผ้า และเคร่ืองแต่งกายอ่ืน ภายใต้ตราสินค้า PONY แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย กัมพูชา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิม่ทนุจดทะเบียน 220,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ 350,000,000 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียน 570,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่จ านวน 2,200,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 
บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ และจากท่ีประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมตอินมุตัใิห้บริษัทฯ ด าเนินการดงันี ้
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ภายใต้ช่ือ “บริษัท ริช สปอร์ต จ ากดั (มหาชน)” 
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เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดมิหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 
เพิ่มทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
770,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ
จ าหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป 95,000,000 หุ้น และจ าหน่ายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 5,000,000 หุ้น 
 
บริษัทฯ ได้เร่ิมจ าหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้า PONY ผา่นเคาน์เตอร์จ าหน่ายสนิค้าในห้างสรรพสนิค้าชัน้
น า โดยเร่ิมเปิดสาขาแรกในเซ็นทรัล เวสต์เกต เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับสิทธิเพิ่มเติมจากทาง Converse ให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้า
ภายใต้ตราสนิค้า Converse แตเ่พียงผู้เดียวในประเทศกมัพชูา  
 
บริษัทฯ ได้น าหุ้นสามญัของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเร่ิมซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวนัแรกเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 

  

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560 เป็นดงันี ้
 

             

 

 

 

 

 

                   99.99% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
ประเภทกิจการและลักษณะการด าเนินงาน 

บริษัท ริช สปอร์ต จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธรุกิจค้าปลีกและค้าสง่ผลติภณัฑ์ประเภทรองเท้า (Footwear) 
เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กายอ่ืนๆ (Non-Footwear) ภายใต้ตราสนิค้าชัน้น าจากตา่งประเทศ ได้แก่ ตราสนิค้า Converse และตรา
สนิค้า PONY 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจ าหน่าย  
 ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ จัดจ าหน่ายมี 2 ตราสินค้า ประกอบด้วย ตราสินค้า Converse และ PONY โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 
(I) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Converse 
Converse เป็นแบรนด์รองเท้าผ้าใบจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ท าให้รองเท้า Converse ท่ีมี
สญัลกัษณ์รูปดาว 5 แฉก เป็นท่ีรู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน จากเดิมท่ีเป็น
รองเท้าส าหรับใส่เลน่กีฬาไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมนิตนั และสเก็ตบอร์ด จนพฒันากลายมาเป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์ส าหรับ
ทกุเพศทกุวยัท่ีสามารถสวมใสไ่ด้ในทกุโอกาส ด้วยรูปทรงและดีไซน์ท่ีคลาสสกิ มีความเป็นเอกลกัษณ์   
 
ผลิตภัณฑ์ของ Converse สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้า (Footwear) เป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างรายได้หลกัให้แก่บริษัทฯ โดยสามารถแบ่งเป็น 2 
ประเภท ประกอบด้วย  

1) รองเท้ากลุ่มเบสิค (Basic) ได้แก่ รองเท้า 3 รุ่นหลกั ประกอบด้วย รุ่น Chuck Taylor All Star, รุ่น CONS Star 
Player และรุ่น Jack Purcell เป็นสนิค้าท่ีมีจ าหน่ายตลอดปี  
 

2) รองเท้ากลุ่มแฟช่ัน (Fashion) เป็นรองเท้าท่ีมีการออกแบบให้มีความทันสมัยและมีดีไซน์ท่ีเปล่ียนไปตาม
กระแสความนิยมในแต่ละขณะ ซึ่งจะมีทัง้รุ่นท่ีออกแบบใหม่ในแตล่ะซีซัน่ และการน ารองเท้ารุ่นท่ีเป็นกลุ่ม Basic  มาปรับเปล่ียน
วสัดดุ้านบนของรองเท้าท่ีต่างออกไปจากรุ่น Basic เพ่ือให้รองเท้ามีความทันสมยัแต่ยังคงไว้ด้วยรูปทรงเดิมตามแบบฉบับของ 
Converse ตลอดจนการออกแบบรองเท้ารูปแบบใหม ่และการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาใช้ในการผลิตรองเท้าเพ่ือตอบสนองต่อ
กระแสแฟชั่นและความนิยมของกลุ่มลกูค้าท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีทัง้รองเท้าท่ีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของ Converse 
รองเท้าท่ีเป็นการร่วมออกแบบระหว่างดีไซน์เนอร์ของ Converse และดีไซน์เนอร์ช่ือดงัของแบรนด์ระดับโลก (Collaboration) 
และรองเท้าท่ีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของบริษัทฯ  
 

1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ (Non-Footwear) นอกเหนือจากผลติภณัฑ์รองเท้าซึ่งเป็นสนิค้า
หลกัแล้ว บริษัทฯ ยงัจ าหน่ายสนิค้าประเภทเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กายอ่ืนๆ เพ่ือให้สนิค้าของบริษัทฯ มีความหลากหลายครอบคลมุ
สินค้าทุกประเภทตัง้แต่ศรีษะถึงปลายเท้า โดยสินค้ากลุ่ม Non-Footwear จะมีการปรับเปล่ียนดีไซน์ใหม่ๆ ในทุกซีซั่น เพ่ือ
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ตอบสนองต่อเทรนด์แฟชั่นท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่ยังคงไว้ด้วยเอกลกัษณ์ตามแบบฉบบั Converse โดยสินค้ากลุ่ม Non-
Footwear ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้า (Apparel) ผลิตภัณฑ์กระเป๋า (Bags)  และสินค้าประเภทเคร่ืองแต่งกายอ่ืน ๆ 
(Accessories) เช่น หมวก ถงุเท้า เป็นต้น 

 
(II) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า PONY  
PONY เป็นแบรนด์รองเท้าผ้าใบจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีประวตัยิาวนานมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1972 โดยเร่ิมแรกเป็นรองเท้าท่ี
ออกแบบและผลติด้วยเทคโนโลยีพเิศษเพ่ือให้เหมาะส าหรับการเลน่กีฬา ตอ่มาได้ขยายกลุ่มผลติภณัฑ์ไปยงัรองเท้าไลฟ์สไตล์
ท่ีครอบคลมุกลุ่มลกูค้าทัง้ผู้ชายและผู้หญิง มีจุดเด่นเป็นสญัลกัษณ์ “PONY Chevron” มีดีไซน์เรียบง่ายสามารถสวมใส่ได้
ส าหรับในทกุโอกาสและสถานท่ี  

ผลิตภัณฑ์ของ PONY สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้า (Footwear) แบง่ได้เป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 

1) รองเท้ากลุ่มเบสิค (Basic) เป็นรองเท้ารุ่นท่ีมีดีไซน์เรียบง่ายสวมใสไ่ด้ทัง้ผู้ชายผู้หญิง ประกอบด้วยรองเท้า 
4 รุ่นหลกั ได้แก่ รุ่น Top Star, รุ่น Shooter, รุ่น Hawaii รวมถึงรุ่น Light ซึ่งตอบโจทย์ส าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ รองเท้าในกลุ่ม 
Basic เป็นสนิค้าท่ีมีจ าหน่ายตลอดปี 
  

        2) รองเท้ากลุ่มแฟช่ัน (Fashion) เป็นรองเท้าท่ีออกแบบให้มีดีไซน์เข้ากับกระแสนิยมในแต่ละซีซัน่ โดยมีทัง้
รุ่นท่ีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของบริษัทฯ รุ่นท่ีออกแบบดีไซน์เนอร์ของ PONY และรุ่นท่ีเป็นการออกแบบร่วมกันระหว่าง
ดีไซน์เนอร์ของ PONY กบัแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียง (Collaboration)  
 

1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ (Non-Footwear) กลุม่ผลติภณัฑ์ Non-Footwear ภายใต้ตรา
สินค้า PONY ประกอบด้วยเสือ้ผ้า กระเป๋า และหมวก ซึ่งมีความโดดเด่นด้วยสัญลักษณ์  “PONY Chevron” และมีความ
หลากหลายทัง้ในรูปดีไซน์ท่ีมีเอกลกัษณ์และรูปแบบท่ีเรียบง่ายไปถึงรุ่นแฟชัน่ท่ีมีลวดลายและสีสนัแปลกใหมต่ามกระแสนิยม 
   
2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
    กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ คือ กลุม่วยัรุ่น นกัเรียน นกัศกึษา และวยัเร่ิมท างาน ท่ีมีรายได้ระดบัปานกลางถึงสงู  
 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
    3.1 การจ าหน่ายในลักษณะขายปลีก เป็นการจ าหน่ายให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไป ซึ่งแบง่ได้เป็น 2 ช่องทาง ดงันี ้
           1) ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เอง (Mono Brand Store) เป็นร้านท่ีจ าหน่ายเฉพาะสินค้าภายใต้ตราสินค้า Converse 

เท่านัน้ซึ่งจะมีขนาดตัง้แต่ 80-100 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารจัดการร้านค้าเองทัง้หมดตัง้แต่การ
ออกแบบ ตกแต่ง ตลอดจนการบริหารการขายสินค้า และการบริหารสต็อกสินค้า ทัง้นี ้ร้านค้าปลีกทัง้หมดของ
บริษัทฯ มีลกัษณะเป็นการเช่าพืน้ท่ีจากผู้ให้เช่า ซึ่งจะมีทัง้ร้านท่ีอยู่ในศนูย์การค้าชัน้น าและอาคารพาณิชย์ในแหล่ง
ชมุชน  

2) เคาน์เตอร์จ าหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า (Shop-in-Shop) เป็นการจ าหน่ายสินค้าในลกัษณะการฝากขาย
ผ่านเคาน์เตอร์จ าหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าชัน้น าต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 
ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์ และซูเปอร์สปอร์ต เป็นต้น รวมทัง้ห้างสรรพสนิค้าท้องถิ่นในแตล่ะจงัหวดั  
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3.2 การจ าหน่ายในลักษณะขายส่ง เป็นการจ าหน่ายสินค้าในลกัษณะขายส่งให้แก่ลกูค้าท่ีเป็นร้านค้าจ าหน่ายเสือ้ผ้า 
รองเท้า และอปุกรณ์กีฬา ทัง้ในลกัษณะท่ีเป็นเครือขา่ย (Chain Stores) เช่น แอคทีฟ เนชัน่ สปอร์ตโดม และเอาท์เล็ท 
มอลล์ เป็นต้น และร้านค้าทั่วไป โดยแบ่งเขตการขายครอบคลุมทัง้ในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่าง ๆ เช่น 
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้   

 
          ตารางแสดงรายละเอียดช่องทางการจัดจ าหน่ายในลักษณะการขายปลีก ปี 2558-2560 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เอง       
Converse 35 23.65 39 25.16 41 20.60 
PONY - - - - - - 
เคาน์เตอร์จ าหน่ายสนิค้าในห้างสรรพสนิค้า       
Converse 113 76.35 116 74.84 118 59.30 
PONY - - - - 40 20.10 
รวม 148 100.00 155 100.00 199 100.00 

    หมายเหต:ุ PONY เร่ิมเปิดเคาน์เตอร์ในเดือนกันยายน 2560 
 
 
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

 
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 
ประเภทของรายได้ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรองเท้า 
(Footwear) 

907.23 80.75 1,086.63 79.66 891.60 75.36 

รายได้จากการขายเสือ้ผ้า 
และเคร่ืองแตง่กายอ่ืน 
(Non-Footwear) 

210.63 
 

18.75 
 

272.21 
 

19.96 
 

283.06 
 

23.93 
 

รวมรายได้จากการขาย 1,117.86 99.50 1,358.84 99.62 1,174.65 99.29 
รายได้อ่ืน** 5.67 0.50 5.22 0.38 8.36 0.71 
รวมรายได้ทัง้หมด 1,123.53 100.00 1,364.07 100.00 1,183.01 100.00 
หมายเหต ุ:  *PONY เร่ิมจ าหน่ายสนิค้าในเดือนกนัยายน 2560  
                   **รายได้อ่ืนท่ีส าคญั ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้รับ และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
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โครงสร้างรายได้แยกตามช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ประเภทของรายได้ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ขายปลีกผา่นร้านค้าของบริษัทฯ  190.10 16.91 256.02 18.77 260.28 22.00 
ขายปลีกผา่นเคาน์เตอร์ใน
ห้างสรรพสนิค้า 

525.48 46.77 596.06 43.70 559.41 47.29 

ขายสง่ 402.28 35.82 506.76 37.15 354.96 30.00 

รวมรายได้จากการขาย 1,117.86 99.50 1,358.84 99.62 1,174.65 99.29 
รายได้อ่ืน** 5.67 0.50 5.22 0.38 8.36 0.71 
รวมรายได้ทัง้หมด 1,123.53 100.00 1,364.07 100.00 1,183.01 100.00 

 
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 
การจดัหาผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้ 
 
1. ส่ังซือ้สินค้าโดยตรงจากโรงงานหรือบริษัทที่เจ้าของตราสินค้าก าหนด  

เป็นการสัง่ซือ้สินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตท่ีผ่านการคดัเลือกและรับรองมาตรฐานจากเจ้าของตราสินค้า ซึ่งการสัง่ซือ้สินค้า
ประเภทรองเท้ากลุ่มแฟชัน่ และสินค้าเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กายอ่ืนๆ จะมีรอบการสัง่ซือ้ตามซีซัน่ท่ีก าหนด ซึ่งปกติแล้วจะ
เป็นการสัง่ซือ้ลว่งหน้าประมาณ 4-6 เดือน ก่อนเร่ิมซีซัน่   

 
2. ว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตจากภายนอก (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) 

บริษัทฯ สามารถจดัหาสนิค้าบางกลุ่ม เช่น สนิค้ากระเป๋า หมวก และถงุเท้า ท่ีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของบริษัทฯ ผา่นผู้ รับ
จ้างผลิตภายนอก (OEM) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วเท่านัน้ แบบของสินค้าดงักลา่ว
ต้องได้รับการอนมุตัจิากเจ้าของตราสนิค้าก่อนจึงจะสามารถผลติได้ บริษัทฯ จะคดัเลือกโรงงานผู้ รับจ้างผลติโดยพจิารณา
จากต้นทุน เช่น ราคาสินค้า ภาษีน าเข้า ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น รวมถึง ระยะเวลาท่ีใช้ในการผลิตและขนส่งสนิค้า
เป็นหลกั ซึ่งปัจจบุนับริษัทฯ จะสัง่ซือ้สนิค้าจากผู้ผลติในประเทศจีนเป็นหลกั ทัง้นี ้บริษัทฯ จะมีการวางแผนการผลติร่วมกับ
ผู้ รับจ้างผลติลว่งหน้าอย่างน้อย 12 เดือนก่อนก าหนดสง่สนิค้า 

 
3. ส่ังซือ้สินค้าจากบริษัทย่อย (“BNS”) 

บริษัทฯ สัง่ซือ้สนิค้ารองเท้าบางส่วนจาก BNS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยจะมีการวางแผนผลติสินค้าล่วงหน้าทัง้ปี 
โดยจะแจ้งประมาณการยอดสัง่ซือ้รองเท้าแต่ละรุ่นให้ BNS ทราบเพ่ือจดัเตรียมวตัถุดบิให้พร้อมส าหรับการผลติ และจะสง่
ใบสัง่ซือ้สินค้าท่ีระบุรายละเอียด รุ่นสินค้า สี ไซส์ ในแต่ละค าสัง่ซือ้ให้แก่ BNS ล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือน เพ่ือท าการ
ผลติสนิค้า   

  



14 
          

3. ปัจจัยความเส่ียง 
 
การบริหารความเส่ียง 
 การบริหารความเส่ียง  เป็นกระบวนการส าคญัท่ีจะช่วยให้สามารถบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมาย   การท่ีบริษัท
สามารถทราบหรือระบุความเส่ียงได้ล่วงหน้าก็จะเป็นการช่วยลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้  นอกจากนี ้ การบริหารความ
เส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  ถือเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีช่วยในการตดัสินใจ  ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับองค์กร  ผู้ ถือ
หุ้นและผู้มีสว่นได้เสียตา่ง ๆ  
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดแูลการบริหารความ
เส่ียงและท าหน้าท่ีประเมิน  ประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง  เพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริหารความเส่ียง  ด าเนินไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล  และสอดคล้องกบัแนวทางท่ีก าหนด  
 
กระบวนการบริหารความเส่ียง  
 เพ่ือน ากรอบการมองความเส่ียงมาใช้ให้เห็นผลในทางปฎิบตั ิ   บริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียงหลกั ๆ ดงันี ้

1. การระบุความเส่ียง 
 เพ่ือช่วยให้พนกังานทุกคนในองค์กร  สามารถระบุความเส่ียงได้  และให้ครอบคลมุทุกความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบ
ตอ่การด าเนินธรุกิจ  โดยสรุปปัจจยัความเส่ียงได้ดงันี ้  
 

1. ความเส่ียงจากการพึง่พงิตราสนิค้า Converse เพียงตราสนิค้าเดียว 
2. ความเส่ียงจากการเร่ิมจ าหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าใหม ่  
3. ความเส่ียงจากการบริหารสนิค้าคงคลงั   
4. ความเส่ียงจากการลงทนุขยายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ และเคาน์เตอร์จ าหน่ายสนิค้าในห้างสรรพสนิค้า   
5. ความเส่ียงจากการขดัข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. ความเส่ียงจากการเช่าใช้ระบบ ERP 
7. ความเส่ียงจากการตอ่อายสุญัญาเช่าพืน้ท่ี 
8. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
9. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภคตามกระแสนิยม 
10. ความเส่ียงจากการแขง่ขนัในธรุกิจ  
11. ความเส่ียงจากการทจุริตของพนกังาน 
12. ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 
13. ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50 

 
2. ประเมินความเส่ียง 
       บริษัทมีการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียง  ตลอดจนความสามารถในการจัดการ

ความเส่ียง  เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงได้ด าเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพ  และประสทิธิผล  
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ความเส่ียงสรุปได้ดังนี ้
 
1. ความเส่ียงจากการพึ่งพงิตราสินค้า Converse เพียงตราสินค้าเดียว  

เน่ืองจากรายได้สว่นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการจ าหน่ายสนิค้า Converse เพียงตราสนิค้าเดียว หากบริษัทฯ ไมไ่ด้รับการ
ต่อสัญญาจาก Converse หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการรับประกันค่าธรรมเนียมสิทธิขัน้ต ่าและ
ยอดขายขัน้ต ่าซึ่งระบุในสญัญาการให้สทิธิ (License Agreement) จนเป็นเหตใุห้ถกูบอกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดอายุ
ของสญัญา อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคญั อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 
14 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้รับการตอ่สญัญาจาก Converse อย่างตอ่เน่ือง โดยสามารถบริหารยอดขายให้เตบิโตตอ่เน่ืองทุก
ปี และตอบสนองนโยบายและข้อก าหนดตามท่ีระบุในสัญญามาโดยตลอด ผู้บริหารจึงเช่ือมั่นว่าบริษัทฯ จะได้รับการ
สนบัสนนุและไว้วางใจจาก Converse ได้อย่างตอ่เน่ืองและมัน่คง นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงข้างต้น บริษัทฯ ได้
เข้าท าสญัญาเพ่ือรับสิทธิในการจัดจ าหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า PONY แต่เพียงผู้ เดียว ในประเทศไทย กัมพชูา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถขยายกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย
ได้กว้างและหลากหลายมากยิ่งขึน้อีกด้วย   

 
2. ความเส่ียงจากการเร่ิมจ าหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าใหม่  

จากการท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก Pony International Limited ประเทศฮ่องกง ในการจัดจ าหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า 
PONY แต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive Right) ในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งใน
สัญญาการให้สิทธิ (License Agreement) มีการก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการรับประกันยอดขายขัน้ต ่า หากบริษัทฯ ไม่
สามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลา 2 ปี ผู้ให้สทิธิมีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ ดงันัน้ บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจาก
การถกูบอกเลกิสญัญาก่อนครบก าหนดอายขุองสญัญา หากบริษัทฯ ไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีก าหนด ยิ่งไปกวา่นัน้ 
บริษัทฯ เพิง่เร่ิมจ าหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสินค้า PONY ในประเทศไทยเม่ือเดือนกันยายนท่ีผ่านมา บริษัทฯ จึงอาจมีความ
เส่ียงจากการท่ียอดขายไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ คาดหมายหรือประมาณการไว้อาจไม่คุ้มกับเงินลงทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตราสินค้า PONY ค่อนข้างเป็นแบรนด์ใหม่ส าหรับตลาดใน
ประเทศไทย ทัง้บริษัทฯ และเจ้าของตราสินค้าจึงต้องร่วมกันสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จัก ยอดขายขัน้ต ่าท่ีก าหนดในสญัญา
การให้สิทธิจึงเป็นจ านวนท่ีสมเหตสุมผลและค านึงถึงช่วงเวลาท่ีบริษัทฯ จะต้องใช้เวลาในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพ่ือ
สร้างแบรนด์  ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ มัน่ใจวา่จะสามารถบรรลขุ้อก าหนดดงักล่าวได้ และถึงแม้แบรนด์ PONY จะเป็นตรา
สินค้าใหม่ท่ีบริษัทฯ เพิ่งเร่ิมจัดจ าหน่าย แต่จากการท่ีทีมผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์และความ
ช านาญในอตุสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ มาเป็นเวลานาน ท าให้สามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาดและแนว
ทางการบริหารงานด้านตา่งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ในช่วงแรกบริษัทฯ จะจ าหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า PONY 
ผา่นเคาน์เตอร์จ าหน่ายสนิค้าในห้างสรรพสนิค้าเป็นหลกั เน่ืองจากใช้เงินลงทนุน้อย และช่วยลดความเส่ียงจากการลงทุน
ได้ 
 

3. ความเส่ียงจากการบริหารสินค้าคงคลัง  
สนิค้าของบริษัทฯ เป็นสนิค้าสามารถเส่ือมสภาพได้ตามกาลเวลา รวมทัง้สนิค้าบางส่วนเป็นสินค้าแฟชัน่ ดงันัน้ หากบริษัท
ฯ บริหารสนิค้าคงคลงัไมเ่หมาะสม โดยมีปริมาณสนิค้าคงคลงัมากเกินไป ซึ่งสนิค้าเหลา่นัน้อาจจะล้าสมยัหรือเส่ือมสภาพ 
ท าให้ต้องตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าลดลง แตถ้่าหากมีสนิค้าคงคลงัน้อยเกินไป ก็จะท าให้บริษัทฯ มีสนิค้าไมเ่พียงพอตอ่ความ
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ต้องการของลกูค้า ส่งผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการขายสินค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน
ท่ีสดุ ทัง้นี ้บริษัทฯ จึงจดัให้มีระบบ Inventory Online ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูสนิค้าคงคลงัท่ีคลงัสนิค้าใหญ่และท่ีร้านค้าปลีกหรือ
เคาน์เตอร์จ าหน่ายสนิค้าท าให้สามารถบริหารสนิค้าคงคลงัได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 
4. ความเส่ียงจากการลงทุนขยายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ และเคาน์เตอร์จ าหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า  

บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายช่องทางการค้าปลีกบนพืน้ท่ีท่ีมีศักยภาพอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงหากผล
ประกอบการของสาขาท่ีเปิดใหม่ไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ คาดการณ์ หรือประมาณการไว้ อย่างไรก็ตามจากการท่ีร้านค้า
ปลีกของบริษัทฯ สว่นใหญ่ตัง้อยู่ในศนูย์การค้าชัน้น า ประกอบกบัแบรนด์ Converse มีความแขง็แกร่งและเป็นท่ีนิยมอย่าง
ต่อเน่ือง ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการศนูย์การค้า ท าให้บริษัทฯ ได้รับ
โอกาสในการสรรหาพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพจากห้างสรรพสนิค้าหรือผู้พฒันาศนูย์การค้ามาโดยตลอด ประกอบกบัการเลือกท าเล
ท่ีตัง้และการบริหารงานสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพของทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ดงัจะเห็นได้จากรายได้และจ านวนสาขา
ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี บริษัทฯ จึงเช่ือมัน่ว่าการขยายสาขาใหม่ของบริษัทฯ จะเป็นการเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายสนิค้าให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้า จะได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ 

 
5. ความเส่ียงจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัทฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงาน โดยครอบคลมุตัง้แตร่ะบบการจดัซือ้ ขายสนิค้า บริหารคลงัสนิค้า 
บญัชีและการเงิน ตลอดจนการรายงานยอดขายประจ าวนัของสาขาต่างๆ ดงันัน้ หากระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เกิด
ขดัข้อง อาจส่งผลท าให้การท างานต้องหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ใช้ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์จากผู้ให้บริการท่ีได้รับการรับรองด้านการควบคุมความปลอดภัยทางสารสนเทศตาม
มาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากล ซึ่งมีการรับประกนัว่าระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จะสามารถใช้งานได้ท่ีระดบั
ร้อยละ 99.90 จึงช่วยลดความเส่ียงจากการท่ีระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จะเกิดปัญหาขดัข้องทัง้ระบบ ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงั
ไมเ่คยประสบกบัเหตกุารณ์ระบบสารสนเทศขดัข้องเสียหายจนสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธรุกิจ 

 
6. ความเส่ียงจากการเช่าใช้ระบบ ERP 

บริษัทฯ ได้เช่าระบบบริหารจดัการทรัพยากรแบบบูรณาการ (ERP) จากผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งหากผู้ให้บริการหยดุให้การ
บริการระบบ ERP แก่บริษัทฯ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญได้ อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ควบคมุดแูลบริหารจดัการโปรแกรมและฐานข้อมลูตา่งๆ เอง ดงันัน้ แม้ผู้ให้บริการหยดุให้การบริการ
ระบบ ERP แก่บริษัทฯ ระบบ ERP ท่ีบริษัทฯ ใช้งานอยู่ก็จะยังคงสามารถใช้งานต่อไปได้ เพียงแต่จะไม่สามารถพัฒนา
ระบบตา่งๆ เพิม่เตมิได้ ซึ่งในระหวา่งนัน้บริษัทฯ ก็สามารถจดัหาและพฒันาระบบอ่ืนมาใช้ทดแทนระบบ ERP ท่ีบริษัทฯ ใช้
งานอยู่ในปัจจบุนัได้ 
 
 

7. ความเส่ียงจากการต่ออายุสัญญาเช่าพืน้ที่ 
บริษัทฯ มีการจ าหน่ายสินค้าในลกัษณะการขายปลีกให้แก่ลกูค้าผ่านหน้าร้านค้าปลีกของบริษัทฯ (Mono Brand Store) 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย 20 ของรายได้จากการขายรวม โดยเป็นการเช่าพืน้ท่ีจากผู้ประกอบการศูนย์การค้าหรือ
เจ้าของอาคารพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสญัญาเช่าระหว่าง 1-3 ปี บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการไม่ได้รับการต่ออายุ
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สญัญาเช่าพืน้ท่ี อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาการด าเนินธรุกิจมากว่า 14 ปี บริษัทฯ ไมเ่คยประสบปัญหาจากการไมไ่ด้รับ
การต่ออายุสัญญาเช่าพืน้ท่ี เน่ืองจากบริษัทฯ ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาอย่างครบถ้วนมาโดยตลอด ทัง้ยังมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกับผู้พฒันาศนูย์การค้าต่างๆ และแบรนด์ Converse ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเน่ืองและ
ยาวนาน ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ จึงมีสว่นช่วยดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการศนูย์การค้า ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้รับโอกาสใน
การหาพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพจากผู้พฒันาศนูย์การค้าท่ีมีแผนการขยายสาขาหรือพืน้ท่ีเพิ่มเตมิอย่างตอ่เน่ือง 

 
8. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ  

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการจัดหาสินค้าส าเร็จรูปจากต่างประเทศและยังมีการจ่ายช าระค่าสิทธิ (Royalty Fee) และ
คา่ธรรมเนียมการจดัหาสนิค้าให้แก่ Converse เป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกบับริษัทย่อยก็มีการจดัหาวตัถดุิบจาก
ต่างประเทศ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจัดหาสินค้าประเภทรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Converse โดยการ
น าเข้าจาก Converse ทัง้หมด ในปี 2561 ในขณะท่ีรายได้จากการขายสินค้าทัง้หมดเป็นสกุลเงินบาท ดงันัน้ ความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียน กรณีท่ีเงินสกลุดอลลาร์แขง็คา่ขึน้ อาจสง่ผลให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ ปรับสูงขึน้และส่งผลตอ่การ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีนโยบายในการก าหนดราคา
สนิค้าโดยค านึงถึงความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ประกอบกบัในการจ่ายช าระคา่สนิค้าส าเร็จรูปท่ีสัง่ซือ้
จากต่างประเทศนัน้ ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายช าระค่าสินค้าล่วงหน้าก่อนการรับสินค้า ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถก าหนด
ราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนของสินค้าได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะมีการติดตามข่าวสารและ
ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและจะพิจารณาป้องกันความเส่ียงด้วยการซือ้
เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจ าเป็น  

 
9. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภคตามกระแสนิยม 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสนิยมด้านแฟชัน่ทัง้ในและตา่งประเทศเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลตอ่ธรุกิจของบริษัท
ฯ ซึ่งหากบริษัทฯ ไมส่ามารถปรับตวัได้ทันตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภค อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าจะได้รับผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวน้อย เน่ืองจาก
สินค้าหลกัท่ีบริษัทฯ จ าหน่ายเป็นหลกั เป็นสินค้ากลุ่ม Basic ซึ่งเป็นรุ่นท่ีเน้นความคลาสสิกของรูปทรงและสีพืน้ฐาน มี
วางจ าหน่ายตลอดปี และส่วนท่ีเหลือเป็นสินค้ากลุ่มแฟชั่นซึ่งจะมีการออกแบบให้มีความทันสมยัและมีดีไซน์เปล่ียนไป
ตามกระแสความนิยมในแต่ละซีซั่น ซึ่งจะมีทีมงานฝ่ายผลิตภัณฑ์ติดตามแนวโน้มแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา ท าให้สามารถ
คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง สามารถออกแบบและจัดหาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าลดลงอย่างสม ่าเสมอ ส าหรับสินค้าคงเหลือท่ีมีอายไุม่
เกิน 1 ปี บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาทุนกับมลูคา่สทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับโดยผลต่างท่ีเกิดขึน้จากราคาทนุท่ีสงูกว่ามลูคา่
สทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับจะถกูน ามาตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าลดลง และส าหรับสินค้าคงเหลือท่ีมีอายุเกินกว่า 1 ปี บริษัทฯ จะ
พจิารณาตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลงทัง้จ านวน 
 

10.  ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจ  
บริษัทฯ ท าธรุกิจอยู่ในอตุสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองแตง่กายท่ีมีการแขง่ขนัสงู มีผู้ประกอบการจ านวนมากทัง้ท่ีเป็นตรา
สนิค้าจากในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการแตล่ะรายต่างมุง่เน้นในการสร้างความแตกต่างของสนิค้าและมี
การออกสนิค้ารุ่นใหม่ๆ  อย่างตอ่เน่ือง รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ท่ีทนัสมยัเพ่ือพฒันาสนิค้าให้มีน า้หนักเบา 
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สวมใสส่บาย ยิ่งไปวา่นัน้มีการใช้กลยทุธ์การตลาดเพ่ือดงึดดูให้ผู้บริโภคหนัมาสนใจและต้องการซือ้สนิค้าของตน  อย่างไร
ก็ดี เน่ืองจากแบรนด์สินค้า Converse ถือเป็นแบรนด์ท่ีมีความแข็งแกร่งและเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลก สินค้ามี
ความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน ทัง้รองเท้าท่ีเน้นรูปทรงและดีไซน์ท่ีมีความ
คลาสสกิ มีความเป็นเอกลกัษณ์จึงท าให้ Converse เป็นท่ีนิยมของกลุม่ผู้บริโภค นอกจากนีย้งัมีรองเท้ากลุม่แฟชัน่ท่ีมีการ
ออกแบบให้มีความทนัสมยัและมีดีไซน์ท่ีเปล่ียนไปตามกระแสความนิยม ประกอบกบัประสบการณ์การด าเนินธรุกิจของ
ทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมมานานกว่า 15 ปี ท าให้มีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านัน้ บริษัทฯ 
ยงัให้ความส าคญักบัการประเมนิ ตดิตาม และวเิคราะห์ความเส่ียงในการด าเนินธรุกิจ ภาวะตลาดและการแขง่ขนั รวมไป
ถึงความต้องการของลกูค้าอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ ท าให้สามารถก าหนดกลยุทธ์หรือแผนการด าเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาดและคูแ่ขง่ได้อย่างรวดเร็วและทนัการณ์ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเช่ือมัน่
วา่จะได้รับผลกระทบจากการแขง่ขนัดงักลา่วไม่มากนกั 

 
11. ความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงาน  

จากการท่ีบริษัทฯ มีพนกังานขายประจ าอยู่ท่ีร้านค้าปลีกของบริษัทฯ หรือเคาน์เตอร์จ าหน่ายสนิค้า เพ่ือให้บริการ รวมถึง
จดัการบริหารงานในร้านค้า ดงันัน้ บริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงจากการทจุริตของพนักงานขายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการและระเบียบการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันความเส่ียง
ดงักลา่ว เช่น ก าหนดให้หวัหน้าเขตการขายตรวจสอบและอนมุตัคิวามเหมาะสมของการเบกิสนิค้าเข้าร้าน และตรวจเย่ียม
ร้านค้าและเคาน์เตอร์จ าหน่ายสินค้าเป็นประจ า เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตังิานของพนักงาน PC อีกทัง้ยงัก าหนดให้มีตรวจ
นับสินค้าคงคลงัในร้านค้าปลีกและเคาน์เตอร์จ าหน่ายสินค้าทุกแห่งเป็นประจ าทุกเดือน ประกอบกับก าหนดให้แต่ละ
สาขาโอนเงินท่ีได้รับจากการขายสนิค้าเข้าบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุวนัและให้เจ้าหน้าท่ีบญัชีลกูหนีต้รวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร หากตรวจพบความผิดปกติจะรายงานให้หัวหน้าเขตท่ีรับผิดชอบทราบท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และพจิารณาลงโทษหากพบการทจุริต นอกจากนี ้มีการจดัให้พนักงาน PC ท ากรมธรรม์ประกันภัยการค า้จนุลกูจ้าง เพ่ือ
คุ้มครองคา่เสียหายท่ีเกิดกรณีท่ีลกูจ้างมีการกระท าอันฉ้อโกง ยกัยอก หรือลกัทรัพย์ รวมทัง้ให้พนกังาน PC ประจ าสาขา
ทกุคนต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้หากเกิดการสญูหายของสนิค้าในร้านค้าหรือเคาน์เตอร์จ าหน่ายสินค้า 
บริษัทฯ เช่ือมั่นว่ามาตรการและระเบียบปฏิบัติดังกล่าวสามารถลดความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ  

 
12. ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 

BNS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตรองเท้า ท าให้ต้องใช้แรงงานท่ีมีทักษะและความช านาญในการ
ผลิตรองเท้าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี Converse ก าหนด ดงันัน้ หาก BNS ขาดแคลนบุคลากรหรือมีบุคลากรไม่
เพียงพออาจท าให้ไม่สามารถด าเนินการผลิตได้ตามแผนการผลิตท่ีวางไว้ และส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานให้สามารถแข่งขันได้กั บ
ผู้ประกอบการรายอ่ืนในธุรกิจท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกัน ทัง้ยังส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะในการปฏิบตังิานท่ีหลากหลาย ซึ่งจะท าให้พนกังานสามารถเจริญก้าวหน้าในองค์กรได้อย่างตอ่เน่ือง นอกจากนี ้ท่ี
ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ผู้บริหารจึงเช่ือมั่นว่ากลุ่มบริษัทฯ จะได้รับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานไมม่ากนกั 
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13. ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 
ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตอ่ประชาชนในครัง้นี ้กลุม่วงศ์ไพฑรูย์ปิยะจะมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ 
คดิเป็นร้อยละ 74.11 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ท าให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาได้ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบ พิจารณา และกลัน่กรองเพ่ือมิให้เกิดรายการท่ี
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัทฯ ยิ่งไป
กวา่นัน้แล้ว โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน (รวมถึงประธานกรรมการ) จาก
จ านวนกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดงักลา่วจะท าให้เกิดการ
ถ่วงดลุในการออกเสียงเพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่างๆ และช่วยให้การก ากับดแูลการบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
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4.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมลูส าคัญอ่ืน 
 
ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ บริษัท ริช สปอร์ต จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกิจ ผู้ผลติ, น าเข้า และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ CONVERSE และ PONY แต่

เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

ทะเบียนเลขท่ี 0107560000257 

ท่ีตัง้ส านกังาน 116/20 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 

โทรศพัท์ 0-2249-8709 
โทรสาร  0-2249-8711  
Home Page www.richsport.co.th 

ทนุจดทะเบียน หุ้นสามญั 770,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

ทนุจดทะเบียน (ช าระแล้ว) 770,000,000.00  บาท 

(เปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียน(ช าระแล้ว)เม่ือวนัท่ี  8 พฤศจิกายน 2560) 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ 0-2009-9999,0-2009-9378  
โทรสาร 0-2009-9476 

ผู้สอบบญัชี บริษัท  สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
338 อาคาร A ชัน้  8 โครงการปรีชาคอมเพลก็ซ์  ถนนรัชดาภิเษก 
ซอยรัชดาภิเษก 20  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ 097-445-4459 

บริษัทย่อย 

ท่ีตัง้โรงงาน 

บริษัท เบเนฟิท ชส์ู จ ากดั 

50 ซอยเทียนทะเล 16 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า   
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 
โทรศพัท์ 0-2892-1470 , 0-2892-0113    
โทรสาร  0-2415-3194 

     “ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 
56-1) ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว๊บไซต์ของบริษัท www.richsport.co.th.” 

http://www.richsport.co.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.richsport.co.th/
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5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และหลักทรัพย์ของบริษัท 
 
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
5.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี  6 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 770 ล้านบาท และมีทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 570 
ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 570 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลงัการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน 
บริษัทฯ จะมีทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 770 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 770 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท 

   
5.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
2 กมุภาพนัธ์ 2561 

จ านวนหุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 
1. บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิง้ จ ากดั1 171,000,000 22.21 
2. นางสาวพาพชิญ์  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 133,500,100 17.34 
3. นายภาสวชิ  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ2 133,100,100 17.29 
4. นายภาณวุชิญ์  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ2 132,999,800 17.27 
5. HSBC(SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 12,502,500 1.62 
6. นายอ าพน     กิตจิารุรัตน์ 10,697,500 1.39 
7. นายคเดช     สรุเลศิรังสรรค์ 7,300,000 0.95 
8. นายธีระ  กิตจิารุรัตน์ 7,250,000 0.94 
9.นางอนญัญา  เรืองศกัดิว์ชิิต  6,000,000 0.78 
10. บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  5,700,000 0.74 
รวมผู้ถือหุ้นสงูสดุ 10 อนัดบัแรก 634,466,500 82.40 
จ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้ (หุ้น) 770,000,000 100.00 
ทนุเรียกช าระแล้วของบริษัท (บาท) 770,000,000 100.00 

       หมายเหต ุ:  
1) รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิง้ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 33,334 33.334 
2. นายภาสวชิ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 33,333 33.333 
3. นายภาณวุชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 33,333 33.333 
รวม 100,000 100.000 

2) นายภาสวชิ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ และนายภาณวุชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ เป็นน้องชายของ 
                   นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 
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 สดัส่วนและการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นบคุคล (ไม่นับรวมหุ้นท่ีอยู่ในบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั และ Thailand Securities Depository Company Limited For Depositors) 
 
  ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 0.5 มีจ านวน  11 ราย จ านวนหุ้น  71,804,800 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 9.33แบง่เป็น 

นิตบิคุคล บคุคลธรรมดา 
จ านวนราย จ านวนหุ้น คดิเป็นร้อยละ จ านวนราย จ านวนหุ้น คดิเป็นร้อยละ 

3 22,587,300 2.93 8 49,217,500 6.39 

 
5.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
        -ไมมี่- 
  
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560 เป็นดงันี ้
             
 

รายละเอียดของบริษัทย่อย 

บริษัท เบเนฟิท ชูส์ จ ากัด (“BNS”) 

 
BNS จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2550 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 2 ล้านบาท ปัจจบุนั BNS มีทนุท่ี

ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 52 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 520,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท

ฯ ถือหุ้นใน BNS จ านวน 519,998 หุ้น คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ BNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ริช สปอร์ต จ ากดั (มหาชน) 
(ทนุช าระแล้ว 770 ล้านบาท) 

 

 

บริษัท เบเนฟิท ชูส์ จ ากดั 
(ทนุช าระแล้ว 52 ล้านบาท) 

 

99.99% 
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6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ  40 ของก าไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี และภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย

อาจ พิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีก าหนดไว้ได้ โดยจะขึน้อยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน 

และ ความจ าเป็นในการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือบริหารกิจการ และแผนการขยายธรุกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 
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7. โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการ 
 
            โครงสร้างองค์กร  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ: กลุม่บริษัทฯ วา่จ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดทิ จ ากดั เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคมุ 
                 ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 
คณะกรรมการบริษัท 
           คุณสมบัตแิละองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
           คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของ
บริษัท  โดยร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูวางแผนการด าเนินงาน  ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน  การ
บริหารความเส่ียง  และภาพรวมขององค์กร  มีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูลตรวจสอบ  และประเมนิผลการด าเนินงานของ
บริษัท และผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นอิสระ  คณะกรรมการบริษัททัง้  7 ท่าน
ไมมี่คณุสมบตัต้ิองห้าม  ดงันี ้ 

1)  ไมมี่ประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต  
2)  ไมมี่ประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ฝ่ายบุคคล ธุรการ
และจดัซือ้ 

ฝ่าย IT 

ฝ่ายคลงัสินค้า 

ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
สายงานปฏิบตักิาร 

ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ฝ่ายขาย ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
สายงานบญัชีและการเงิน 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ประกอบด้วย 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. พลเอกไพรัช โพธ์ิอบุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ กรรมการ 
3. นายสมโรจน์ ศริิโสภณา กรรมการ 
4. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั กรรมการ 
5. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายชยัศกัดิ ์องัค์สวุรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายอดุม ตัง้มานะสกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
หมายเหต ุ: กรรมการล าดบัท่ี 1 และ 3-7 ได้รับการแตง่ตัง้ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2559  
                  เม่ือวนัท่ี 19 สงิหาคม 2559 และมตท่ีิประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 
 

โดยมีนางสาวอมัพร ประกายหงษ์มณี เป็นเลขานกุารบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายสมโรจน์ ศิริโสภณา หรือ นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย 
รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 4 ครัง้ และ 6 ครัง้ ตามล าดบั โดย
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะท่าน มีดงันี ้

 
ช่ือ-นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ/ 
จ านวนการประชมุทัง้หมด 
ปี 2559 ปี 2560 

1. พลเอกไพรัช โพธ์ิอบุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 1/1 6/6 
2. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ กรรมการ 4/4 6/6 
3. นายสมโรจน์ ศริิโสภณา กรรมการ 1/1 6/6 
4. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั กรรมการ 1/1 6/6 
5. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
1/1 6/6 

6. นายชยัศกัดิ ์องัค์สวุรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 1/1 6/6 
7. นายอดุม ตัง้มานะสกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 1/1 6/6 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชยัศกัดิ ์องัค์สวุรรณ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอดุม ตัง้มานะสกลุ กรรมการตรวจสอบ 

 
ทัง้นี ้นายอดุม ตัง้มานะสกลุ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีใน

การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ โดยนายอดุม ตัง้มานะสกลุ ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาบญัชี จาก
มหาวิทยาลยัรังสิต และเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปร-แอ๊ค เซอร์วิสเซส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทสอบบญัชี (ดรูายละเอียด
เพิม่เตมิในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท) 
 

โดยมีนางสาวลภัสรดา ชยพลธนกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทฯ เร่ิมมีการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 และในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ครัง้  โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะท่าน มีดงันี ้

 
ช่ือ-นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ/ 
จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2560 
1. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 
2. นายชยัศกัดิ ์องัค์สวุรรณ กรรมการตรวจสอบ 5/5 
3. นายอดุม ตัง้มานะสกลุ กรรมการตรวจสอบ 5/5 

 
คณะกรรมการบริหาร 
บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจ านวนทัง้สิน้ 4 ท่าน ประกอบด้วย  

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ประธานกรรมการบริหาร 
2.นายสมโรจน์ ศริิโสภณา รองประธานกรรมการบริหาร 
3.นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั กรรมการบริหาร 
4. นายนิมติ ศภุรประเสริฐ กรรมการบริหาร 
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ผู้บริหาร  
บริษัทฯ มีผู้บริหารจ านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ประกอบด้วย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายสมโรจน์ ศริิโสภณา รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบตักิาร 
4. นายนิมติ ศภุรประเสริฐ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานบญัชีและการเงิน 
5. นายพีพธิ เพชรเรือนทอง ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
6. นายภาสวชิ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
7. นางสาวลภสัรดา ชยพลธนกลุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 
เลขานุการบริษัทฯ  
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตแิตง่ตัง้
นางสาวอมัพร ประกายหงษ์มณี ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ก าหนด
หน้าท่ีความรับผดิชอบของเลขานกุารบริษัทฯ ดงันี ้

1. ดแูลและให้ค าแนะน าแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ   และตดิตามดแูลให้มีการปฏิบตัอิย่างถกูต้องและสม ่าเสมอ  

2. รับผดิชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลประสานงานให้มีการปฏิบตัิ
ตามมตขิองท่ีประชมุดงักลา่ว 

3. ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

4. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
4.1 ทะเบียนกรรมการ 
4.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
4.3 หนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น 
4.4 รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
4.5 รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการผู้บริหาร 

5. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 
 ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายคา่เบีย้ประชมุให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงันี ้  
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  (หน่วย : บาท) 
ช่ือ-สกลุ ปี 2559 ปี 2560 

1. พลเอกไพรัช โพธ์ิอบุล 30,000 180,000 
2. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ - - 
3. นายสมโรจน์ ศริิโสภณา - - 
4. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั - - 
5. นายมานิต นิธิประทีป 20,000 245,000 
6. นายอดุม ตัง้มานะสกลุ 15,000 220,000 
7. นายชยัศกัดิ ์องัค์สวุรรณ 15,000 220,000 
 รวม 80,000 865,000 

   หมายเหต ุ :  กรรมการล าดบัท่ี 2 - 4 เป็นกรรมการท่ีได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะพนกังานบริษัทฯ จึงไมไ่ด้รับ 
                      คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ 
 
ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 และท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมตกิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ดงันี ้
 
คณะกรรมการบริษัท 

1. คา่เบีย้ประชมุ ซึ่งจ่ายตามจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ โดยประธานกรรมการจะได้รับครัง้ละ 30,000 บาท  
    และกรรมการได้รับครัง้ละ 20,000 บาท 
2. คา่บ าเหน็จประจ าปี 2560 ส าหรับคณะกรรมการบริษัท รวมเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท 

 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะพนกังานบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุม ซึ่งจ่ายตามจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับครัง้ละ 
25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับครัง้ละ 20,000 บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ในปี 2559 และงวดปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ านวน 35.70 ล้านบาท และจ านวน 28.19 ล้านบาท 
ตามล าดบั ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วรวมถึงเงินเดือน โบนสั เงินสมทบเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

ปี จ านวนผู้บริหาร (คน) คา่ตอบแทน (บาท) 
2559 7 35,701,368.00 
2560 7 28,194,343.00 

หมายเหต ุ: จ านวนผู้บริหารในตารางนบัรวมนายสมโรจน์ ศริิโสภณา ซึ่งด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร  
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ค่าตอบแทนอ่ืน 
ท่ีประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมตจิดัสรรหุ้นสามญัใหม่เพิ่มทนุจ านวน 5,000,000 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครัง้นี ้เพ่ือ
เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.80  บาท ซึ่งเป็นราคา
เดียวกนักบัท่ีเสนอขายให้แก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แก่ประชาชน 
 
 ทัง้นี ้รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับการจดัสรรและจองซือ้หุ้นมีดงันี ้

 
ช่ือ-สกลุ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น 
ท่ีได้รับการจดัสรร 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ี
เสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังาน 

1.พลเอกไพรัช โพธ์ิอบุล ประธานกรรมการ 600,000 12.00 
2.นายมานิต  นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000 10.00 
3.นายชยัศกัดิ ์ องัค์สวุรรณ กรรมการตรวจสอบ 500,000 10.00 
4.นายอดุม  ตัง้มานะสกลุ กรรมการตรวจสอบ 500,000 10.00 
5.นายสมโรจน์  ศริิโสภณา กรรมการและรองประธาน

กรรมการบริการ 
500,000 10.00 

6.นายนิมติ ศภุรประเสริฐ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
สายงานบญัชีและการเงิน 

200,000 4.00 

7.นายพีพธิ  เพชรเรือนทอง ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 110,000 2.20 
8.นางสาวลภสัรดา ชยพลธนกลุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 95,000 1.90 
บริษัท เบเนฟิท ชส์ู จ ากดั (บริษัทย่อย)   
9.นางสกุานดา คตุตกิลุ กรรมการผู้จดัการ 500,000 10.00 
10.นายกฤศณัฎฐ์  เส่ียงโชคอยู ่ ผู้จดัการโรงงาน 95,000 1.90 

 
บุคลากร  
จ านวนบุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนกังานรวมทัง้สิน้จ านวน 456 คน (ไมน่บัรวมผู้บริหารจ านวน 7 คน) โดยแบ่งตามสายงาน
หลกัได้ดงันี ้
 

สายงาน จ านวนพนกังาน (คน) 
1. ส านกับริหาร 1 
2. ฝ่ายการตลาด 3 
3. ฝ่ายผลติภณัฑ์ 8 
4. ฝ่ายขาย 354 
5. ฝ่ายบญัชี 30 
 6.  ฝ่ายการเงิน 3 
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สายงาน จ านวนพนกังาน (คน) 
7.  ฝ่ายบคุคล ธรุการ และจดัซือ้ 10 
8.  ฝ่าย IT 4 
9.  ฝ่ายคลงัสนิค้า 38 
รวม 456 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทย่อยมีบคุลากรรวมทัง้สิน้จ านวน 510 คน (รวมผู้บริหาร) แบง่เป็นพนกังานประจ า จ านวน 41 
คน และพนกังานรายวนัจ านวน 469 คน 
 
ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไมมี่- 
 
ค่าตอบแทนพนักงาน 
 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทฯ) จ านวน 
222.57 ล้านบาท และจ านวน 208.76 ล้านบาท ตามล าดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา 
โบนสั เงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
 
ค่าตอบแทนอ่ืน 
 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามญัใหม่เพิ่มทุนจ านวน 
5,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนใน
ครัง้นี ้เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.80 บาท ซึ่ง
เป็นราคาเดียวกนักบัท่ีเสนอขายให้แก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แก่ประชาชน 
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทฯเล็งเห็นถึงความส าคญัของบุคลากรภายในองค์กร จึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ 

ทักษะ และทัศนคติเก่ียวกับงาน ให้เป็นไปตามความสามารถท่ีต าแหน่งงานนัน้ๆ ต้องการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาท่ี
หลากหลาย ได้แก่ การส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพนูความรู้ให้ตวัเองโดยผ่านส่ืออิเลคทรอนิคส์ต่างๆการจัดอบรมสัมมนาโดย
วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผู้ มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้า
งาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job training) การศึกษาดูงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ บริหารและพนักงานตามแนวทาง 
Learning  Organization 
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8. การก ากับดูแล 
 
8.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการก ากับดแูลกิจการท่ีดี เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส าคญัในการน าไปสู่การมี
ระบบบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจตอ่ผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพิ่มมูลค่า สร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดงันัน้ บริษัทฯ จึงก าหนดให้มี
นโยบายในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 23 มถินุายน 2560 ซึ่งครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สทิธิในการท่ีจะ
ได้รับสว่นแบง่ก าไรของกิจการ สทิธิในการได้รับข้อมลูขา่วสารของกิจการอย่างเพียงพอ สทิธิในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สทิธิ ออก
เสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรร
เงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั การลดทนุหรือเพิม่ทนุ เป็นต้น  
 นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ถือหุ้น   

 จดัสง่หนงัสือนดัประชมุให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั โดยจะระบวุนั เวลา สถานท่ี และ
วาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสนิใจในท่ีประชมุอย่างครบถ้วน  

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบคุคลใด ๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดท่ี 
บริษัทฯ ได้จดัสง่ไปพร้อมหนงัสือนดัประชมุ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อย่างเตม็ท่ีและอิสระ  
เม่ือการประชมุแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจดัท ารายงานการประชมุโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ 
 

โดยภายหลงัจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
แล้ว บริษัทฯ จะต้องระบคุวามเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้น และจดัสง่หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือ
หุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาท่ี ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลูล่วงหน้า
ก่อนการประชุม นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมลูขา่วสารผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 
และการลงข่าวสารในหนงัสือพิมพ์ตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้คณะกรรมการบริษัท เข้า
ร่วมการประชมุผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั โดยเฉพาะประธานอนกุรรมการชดุต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือ
ร่วมชีแ้จงหรือตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นในท่ีประชมุ 
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หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิและคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น
ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นคนไทยหรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย  โดย
ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายท่ี
จะเพิม่ทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร  

การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามล าดบัวาระการประชมุ โดยจะมีการเสนอรายละเอียด
ในแตล่ะวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมลูประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไมเ่พิ่มวาระการประชุมท่ีไม่มีการ
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนการ
ตดัสนิใจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคล
ดงักลา่วท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมถึงได้ก าหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ หรือน าข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้
เพ่ือประโยชน์สว่นตนไว้แล้วตามนโยบายการปอ้งกนัการน าข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ห้ามมใิห้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 
เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
เข้าใจและรับทราบเก่ียวกับภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ ท่ีอยู่กิน
ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 
 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ด้วยความรู้ และทักษะในการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ ความซ่ือสตัย์สจุริต และ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และรายย่อย โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานท่ีดี มีการ
เจริญเตบิโตอย่างมัน่คง และคงไว้ซึ่งความสามารถในการแขง่ขนั 

พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วน ร่วมในการ
ขบัเคล่ือนให้บริษัทฯ สามารถพฒันาการด าเนินธรุกิจตอ่ไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุง่เน้นการ
พฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจน
ปลูกฝังทัศนคติและจิตส านึกท่ีดี รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
เดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัติอ่พนกังานทกุรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม    
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ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้าโดยเน้นการจดัหาสินค้า และ/หรือผลิตสินค้าท่ีมี
คณุภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน 
การรักษาความลบัของลูกค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังให้ความส าคญัต่อการก าหนดราคา
ขายและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมให้แก่ลกูค้าอย่างเท่าเทียม 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติอ่คูค้่าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีความซ่ือสตัย์ในการด าเนิน
ธรุกิจ ไมเ่อารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคูค้่าและเจ้าหนี ้ รวมถึงมีจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธรุกิจ ตลอดจนปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสญัญา
ท่ีท าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ของทัง้
สองฝ่าย 

คู่แข่ง บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ รักษาบรรทัดฐาน
ของข้อพงึปฏิบตัใินการแขง่ขนั และหลีกเล่ียงวธีิการไมส่จุริตเพ่ือท าลายคูแ่ขง่ 

ชุมชนและสังคม บริษัทฯ เน้นการปลกูฝังจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ 
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระท าการ
ใดๆ ท่ีขดัหรือผดิกฎหมาย 

  
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลูทาง
การเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กับบริษัทฯ ทัง้หมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะท าการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ตอ่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชน
ผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ   

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตสุมผล งบการเงินของบริษัทฯ จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและ
ถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมี
เหตผุลว่าการบนัทึกข้อมลูทางการบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบ
จุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่ างมีสาระส าคญั รวมถึงมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเพ่ือท าหน้าท่ีในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกนั 
และระบบควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  
  ในสว่นของงานด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้มีการจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะเน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักล่าว
ยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานบญัชีและการเงินท าหน้าท่ีในการติดตอ่และให้ข้อมลู
ต่างๆ แก่ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งข้อมลูดงักล่าวต้องเป็นข้อมลูท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความ
เป็นจริง และทัว่ถึง  
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)  
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดบัต าแหน่ง
ผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพฒันาและก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนิน
ธรุกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  จะมี
บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูล ตรวจสอบ ตดิตาม
ผลการปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการและประเมนิผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ ปัจจบุนั 
บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 7 ท่าน แบง่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 
4 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัทฯ) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดงักลา่วจะท าให้เกิดการ
ถ่วงดลุในการออกเสียงเพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่างๆ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุต่างๆ เพ่ือช่วย
ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้
 1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทัง้สิน้ 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก าหนดแนวทาง
และกลยทุธ์ในการด าเนินธรุกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างคลอ่งตวั  
 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 3 ท่าน เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ือง
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีเพียง
พอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ 
  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 
อนุกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 6 ท่าน เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และหาทางลดความเส่ียงหรือบริหารความเส่ียงให้ต ่าท่ีสดุ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม ่าเสมอ 
 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการแบง่แยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้เป็น              คน
ละบุคคลกัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงาน
ประจ าวนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แบง่แยกบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ  กบัผู้บริหารอย่างชดัเจน โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดแูลการด าเนินงานของผู้บริหาร   ขณะท่ีผู้บริหารท าหน้าท่ี
บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด  และเพ่ือเป็นการปอ้งกนัการมีอ านาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ 
จึงได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีไว้อย่างชดัเจนในอ านาจการด าเนินงานของบริษัทฯ (Authority Table)  
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมตท่ีิ
ประชมุผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส าคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นผู้ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และก ากับดแูลให้ฝ่ายจัดการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  
 นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
 บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการท ารายการระหว่างกันของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง วา่ผู้มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดจะไมส่ามารถเข้ามามีส่วนในการอนมุตัิรายการ
ดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง 
รวมตลอดถึงการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สนิท่ีส าคญัของบริษัทฯ รวมทัง้ปฏิบตัติามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด  
 นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชี หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท ารายการ และจะท าการเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แบบ
แสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  
 

ระบบการควบคมุภายใน 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในส าหรับทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ จึงได้มีการก าหนด

ขอบเขตหน้าท่ีและอ านาจด าเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิให้เกิดประโยชน์มาก
ท่ีสดุ และมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผดิชอบในการอนมุตั ิการบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และการจดัเก็บดแูล
ทรัพย์สินออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีการควบคุมภายใน
เก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ ถึงแม้วา่ปัจจบุนั บริษัท
ฯ จะยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง แต่บริษัทฯ ก็ไ ด้จ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาท าการ
ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและ
จัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้เป็นประจ าทุกเดือน โดยจะมีการประเมิน ปัจจัย
ความเส่ียงทัง้ท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตแุละมีการก าหนดมาตรการใน
การตดิตามเหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเส่ียง รวมทัง้มาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตดิตามความเส่ียงนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ือง และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
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3. การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิม่เตมิตามความจ าเป็น โดยการประชุมแต่ละครัง้ได้มีการก าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนงัสือนัด
ประชมุพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 
รวมทัง้ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 
 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทัง้อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษากรรมการและผู้บริหารท่ี
มีคณุสมบตัิตามท่ีบริษัทฯ ต้องการได้ ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผา่นการอนุมตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ  
 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยเช่ือมโยงกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการด าเนินงานของผู้ บริหารแต่ละท่านประกอบการพิจารณา เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานผู้บริหารระดบัสงู ซึ่ง
รวมถึง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบตักิาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงาน
บญัชีและการเงิน เป็นประจ าทกุปี โดยใช้หลกัเกณฑ์การประเมนิท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานประจ าปีตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ เพ่ือก าหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจท่ีเหมาะสม และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัต ่ากว่ารองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมาตามล าดบั นอกจากนี ้ยังค านึงถึงหลกั
ยตุธิรรม สามารถอ้างอิงกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั และเป็นคา่ตอบแทนท่ีสามารถรักษาผู้บริหารท่ี
มีคณุสมบตัติามท่ีบริษัทฯ ต้องการ รวมทัง้สร้างแรงจงูใจให้มีการปฏิบตังิานท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานท่ีดี เหมาะสมกบัหน้าท่ี
และความรับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน
ระบบการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors Association: IOD) 
 
8.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการทัง้สิน้ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ของบริษัทฯ มีดงันี ้
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8.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาและอนมุตัิ 

3. ก าหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธรุกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคมุก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ี
ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

4. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตันิโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการด าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ท่ีเสนอโดย
ฝ่ายบริหาร  

5. ตดิตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างตอ่เน่ือง 
6. ด าเนินการให้บริษัทฯ มีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการ

สอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
7. พจิารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร และก ากบัดแูลให้

มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคมุเพ่ือลดผลกระทบตอ่ธรุกิจของ
บริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

8. พจิารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
คณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ท่ีแตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักลา่ว สามารถพจิารณาและอนุมตัริายการท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีท ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิ
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพจิารณาและอนมุตัไิว้แล้ว 

9. จัดท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดท าและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาและอนมุตัิ 

10. ก ากบัและดแูลการบริหารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด กฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิท่ีส าคญั เท่าท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายอ่ืน 

11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บคุคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท า
ขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการพจิารณาและอนมุตัไิว้แล้ว  
  

8.2.2 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
คา่ตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายแ ละ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
8.2.3 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณากลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ และน าเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณ

ประจ าปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณาอนมุตัิ 
2. ควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เปา้หมาย แผนการด าเนินธรุกิจ และงบประมาณ

ท่ีก าหนดไว้ และก ากบัดแูลให้การด าเนินงานมีคณุภาพและประสทิธิภาพ 
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3. พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุนหรือ
งบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการ เป็นต้น โดยวงเงินส าหรับแตล่ะรายการเป็นไปตามตารางอ านาจอนมุตัท่ีิผ่านการ
อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ  

4. น าเสนอโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา รวมถึง
พจิารณาอนมุตัอิตัราก าลงัคนท่ีไมอ่ยู่ในงบประมาณประจ าปี  

5. พจิารณาผลก าไรและขาดทนุของบริษัทฯ และเสนอการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจ าปีเพ่ือเสนอ
คณะกรรรมการบริษัทฯ อนมุตั ิ

6. มีอ านาจแตง่ตัง้หรือวา่จ้างท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  
7. มีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามความเหมาะสม และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ

คณะอนุกรรมการท่ีแต่งตัง้ รวมถึงการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข คณะอนกุรรมการท่ีแตง่ตัง้ หรือบคุคลท่ีได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

8. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมตัิการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองดงักล่าวจะต้องเสนอตอ่ท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ืออนมุตัติอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไป

ตามธรุกิจปกตแิละเง่ือนไขการค้าปกตซิึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

8.2.4 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
2. จัดท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือพจิารณาอนมุตัติอ่ไป 
3. ก ากบัดแูลการด าเนินงานหรือการปฏิบตังิานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับ

อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด และมีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงาน การบริหารจดัการ รวมถึงความคืบหน้าในการด าเนินงาน
ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

4. พิจารณาอนุมตัิการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในตารางอ านาจอนุมตัิท่ีผ่านการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการเข้าท าสญัญา
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว 
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5. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายในการด าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามอ านาจอนมุตัท่ีิผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว  

6. มีอ านาจในการอนุมตัิอัตราก าลงัคน การจ้างงานและบรรจุพนักงาน การก าหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโบนัส 
และการแตง่ตัง้โยกย้ายพนกังาน รวมถึงพจิารณาก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและต าแหน่ง ส าหรับ
พนกังานระดบัต ่ากวา่รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงไป 

7. มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกตา่งๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และ
เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวนิยัภายในองค์กร 

8. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานชดุตา่งๆ เพ่ือประโยชน์และประสทิธิภาพการจดัการท่ีดีและโปร่งใส 
และมีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคมุ
ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเห็นสมควร 
และภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร ซึ่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจยกเลิก เพกิถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบคุคลท่ีได้รับมอบ
อ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

9. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

ทัง้นี ้ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด) มีสว่นได้สว่นเสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไมมี่อ านาจอนมุตักิารด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว โดยเร่ืองดงักลา่วจะต้องเสนอต่อ
ท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ืออนมุตัติอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
การก าหนดอ านาจอนุมัต ิ
บริษัทฯ มีการก าหนดอ านาจอนมุตัสิ าหรับการด าเนินงานตา่งๆ โดยสรุปได้ดงันี ้
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท 

1. การอนมุตักิารลงทนุจากงบลงทนุท่ีได้รับ
อนมุตัแิล้ว (บาท/โครงการ) 

< 10 ล้านบาท < 30 ล้านบาท > 30 ล้านบาท 

2. การอนมุตักิารลงทนุเกินจากงบลงทนุท่ี
อนมุตั ิ

20% 
และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบ 

30% 
และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัท
ฯ รับทราบ 

> 30% 
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 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท 
3. การอนมุตักิารลงทนุนอกแผนงบประมาณ < 5 ล้านบาท 

และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบ 

< 10 ล้านบาท 
และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัท
ฯ รับทราบ 

> 10 ล้านบาท 

4. การอนมุตักิารสัง่ซือ้ / สัง่จ้างรายการ
ประเภททรัพย์สนิถาวร / คา่ใช้จ่าย
ด าเนินงานของกิจการ 

< 5 ล้านบาท < 10 ล้านบาท 
 

> 10 ล้านบาท 
 

5. การอนมุตักิารสัง่ซือ้ / สัง่จ้างรายการประเภท
ตกแตง่หรือปรับปรุงร้านค้าปลีกของบริษัทฯ 
หรือเคาน์เตอร์จ าหน่ายสนิค้าในห้างสรร
สนิค้า 

< 5 ล้านบาท < 10 ล้านบาท 
 

> 10 ล้านบาท 
 

 
8.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระท าผ่านการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
จะเป็นผู้พจิารณาคดัเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายก าหนด เน่ืองจากบริษัทฯ ยงั
ไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งดงักล่าว จากนัน้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะท าการคัดเลือกกรรมการตาม
หลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
 
 8.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบและการสรรหา แตง่ตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นัน้ ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และต้องมีคณุสมบตัติามกฎหมายก าหนด  

2. ให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ

ในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหนึ่งใน

สาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปี
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หลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระอาจถูก

เลือกเข้ามารับต าแหน่งใหมก่็ได้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษัทฯ 

5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล

ซึ่งมีคณุสมบตั ิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  และ/หรือกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ

เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระท่ียงั

เหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ

จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

6. ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

 
 8.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกนัพจิารณาเบือ้งต้นถึงคณุสมบตัิของบคุคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพจิารณา
จากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคณุวฒุิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้าน
อ่ืนๆ ประกอบกัน จากนัน้จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั ง้นี ้บริษัทฯ มี
นโยบายในการแตง่ตัง้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 ท่าน 
 คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิตบิคุคลของบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยนบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการ เสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตตอ่ 
ก.ล.ต. 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต. 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า  
2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ          ผู้ ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
8.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  3 ท่าน 

โดยแตง่ตัง้จากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด นอกจากนี ้กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัเิพิม่เตมิดงันี ้  

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได้ 

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบแตล่ะท่านมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท  
 

8.3.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมี่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีสรรหา

และแตง่ตัง้ผู้มีคณุสมบตัเิหมาะสมในการด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพจิารณา ดงันี  ้
1. การพิจารณาคณุสมบตัิทั่วไป ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ และเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้

ก าหนด 
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2. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไมเ่ป็นบคุคลคนเดียวกบัประธานกรรมการบริษัทฯ 
3. มีการก าหนดบทบาท อ านาจ และหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แยกจากประธานกรรมการบริษัท อย่าง

ชดัเจน เพ่ือสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการก ากบัดแูลกิจการ 
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดกรอบอ านาจหน้าท่ี และเปา้หมายการปฏิบตังิานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ

ให้มีการประเมนิผลงานเป็นประจ าทกุปี 
 
8.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทท่ีมีวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ หรือกิจการท่ี มี
ลกัษณะใกล้เคียงกนั หรือกิจการท่ีสนับสนนุกิจการของบริษัทฯ อนัจะท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึน้ 
หรือลงทนุในธรุกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัทฯ โดยสามารถสนบัสนนุการด าเนินธรุกิจหลกัของบริษัทฯ ให้มีความ
ครบวงจรมากยิ่งขึน้ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืน
นอกเหนือจากธรุกิจหลกัหรือธรุกิจอ่ืนของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจดงักล่าวเป็นธรุกิจท่ีมีศกัยภาพและ
การลงทนุดงักลา่วเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

ในการก ากับดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีคณุสมบตัิและประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ เพ่ือก าหนดนโยบายท่ี
ส าคญัและควบคมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดงักล่าว รวมถึงก าหนดกลไกการก ากับดแูลผ่านการ
เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน การได้มาและจ าหน่ายไปและการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยดงักล่าว โดยใช้
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดขอ งหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทัง้นี ้กรรมการซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทฯ จะต้องท าหน้าท่ีในการก ากับดแูลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหาร
จัดการหรือด าเนินงานต่างๆ ตามนโยบายท่ีบริษัทฯก าหนด ทัง้การติดตามเพ่ือประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบ
ควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงจะต้องใช้ดลุยพนิิจตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ท่ีอนุมตัิในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และเพ่ือ
การเตบิโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ 
 
8.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

1. ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ น าความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก่็ตาม 

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร  พนักงาน และลกูจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุิติภาวะของ
บคุคลดงักลา่ว ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยงั
มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือท าการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอซือ้หรือเสนอขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนท่ีข้อมลูนัน้จะได้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน ไมว่า่การกระท าดงักล่าว
จะกระท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือเพ่ือให้ผู้ อ่ืนกระท าดงักล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ ใดฝ่าฝืนจะถูก
ลงโทษตามมาตรการทางวนิยัของบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ 
ของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิตภิาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ส านักงาน
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คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

4. บริษัทฯ ได้ก าหนดมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุิตภิาวะของบุคคล
ดงักลา่ว ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ทราบเก่ียวกบัข้อก าหนดข้างต้น  
 
8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในรอบปีบญัชี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ให้แก่
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบญัชีและคา่
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงงบการเงินรวม นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนดงักล่าว บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอ่ืนท่ีต้องช าระให้กับผู้สอบบญัชี ส านักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด และ
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีหรือส านกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 ได้มตอินมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 
เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นคา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมถึงงบการเงินรวม  
 
8.7 การปฏบัิตติามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ  
  - ไมมี่ - 
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   9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
 

บริษัทฯ เลง็เห็นความส าคญัตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยความเช่ือมัน่ว่าการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อ
สงัคมจะเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การพฒันาท่ียั่งยืนในอนาคต ฝ่ายบริหารจึงได้มีนโยบายการด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่และให้
ความส าคญักบัหน้าท่ีและความรับผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และกลุม่ของผู้ ท่ีมีสว่นได้เสีย (Stakeholders) ตามหลกัการ 8 
ข้อ ดงันี ้
 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  
จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ครอบคลมุการเคารพกฎหมาย ปราศจากการมีสว่นได้สว่นเสียและความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน การปฏิบตัติอ่ลกูค้าและผู้บริโภค การปฏิบตัติอ่คู่แข่งทาง
การค้า การจดัซือ้จดัหาและการปฏิบตัติอ่คูค้่า ความรับผดิชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม การปฏิบตัติอ่พนกังาน การควบคมุ
และการตรวจสอบภายใน การรับการให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใด ความปลอดภยัด้านสขุอนามยัและสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สนิ
ทางปัญญาและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ ก าหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการอบรมในระหว่างการ
ปฐมนิเทศ และการพฒันาหลกัสตูรอบรมทบทวนส าหรับพนักงานปัจจุบนั เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานทุกคนมีความตระหนักและ
เข้าใจอยู่เสมอ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความเข้าใจของพนกังาน และยังครอบคลมุไปถึงกระบวนการวดัประสิทธิผลของระบบ
เพ่ือการปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสร้างจิตส านึกทั่วทัง้องค์กรอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือและกิจกรรม
ตา่งๆ เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานสามารถน าจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจไปประยกุต์ในการท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม สนับสนุนให้พนักงานของ

บริษัทฯ ปฏิบตังิานอย่างมีคณุธรรมและเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาต ิรวมทัง้สง่เสริมให้คูค้่าของกลุม่บริษัทฯ ด าเนินธรุกิจท่ี
ถกูต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกนั เพ่ือให้สงัคมโดยรวมด าเนินไปได้โดยสนัตสิขุ บริษัทฯ จึงก าหนดให้การตอ่ต้านการทุจริต
และการตดิสนิบนเป็นนโยบายท่ีส าคญัอีกนโยบายหนึ่งของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกับการ
รับ-การให้ของขวญัหรือทรัพย์สินขึน้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่านโยบายการต่อต้านการทจุริตและการตดิสินบนได้รับการปฏิบตัิ
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 ได้อนุมตัิ 
“นโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่” ซ่ีงมีแนวทางท่ีส าคญัดงันี ้  

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานทกุต าแหน่ง และทกุระดบัของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินสด หรือผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือหวงัผลตอบแทนทางธรุกิจท่ี
ขดัต่อหลกัการของคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลจากบุคคลท่ีท าธุรกิจกับบริษัทฯ ครอบคลมุถึง
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน คูค้่า ลกูค้า และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  

2. การรับมอบ หรือรับของก านัล การเลีย้งรับรอง ซึ่งเป็นไปตามเทศกาลประเพณีนิยม หรือเพ่ือรักษาและพัฒนา
ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กร และไมข่ดัตอ่หลกัการของคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลไมถื่อเป็นการ
คอร์รัปชัน่ 

3. การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้องถกูต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจ
วา่เงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไมไ่ด้ถกูน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการตดิสนิบน 
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4. ห้ามให้หรือรับสนิบนในการด าเนินธุรกิจทกุชนิดกับคู่ค้า คูส่ญัญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจ
กับบริษัทฯ โดยการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องด าเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสตัย์ และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดไว้ 
 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับพนกังาน และหลกัการเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชน

ขัน้พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล 
สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทัง้ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ
ศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 
 

4. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าพนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคณุค่าท่ีสดุของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ
บรรลเุปา้หมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดแูลและการปฏิบตัท่ีิเป็นธรรมดงันี ้

ด้านการบริหารคา่จ้าง 
ผลตอบแทนและสวสัดกิารตา่งๆ บริหารโดยค านึงถึงการสร้างแรงจงูใจให้ห้พนักงาน ปฏิบตังิานอย่างเต็มความสามารถ 

มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมีระบบแบบแผนในการปฏิบตัิท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมิน
และวิเคราะห์ตวัชีว้ดัให้มีความเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับระดบัหน้าท่ีความรับผิดชอบสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ และอยู่ใน
ระดบัท่ีสามารถแขง่ขนัได้หรือเทียบเท่ากบัอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนๆ ในธรุกิจเดียวกนั 

ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการพฒันาความรู้ ความสามารถและทักษะการบริหาร โดยผ่านระบวนการฝึกอบรม 

การสมัมนา การดงูาน และยังมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างกรอบการพฒันาบุคลากร เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของพนกังานทุกระดบัและ
เป็นไปอย่างตอ่เน่ือง 

ด้านการจ้างงาน การปฏิบตังิาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบตัิท่ีชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตัง้อยู่บนหลกัการท่ีไม่เลือกปฏิบตัิและสอดคล้องกับกฎหมาย

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ในด้านสดัสว่นของหญิง ชาย เชือ้ชาต ิศาสนา ภมูลิ าเนาเดิม อายุ 
สภาพความพกิาร ฐานะทางเศรษฐกิจสงัคม หรือ คณุวฒุิการศกึษา 

ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในท่ีท างาน 
บริษัทฯ ห่วงใยในชีวิตและสขุภาพของพนักงานทุกคน ดงันัน้ จึงให้ความส าคญัในด้านการบริหารการจัดการด้าน

ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุ

และสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมความปลอดภยัอย่างตอ่เน่ืองอีกด้วย 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการให้บริการของลกูค้า และจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลกูค้าเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือน าผลการประเมนิมาปรับปรุงและพฒันาการท างานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กับการปลูกจิตส านึกของ

พนกังาน อาทิเช่น 
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 การรณรงค์ให้พนกังานเปล่ียนมาใช้ระบบขนส่งท่ีทางบริษัทฯ ท่ีจัดไว้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ีคลังสินค้า  พร้อมทัง้เป็นการรักษา
สิง่แวดล้อมและเป็นการลดมลพษิทางอากาศ 

 การรณรงค์ให้ปิดไฟฟ้า และปิดหน้าจอคอมพวิเตอร์ ช่วงพกักลางวนัระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. ทัง้นี ้เพ่ือให้
พนักงานฝึกปฏิบัติการประหยัดพลังงานและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการเผยแพร่วิธีการ
ประหยดัพลงังานในสงัคมของตนเอง 

 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ ตระหนกัเสมอวา่ชมุชนและสงัคมท่ีเข้มแขง็มีการพฒันาท่ียัง่ยืน มีความส าคญัอย่างยิ่งในฐานะเป็นปัจจยัเอือ้
ตอ่การด าเนินธรุกิจ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

ด้านสาธารณสขุ  : บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาล และมลูนิธิดงักล่าว เช่น มลูนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มลูนิธิเด็กโรคหัวใจ และโรงพยาบาลบึงกาฬ 
เป็นต้น 

ด้านการศกึษา  : บริษัทฯ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี และการบริจาคเงินให้แก่
โรงเรียนเพ่ือสนบัสนนุการศกึษา 
 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ สนับสนุนให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่างองค์กร 

ซึ่งหมายถึงการท าสิง่ตา่งๆ ด้วยวธีิใหม่ๆ  และยังอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคดิ การผลติ เพ่ือเพิม่มลูคา่เป้าหมาย
ของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท าให้สิง่ตา่งๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ ก่อผลติผลท่ีเพิม่ขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้
เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุ 
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบทัง้สาม
ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยท าการซักถาม
ข้อมลูจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้วา่จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 5 สว่น ประกอบด้วย 

1. การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 
2. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
3. การควบคมุการปฏิบตังิาน (Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication) 
5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี

บคุลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าให้การด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัจดัให้มี
ระบบการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการท่ี
กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลท่ีเพียงพอในเร่ืองการท า
ธรุกรรมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
 การด าเนินการเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท าหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายในและ
การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบตัิงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชมุร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพ่ือพิจารณาและด าเนินการให้มีรายงาน
ทางการเงินท่ีถกูต้องและมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพจิารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการ
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด
หลกัทรัพย์ ซึ่งในการประชมุจะมีผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 
 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้
ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2559 จนถึงปัจจบุนั โดยบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดทิ จ ากดั ได้
มอบหมายให้ นายธนภัทร วงค์วิทย์ ต าแหน่ง Assistant Internal Audit Manager ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
โดยคณุสมบตัขิองผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในมีรายละเอียดดงันี ้
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ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดทิ จ ากดั 
นายธนภทัร วงค์วทิย์ (หวัหน้างานตรวจสอบภายใน) 

คณุวฒุิการศกึษา ปริญญาตรี คณะการบญัชี มหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ (บช.บ.) 
ประสบการณ์ท างาน 2557 – ปัจจบุนั  Assistant Internal Audit Manager  

                         บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดทิ จ ากดั 
 2558 – ปัจจบุนั  Director  

                         บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 2554 – 2556      Senior Internal Auditor 

                          บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดทิ จ ากดั 
การฝึกอบรม - หลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย  

CPIAT รุ่นท่ี 21 ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- สมชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) 
- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัป์ (FAP) 

 
ทัง้นี ้การพจิารณาและอนมุตั ิแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

ฯ จะต้องผา่นการอนมุตั ิ(หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ  
ตัง้แตเ่ดือนมถิุนายน 2559 โดยผู้ตรวจสอบภายในดงักลา่วได้จดัท ารายงานผลการประเมนิและตรวจสอบระบบควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และน าเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทกุ
ไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบตังิานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในมาโดยตลอด  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้นีแ้ละได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
 
ความเหน็เก่ียวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ในช่วงระหว่างเดือนมิถนุายน 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 และ เดือน กันยายน 2560 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้า
ตรวจสอบและตดิตามระบบบริหารงานหลกัด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ระบบการบริหารวงจรรายได้ 
ระบบการบริหารวงจรรายจ่าย ระบบการบริหารสนิค้าคงคลงั ระบบการบริหารสนิทรัพย์ถาวร ระบบการบริหารงานสาขา และ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนี ้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมถิุนายน 2560 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบ
และติดตามระบบงานสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยแก้ไข
ปรับปรุงเพ่ือเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบตัิงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
คณุภาพของระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ืองและส่งผลท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการก ากับดแูลกิจการท่ีดี 
ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ด าเนินการแก้ไขประเดน็ตา่งๆ ตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อสังเกตเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี 
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั (“ผู้สอบบญัชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น าเสนอรายงาน

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีเป็นผลจากการท่ีผู้สอบบญัชี
ได้สอบทานระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยตามท่ีเห็นวา่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม โดยในส่วน
ของบริษัทฯ ผู้สอบบญัชีไม่มีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะใดๆ เก่ียวกับการควบคมุภายในด้านระบบบญัชี และส าหรับบริษัทย่อย
ผู้สอบบญัชีมีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทย่อยได้ท าการแก้ไขและได้รับการติดตามผลจากผู้สอบบญัชี เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีได้ให้ข้อสงัเกตจากการเข้าตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  และวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ด าเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ

ผู้สอบบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

บริษัท ริช สปอร์ต จ ากัด (มหาชน) 
- การก าหนดนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและการตัง้คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยัให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
- บริษัทฯ ด าเนินการจัดเตรียมรายละเอียดสินค้าคงเหลือ เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ และรายงานการเปรียบเทียบ

ราคาทนุของสนิค้าคงเหลือกบัมลูคา่สทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับ (NRV) ให้พร้อมก่อนผู้สอบบญัชีเข้าตรวจสอบ เพ่ือความรวดเร็วและ
ทนัเวลาในการตรวจสอบ 

- การบนัทึกรายการซือ้และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ผา่นสมดุรายวนัซือ้เพ่ือให้เป็นไปตามระบบการควบคมุภายในท่ีดี 
- การใช้โปรแกรมบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศ (ERP : Enterprise Resource Planning) ในการจดัท ารายละเอียด

ข้อมลูต่างๆ แทนการจัดท าโดยโปรแกรม Excel (Manual) เร่ิมตัง้แต่ปี 2559 เช่น รายละเอียดลกูหนีก้ารค้าคงเหลือ เพ่ือให้
บญัชีลกูหนีแ้สดงยอดคงเหลือท่ีถกูต้อง จดัท ารายงานการวเิคราะห์อายลุกูหนี ้รายงานวเิคราะห์อายสุนิค้า รายงานกระทบยอด
คงเหลือสินค้า และระบบทะเบียนทรัพย์สิน ท าให้ได้ข้อมลูท่ีถูกต้องน่าเช่ือถือและรวดเร็ว และช่วยให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพ  

- การก าหนดเลขท่ีเอกสารแบบอัตโนมตัิในระบบ ERP โดยมีขัน้ตอนการตรวจสอบและอนุมตัิรายการทกุครัง้  
 
บริษัท เบเนฟิท ชูส์ จ ากัด 

- การก าหนดนโยบายการตัง้คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยัให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
- การใช้โปรแกรมบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศ (ERP : Enterprise Resource Planning) ในการจดัท ารายละเอียด

ข้อมลูต่างๆ แทนการจัดท าโดยโปรแกรม Excel (Manual) เร่ิมตัง้แต่ปี 2559 ซึ่งช่วยในการจัดท ารายงานวิเคราะห์อายุสนิค้า 
การจดัท าและก าหนดเลขท่ีใบรับสนิค้า การจดัท าทะเบียนทรัพย์สนิและการก าหนดเลขท่ีรหสัทรัพย์สนิ 

- การบนัทึกรายการซือ้และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ผา่นระบบการจดัซือ้เพ่ือให้เป็นไปตามระบบการควบคมุภายในท่ีดี 
- การก าหนดเลขท่ีเอกสารล่วงหน้าหรือเลขท่ีเอกสารท่ีพิมพ์ออกจากระบบ และแนบเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการบนัทึก

บญัชีให้ครบถ้วน รวมถึงจดัให้มีระบบการตรวจสอบและอนมุตัริายการเพ่ือให้เป็นไปตามระบบการควบคมุภายในท่ีดี 
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นอกจากนี ้บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั ได้มอบหมายให้ นายกษิภทั ธนิตธนาคณุ (“ผู้ตรวจสอบ”) ผู้ตรวจสอบ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสอบทานการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการประมวลผลทางบญัชีของ
บริษัท ริช สปอร์ต จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เบเนฟิท ชส์ู จ ากดั เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบญัชี 
ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ด าเนินการตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีเรียบร้อยแล้ว  
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11. รายการระหว่างกัน 
11.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
ใน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการท ารายการกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีรายละเอียดของรายการดงันี ้

บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มลูค่า
รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ
รายการ 

นางสาวพาพิชญ์ 

 วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด ารงต าแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและถอืหุ้น

ในบริษัทฯ จ านวน 

133,000,100 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 23.33 ของจ านวน

หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ณ วนัที่ 6 มิถนุายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขายสินค้า 0.009 

 

เป็นสวสัดิการที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงานทกุ

คน  โดยที่เงือ่นไขต่าง ๆ  ที่นางสาวพา

พิชญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ได้รับเป็นเงือ่นไข

เดียวกนักบัที่พนักงานทกุคนได้รับ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัท าระเบียบ

ปฏิบตัิเกี่ยวกบัสวสัดิการพนักงานไว้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ

มีความเห็นว่าการขายสินค้าให้แก่

นางสาวพาพิชญ์ วงศไ์พฑรูย์ปิยะ 

ดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากการ

ขายสินค้าดงักล่าวเป็นสวสัดิการทีบ่ริษัท

ฯ ให้แก่พนักงานทกุคน โดยเงื่อนไขต่างๆ 

ที่ผู้บริหารได้รับเป็นเงื่อนไขเดียวกบัที่

พนักงานทกุคนได้รับ 

2. ค า้ประกนั 

    สญัญาเช่า 

    ทางการเงิน 

    ของบริษัท 

 

 - วงเงินค า้ประกนั 

   ตามสญัญา           

 - ยอดหนีค้งเหลือ  

   ณ วนัสิน้งวด 

 

 

 

 

 

 

7.10 

 

4.26 

 

 

บริษัทฯ มีสญัญาเช่าทางการเงนิกบั

บริษัทลิสซิ่งเพื่อซือ้รถยนต์เพื่อใช้ใน

กิจการของบริษัทฯ โดยสญัญาเช่าทาง

การเงินดงักล่าวค า้ประกนัโดยนางสาว

พาพิชญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ซึง่เป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดโดยบริษัทลิสซิ่ง โดยไม่

มีการคิดค่าธรรมเนียมการค า้ประกนั

สญัญาเช่าทางการเงินจากบริษัทฯ  

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี

ความเห็นว่าการ 

ค า้ประกนัของนางสาวพาพิชญ์ วงศ์

ไพฑรูย์ปิยะ เกิดขึน้เน่ืองจากความจ าเป็น

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการท าสัญญา 
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บุคคลที่อาจม ี

ความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

 

มลูค่า

รายการ 

(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

    เช่าทางการเงินส าหรับการซือ้รถยนต์เพื่อ

น ามาใช้ในกิจการของบริษัทฯ 

นางสกุานดา คตุติกลุ ด า ร งต า แห น่ งก ร รมการ

ผู้จัดการของ บริษัท เบเนฟิท 

ชูส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ 

 

ค า้ประกนัสญัญา

เช่าทางการเงินของ

ของบริษัทย่อย 

 

วงเงินค า้ประกนั

ตามสญัญา 

 

ยอดหนีค้งเหลือ 

ณ สิน้งวด 

 

 

 

 

1.27 

 

 

0.65 

บจ. เบเนฟิท ชส์ู (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 

มีสัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัทลิสซิ่ง

เพื่อซือ้รถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท

ย่อย โดยสัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าว

ค า้ประกันโดยนางสุกานดา คุตติกุล ซึ่ง

เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยบริษัท

ลิสซิ่ง โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการ

ค า้ประกันสัญญาเช่าทางการเงินจาก

บริษัทย่อย 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ

มีความเห็นว่าการค า้ประกันของนางสุ

กานดา คุตติกุล เกิดขึน้เน่ืองจากความ

จ าเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

ย่อย ในการท าสัญญาเช่าทางการเงิน

ส าหรับการซื อ้รถยนต์ เพื่อน ามาใช้ ใน

กิจการของบริษัทย่อย 

บริษัท คาร์นิวาล 
ซพัพลาย จ ากดั 

นายอนุพงศ์ คุตติกุล ซึ่งเป็น
บุตรของ นางสุกานดา คุตติ
กุล กรรมการผู้ จัดการของ 
บจ. เบเนฟิท ชส์ู (บริษัทย่อย
ของบริษัทฯ) ด ารงต าแหน่ง
กรรมการและถือหุ้ นใน บจ. 
คาร์นิวาล ซัพพลาย จ านวน 
5,999 หุ้ น  คิด เ ป็น ร้อยละ 
59. 99 ข อ ง จ า น ว น หุ้ น ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ขายสินค้า 
 
ลกูหนีก้ารค้า 

5.67 
 

1.13 

บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทรองเท้าให้แก่ 
บจ. คาร์นิวาล ซัพพลาย โดยราคาขาย
สินค้าให้แก่ บจ. คาร์นิวาล ซพัพลาย เป็น
ราคาที่มีส่วนลดเท่ากับส่วนลดที่ให้แก่
ลกูค้าเครดิตรายอื่น รวมทัง้มีเงื่อนไขทาง
การค้าที่เหมือนกับลูกค้าเครดิตรายอื่น
ของบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
มีความเห็นว่ารายการขายสินค้าดงักล่าว
เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของ
บริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล เป็น
สวสัดิการที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงานทกุคน 
โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ บริหารได้รับเป็น
เงื่อนไขเดียวกนักบัที่พนักงานทกุคนได้รับ 
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บุคคลที่อาจม ี
ความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มลูค่า
รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความ 
สมเหตสุมผลของรายการ 

ผู้บริหาร 
- นายเชิดชาย  
   ประสงค์ผลชยั 
 
- นายนิมิต   
   ศภุรประเสริฐ 
 
 
- นายพีพิธ   
   เพชรเรือนทอง 
 
- นายภาสวิช 
  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 
 
- นางสาวลภสัรดา 
   ชยพลธนกลุ 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานปฏิบตัิการ 
 
ด ารงต าแหน่งรองประธาน
เจ้าหน้าที่บ ริหารสายงาน
บญัชีและการเงิน 
 
ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการ
ฝ่ายการตลาด 
 
ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการ
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
ด ารงต าแหน่งผู้ จัดการฝ่าย
บญัชี 

ขายสินค้า 
 
 

0.02 
 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัท าระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นว่าการขายสินค้าให้แก่นางสาว
พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ดังกล่าวมีความ
เหมาะสม เน่ืองจากการขายสินค้าดังกล่าว
เป็นสวัสดิการที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงานทกุ
คน โดยเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้บริหารได้รับเป็น
เงื่อนไขเดียวกบัที่พนักงานทกุคนได้รับ 

นายสเุทพ  
วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุเทพ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ  
เ ป็นบิดาของนางสาวพา
พิชญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ  
ซึ่ง เ ป็นประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัทฯ และถือ
หุ้ น ใ น บ ริ ษั ท ฯ  จ า น ว น 
133,000,100 หุ้ น  คิ ด เ ป็ น
ร้อยละ 23.33 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ณ 
วนัที่ 6 มิถนุายน 2560 

ที่ปรึกษา 0.30 บริษัทฯ ว่าจ้างนายสุเทพ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 
เพื่อให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการ
ด าเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ ในด้านการเจรจา
แ ล ะ ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ คู่ ค้ า
ต่างประเทศ เน่ืองจากนายสุเทพเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้าน
อุตสาหกรรมรองเท้าเป็นอย่างดี รวมถึงมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าต่างประเทศ ซึ่ง
การให้ค าปรึกษาดังกล่าวเป็นไปเพื่ อ
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยมีค่าจ้างตามสัญญาเป็นจ านวนเงิน 
25,000 บาทต่อเดือน และสัญญามีอายุ 1 
ปี เร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดอัตรา
ค่าที่ปรึกษาโดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทน
ที่ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
คณุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี 
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล เน่ืองจากนายสุเทพ วงศ์
ไพฑูรย์ปิยะ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความ
เชี่ ยวชาญ และมีประสบการ ณ์ ด้ าน
อตุสาหกรรมรองเท้าเป็นอย่างดี ซึง่การให้ 
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บุคคลที่อาจม ี
ความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มลูค่า
รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความ 
สมเหตสุมผลของรายการ 

    ค าปรึกษาและค าแนะน าในการด าเนิน
ธุรกิจแก่ผู้ บ ริหารของบริษัทฯ จะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 
11.2   มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน  

บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการในการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง โดยจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นของการเข้าท ารายการ ความสมเหตสุมผล 
และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดยพจิารณาจากเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติใน
ราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะให้บุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ส านักกฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหว่างกันดงักล่าว เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแตก่รณี  

นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการก าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีสว่นได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุมตัิรายการท่ีตนเองมีส่วนได้เสียทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
 
11.3   นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยอาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นไปตามลกัษณะการ
ท าธรุกิจการค้าทัว่ไป และจะมีการก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหวา่งกนัอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเง่ือนไขการค้า
ตามปกติของธรุกิจเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนั  เช่น การซือ้สินค้า การเช่า การให้หรือ
รับบริการ การค า้ประกันโดยผู้ ถือหุ้นใหญ่และ/หรือกรรมการ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันท่ีจะเกิดขึน้นัน้เป็นไปเพ่ือความ
จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาตรวจสอบการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตสุมผลของรายการท่ี
เกิดขึน้ทุกไตรมาส ส าหรับรายการระหว่างกันท่ีมิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และแสดงเหตผุลในการท ารายการดงักล่าวก่อนท่ีบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย จะเข้าท ารายการนัน้ๆ  โดยจะด าเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารท ารายการระหวา่งกนัตามท่ี
ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัติามข้อก าหนด
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เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
ตลอดจนการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 
 คณะกรรมการบริษัท ริช สปอร์ต จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผดิชอบตอ่งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมลูสารสนเทศท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทยท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสม ถือปฏิบตัอิย่าง
สม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั ตลอดจนใช้ประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการจัดท า รวมทัง้ได้เปิดเผยข้อมลูท่ี
ส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้งบการเงินสามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างแท้จริงเพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 

 
 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและประสทิธิผล เพ่ือให้เกิด 
ความมัน่ใจอย่างมีเหตผุลวา่ ข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สนิตลอด 
จนเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือด าเนินการท่ีผดิปกตอิย่างมีสาระส าคญั 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท าหน้าท่ี 
ก ากบัดแูลรับผดิชอบในการการสอบทานคณุภาพรายงานทางการเงิน นโยบายการบญัชี ระบบการควบคมุภายใน 
การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวม มีความเพียงพอ เหมาะสม และ 
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลได้วา่ งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 
 

                             
                   
  นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ         นายสมโรจน์ ศริิโสภณา 
                              กรรมการ                                                                        กรรมการ 
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12. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

บริษัท ริช สปอร์ต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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 บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
335 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ เอ ชัน้8 
ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศ
ไทย 
โทรศพัท์ 02 275 9599 
http://www.audit@siamtruth.com 

Siam Truth Audit Company Limited 
338  Preecha Complex Building A, 
8th Floor, Ratchadaphisek Road, 
Huaykwang,Bangkok 10310, 
Thailand 
Telephone 02 275 9599 
http://www.audit@siamtruth.com 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ริช สปอร์ต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

ความเหน็  
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ริช สปอร์ต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่ม
บริษัท”) และของเฉพาะบริษัท ริช สปอร์ต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามล าดบั ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ริช สปอร์ต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ริช สปอร์ต จ ากัด (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหลา่นี ้ ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสดุตามดลุยพนิิจเย่ียงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้
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เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตรวจสอบ 

สินค้าคงเหลือ 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าแฟชั่นเป็นรายการบัญชีท่ีมี
มลูคา่สงูเป็นนยัส าคญั ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคอย่างมีนยัส าคญัตามสมยันิยม สนิค้าคงเหลือส่วน
ท่ีไมส่ามารถจ าหน่ายได้ก่อนท่ีความนิยมหรือความต้องการของ
ลูกค้าจะเปล่ียนแปลงไปท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกับการตี
ราคามลูคา่สนิค้าคงเหลือด้วยราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ
แล้วแตอ่ย่างใดจะต ่ากว่า ซึ่งมลูคา่ตามบญัชีของสินค้าคงเหลือ
อาจสงูกวา่มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ เน่ืองจากสนิค้าคงเหลือล้าสมัย 
ทัง้นี  ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สินค้าคงเหลือมีมูลค่าตาม
บัญชี จ านวนเงิน 178.98 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ตาม
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 7 
ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการบญัชีสินค้าคงเหลือเป็นเร่ืองส าคัญใน
การตรวจสอบเน่ืองจากเป็นรายการบัญชีท่ีมีมูลค่าสูงเ ป็น
สาระส าคัญต่องบการเงินและการประเมินมูลค่าของสินค้า
คงเหลือเก่ียวข้องกับดลุยพินิจของฝ่ายบริหารในการพิจารณา
ตัง้ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าล้าสมัยให้เพียงพอโดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมลูเพ่ือก าหนดนโยบายการบญัชี 

 
วิธีการตรวจสอบประมาณการค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง 
นอกจากการสอบถามเพ่ือท าความเข้าใจยังรวมถึงการสุ่ม
ทดสอบ ดงันี ้
- ประเมนิกระบวนการวดัมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 
- ทดสอบข้อมูลในรายงานวิเคราะห์อายุสินค้ามีการแยก
ตามกลุ่มสินค้า ช่วงอายุสินค้ากับเอกสารประกอบการซือ้
และการรับสนิค้า 

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประมาณการอัตราค่า
เผ่ือมลูค่าสินค้าลดลงส าหรับแต่ละกลุ่มสินค้าและแต่ละ
ช่วงอายสุนิค้า 

- ทดสอบมลูค่าสินค้าคงเหลือโดยการเปรียบเทียบราคาทนุ
กับราคาขายหลังหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการขาย 
รวมทัง้ทดสอบเอกสารการขาย 

 

การรับรู้รายได้จากการขายฝาก 
บริษัทจดัจ าหน่ายสินค้าผา่นช่องทางห้างสรรพสินค้าโดยสินค้า
ท่ีจัดส่งให้แก่ห้างสรรพสินค้าถือเป็นการขายฝากและมีเง่ือนไข
รับคืนสนิค้าทกุสิน้ปีบญัชี ดงันัน้ ถือเป็นการย้ายสถานท่ีจัดเก็บ
สินค้า มูลค่าจากการขายสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวเป็น
รายการบญัชีท่ีมีมลูค่าสงูเป็นนัยส าคญั บริษัทรับรู้รายได้จาก
การขายเม่ือห้างสรรพสินค้ามีการขายให้แก่บุคคลท่ีสาม ทัง้นี ้
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รายได้จากการขายผ่าน
ช่องทางห้างสรรพสินค้ามีมลูค่าตามบญัชี จ านวนเงิน  559.41 
ล้านบาท 
ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการบัญชีรายได้จากการขายผ่านช่องทาง
ห้างสรรพสนิค้าเป็นเร่ืองความส าคญัในการตรวจสอบเน่ืองจาก
เป็นรายการบญัชีท่ีมีมลูคา่สงูเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินและ
การขายฝากผ่านห้างสรรพสินค้าจะต้องมีระบบการควบคุม
ภายในเก่ียวกับการขายฝากซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่าง
ระบบภาษีและระบบบญัชี 

 
วธีิการตรวจสอบรายได้จากการขายฝาก นอกจากการ  
 - สอบถามเพ่ือท าความเข้าใจยงัรวมถึงการสุม่ทดสอบ ดงันี ้
ประเมินประสิทธิภาพและทดสอบระบบการควบคมุภายใน
เก่ียวข้องกบัวงจรรายได้จากการขายฝาก 
 - ตรวจสอบเอกสารการขายฝากและรับคืนท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง
ปี รวมทัง้ เ ง่ือนไขการส่งมอบสินค้าเ พ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของระบบควบคมุสนิค้าคงเหลือ  
ตรวจตดัยอดขายกับเอกสารการขายช่วงใกล้วนัสิน้งวดบญัชี
และหลงัวนัสิน้งวดบญัชี 
 - กระทบยอดระหว่างข้อมูลในระบบรายการขายฝากและ
ระบบควบคมุการย้ายสถานท่ีจดัเก็บสนิค้าในห้างสรรพสนิค้า 
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ข้อมูลอ่ืน 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืน ประกอบด้วย ข้อมลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนัน้) ซึ่งคาดวา่รายงานประจ าปีนัน้จะถกูจดัเตรียมให้
ข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้
 
ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเช่ือมัน่
ตอ่ข้อมลูอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมลูอ่ืนมีความขดัแย้งท่ีมีสาระส าคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏวา่ข้อมลูอ่ืนมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้อง
ส่ือสารเร่ืองดงักลา่วกบัผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลเพ่ือด าเนินการแก้ไขข้อมลูท่ีแสดงขดัตอ่ข้อเท็จจริง 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพจิารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถ
จดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่่าจะเกิด
จากการทจุริตหรือข้อผดิพลาด 
 
การจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองและการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 
 
ผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี ้
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การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองตอ่ความเส่ียงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุริตจะ
สงูกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ
ภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่
บริษัทและบริษัท  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องซึ่งจดัท าขึน้โดยผู้บริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานตอ่เน่ืองของผู้บริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้
เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บริษัทและบริษัทในการด าเนินงานตอ่เน่ืองหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยใ ห้
ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูล
ดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตใุห้กลุม่บริษัทและบริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เน่ือง  

 ประเมนิการน าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอ
ข้อมลูโดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม่  

 รวบรวมหลักฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธรุกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผดิชอบตอ่การก าหนดแนวทาง 
การควบคมุดแูลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคมุภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
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ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการก ากับดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็น
อิสระและได้ส่ือสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการก ากับดแูลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตผุลท่ี
บคุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ  
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสดุในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ือง
เหล่านีใ้นรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวหรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้ เสียสาธารณะจากการ
ส่ือสารดงักลา่ว       
         

               
  

 (นายบรรจง พชิญประสาธน์) 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 7147 

 บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 

 กรุงเทพฯ 22 กมุภาพนัธ์ 2561 
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บริษัท ริช สปอร์ต จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 5 1,110,940,635.70 233,347,099.62 1,101,118,255.58 191,532,286.48 

เงินลงทนุชัว่คราว 300,050,000.00 -     300,050,000.00 -     

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 4, 6 178,662,352.14 199,130,158.44 177,325,162.00 199,046,375.44 

สินค้าคงเหลือ 7 178,981,763.21 198,370,683.44 193,180,253.42 199,959,655.44 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 32,454,584.84 29,869,175.74 31,668,980.59 29,022,712.25 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,801,089,335.89 660,717,117.24 1,803,342,651.59 619,561,029.61 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกัน 8 8,019,093.81 7,824,273.96 8,019,093.81 7,824,273.96 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 9 -     -     51,999,800.00 51,999,800.00 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 4, 10 -     -     62,377,947.57 63,565,039.16 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 11 170,623,617.13 165,471,518.53 95,163,222.85 87,429,078.46 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 12 10,271,326.85 7,271,510.09 3,774,070.99 2,151,283.96 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 13 9,399,061.18 6,473,286.58 8,109,942.47 5,361,479.88 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 27,799,425.90 25,578,503.41 27,091,542.47 24,631,643.92 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 226,112,524.87 212,619,092.57 256,535,620.16 242,962,599.34 

รวมสินทรัพย์ 2,027,201,860.76 873,336,209.81 2,059,878,271.75 862,523,628.95 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

 

บริษทั ริช สปอร์ต จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 15 97,839,911.22 126,374,764.87 133,372,971.14 146,939,694.95 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 2,251,089.50 2,161,311.25 1,904,159.83 1,832,895.29 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,268,548.72 47,223,985.08 16,766,639.02     42,536,760.25   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15 2,081,589.05 1,528,623.08 1,205,653.85 820,369.23 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 120,441,138.49 177,288,684.28 153,249,423.84 192,129,719.72 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 16 3,339,659.16 5,590,748.59 3,035,657.45 4,939,817.24 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 17 20,732,878.26 19,828,219.21 14,287,284.70 14,269,185.70 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,497,000.20 9,678,368.15 12,497,000.20 9,678,368.15 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 36,569,537.62 35,097,335.95 29,819,942.35 28,887,371.09 

รวมหนีสิ้น 157,010,676.11 212,386,020.23 183,069,366.19 221,017,090.81 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 18

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 770,000,000 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในปี 2560 และ

หุ้นสามญั 3,500,000 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ในปี 2559 770,000,000.00 350,000,000.00 770,000,000.00 350,000,000.00 

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุ้นสามญั 770,000,000 หุ้น ในปี 2560 และ

หุ้นสามญั 3,500,000 หุ้น ในปี 2559 ช าระเตม็มูลคา่แลว้ 770,000,000.00 350,000,000.00 770,000,000.00 350,000,000.00 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 18 918,025,290.59 -     918,025,290.59 -     

ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2 50,355,126.90 50,355,126.90 -     -     

ก าไรสะสม 19, 20
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 46,002,879.91 20,000,000.00 46,002,879.91 20,000,000.00 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 85,807,887.25 240,595,062.68 142,780,735.06 271,506,538.14 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,870,191,184.65 660,950,189.58 1,876,808,905.56 641,506,538.14 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,027,201,860.76 873,336,209.81 2,059,878,271.75 862,523,628.95 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษทั ริช สปอร์ต จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รำยได้จำกกำรขำย 4 1,174,655,179.48 1,358,844,815.34 1,174,655,179.48 1,358,844,815.34 

ตน้ทนุขาย 4, 21 (562,754,910.12) (636,520,784.33) (597,081,322.50) (682,361,850.98)

ก ำไรขั้นต้น 611,900,269.36 722,324,031.01 577,573,856.98 676,482,964.36 

รายไดอ่ื้น 4 8,900,984.16 5,220,538.56 46,088,444.41 86,053,213.75 

คา่ใชจ่้ายในการขาย 4, 21 (227,576,998.31) (225,156,160.03) (227,576,998.31) (225,156,160.03)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4, 21 (121,023,611.31) (122,661,593.86) (99,809,538.60) (100,762,932.48)

ตน้ทนุทางการเงิน (378,849.86) (300,627.19) (333,210.31) (274,311.93)

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 271,821,794.04 379,426,188.49 295,942,554.17 436,342,773.67 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (45,762,044.76) (80,663,106.78) (44,016,898.94) (71,656,705.54)

ก ำไรส ำหรับปี 226,059,749.28      298,763,081.71      251,925,655.23      364,686,068.13      

ก ำไรต่อหุ้น 3

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.42                        1.23                        0.47                        1.50                        

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 539,315,068 243,483,607 539,315,068 243,483,607 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุน

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (305,056.00)            -                          (60,723.00) -                          

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทนุ 22 61,011.20               -                          12,144.60               -                          

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจำกภำษเีงนิได้ (244,044.80)            -                          (48,578.40)              -                          

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 225,815,704.48      298,763,081.71      251,877,076.83      364,686,068.13      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษทั ริช สปอร์ต จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บาท

ส่วนเกินทนุจากการ

ทนุท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ รวมธุรกิจภายใตก้าร รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ควบคุมเดียวกนั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 200,000,000.00       -                               50,355,126.90           20,000,000.00         231,831,980.97       502,187,107.87       

เพ่ิมทนุหุ้นสามญั 18 150,000,000.00       -                               -                             -                          -                          150,000,000.00       

เงินปันผลจ่าย 20 -                          -                               -                             -                          (290,000,000.00)     (290,000,000.00)     

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                          -                               -                             -                          298,763,081.71       298,763,081.71       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 350,000,000.00       -                               50,355,126.90           20,000,000.00         240,595,062.68       660,950,189.58       

เพ่ิมทนุหุ้นสามญั 18 420,000,000.00       918,025,290.59           -                             -                          -                          1,338,025,290.59    

เงินปันผลจ่าย 19, 20 -                          -                               -                             -                          (354,600,000.00)     (354,600,000.00)     

ส ารองตามกฎหมาย 19 -                          -                               -                             26,002,879.91         (26,002,879.91)       -                          

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                          -                               -                             -                          225,815,704.48       225,815,704.48       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 770,000,000.00       918,025,290.59           50,355,126.90           46,002,879.91         85,807,887.25         1,870,191,184.65    

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม
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 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษทั ริช สปอร์ต จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บาท

ทนุท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 200,000,000.00             -                                 20,000,000.00               196,820,470.01             416,820,470.01             

เพ่ิมทนุหุ้นสามญั 18 150,000,000.00             -                                 -                                 -                                 150,000,000.00             

เงินปันผลจ่าย 20 -                                 -                                 -                                 (290,000,000.00)            (290,000,000.00)            

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                                 -                                 -                                 364,686,068.13             364,686,068.13             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 350,000,000.00             -                                 20,000,000.00               271,506,538.14             641,506,538.14             

เพ่ิมทนุหุ้นสามญั 18 420,000,000.00             918,025,290.59             -                                 -                                 1,338,025,290.59          

เงินปันผลจ่าย 19, 20 -                                 -                                 -                                 (354,600,000.00)            (354,600,000.00)            

ส ารองตามกฎหมาย 19 -                                 -                                 26,002,879.91               (26,002,879.91)              -                                 

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                                 -                                 -                                 251,877,076.83             251,877,076.83             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 770,000,000.00             918,025,290.59             46,002,879.91               142,780,735.06             1,876,808,905.56          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้  

บริษทั ริช สปอร์ต จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บาท

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 271,821,794.04          379,426,188.49          295,942,554.17          436,342,773.67          

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 28,705,305.16            29,070,891.30            22,214,790.52            24,452,995.88            

หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (36,359.99)                  36,359.99                   (36,359.99)                  36,359.99                   

ขาดทนุจากการลดมูลคา่สินคา้ 12,545,293.87            1,624,531.48              12,545,293.87            1,624,531.48              

ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,814,200.79              5,291,645.62              1,714,126.22              4,418,633.81              

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (9,623.03)                    -                              (9,623.03)                    -                              

ดอกเบ้ียรับ (3,946,304.20)             (2,172,991.75)             (4,023,458.69)             (2,127,706.13)             

เงินปันผลรับ -                              -                              (33,799,870.00)           (77,999,700.00)           

ตน้ทนุทางการเงิน 378,849.86                 300,627.19                 333,210.31                 274,311.93                 

กระแสเงนิสดก่อนกำรเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน 311,273,156.50          413,577,252.32          294,880,663.38          387,022,200.63          

กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 20,699,828.64            7,441,609.81              21,953,235.78            7,202,305.46              

สินคา้คงเหลือ 6,843,626.36              (71,162,785.68)           (5,765,891.85)             (88,240,061.37)           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,585,409.10)             (6,884,806.89)             (2,646,268.34)             (7,005,061.55)             

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (194,819.85)                6,237,843.25              (194,819.85)                6,237,843.25              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,220,923.20)             (5,355,403.08)             (2,459,899.26)             (5,755,971.06)             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (28,525,230.62)           1,966,511.13              (13,557,100.78)           (18,210,286.50)           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 552,965.97                 (13,612,311.45)           385,284.62                 (13,194,427.07)           

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 599,603.05                 1,265,882.05              (42,624.00)                  355,374.89                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (141,367.95)                (6,328,812.67)             (141,367.95)                (6,328,812.67)             

เงนิสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 306,301,429.80          327,144,978.79          292,411,211.75          262,083,104.01          

รับดอกเบ้ีย 3,750,641.85              2,172,913.72              3,827,796.34              2,127,628.10              

จ่ายภาษีเงินได้ (77,582,243.81)           (90,458,702.51)           (72,523,337.45)           (78,832,010.02)           

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 232,469,827.84          238,859,190.00          223,715,670.64          185,378,722.09          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้  

บริษทั ริช สปอร์ต จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บาท

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              (2,721,900.50)             -                              (2,721,900.50)             

รับช ำระเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              3,621,900.50              -                              3,621,900.50              

เงินลงทนุชัว่คราว (300,050,000.00)         -                              (300,050,000.00)         -                              

ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                              -                              -                              (64,184,639.17)           

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (31,482,935.56)           (38,774,708.30)           (26,998,400.50)           (28,311,135.86)           

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,269,429.68)             (2,222,950.00)             (2,181,300.00)             (1,589,950.00)             

จ าหน่ายสินทรัพย์ 40,943.93                   1,571,744.50              40,943.93                   1,571,744.50              

เงินปันผลรับ -                              -                              33,799,870.00            77,999,700.00            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (335,761,421.31)         (38,525,913.80)           (295,388,886.57)         (13,614,280.53)           

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (2,161,311.18)             (1,515,123.24)             (1,832,895.25)             (1,380,656.72)             

เพ่ิมทนุหุ้นสามญั 1,338,025,290.59       150,000,000.00          1,338,025,290.59       150,000,000.00          

จ่ายเงินปันผล (354,600,000.00)         (290,000,000.00)         (354,600,000.00)         (290,000,000.00)         

จ่ายดอกเบ้ีย (378,849.86)                (300,627.19)                (333,210.31)                (274,311.93)                

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ 980,885,129.55          (141,815,750.43)         981,259,185.03          (141,654,968.65)         

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 877,593,536.08          58,517,525.77            909,585,969.10          30,109,472.91            

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 233,347,099.62          174,829,573.85          191,532,286.48          161,422,813.57          

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันปลำยปี 1,110,940,635.70       233,347,099.62          1,101,118,255.58       191,532,286.48          

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไม่เป็นตวัเงิน

ปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยซ้ือยานพาหนะราคาทนุ จ  านวนเงิน 8.47 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 7.46 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

โดยจ่ายช าระเงินสด จ านวนเงิน 0.62 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 0.32 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนท่ีเหลือไดท้  าสญัญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ริช สปอร์ต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ริช สปอร์ต จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิตบิคุคลซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมีส านกังานจดทะเบียน ตัง้อยู่
เลขท่ี 116/20 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี  10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อวตัถุประสงค์ในการ
รายงานข้อมลูจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ากลุ่มบริษัท 

 
บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุม่บริษัท”) ด าเนินธรุกิจหลกัในการผลติและจ าหน่ายรองเท้า เสือ้ผ้า หมวก และกระเป๋า 
งบการเงินได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 

งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบตัทิางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) และ
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงินนีจ้ดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัทและน าเสนอเพ่ือ
วตัถปุระสงค์ของการรายงานเพ่ือใช้ในประเทศไทยโดยจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 
การจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอ่การก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สนิทรัพย์ หนีส้นิ รายได้ และ
คา่ใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีผู้บริหารมีความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตสุมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนัน้ซึ่งไม่อาจอาศยัข้อมลูจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกับการ
ก าหนดจ านวนสินทรัพย์และหนีส้ินนัน้ ๆ ดังนัน้ ผลท่ีเกิดขึน้จริงจากการตัง้ข้อสมมติฐานต่ อมูลค่าตามบัญชีของ
สนิทรัพย์และหนีส้นิอาจแตกตา่งไปจากท่ีประมาณไว้ 
 
ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนัน้ ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทัง้งวดปัจจบุนัและอนาคต 
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เกณฑ์การจัดท างบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของกลุม่บริษัท ดงันี ้

ร้อยละ

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2560 2559

บริษทั เบเนฟิท ชูส์ จ  ากดั ไทย ผลิตรองเทา้ 100.00                   100.00                   

สดัส่วนเงินลงทุน 

31 ธนัวาคม 

 
บริษัทได้ซือ้เงินลงทนุในหุ้นสามญัในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท เบเนฟิท ชส์ู จ ากดั (บริษัทย่อย) 
ทัง้นี ้ก่อนวนัท่ีมีการลงทนุ กลุม่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ควบคมุการด าเนินงานของบริษัทย่อยดงักลา่วมาตลอด ดงันัน้ การ
รวมธรุกิจนีจ้ึงถือป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกัน โดยมีมลูคา่เงินลงทุนจ านวนเงินรวม 52 ล้านบาท และมี
สว่นตา่งระหวา่งต้นทนุการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกันท่ีต ่ากว่ามลูคา่สทุธิตามบญัชีของบริษัทย่อย จ านวนเงิน 
50.36 ล้านบาท (ดหูมายเหต ุ9) ผลต่างดงักล่าวถือเป็น “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกัน” 
และแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากไว้ในสว่นของผู้ถือหุ้น 
 
รายการบญัชีระหวา่งบริษัทกบับริษัทย่อยท่ีเป็นสาระส าคญัได้ถกูตดัออกในการจดัท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมจดัท าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีหรือเหตกุารณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ี
คล้ายคลงึกนั 

 
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุของบริษัท บริษัทจะถือว่ามีการควบคมุกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัท
ย่อยได้ หากบริษัทมีสทิธิได้รับหรือมีสว่นได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทนุ และสามารถใช้อ านาจในการสัง่
การกิจกรรมท่ีสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่จ านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้ งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบ
การเงินรวม นบัแตว่นัท่ีมีการควบคมุจนถึงวนัท่ีการควบคมุสิน้สดุลง 
 
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั เป็นผลต่างระหว่างราคาสทุธิตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีได้รับ
มากับต้นทุนการซือ้เงินลงทุนท่ีเกิดขึน้จากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคมุเดียวกัน ซึ่งการลงทุน
ดงักล่าวเป็นการรวมกิจการท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้บริหารชุดเดียวกัน โดยส่วนเกินดงักล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินภายใต้สว่นผู้ถือหุ้น 

 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) ซึ่งมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ดงัตอ่ไปนี ้
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มาตรฐานการบัญชี เร่ือง 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การน าเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สนิค้าคงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผดิพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้ 

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้ 

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทนุการกู้ ยืม 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอ้รุนแรง 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรตอ่หุ้น 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์  

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา 

  

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2020-web.pdf
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มาตรฐานการบัญชี 

 
เร่ือง 

ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีส าหรับเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 

ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 
เร่ือง 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธรุกิจ 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลกิ 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การส ารวจและประเมนิคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) สว่นงานด าเนินงาน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียในกิจการอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 

 
เร่ือง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่ วย เห ลือจาก รัฐบาล -  กรณีท่ี ไม่ มีความเ ก่ียว ข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผู้ เช่า 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าท่ีท าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - ต้นทนุเวบ็ไซต์ 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 

 
เร่ือง 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหนีส้ิน
ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมนิวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 

เร่ือง 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอ้รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 

 
เร่ือง 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ข้อจ ากดัสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขัน้ต ่าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี ้ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ต้นทนุการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติส าหรับเหมืองผวิดนิ 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีน าสง่รัฐ 

 
แนวปฏบิัตทิางการบัญชี 

 
เร่ือง 

แนวปฏิบตัทิางการบญัชีส าหรับการตดัรายการสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงิน 

ระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ ใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของกลุม่บริษัท 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
ระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2560) จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลู
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทอยู่ระหวา่งการประเมนิผลกระทบตอ่งบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัดงักลา่ว 
 

3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

เกณฑ์การวัดค่าในการจัดท างบการเงนิ 

นอกจากท่ีเปิดเผยไว้ในหัวข้ออ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑ์ใน
การจดัท างบการเงินใช้ราคาทนุเดมิ 

รายได้ 

รายได้ท่ีรับรู้ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ และแสดงสทุธิจากสว่นลดการค้า 
รายได้รับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จเม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสนิค้าท่ีมีนยัส าคญัไป
ให้กับผู้ ซือ้แล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนัน้หรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสนิค้า และไมอ่าจวดัมลูค่าของจ านวนรายได้และ
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อย่างน่าเช่ือถือหรือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีจะต้องรับคืนสนิค้า 
 
รายได้จากการให้บริการรับรู้รายได้เม่ือได้ให้บริการแก่ลกูค้าแล้ว 
 
รายได้คา่เช่า 
 
รายได้คา่เช่ารับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบีย้ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
 
รายได้อ่ืน 
 
รายได้อ่ืนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
 

ค่าใช้จ่าย 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ได้รับตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเป็นสว่นหนึ่งของค่าเช่าทัง้สิน้ตามสญัญา คา่เช่าท่ีอาจเกิดขึน้จะ
บนัทึกในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักลา่ว 
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ต้นทนุทางการเงิน 

ต้นทนุการกู้ ยืมของเงินกู้ ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลติสนิทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกูน าไปรวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นัน้จะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ี
มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ ยืม ประกอบด้วย ดอกเบีย้และ
ต้นทนุอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากการกู้ ยืมนัน้ 
ดอกเบีย้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ท่ี
แท้จริง 
 
คา่ใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 
 
กลุม่บริษัทรับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษัทด าเนินการจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีก าหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดย
สินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท กองทุนส ารองเลีย้งชีพดงักล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทนุ
จากพนกังานและกลุม่บริษัท เงินจ่ายสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพและภาระหนีส้นิตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็น
คา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวข้อง 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
หนีส้นิผลประโยชน์พนักงานสว่นท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนท่ีกลุม่บริษัทก าหนดเพิ่มเติมบนัทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท างานของพนักงาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะได้รับ
จากการท างานให้กับกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาท างานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบตัร
รัฐบาลเป็นอตัราอ้างอิงเร่ิมต้น การประมาณการหนีส้นิดงักลา่วค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัโดยใช้วธีิคิดลด
แตล่ะหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 
 
เม่ือผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลง สว่นของผลประโยชน์ท่ีเพิ่มขึน้ซึ่งเก่ียวข้องกับการท างานให้กบักลุ่มบริษัท
ในอดีตของพนักงานจะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่ง
ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง  
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เม่ือข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลก าไร
(ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ท่ีเกิดขึน้ทนัทีในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนทัง้จ านวน 
ผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้าง 
 
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างเป็นหนีส้ินและค่าใช้จ่าย เม่ือบริษัทยกเลิกการจ้างพนักงานหรือกลุ่มของ
พนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกต ิ

 

ภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและ
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ เว้นแตภ่าษีเงินได้รอการตดับญัชีในสว่นท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกใน
สว่นของผู้ถือหุ้นให้รับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ปัจจบุนั ได้แก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีต้องเสีย
ภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุง
ทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชีและและมลูคา่
ฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิ  
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  
 
การก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพิ่มขึน้และมีดอกเบีย้ท่ีต้องช าระ กลุ่มบริษัทเช่ือ
ว่าได้บนัทึกภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการ
ประมาณการและข้อสมมตฐิานและอาจเก่ียวข้องกับการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม่ ๆ อาจท าให้
กลุม่บริษัทเปล่ียนการตดัสนิใจโดยขึน้อยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้
ค้างจ่ายจะกระทบตอ่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือบริษัทมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้ินภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้นี ้
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับหน่วย
ภาษีต่างกันนัน้กลุ่มบริษัทมีความตัง้ใจจะจ่ายช าระหนีส้ินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัด้วยยอดสทุธิหรือ
ตัง้ใจจะรับคืนสนิทรัพย์และจ่ายช าระหนีส้นิในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน 
ณ ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 
 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย์ เงินฝากธนาคาร
ท่ีมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสูงโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระ
หลกัประกนั  

เงนิลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทนุชัว่คราว ได้แก่ เงินฝากประจ าท่ีจะครบก าหนดไมเ่กินหน่ึงปี 
 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้กัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
 
กลุม่บริษัทบนัทึกคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับผลขาดทนุโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินลกูหนีไ้มไ่ด้  
 
การประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุของหนีท่ี้คงค้างและ
ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมตฐิานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผล
ตอ่จ านวนคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ดงันัน้ การปรับปรุงคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอาจมีขึน้ได้ในอนาคต 
 

สินค้าคงเหลือ 

สนิค้าคงเหลือแสดงในราคาทนุตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่  
 
วตัถดุบิและวสัดสุิน้เปลืองแสดงในราคาทนุตามวธีิถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 
 
ต้นทนุสนิค้า ประกอบด้วย ต้นทนุท่ีซือ้ ต้นทนุในการดดัแปลงหรือต้นทนุอ่ืนเพ่ือให้สนิค้าอยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 
ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่าง
เหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลติปกต ิ
 
มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธรุกิจปกตหิกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการขาย 
กลุม่บริษัทบนัทึกคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลงส าหรับสนิค้าท่ีเส่ือมคณุภาพ เสียหาย ล้าสมยัและค้างนาน 
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เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใช้วธีิราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 
 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หมายถึง อสงัหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการ
เพิ่มขึน้ของมลูค่าของสินทรัพย์ หรือทัง้สองอย่าง ทัง้นี ้ไม่ได้มีไว้เพ่ือขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหา
สนิค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน 
 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุแสดงด้วยราคาทนุหกัด้วยคา่เส่ือมราคาสะสมและผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม 
ราคาทนุรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพ่ือให้ได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ต้นทนุการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง ซึ่ง
รวมต้นทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือให้ได้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้
ประโยชน์ และรวมต้นทนุการกู้ ยืม 
ค่าเส่ือมราคาจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุน ซึ่งค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ ให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สนิทรัพย์แตล่ะรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์แสดงได้ดงันี ้
 
อาคาร                8, 10 และ 15 ปี 

 
คา่เส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงานและไมมี่การคิดคา่เส่ือมราคาส าหรับท่ีดนิ  
 
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมลูค่าตามบญัชีของรายการท่ีดนิและอาคาร ถ้ามีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูคา่ต้นทนุของ
รายการนัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ชิน้ส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีด้วยมลูค่าตามบญัชี ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ใน
การซ่อมบ ารุงท่ีดนิ และอาคารท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
การจดัประเภทไปยงัท่ีดนิและอาคาร 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ โดยจัดประเภทไปเป็นท่ีดินและอาคาร มลูค่าตาม
บญัชี ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม ่ถือเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์ตอ่ไป 
 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

สนิทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของกลุม่บริษัท 
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ท่ีดนิ แสดงในราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุหกัด้วยคา่เส่ือมราคาสะสมและผลขาดทนุจากการด้อยค่า
สะสมราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการ
ก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุนของวสัด ุแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้
สนิทรัพย์นัน้อยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทนุในการรือ้ถอน การขนย้าย การบรูณะ
สถานท่ีตัง้ของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ ยืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคมุโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท างานได้
โดยปราศจากลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์นัน้ให้ถือวา่ลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์ดงักลา่วเป็นสว่นหน่ึงของอปุกรณ์  

 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ท่ีต่างกัน ต้อง
บนัทึกแตล่ะสว่นประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกตา่งหากจากกนั  
 
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสทุธิท่ีได้รับจากการ
จ าหน่ายกบัมลูคา่ตามบญัชีของท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ โดยรับรู้สทุธิเป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุ  

สนิทรัพย์ท่ีเช่า 

การเช่าซึ่งกลุม่บริษัทได้รับความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสนิทรัพย์ท่ีเช่านัน้ ๆ จดัประเภทเป็น
สญัญาเช่าการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยท าสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมลูค่ายุติธรรม
หรือมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่าหักด้วยค่าเ ส่ือมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหกั
จากหนีส้นิตามสญัญาเช่า เพ่ือท าให้อตัราดอกเบีย้เม่ือเทียบกับยอดหนีท่ี้คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอตัราคงท่ี คา่ใช้จ่าย
ทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทนุ 

การจดัประเภทไปยงัอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ อสงัหาริมทรัพย์นัน้
จะถกูจดัประเภทใหมเ่ป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุด้วยมลูคา่ตามบญัชี 

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

ต้นทนุในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมลูค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ถ้า
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัด
มลูค่าต้นทุนของรายการนัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ชิน้ส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีด้วยมูลค่าตามบัญชี 
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในการซ่อมบ ารุงท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 

คา่เส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ราคาทุนของ
สนิทรัพย์หรือมลูคา่อ่ืนท่ีใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูคา่คงเหลือของสนิทรัพย์  
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสว่นประกอบของสนิทรัพย์แตล่ะรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์แสดงได้ดงันี ้
อาคาร  5 และ 20  ปี  
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เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน  5 และ 10  ปี  
อปุกรณ์ส านกังาน  3 และ   5  ปี  
ยานพาหนะ  5  และ  8  ปี  

คา่เส่ือมราคาของสนิทรัพย์ท่ีเช่าตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นคา่ใช้จ่ายในแต่ละงวดบญัชี วธีิการคดิคา่เส่ือมราคา
ของสนิทรัพย์ท่ีเช่าจะเป็นวธีิการเดียวกนักบัการคดิคา่เส่ือมราคาของสนิทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของกลุม่บริษัท 
 
กลุม่บริษัทไมค่ดิคา่เส่ือมราคาส าหรับท่ีดนิและสนิทรัพย์ท่ีอยู่ระหวา่งการตดิตัง้ 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมลูค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกสิน้รอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีกลุ่มบริษัทซือ้มาและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัด
จ าหน่ายสะสมและผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม  

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็น
สนิทรัพย์ท่ีสามารถระบุได้ท่ีเก่ียวข้องนัน้ รายจ่ายอ่ืนรวมถึงคา่ความนิยมและตราผลติภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้ภายในรับรู้ในก าไร
หรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 

คา่ตดัจ าหน่าย 

คา่ตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทนุของสนิทรัพย์หรือมลูคา่อ่ืนท่ีใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูคา่คงเหลือของสนิทรัพย์ 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุโดยวธีิเส้นตรงซึ่งโดยสว่นใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นัน้ตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเร่ิมตัด
จ าหน่ายสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนเม่ือสนิทรัพย์นัน้พร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงันี ้

โปรแกรมส าเร็จรูป  3, 5 และ 10  ปี  

กลุม่บริษัทไมไ่ด้คดิคา่ตดัจ าหน่ายส าหรับสนิทรัพย์ท่ีอยู่ระหวา่งการพฒันา 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมลูค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกสิน้รอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

การด้อยค่า 

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวนทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบง่ชีเ้ร่ืองการด้อยค่า
หรือไม ่ในกรณีท่ีมีข้อบง่ชีจ้ะท าการประมาณมลูค่าสนิทรัพย์ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน ส าหรับมลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปีใน
ช่วงเวลาเดียวกนั 
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ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสงูกว่ามลูค่าท่ี
คาดวา่จะได้รับคืน ผลขาดทนุจากการด้อยคา่บนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ เว้นแตเ่ม่ือมีการกลบัรายการการประเมนิมูลค่า
ของสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ชิน้เดียวกนักับท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาตอ่มา ในกรณีนี ้
รับรู้ในสว่นของผู้ถือหุ้น 
 
เม่ือมีการลดลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขายซึ่งได้บนัทึกในสว่นของผู้ถือหุ้น และมีความชดัเจนว่า
สนิทรัพย์ดงักลา่วมีการด้อยคา่ ผลขาดทนุซึ่งเคยบนัทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถกูรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ ถึงแม้วา่จะยัง
ไม่มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนท่ีบันทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่า
ยุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย์กบัราคาทุนท่ีซือ้หักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ ๆ  ซึ่ง
เคยรับรู้แล้วในก าไรหรือขาดทนุ 

 

การค านวณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 

มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์ท่ีไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มลูคา่จากการใช้ของสนิทรัพย์หรือมลูค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์
ประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้
เพ่ือให้สะท้อนมลูคา่ท่ีอาจประเมนิได้ในตลาดปัจจบุนัซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอ่สนิทรัพย์ 

การกลบัรายการด้อยคา่ 

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทางการเงินจะถกูกลบัรายการเม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิม่ขึน้ในภายหลงั 
และการเพิม่ขึน้นัน้สมัพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทนุจากการด้อยคา่ท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 
 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบ
ระยะเวลารายงานวา่มีข้อบง่ชีเ้ร่ืองการด้อยคา่หรือไม ่ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่า
มลูคา่ตามบญัชีภายหลงัหกัด้วยคา่เส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไมเ่คยมีการบนัทึกผลขาดทุน
จากการด้อยคา่มาก่อน 

เงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 

สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน แปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใช้
ในการด าเนนิงาน โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรหรือขาดทนุจากการแปลงคา่ดงักลา่วได้รวมอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
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สัญญาเช่าการเงนิ 

กลุม่บริษัทบนัทึกสญัญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนเท่ากับมลูค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่ีเช่า ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ค่าเช่าท่ีจ่ายช าระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีไปลดเงินต้น 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่าง ๆ ตลอดอายุสญัญาเช่า เพ่ือให้อัตราดอกเบีย้เม่ือเทียบกับยอดหนีท่ี้คง
เหลืออยู่ในแตล่ะงวดมีอตัราคงท่ี 

เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในรอบระยะเวลาบญัชีซึ่งท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและ คณะกรรมการบริษัทได้
อนมุตักิารจ่ายเงินปันผล 

ประมาณการหนีส้ิน 

ประมาณการหนีส้นิจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่เม่ือกลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้นิเกิดขึน้จากข้อพพิาททางกฎหมาย
หรือ ภาระผกูพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อง
ถกูจ่ายไปเพ่ือช าระภาระหนีส้นิดงักล่าว โดยจ านวนภาระหนีส้นิดงักลา่วสามารถประมาณจ านวนเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ 
ถ้าผลกระทบดงักล่าวเป็นนัยส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้
อตัราคดิลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงินได้ เพ่ือให้สะท้อนมลูค่าท่ีอาจประเมนิได้ในตลาดปัจจุบนัซึ่งแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีตอ่หนีส้นิ 

กลุ่มบริษัทมีภาระผกูพนัในการรือ้ถอนสิ่งตกแต่งและติดตัง้ และปรับปรุงพืน้ท่ีเช่า คืนแก่ผู้ ให้เช่าเม่ือสิน้สดุสญัญาเช่า 
โดยกลุม่บริษัทจะรับรู้ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอนเม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพันอนัเป็นผล
เน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และสามารถประมาณการจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายได้อย่างสมเหตสุมผล ในการประมาณ
การหนีส้ินในการรือ้ถอน ฝ่ายบริหารใช้ดลุยพินิจในการคาดการณ์เก่ียวกับต้นทุนรือ้ถอนในอนาคต อัตราคิดลด และ
อายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มลูค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินนีต้ัง้เป็นทนุส ารอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุ้น”) ส่วนเกินมลูค่าหุ้นนีจ้ะ
น าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีด้วยจ านวน
หุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้วถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักในระหว่างปี  ทัง้นีไ้ด้มีการปรับจ านวนหุ้นสามญัส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพ่ือสะท้อนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น (ดหูมายเหต ุ18) โดยก าไรต่อหุ้น
ขัน้พืน้ฐานของปีก่อนได้ถกูค านวณขึน้ใหม ่โดยถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นได้เกิดขึน้ตัง้แต่วนัเร่ิมต้นของงวด
แรกสดุท่ีเสนอรายงาน 
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ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงันี ้

 

2560 2559 2560 2559

ก าไรส าหรับปี (บาท)     226,059,749.28     298,763,081.71     251,925,655.23     364,686,068.13 

หุ้นสำมญัตำมวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก (หุ้น)

หุน้สามญั ณ วนัตน้ปี          350,000,000          200,000,000          350,000,000          200,000,000 

ผลกระทบจากการออกหุน้สามญั          189,315,068            43,483,607          189,315,068            43,483,607 

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั          539,315,068          243,483,607          539,315,068          243,483,607 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)                       0.42                       1.23                       0.47                       1.50 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

มลูคา่ยตุธิรรม หมายถึง ราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหนีส้นิให้ผู้ อ่ืนโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมลูค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคา
เสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูท่ี
สามารถสงัเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคา่ยุตธิรรมนัน้ให้มากท่ีสดุ  

ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมท่ีใช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้นิในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของข้อมลูท่ีน ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี ้

ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุม่บริษัทประมาณขึน้  

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมู ลค่า
ยตุธิรรมส าหรับสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูคา่ยตุธิรรมแบบเกิดขึน้ประจ า 

4 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

กลุม่บริษัทมีรายการบญัชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งบคุคลหรือกิจการเหล่านีเ้ก่ียวข้องกนัโดยการ
ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกันหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิด รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีรวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกตธิุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตก
ลงกนัตามสญัญาหากไมมี่ราคาตลาดรองรับ  

รายการบญัชีและรายการค้าท่ีมีสาระส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 มีดงันี ้



87 
          

2560 2559 2560 2559

บริษทั เบเนฟิท ชูส์ จ  ากดั

ซ้ือสินคา้ -                  -                    209,387,784.40  302,400,377.40  

รายไดอ่ื้น -                  -                    4,092,000.00      3,240,000.00      

คา่ใชจ่้ายในการขาย -                  -                    -                      27,500.00           

เงินปันผลรับ -                  -                    33,799,870.00    77,999,700.00    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

2560 2559 2560 2559

บริษทั คาร์นิวาล ซพัพลาย จ ากดั

ขายสินคา้ 5,672,565.41   12,771,002.28 5,672,565.41  12,771,002.28  

บริษทั สปิริต คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

ซ้ือท่ีดินและอาคาร -                  60,620,000.00 -                  60,620,000.00  

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

คา่ท่ีปรึกษา 300,000.00      -                   300,000.00     -                   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

 

สัญญาส าคัญ 

บริษัทได้ท าสญัญาให้บริการด้านบญัชีและการเงินกบับริษัทย่อย อตัราคา่บริการเดือนละ 231,000 บาท 

บริษัทได้ท าสญัญาให้เช่าอปุกรณ์และทรัพย์สนิกบับริษัทย่อย อตัราคา่เช่าเดือนละ 10,000 บาท 

บริษัทได้ท าสญัญาให้เช่าท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างกบับริษัทย่อย อตัราคา่เช่าเดือนละ 100,000 บาท 

บริษัทได้ท าสญัญาจ้างท่ีปรึกษากับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน เพ่ือให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจ อัตรา
คา่บริการเดือนละ 25,000 บาท 

ยอดคงเหลือของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 มีดงันี ้
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2560 2559 2560 2559

ลูกหน้ีการคา้

บริษทั คาร์นิวาล ซพัพลาย จ ากดั 1,130,970.00   2,464,890.00 1,130,970.00   2,464,890.00   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

บริษทั เบเนฟิท ชูส์ จ  ากดั -                  -                 59,722,231.02 47,273,766.75 

กรรมการบริษทั 388,143.91      5,496,362.48 212,654.65      5,099,872.39   
ผูบ้ริหาร 31,022.00        2,073,218.60 31,022.00        2,073,218.60   

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกัน 

การเพิม่ขึน้และลดลงของเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 900,000.00                            
เพ่ิมข้ึน 2,721,900.50                         
ลดลง (3,621,900.50)
ยอดคงเหลือ -                                         

บาท

 
บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ไมมี่การท าสญัญาเงินกู้ ยืม และไมค่ดิดอกเบีย้ และไมมี่หลกัประกนั 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 

คา่ตอบแทนผู้บริหารส าคญัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 

2560 2559 2560 2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,271,844.00     39,866,914.00     28,194,343.00     35,701,368.00     
ผลประโยชน์ระยะยาว 2,950,583.00       1,646,272.88       2,612,767.00       1,209,475.88       
รวม 35,222,427.00     41,513,186.88     30,807,110.00     36,910,843.88     

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

งบการเงินรวม
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการกลุ่มบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชน
จ ากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องท่ีจ่ายให้กับกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของกลุ่ม
บริษัท 

คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวนเงิน 2.37 ล้านบาท (ปี 2559 : 0.08 ล้านบาท) 

การค า้ประกันหนีส้ินระหว่างกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัมีการค า้ประกนัหนีส้นิระหวา่งกนั ดงันี ้

บริษัท 

กรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้ น และอดีตกรรมการบริษัทได้ค า้ประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน โดยไม่มี
ผลตอบแทน (ดหูมายเหต ุ14) 

เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 สถาบนัการเงินได้ปลดภาระค า้ประกนัให้กบักรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดงักลา่วแล้ว 

กรรมการบริษัทและอดีตกรรมการบริษัทได้ค า้ประกันหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงินของบริษัท โดยไม่มีผลตอบแทน 
(ดหูมายเหต ุ16) 

 

บริษัทย่อย 

กรรมการบริษัทย่อยได้ค า้ประกนัหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงินของบริษัทย่อย โดยไมมี่ผลตอบแทน (ดหูมายเหต ุ16) 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

ช่ือบริษทั/บุคคล ประเทศ/สญัชาติ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์

บริษทั เบเนฟิท ชูส์ จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุ้นทางตรงและกรรมการร่วมกนั

บริษทั สปิริต คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการบริษทัเป็นสมาชิกในครอบครัว

ท่ีใกลชิ้ดผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั

บริษทั คาร์นิวาล ซพัพลาย จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการบริษทัเป็นสมาชิกในครอบครัว

ท่ีใกลชิ้ดผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สมาชิกในครอบครัวของผูบ้ริหารและ/หรือ

ผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั  
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หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการก าหนดราคา

มลูค่าการซ้ือ - ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา

มลูค่าการซ้ือ ท่ีดินและอาคาร ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาอา้งอิง ราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้าย ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา  
 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 

2560 2559 2560 2559

เงินสด 2,785,568.00          1,890,353.00          2,685,568.00          1,790,353.00          

เงินฝากธนาคาร 1,108,155,067.70   231,456,746.62      1,098,432,687.58   189,741,933.48      

รวม 1,110,940,635.70   233,347,099.62      1,101,118,255.58   191,532,286.48      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 
 

6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย  

2560 2559 2560 2559

ลูกหน้ีการคา้ 175,082,213.50   198,977,629.12   175,082,213.50   198,977,629.12   

ลูกหน้ีอ่ืน 4,036,253.89       645,004.56          2,699,063.75       561,221.56          

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (456,115.25)        (492,475.24)        (456,115.25)        (492,475.24)        

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,580,138.64       152,529.32          2,242,948.50       68,746.32            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 178,662,352.14   199,130,158.44   177,325,162.00   199,046,375.44   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุม่บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้า โดยแยกตามจ านวนเดือนท่ีค้างช าระได้ดงันี ้
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2560 2559 2560 2559
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 174,192,744.50  197,214,688.67  174,192,744.50  197,214,688.67  
เกินก าหนดช าระ
   นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 867,905.00         1,762,940.45      867,905.00         1,762,940.45      
   มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 21,564.00           -                      21,564.00           -                      
รวม 175,082,213.50  198,977,629.12  175,082,213.50  198,977,629.12  

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู มีรายการเคล่ือนไหว ดงันี ้ 

2560 2559

ยอดยกมา 492,475.24               456,115.25               

บวก (หัก) หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (36,359.99)               36,359.99                 

ยอดคงเหลือ 456,115.25               492,475.24               

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

7 สินค้าคงเหลือ 

สนิค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 

2560 2559 2560 2559

สินคา้ส าเร็จรูป 180,199,583.76  167,488,453.91  206,820,123.24  195,016,954.97  

งานระหว่างท า 2,588,648.61      6,456,874.42      -                     -                     

วตัถุดิบ 7,240,020.85      16,522,790.86    -                     -                     

วสัดุส้ินเปลือง 2,749,843.72      3,056,006.73      156,463.91         96,142.95           

สินคา้ระหว่างทาง 6,332,200.73      12,429,798.11    6,332,200.73      12,429,798.11    

รวม 199,110,297.67  205,953,924.03  213,308,787.88  207,542,896.03  

หัก ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลดลง (20,128,534.46) (7,583,240.59) (20,128,534.46) (7,583,240.59)

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 178,981,763.21  198,370,683.44  193,180,253.42  199,959,655.44  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง มีรายการเคล่ือนไหว ดงันี ้

2560 2559

ยอดยกมา 7,583,240.59             5,958,709.11             

บวก ขาดทุนจากการลดมลูค่าสินคา้ 12,545,293.87           1,624,531.48             

ยอดคงเหลือ 20,128,534.46           7,583,240.59             

 บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 
8 เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลักประกัน 

เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 

เงินฝากธนาคาร 2560 2559 หลกัประกนั

ฝากประจ า 7,161,015.53       7,099,839.45       วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน

ฝากประจ า 858,078.28          724,434.51          เงินประกนัพนกังาน
8,019,093.81       7,824,273.96       

บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยซึ่งบนัทึกโดยวธีิราคาทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 2560 2559 2560 2559

บริษทั เบเนฟิท ชูส์ จ  ากดั ผลิตรองเทา้ 52,000,000.00    52,000,000.00    51,999,800.00    51,999,800.00    

ราคาทุน

บาท

ทุนช าระแลว้

100.00                         
สดัส่วนเงินลงทุน (%)

 
 

10 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้
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หมายเหตุ ท่ีดิน อาคาร รวม

รำคำทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -     -     -     

ซ้ือ/โอนเขา้ 47,984,952.94 16,199,686.23 64,184,639.17 

จ าหน่าย/โอนออก -     -     -     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 47,984,952.94 16,199,686.23 64,184,639.17 

ซ้ือ/โอนเขา้ -     -     -     

จ าหน่าย/โอนออก -     -     -     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 47,984,952.94 16,199,686.23 64,184,639.17 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -     -     -     

ค่าเส่ือมราคา/โอนเขา้ -     619,600.01 619,600.01 

จ าหน่าย/โอนออก -     -     -     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -     619,600.01 619,600.01 

ค่าเส่ือมราคา/โอนเขา้ -     1,187,091.59 1,187,091.59 

จ าหน่าย/โอนออก -     -     -     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -     1,806,691.60 1,806,691.60 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 47,984,952.94 15,580,086.22 63,565,039.16 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 47,984,952.94 14,392,994.63 62,377,947.57 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ล้านบาท

2560 2559

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1.19 0.62

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคา
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน มลูคา่ตามบญัชี จ านวนเงิน 63.57 ล้านบาท โดยมีราคาประเมนิ จ านวนเงิน 60.62 ล้าน
บาท ทัง้นี ้ราคาประเมินได้พิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส าหรับท่ีดิน และพิจารณาจากวิธีต้นทุนทดแทน
ส าหรับอาคารโรงงานตามรายงานการประเมนิราคาทรัพย์สนิลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 
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11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้

 

เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ อุปกรณ์
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์โรงงาน ส านกังาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม

รำคำทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 12,013,849.34 21,868,333.34 24,233,728.38 94,042,723.55 16,678,590.20 3,228,903.83 172,066,128.64 
ซ้ือ/โอนเขา้ 47,984,952.94 17,736,401.23 3,873,680.88 33,885,772.57 10,016,372.69 20,606,698.20 134,103,878.51 
จ าหน่าย/โอนออก -     (337,077.83) (5,888,401.91) (32,407,972.76) (5,208,000.00) (23,619,136.76) (67,460,589.26)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 59,998,802.28 39,267,656.74 22,219,007.35 95,520,523.36 21,486,962.89 216,465.27 238,709,417.89 
ซ้ือ/โอนเขา้ -     2,068,052.00 1,611,319.07 30,786,427.32 0.28 -     34,465,798.67 
จ าหน่าย/โอนออก -     -     (583,074.54) (6,401,584.05) -     (11,063.11) (6,995,721.70)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 59,998,802.28 41,335,708.74 23,247,251.88 119,905,366.63 21,486,963.17 205,402.16 266,179,494.86 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -     5,534,627.32 14,806,255.66 57,139,241.61 6,934,223.89 -     84,414,348.48 
ค่าเส่ือมราคา -     3,707,867.13 3,007,453.44 17,869,650.89 1,252,841.58 -     25,837,813.04 
จ าหน่าย/โอนออก -     (337,070.83) (5,114,904.89) (28,185,820.34) (3,376,466.10) -     (37,014,262.16)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -     8,905,423.62 12,698,804.21 46,823,072.16 4,810,599.37 -     73,237,899.36 
ค่าเส่ือมราคา -     4,604,866.44 4,036,309.66 17,242,332.13 1,553,841.47 -     27,437,349.70 
จ าหน่าย/โอนออก -     -     (492,181.34) (4,627,189.99) -     -     (5,119,371.33)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -     13,510,290.06 16,242,932.53 59,438,214.30 6,364,440.84 -     95,555,877.73 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 59,998,802.28 30,362,233.12 9,520,203.14 48,697,451.20 16,676,363.52 216,465.27 165,471,518.53 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 59,998,802.28 27,825,418.68 7,004,319.35 60,467,152.33 15,122,522.33 205,402.16 170,623,617.13 

บาท

งบการเงินรวม
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ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ

อุปกรณ์ระหวา่ง
ติดตั้ง รวม

รำคำทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 12,013,849.34 19,707,862.05 90,637,195.24 13,844,577.19 3,228,903.83 139,432,387.65 

ซ้ือ/โอนเขา้ -     -     32,957,191.63 8,907,572.69 20,606,698.20 62,471,462.52 

จ าหน่าย/โอนออก -     -     (31,607,126.07) (5,208,000.00) (23,619,136.76) (60,434,262.83)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 12,013,849.34 19,707,862.05 91,987,260.80 17,544,149.88 216,465.27 141,469,587.34 

ซ้ือ/โอนเขา้ -     855,952.00 29,113,511.33 0.28 -     29,969,463.61 

จ าหน่าย/โอนออก -     -     (6,320,408.69) -     (11,063.11) (6,331,471.80)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 12,013,849.34 20,563,814.05 114,780,363.44 17,544,150.16 205,402.16 165,107,579.15 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -     3,951,571.95 55,195,943.04 4,644,893.50 -     63,792,408.49 

ค่าเส่ือมราคา -     2,864,612.47 17,137,545.93 1,115,264.15 -     21,117,422.55 

จ าหน่าย/โอนออก -     -     (27,492,856.06) (3,376,466.10) -     (30,869,322.16)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -     6,816,184.42 44,840,632.91 2,383,691.55 -     54,040,508.88 

ค่าเส่ือมราคา -     2,900,151.85 16,229,205.41 1,339,818.57 -     20,469,175.83 

จ าหน่าย/โอนออก -     -     (4,565,328.41) -     -     (4,565,328.41)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -     9,716,336.27 56,504,509.91 3,723,510.12 -     69,944,356.30 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 12,013,849.34 12,891,677.63 47,146,627.89 15,160,458.33 216,465.27 87,429,078.46 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 12,013,849.34 10,847,477.78 58,275,853.53 13,820,640.04 205,402.16 95,163,222.85 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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2560 2559 2560 2559

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

แสดงไวใ้น

   - ตน้ทุนขาย 5.83               3.98               -                 -                 

   - ค่าใชจ่้ายในการขาย 14.18             15.47             14.18             15.47             

   - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7.43               6.36               6.29               5.65               

รวม 27.44             25.81             20.47             21.12             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
ไดต้ดัค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 39.29             31.88             26.94             20.71             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพย์
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 16)
   - ยานพาหนะ 12.68             13.94             11.48             12.55             
   - อุปกรณ์ส านกังาน -                 0.17               -                 0.17               
รวม 12.68             14.11             11.48             12.72             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล้านบาท

 
 

 

ล้านบาท
สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย ์(ผูเ้ช่า) ผูใ้ห้เช่า ระยะเวลา อตัราค่าเช่าเดือน หมายเหตุ
บริษทั ริช สปอร์ต จ ากดั (มหาชน)

     สญัญาเช่าโกดงัเก็บสินคา้ บริษทัอ่ืน 3 ปี 0.10 -

     สญัญาเช่าอาคาร บริษทัและบุคคลอ่ืน 1 ปี - 3 ปี 2.61 -
บริษทั เบเนฟิท ชูส์ จ  ากดั

     สญัญาเช่าโกดงัเก็บสินคา้ บริษทัอ่ืน 6 เดือน 0.04 -

     สญัญาเช่าลานจอดรถ บริษทัอ่ืน 1 ปี 0.03 -

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
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12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้

โปรแกรมส าเร็จรูป

โปรแกรมส าเร็จรูป ระหว่างติดตั้ง รวม

รำคำทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 223,157.89 5,722,000.00 5,945,157.89                    

ซ้ือ/โอนเขา้ 6,244,950.00 1,633,000.00 7,877,950.00                    

จ าหน่าย/โอนออก 1,700,000.00 (7,355,000.00) (5,655,000.00)                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 8,168,107.89 -     8,168,107.89 

ซ้ือ/โอนเขา้ 4,269,429.68 -     4,269,429.68                    

จ าหน่าย/โอนออก -     -     -                                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 12,437,537.57 -     12,437,537.57 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 110,850.61                       -                                   110,850.61                       

ค่าตดัจ าหน่าย 785,747.19                       -                                   785,747.19                       

จ าหน่าย/โอนออก -     -     -                                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 896,597.80 -     896,597.80 

ค่าตดัจ าหน่าย 1,269,612.92 -     1,269,612.92                    

จ าหน่าย/โอนออก -     -     -                                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,166,210.72 -     2,166,210.72 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 7,271,510.09 -     7,271,510.09 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 10,271,326.85 -     10,271,326.85 

งบการเงินรวม

บาท
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โปรแกรมส าเร็จรูป

โปรแกรมส าเร็จรูป ระหว่างติดตั้ง รวม

รำคำทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 223,157.89                       700,000.00                       923,157.89                       

ซ้ือ/โอนเขา้ 589,950.00                       1,000,000.00                    1,589,950.00                    

จ าหน่าย/โอนออก 1,700,000.00                    (1,700,000.00)                   -                                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,513,107.89 -     2,513,107.89 

ซ้ือ/โอนเขา้ 2,181,300.00 -     2,181,300.00                    

จ าหน่าย/โอนออก -     -     -                                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 4,694,407.89 -     4,694,407.89 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 110,850.61                       -                                   110,850.61                       

ค่าตดัจ าหน่าย 250,973.32                       -                                   250,973.32                       

จ าหน่าย/โอนออก -     -     -                                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 361,823.93 -     361,823.93 

ค่าตดัจ าหน่าย 558,512.97 -     558,512.97                       

จ าหน่าย/โอนออก -     -     -                                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 920,336.90 -     920,336.90 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,151,283.96 -     2,151,283.96 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,774,070.99 -     3,774,070.99 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 
 

 

2560 2559 2560 2559
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1.27                0.79                0.56                0.25                

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล้านบาท

งบการเงินรวม
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13 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 

2560 2559 2560 2559

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,499,974.96   7,278,291.96     9,210,856.25     6,166,485.26     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,100,913.78)    (805,005.38)      (1,100,913.78)    (805,005.38)      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 9,399,061.18     6,473,286.58     8,109,942.47     5,361,479.88     

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

รายการเคล่ือนไหวของสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีมีดงันี  ้

1 มกราคม 2559 ก าไร(ขาดทุน) 31 ธนัวาคม 2559 ก าไร(ขาดทุน)

ก าไร
เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี

สินคา้คงเหลือ 1,191,741.82     324,906.30        1,516,648.12        2,509,058.77     -                        4,025,706.89        

ประมาณการหน้ีสิน 3,712,467.44     2,049,176.40     5,761,643.84        651,613.03        61,011.20         6,474,268.07        

รวม 4,904,209.26     2,374,082.70     7,278,291.96        3,160,671.80     61,011.20         10,499,974.96      

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (90,772.27)         (714,233.11)       (805,005.38)         (295,908.40)       -                    (1,100,913.78)      

บาท

งบการเงินรวม

1 มกราคม 2559 ก าไร(ขาดทุน) 31 ธนัวาคม 2559 ก าไร(ขาดทุน)

ก าไร
เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี

สินคา้คงเหลือ 1,191,741.82     324,906.30        1,516,648.12       2,509,058.77    -                     4,025,706.89       

ประมาณการหน้ีสิน 2,782,762.17     1,867,074.97     4,649,837.14       523,167.62       12,144.60          5,185,149.36       

รวม 3,974,503.99     2,191,981.27     6,166,485.26       3,032,226.39    12,144.60          9,210,856.25       

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (90,772.27) (714,233.11) (805,005.38) (295,908.40) -                     (1,100,913.78)

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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14 เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน มีรายละเอียดดงันี ้

ล้านบาท

ประเภทสินเช่ือ วงเงิน
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 125 
เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตรี์ซีทส์ 100 

 
บริษัทได้น าเงินฝากธนาคาร ไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน นอกจากนี ้กรรมการบริษัทและผู้
ถือหุ้น และอดีตกรรมการบริษัทได้ค า้ประกนัเงินกู้ ยืมดงักลา่วในนามสว่นตวัเตม็วงเงิน (ดหูมายเหต ุ4) 

15 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 

2560 2559 2560 2559

เจา้หน้ีการคา้ 18,733,988.94        30,196,603.29        60,865,583.26        59,159,915.82        

เจา้หน้ีอ่ืน

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 78,839,956.25        95,911,236.69        72,323,490.85        87,512,854.24        

     อ่ืน ๆ 265,966.03            266,924.89            183,897.03            266,924.89            

รวม 79,105,922.28        96,178,161.58        72,507,387.88        87,779,779.13        

รวมทั้งหมด 97,839,911.22        126,374,764.87      133,372,971.14      146,939,694.95      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

16 หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 

ปี มลูค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มลูค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า

1 2,251,089.50     256,555.56           2,507,645.06     2,161,311.25     378,849.85            2,540,161.10     

2 - 5 3,339,659.16     222,197.68           3,561,856.84     5,590,748.59     478,753.26            6,069,501.85     

รวม 5,590,748.66     478,753.24           6,069,501.90     7,752,059.84     857,603.11            8,609,662.95     

บาท

2560 2559

งบการเงินรวม
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ปี มลูค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มลูค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า

1 1,904,159.83     229,429.75           2,133,589.58     1,832,895.29     333,210.33            2,166,105.62     

2 - 5 3,035,657.45     214,486.49           3,250,143.94     4,939,817.24     443,916.23            5,383,733.47     

รวม 4,939,817.28     443,916.24           5,383,733.52     6,772,712.53     777,126.56            7,549,839.09     

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

 
กลุม่บริษัทได้ท าสญัญาเช่าการเงินเพ่ือซือ้ยานพาหนะ ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ 0.21 ล้านบาท 
(ปี 2559: 0.22 ล้านบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงินสว่นท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี จ านวนเงิน 2.25 ล้านบาท (ปี 2559: 2.16 ล้านบาท) ส าหรับงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 
1.90 ล้านบาท (ปี 2559: 1.83 ล้านบาท) ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทและอดีต
กรรมการบริษัทได้ค า้ประกนัหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงินในนามสว่นตวัเตม็วงเงิน (ดหูมายเหต ุ4) 

17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 

 

2560 2559 2560 2559
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 20,732,878.26  19,828,219.21  14,287,284.70  14,269,185.70  
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน - ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 20,732,878.26  19,828,219.21  14,287,284.70  14,269,185.70  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
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การเปล่ียนแปลงมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 มีดงันี ้

2560 2559 2560 2559

โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 19,828,219.21        18,562,337.16    14,269,185.70    13,913,810.81    

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,536,015.19          1,573,687.52      2,259,345.00      611,586.33         

   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 729,363.00             604,988.53         523,679.00         414,582.56         

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 305,056.00             -                      60,723.00           -                      

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในปีปัจจุบนั (3,665,775.14)         (912,794.00)        (2,825,648.00)     (670,794.00)        

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 20,732,878.26        19,828,219.21    14,287,284.70    14,269,185.70    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 
กลุม่บริษัทก าหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิ
แก่พนักงานท่ีเกษียณอายุและท างานครบระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น 10 ปีขึน้ไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอัตรา
เงินเดือนเดือนสดุท้าย 300 วนั หรือ 10 เดือน 

ข้อสมมตใินการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 (แสดง
ด้วยคา่เฉล่ียถ่วงน า้หนกั) มีดงันี ้

2560 2559 2560 2559

อตัราคิดลด 3.46 - 3.70 3.67 - 3.70 3.46 3.67

อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.50 - 5.00 1.50 - 5.00 3.00 - 5.00 3.00 - 5.00

อตัราการลาออก 0.00 - 50.00 0.00 - 25.00 0.00 - 30.00 0.00 - 20.00

ร้อยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ข้อสมมติเก่ียวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัว เฉล่ียของพันธบตัรรัฐบาล ณ วันสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน และสะท้อนประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ข้อสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ท่ีจะอยู่จนเกษียนในอนาคตอย่างสมเหตสุมผล
ประมาณการจากตารางมรณะปี 2551 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมตฐิานท่ีส าคญัตอ่มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สรุปได้ดงันี ้

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (1,047,565.50)     1,203,713.00     (640,982.50)       747,472.00        

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) 1,223,423.50      (1,085,623.00)    730,587.50        (639,636.00)      

อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (643,718.50)        720,931.50        (409,207.50)       465,501.50        

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
18 ทุนเรือนหุ้น 

18.1 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 7 กันยายน 2559 ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 
จ านวนเงิน 200 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 350 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม ่จ านวน 1.50 ล้านหุ้น มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

บริษัทได้จดทะเบียนเพิม่ทนุดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 

18.2 ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 ได้มีมตอินมุตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 
350 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 570 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่ จ านวน 2.20 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท 

บริษัทได้จดทะเบียนเพิม่ทนุดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 

18.3 ท่ีประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมตอินมุตั ิดงัตอ่ไปนี ้ 

18.3.1 แปรสภาพบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชน  

18.3.2 เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดิมมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาท 

18.3.3 เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 570 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 770 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม ่จ านวน 200 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ และเพิ่มทุนจดทะเบียน
ดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 6 มถินุายน 2560  

18.3.4 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 200 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอ
ขายตอ่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก ดงัตอ่ไปนี ้

18.3.4.1 จดัสรรหุ้นเพิม่ทุนของบริษัท จ านวน 195 ล้านหุ้น เพ่ือเสนอขายตอ่ประชาชนทั่วไป
ครัง้แรก 
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18.3.4.2 จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 5 ล้านหุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษัท โดยเป็นการเสนอขายพร้อมกับการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครัง้แรก และอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการ
เดียวกันในกรณีท่ีมีหุ้ นเหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้น าหุ้นส่วนท่ีเหลือไปจัดสรรเพ่ือเสนอขายตอ่
ประชาชนตามท่ีระบไุว้ในข้อ 18.3.4.1 

ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
มีอ านาจพจิารณาก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้ นสามญั
เพิ่มทุนดงักล่าว เช่น ระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น การ
แตง่ตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย เป็นต้น 

18.4 ระหว่างวนัท่ี 3 - 7 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้น าหุ้นสามญั จ านวน 200 ล้านหุ้น เปิดให้ประชาชนทั่วไป 
และกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของกลุม่บริษัทจองซือ้หุ้น โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 5.80 บาท  

บริษัทได้รับช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 1,160 ล้านบาท (บริษัทบนัทึกค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการจ าหน่ายหุ้นเพิ่มทุน จ านวนเงิน 41.97 ล้านบาท เป็นรายการหักในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้ น
สามญั)  

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ จากการ
รับช าระเงินเพิม่ทนุหุ้นสามญัดงักลา่วจากเดมิจ านวนเงิน 570 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 770 ล้านบาท 

19 ส ารองตามกฎหมาย 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทุน
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลได้ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บริษัทจะต้องจดัสรรก าไรสทุธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นส ารองตามกฎหมาย
ทกุครัง้ท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล จนกวา่ส ารองตามกฎหมายจะมีจ านวนเงินคดิเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน
ของบริษัท 

20 การจ่ายเงนิปันผล 

บริษัท 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 72 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 252 ล้านบาท และจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 13.41 ล้านบาท 
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ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 ได้มีมตอินมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล อตัราหุ้นละ 
0.18 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 102.60 ล้านบาท 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 60 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 120 ล้านบาท  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 
85 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 170 ล้านบาท โดยท่ีประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 ได้ให้สตัยาบนั
การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วแล้ว 

บริษัทย่อย 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 มีมตอินมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อตัราหุ้นละ 65 
บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 33.80 ล้านบาท 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 120 บาท รวมเป็น 
จ านวนเงิน 62.40 ล้านบาท และจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 5.20 ล้านบาท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 มีมตอินมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อตัราหุ้นละ 30 
บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 15.60 ล้านบาท โดยท่ีประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2560 ได้ให้สตัยาบนั
การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วแล้ว 

21 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 

2560 2559 2560 2559
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (8,842,904.04) (65,401,094.09) (11,803,168.27) (83,606,592.77)
ซ้ือสินคา้และค่าลิขสิทธ์ิ 417,369,924.79  529,970,742.53  558,411,296.56  728,041,584.14  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 252,516,793.12  274,464,089.40  173,992,608.41  172,831,906.30  
ค่าเช่าและค่าบริการ 56,560,521.68    44,980,692.16    55,459,195.87    43,906,255.24    
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 30,319,908.87    30,921,859.08    23,829,394.23    26,303,963.66    
ค่าท่ีปรึกษาและค่าบริการ 6,585,580.24      4,868,949.32      4,447,239.24      3,139,371.14      
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 35,317,194.06    45,758,865.20    35,317,194.06    45,758,865.20    
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 6,135,380.98      8,460,222.38      3,589,844.88      5,338,311.11      
ค่าสาธารณูปโภค 8,761,653.44      9,505,939.90      4,564,609.74      4,105,839.42      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท
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22 ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค านวณขึน้ในอัตราท่ี
ก าหนดโดยกรมสรรพากรจากก าไรทางบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากร กลุม่
บริษัทบนัทึกภาษีเงินได้นิตบิคุคลเป็นคา่ใช้จ่ายทัง้จ านวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภาระสว่นท่ีค้างจ่ายเป็นหนีส้ิน
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

การลดภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 

พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 42) พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 20 ของก าไรสทุธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 5 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

2560 2559 2560 2559

ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับปีปัจจุบนั (48,626,808.16) (82,322,956.37) (46,753,216.93) (73,134,453.70)

ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 2,864,763.40 1,659,849.59 2,736,317.99 1,477,748.16

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (45,762,044.76) (80,663,106.78) (44,016,898.94) (71,656,705.54)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 61,011.20                     12,144.60                     

บาท
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การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริง 

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 271,821,794.04 379,426,188.49 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (54,364,358.81) 20 (75,885,237.70)

รายจ่ายท่ีไมใ่ห้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี (4,894,119.56) (3,322,646.90)

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 6,759,974.00 15,599,940.00 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธ์ิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 10,450,103.90 1,738,575.42 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม (6,578,407.69) (20,453,587.19)

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 18 (48,626,808.16) 22 (82,322,956.37)

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 2,864,763.40 1,659,849.59 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (45,762,044.76) 21 (80,663,106.78)

งบการเงินรวม

2560 2559

  

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 295,942,554.17 436,342,773.67 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (59,188,510.83) 20 (87,268,554.73)

รายจ่ายท่ีไมใ่ห้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี (4,288,395.45) (2,903,829.95)

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 6,759,974.00 15,599,940.00 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธ์ิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 9,963,715.35 1,437,990.98 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 16 (46,753,216.93) 17 (73,134,453.70)

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 2,736,317.99 1,477,748.16 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (44,016,898.94) 16 (71,656,705.54)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

25592560
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23 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุม่บริษัทจ่ายสมทบให้ ในปัจจบุนักองทนุส ารองเลีย้งชีพ
นีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั และจะจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ีลาออกจากงาน
ตามระเบียบวา่ด้วยกองทนุของบริษัท ในปี 2560 กลุม่บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุเป็นจ านวนเงิน 1.91 ล้าน
บาท 

24 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมลูสว่นงานด าเนินงานสอดคล้องกบัรายงานภายในส าหรับใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผู้ มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท คือ 
กรรมการบริษัท 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายรองเท้า เสือ้ผ้า หมวก และกระเป๋า ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจึงพจิารณาว่ากลุม่
บริษัทมีสว่นงานธรุกิจเพียงสว่นงานเดียว  

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์
เพียงสว่นงานเดียว 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าให้กับลกูค้ารายย่อยจ านวนมากโดยเป็นการขายผ่านร้านค้าราย
ใหญ่ และขายผ่านห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ จ านวน 6 ราย จ านวนเงิน 640.37 ล้านบาท (ปี 2559: จ านวน 6 ราย 
จ านวนเงิน 919.16 ล้านบาท) 

25 ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท 

25.1  ภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายตามสญัญา ดงันี ้

25.1.1  สญัญาเช่าอาคารพืน้ท่ีและค่าบริการ (ดหูมายเหต ุ11) โดยมีจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีจะต้องจ่ายใน
อนาคต ดงันี ้

ล้านบาท
ภายใน 1 ปี 49.60 
เกิน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 3 ปี 26.49 

 
25.1.2 สญัญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ก าหนดระยะเวลา 1 ปี อัตราค่าบริการเดือนละ 0.04 

ล้านบาท 

25.1.3 สญัญาเช่าเคร่ืองใช้ส านกังาน ก าหนดระยะเวลา 4 ปี อตัราคา่เช่าเดือนละ 0.01 ล้านบาท 

25.1.4 สญัญาวางระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จ านวนเงิน 1.68 ล้านบาท 
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25.1.5 สญัญาวา่จ้างท่ีปรึกษา จ านวนเงิน 0.90 ล้านบาท 

25.1.6 สญัญาจ้างบริการอ่ืน จ านวนเงิน 2.42 ล้านบาท 

25.1.7 สญัญาคา่ลขิสทิธ์ิ และคา่การตลาด ตามท่ีตกลงในสญัญา 

25.1.8 สญัญาวา่จ้างโฆษณา จ านวนเงิน 2.57 ล้านบาท 

25.1.9 สญัญาซือ้สนิค้า จ านวนเงิน 0.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

25.1.10 สญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้ากบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศคงเหลือดงันี ้  

ล้าน
สกุลเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียน ครบก าหนด

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.27                      32.55 บาทต่อ 14 ธ.ค. 60 - 15 มิ.ย. 61
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

25.2 หนังสือค า้ประกันท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือใช้ในการค า้ประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน จ านวนเงิน 
6.50 ล้านบาท (ดหูมายเหต ุ8) 

บริษัทย่อย 

25.3 ภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายตามสญัญา ดงัตอ่ไปนี ้

25.3.1 สญัญาเช่าโกดงัเก็บสนิค้า อตัราคา่เช่าเดือนละ 0.04 ล้านบาท 

25.3.2 สญัญาจ้างบริการรักษาความปลอดภยั อตัราคา่บริการเดือนละ 0.10 ล้านบาท 

25.3.3 สญัญาเช่าอปุกรณ์ อตัราคา่เช่าเดือนละ 0.03 ล้านบาท 

26 ล าดับชัน้ของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์ท่ีวดัมลูค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมลูคา่ยตุิธรรมแยกแสดงตามล าดบั
ชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี ้

บาท

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม

บริษทั

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
มลูค่าตามบญัชี จ  านวนเงิน 62.38 ลา้นบาท -                         45,320,000.00       15,300,000.00       60,620,000.00       
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุตธิรรมระดับ 2  

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน ค านวณโดยผู้ ประเมินอิสระ ซึ่งวัดมูลค่าโดยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Approach)  

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุตธิรรมระดับ 3 

มูลค่ายุติธรรมของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ค านวณโดยผู้ ประเมินอิสระ ซึ่งวัดมูลค่าโดยวิธีต้นทุนทดแทน 
(Depreciated Replacement Cost Approach)  

ในระหวา่งงวด ไมมี่การโอนรายการระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 

27 การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงนิ 

27.1 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวธีิปฏิบตัทิางบญัชี การจดัประเภทสนิทรัพย์ทางการเงินและ
หนีส้นิทางการเงินรวมถึงการวดัมลูคา่ การรับรู้รายได้ และคา่ใช้จ่ายได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตขุ้อ 3 

27.2 การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทนุ เจ้าหนีแ้ละความ
เช่ือมัน่ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้มีการก ากับดูแล
ผลตอบแทนของเงินทนุ ซึ่งกลุม่บริษัทพจิารณาจากสดัสว่นของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น อีกทัง้ยงัก ากบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 

27.3 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราดอกเบีย้และจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญา 
กลุม่บริษัทมีการบริหารความเส่ียงดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

27.3.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการซือ้วตัถุดิบเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ ดงันี ้

สกุลเงนิ สินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา -                1.30               -                1.73               

ล้าน

2560 2559
งบการเงินรวม
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สกุลเงนิ สินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา -                1.30               -                1.62               

ล้าน

2560 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
27.3.2 ความเส่ียงด้านสินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหนีก้ารค้า 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเส่ียงด้านสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลกูหนีก้ารค้า โดยกลุ่มบริษัทมี
นโยบายการให้สินเช่ือท่ีระมดัระวงัและการก าหนดวิธีการช าระเงินจากการขาย ดงันัน้ กลุ่มบริษัท
จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากการเรียกช าระหนีจ้ากลกูหนีเ้หล่านัน้เกินกว่าจ านวนท่ีได้
บนัทึกคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 

27.4 มูลค่ายุตธิรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และลกูหนี ้
การค้าและลูกหนีอ่ื้น และหนีส้ินทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น และหนีส้ิน
ภายใต้สญัญาเช่าการเงินจึงท าให้ราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินดงักล่าวไม่แตกตา่ง
กบัมลูคา่ยตุธิรรมอย่างเป็นสาระส าคญั 

28 การจัดประเภทรายการใหม่ 

บริษัทได้จัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
แสดงรายการในงบการเงินปีปัจจบุนั ดงันี ้

ก่อน จดัประเภทใหม่ หลงั

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับซ้ือทรัพยสิ์น 183,500.00                (183,500.00)                -                             
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 25,395,003.41           183,500.00                 25,578,503.41           

บาท

 
29 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 0.15 
บาท รวมเป็น จ านวนเงิน 115.50 ล้านบาท  
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    13. การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 ปี 2560 เป็นปีแห่งความท้าทายในการประกอบธุรกิจของบริษัท เน่ืองด้วยภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการชะลอตวั 
ทัง้นีใ้นช่วงปลายปี 2560  เร่ิมมีสญัญาณฟืน้ตวัของก าลงัซือ้ท่ีมากขึน้ เน่ืองจากเร่ิมเข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งการจบัจ่าย
ใช้สอยในช่วงปลายปี  ประกอบกบัภาครัฐเองได้จดัให้มีมาตรการ “ช้อปช่วยชาต”ิ ซึ่งโครงการนีไ้ด้ช่วยกระตุ้นผู้บริโภค
ท่ีมีก าลงัซือ้ปานกลางถึงสงูได้เร่ิมจับจ่ายเพ่ือให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ รวมทัง้กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ผลกัดนั
โครงการ “รวมใจ เพิม่สขุ ช้อปสนกุ ลดรับปีใหม่” ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นการร่วมมือจากผู้ผลติ ผู้จดั
จ าหน่าย ผู้ ค้าปลีก ผู้ ค้าส่ง ทั่วประเทศ เพ่ือกระตุ้นการบริโภค ตลอดจนภาคเอกชนเองก็ได้จดัรายการโปรโมชัน่และ
กิจกรรมสง่เสริมการขายตา่ง ๆ ครบตลอดช่วงเทศกาล  
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากบั 1,174.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 13.55 โดยมี
รายได้จากการขายเสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.98 ส่วนรายได้จากการขายรองเท้าลดลง ร้อยละ 
17.95 
 ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในปี 2560 บริษัทมีการขยายสาขาอย่างตอ่เน่ือง โดยจ านวนช่องทางการจัด
จ าหน่าย ณ สิน้เดือนธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายทัง้สิน้ 199 แห่ง เพิ่มขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2559 
จ านวน 155 แห่ง แบง่ออกเป็น 

จดุจ าหน่ายแบรนด์ Converse เพิม่ขึน้สทุธิ 4 แห่งเป็น 159 แห่ง 
- เคาน์เตอร์จ าหน่ายในห้างสรรพสนิค้า เพิม่ขึน้สทุธิ 2 แห่งเป็น 116 แห่ง 
- ร้านค้าของบริษัทฯ เอง เพิม่ขึน้สทุธิ 2 แห่ง เป็น 41 แห่ง 

จดุจ าหน่ายแบรนด์ PONY  เพิม่ขึน้สทุธิ 40 แห่ง 
 ในปี 2560 บริษัทมีก าไรขัน้ต้น เท่ากบั 611.90 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นโดยรวมท่ีร้อยละ 52.09 
ลดลงจากร้อยละ 53.16  ในปี 2559 จากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายอย่างตอ่เน่ืองในปีนี ้ เพ่ือกระตุ้นการจบัจ่ายใช้
สอยและลดระดบัสนิค้าคงคลงั  
 ส่วนก าไรสุทธิของปี 2560 เท่ากับ 226.06 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิโดยรวมท่ีร้อยละ 19.24 
ลดลงจากร้อยละ 21.99 ในปี 2559 เป็นผลมาจากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีกลา่วข้างต้น 
 
การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ  
 
สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 2,027.20 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2559 เป็น
จ านวน 1,153.86 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 877.59 
ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนชั่วคราว 300.05 ล้านบาท การลดลงของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 20.47 ล้าน
บาท การลดลงของสนิค้าคงเหลือ 19.39 ล้านบาท และการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพย์อ่ืน ๆ 16.08 ล้านบาท 
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หนีส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 157.01 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิน้ปี 2559 เป็นจ านวน 

55.38 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 28.53 ล้านบาท การลดลงของภาษีเงิน
ได้ค้างจ่าย 28.95 ล้านบาท และการเพิม่ขึน้ของหนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 2.82 ล้านบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 1,870.19 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 
2559 เป็นจ านวน 1,209.24 ล้านบาท ปัจจัยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของทุนหุ้นสามญัท่ีช าระแล้ว 420 ล้านบาท การ
เพิ่มขึน้ของส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 918.03 ล้านบาท การลดลงเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผล 354.60 ล้านบาท และ
การเพิม่ขึน้ของก าไรเบด็เสร็จรวม 225.81 ล้านบาท 
 
สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิ 
 
กระแสเงนิสด 
ปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ 877.59 ล้านบาท เป็นผลมาจาก 

- กระแสเงินสดได้มาจากการด าเนินงานสทุธิ 232.47 ล้านบาท เป็นผลมาจากผลการด าเนินงานท่ีเตบิโตขึน้ 
- กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุ 335.76 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราว 300.05 

ล้านบาท และซือ้สนิทรัพย์ท่ีใช้ในการด าเนินธรุกิจ 35.75 ล้านบาท 
- กระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงิน 980.89 ล้านบาท มาจากการขายหุ้น IPO 1,338.02 ล้านบาท จ่ายเงิน

ปันผล 354.60 ล้านบาท และจ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินพร้อมดอกเบีย้ 2.54 ล้านบาท 
 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

อตัราสว่นทางการเงิน ปี 2560 ปี 2559 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)-- 
       อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 14.95 3.73 

       อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 13.20 2.44 
       อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 1.56 1.28 

       อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 5.90 6.74 
       ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 60.98 53.40 
       อตัราสว่นหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลือ (เท่า)  3.36 4.62 
       ระยะเวลาการขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั)  107.14 77.95 
       อตัราสว่นการหมนุเวียนของเจ้าหนี ้(เท่า) 18.64 19.56 
       ระยะเวลาในการช าระหนี ้(วนั) 19.32 18.40 
       Cash Cycle (วนั)  148.81 112.94 
อตัราสว่นความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
       อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 52.09 53.16 
       อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 22.42 27.56 
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อตัราสว่นทางการเงิน       ปี 2560     ปี 2559 
อตัราสว่นความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
        EBITDA (%) 24.86 29.70 
       อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 88.29 63.78 
       อตัราก าไรสทุธิ (%) 19.10 21.90 

       อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น (%) 17.86 51.37 
อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
       อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (%) 15.59 37.33 

       อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 150.85 256.48 
อตัราสว่นวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
       อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถือถือ (เท่า) 0.08 0.32 

       อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 819.40 1,096.44 
       อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 0.59 0.71 
       อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 86.57 115.72 
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ภาคผนวก 
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    เอกสารแนบ 1 

1. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม 

            ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
                     คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

     (6/6/60) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

                                                       ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

      ช่วงเวลา                   ต าแหน่ง           ช่ือบริษัท             ประเภทธุรกิจ 

พลเอกไพรชั โพธิอุ์บล 

ประธานกรรมการ 
และกรรมการอสิระ 

 

61 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ          โรงเรยีน
แผนทีท่หาร กรมแผนทีท่หาร 

 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่123/2016 

       -           - 2559 - ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

 

2560 - ปัจจุบนั 
 

2560 - ปัจจุบนั 

2559 - ปัจจุบนั 

2558 - 2559 

 
2556 - 2558 

2552 - 2556 

ประธานกรรมการ 
และกรรมการอสิระ  

กรรมการอสิระ 
 

กรรมการ 

 
ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ 

ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์

ผูท้รงคุณวุฒพิเิศษ  
(อตัราพลเอก) 

เจา้กรมการสือ่สารทหาร 

ผูท้รงคุณวุฒพิเิศษ 
(อตัราพลโท) 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 
บมจ. 2 เอส เมทลั 
 
สภาองคก์ารสงเคราะหท์หาร
ผ่านศกึในพระบรมราชปูถมัภ์ 

สหกรณ์ออมทรพัย ์
กรมแผนทีท่หาร 
สหกรณ์ออมทรพัย ์
กองบญัชาการกองทพัไทย 

กองบญัชาการกองทพัไทย 

กองบญัชาการกองทพัไทย 

กองบญัชาการกองทพัไทย 

 

ผลติ จดัหา และจ าหน่ายรองเทา้ 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ผลติและบรกิารจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑเ์หลก็ครบวงจร 
หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานราชการ 

 
หน่วยงานราชการ 

 
หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานราชการ 
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            ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

                     คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

     (6/6/60) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

                                                       ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

      ช่วงเวลา                   ต าแหน่ง           ช่ือบริษัท             ประเภทธุรกิจ 

นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

(กรรมการผู้ม ีอ านาจลงนามผูกพัน
บรษิทัฯ) 

 

31 Master of Business Administration, Babson 
College, USA 

 

ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตร์และการบญัช ี  

สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่123/2016 

23.33 พีส่าวของ          
นายภาสวชิ 

วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ 

2559 - ปัจจุบนั 

 

2559 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

2557 - 2559 

 

2555 - 2557 

กรรมการ ประธาน
กรรมการบรหิาร และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

บจ. เบเนฟิท ชสู์ 

บจ. รชิ สปอรต์ โฮลดิง้  

บมจ. รชิ สปอรต์ 
 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

ผลติ จดัหา และจ าหน่ายรองเทา้ 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่นๆ 

ผลติรองเทา้ 

โฮลดิง้ 

ผลิต จัดหา และจ าหน่ายรองเท้า 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ผลิต จัดหา และจ าหน่ายรองเท้า 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

นายสมโรจน์ ศริโิสภณา 

กรรมการและรองประธาน
กรรมการบรหิาร 

(กรรมการผู้ม ีอ านาจลงนามผูกพัน
บรษิทัฯ) 

 

59 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑติย ์

 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่123/2016 

- - 2559 - ปัจจุบนั 

2559 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั 

2552 - ปัจจุบนั 

2544 - ปัจจุบนั 

กรรมการและรองประธาน
กรรมการบรหิาร 

กรรมการ 

ทีป่รกึษาดา้นบญัชแีละการเงนิ 

ทีป่รกึษาดา้นบญัชแีละการเงนิ 

ทีป่รกึษาดา้นบญัชแีละการเงนิ 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

บจ. เบเนฟิท ชสู์ 

บจ. ทมีสตวีโิดร์ 

บจ. คอบบรา้ เฟรท เทรด
วนิด ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

บจ. แมคโครฟาร ์ 

ผลติ จดัหา และจ าหน่ายรองเทา้ 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ผลติรองเท้า 

ขนถ่ายสนิคา้ทางทะเล 

ขนส่ง 

โรงงานผลติยา 
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            ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

                     คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

     (6/6/60) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

                                                       ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

      ช่วงเวลา                   ต าแหน่ง           ช่ือบริษัท             ประเภทธุรกิจ 

นายเชดิชาย ประสงคผ์ลชยั 

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารสายงานปฏบิตักิาร 

(กรรมการผู้ม ีอ านาจลงนามผูกพัน
บรษิทัฯ) 

59 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 

สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่130/2016 

- - 2559 - ปัจจุบนั 

 

2558 - 2559 
 

2554 - 2558 

กรรมการและรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน
ปฏบิตักิาร 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
สายงานปฏบิตักิาร 

ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 
บมจ. รชิ สปอรต์ 

ผลติ จดัหา และจ าหน่ายรองเทา้ 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ผลิต จัดหา และจ าหน่ายรองเท้า 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ผลิต จัดหา และจ าหน่ายรองเท้า 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่นๆ 

นายมานิต นิธปิระทปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 

62 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม/พฒันาการเศรษฐกจิ   

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 

ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่225/2016 

 

- - 2559 - ปัจจุบนั 
 

ม.ิย.2560 -ปัจจุบนั 
 

2558 - ปัจจุบนั 

2557 - ปัจจุบนั 

2558 - 2559 

2556 - 2559 

2557 - 2558 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ทีป่รกึษาดา้นยุทธศาสตรก์าร
จดัเกบ็ภาษ ี 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 
บมจ. อาม่า มารนี 
 

บมจ. บางปะกง เทอรม์นิอล 

บมจ. ท่าอากาศยานไทย 

บมจ. พทีจี ีเอน็เนอย ี

บมจ. เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัย ์
และอุตสาหกรรม 

กรมสรรพากร 

ผลิต จัดหา และจ าหน่ายรองเท้า 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

บริการขนส่งสินค้าเหลวทางเรือ
ระหว่างประเทศ 

ท่าเทยีบเรอื 

ท่าอากาศยาน 

คา้ปลกีและคา้ส่งน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

ผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

หน่วยงานราชการ 
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            ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

                     คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

     (6/6/60) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

                                                       ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

      ช่วงเวลา                   ต าแหน่ง           ช่ือบริษัท             ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่126/2016 

2555 - 2558 

2554 - 2556 

กรรมการ 

รองอธบิด ี

องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร 

กรมสรรพากร 

รฐัวสิาหกจิ 

หน่วยงานราชการ 

นายชยัศกัดิ ์องัคส์ุวรรณ 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 

68 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการ
ภาครฐัและเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่129/2010 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่51/2006 

หลกัสตูร The Role of Chairman (RCP)  

รุ่นที ่13/2006 

- - 2559 - ปัจจุบนั 
 

2557 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

 

 

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ  

 

รองประธานกรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ  

 

บมจ. รชิ สปอรต์ 
 

บมจ. เอส เอน็ ซ ี ฟอรเ์มอร ์

 
บมจ. วนัทวูนั คอนแทคส ์

 

ผลิต จัดหา และจ าหน่ายรองเท้า 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์
ส าหรบัเครื่องปรบัอากาศและเครือ่ง
ท าความเยน็ 

บริการบริหารจัดการงานลูกค้า
สมัพนัธ์เตม็รปูแบบ 

นายอุดม ตัง้มานะสกุล 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 

46 ปรญิญาตร ีคณะบญัช ีมหาวทิยาลยัรงัสติ 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่128/2016 

- - 2559 - ปัจจุบนั 
 

2544 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ 

กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บมจ. รชิ สปอรต์ 
 

บจ. โปร-แอ๊ค เซอรว์สิเซส 

ผลิต จัดหา และจ าหน่ายรองเท้า 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ใหบ้รกิารสอบบญัช ี
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            ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

                     คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

     (6/6/60) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

                                                       ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

      ช่วงเวลา                   ต าแหน่ง           ช่ือบริษัท             ประเภทธุรกิจ 

นายนิมติ ศุภรประเสรฐิ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย
งานบญัชแีละการเงนิ 

45 ปรญิญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชสีาขาวชิา
การจดัการเชงิกลยุทธ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ีการบญัช ีสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่123/2016 

 

- - 2558 - ปัจจุบนั 

 

2557 - 2558 

2556 - 2557 

2544 - 2556 

กรรมการบรหิารและรอง
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สาย
งานบญัชแีละการเงนิ 

ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี

ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

บมจ. เอส เอฟ คอรป์อเรชัน่ 

บมจ. พเีออ ี(ประเทศไทย) 

บจ. เป็ปโป้ แฟชัน่ กรุ๊ป 

ผลติ จดัหา และจ าหน่ายรองเทา้ 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

โรงภาพยนตร์ 

ใหบ้รกิารวศิวกรรมในธุรกจิน ้ามนั
และก๊าซธรรมชาต ิ
คา้ปลกีเครือ่งแต่งกาย  

นายพพีธิ เพชรเรอืนทอง 

ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด 

47 Master of Business Administration, International 
business, Mercer University, USA 

ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- - 2544 - ปัจจุบนั 

 

ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

ผลิต จัดหา และจ าหน่ายรองเท้า 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

 

นางสาวลภสัรดา ชยพลธนกุล 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

55 ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช,ี มหาวทิยาลยัรามค าแหง - - 2546 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

ผลิต จัดหา และจ าหน่ายรองเท้า 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 
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2.  รายละเอียดเก่ียวกบัเลขานุการบริษทัฯ 

               ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
                      คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(6/6/60) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

                                            ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวอมัพร ประกายหงษ์มณี 
เลขานุการบรษิทัฯ 

55 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ  

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP)  

รุ่นที ่74/2106 

- - 2544 - ปัจจุบนั 

 

เลขานุการบรษิทัฯ 

 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

ผลิต จัดหา และจ าหน่ายรองเท้า 
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบเลขานุการบริษทัฯ 

1. ดูแลและใหค้ าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั และตดิตามดูแลให้มกีารปฏบิตัอิย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ 
2. รบัผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ดูแลประสานงานใหม้กีารปฏบิัตติามมตขิองทีป่ระชุมดงักล่าว 
3. ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบเป็นไปตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึง

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 

4.1 ทะเบยีนกรรมการ  
4.2 หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
4.3 หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  
4.4 รายงานประจ าปีของบรษิทั  
4.5 รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร  
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3.  รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 6 มิถนุายน 2560 

 

                      รายช่ือ 
ต าแหน่ง 

ในบริษทัฯ 

ต าแหน่งในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

พลเอกไพรชั โพธิอ์ุบล C   /       

นางสาวพาพชิญ์ วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ /, //, M / /        

นายสมโรจน์ ศริโิสภณา /, // /         

นายเชดิชาย ประสงคผ์ลชยั /, //, M          

นายมานิต นิธปิระทปี /, AC    /, AC /, AC /, AC    

นายชยัศกัดิ ์องัคส์ุวรรณ /, AC       /, AC /, AC  

นายอุดม ตัง้มานะสกุล /, AC         / 

นายนิมติ ศุภรประเสรฐิ //, M          

นายพพีธิ เพชรเรอืนทอง M          

นายภาสวชิ วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ M  /        

นางสาวลภสัรดา ชยพลธนกุล M          
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หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ   

 // =  กรรมการบรหิาร M =  ผูบ้รหิาร  

 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 
 

 

 

 

 

1. บรษิทั เบเนฟิท ชูส ์จ ากดั 6. บรษิทั บางปะกง เทอรม์นิอล จ ากดั (มหาชน) 

2. บรษิทั รชิ สปอรต์ โฮลดิง้ จ ากดั 7. บรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอร ์จ ากดั (มหาชน) 

3. บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 8. บรษิทั วนัทูวนั คอนแทคส ์จ ากดั (มหาชน) 

4. บรษิทั อาม่า มารนี จ ากดั (มหาชน) 9. บรษิทั โปร-แอ๊ค เซอรว์สิเซส จ ากดั 

5. บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)   
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