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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 

 ปี 2561 นับเป็นความท้าทายอย่างย่ิงของบริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากบั 

1,148.97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ขณะเดียวกนักําไรสทุธิประจําปีเท่ากบั 157.6 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 14.1 ของรายได้จากการขาย ผลประกอบการดงักล่าวต่ํากว่าท่ีบริษัทฯคาดการณ์ไว้อนัเป็นผลจากภาวะ

เศรษฐกิจ ซึง่จากภาพรวมธุรกิจค้าปลีกในปี 2561 ท่ีผา่นมา ธุรกิจค้าปลีกมีอตัราขยายตวัเพียง 3.0% จากเดิมสมาคมผู้ ค้า

ปลีกไทยประเมินวา่ภาคธุรกิจค้าปลีกจะเติบโตท่ี 4.0% - 4.2%  

 

 ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทฯได้มีการดําเนินธุรกิจตามแผนงานท่ีวางไว้ คือ การขยายช่องทางการจัดจําหน่าย 

และการนําเข้าสินค้ามาจดัจําหน่ายให้มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงั

มีการทําการตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือกระตุ้ นยอดขาย ทัง้การใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์และการใช้ส่ือ

กลางแจ้ง (out of home)  ทําให้ ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีสาขารวมทัง้สิน้ 200 สาขา แบง่เป็นสาขาในประเทศไทย จํานวน 

194 สาขา และสาขาในประเทศกัมพูชาจํานวน 6 สาขา นอกจากนีบ้ริษัทฯยังมีการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายทาง

ออนไลน์อีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัจําหน่ายผา่นทางช่องทาง E-Commerce อาทิ Lazada และ Shopee  

 

 สําหรับปี 2562 บริษัทฯ ยงัคงมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมุ่งเน้นช่องทางการจัดจําหน่ายทาง

ออนไลน์เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ และนําเข้าสินค้าท่ีหลากหลายเข้ามาจดัจําหน่ายเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัมีแผนในการขยายคลงัสินค้าเพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการรองรับการขยาย

ธุรกิจของบริษัทฯตอ่ไปในอนาคต  
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 ท้ายท่ีสุดนี ้ในนามของบริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ 

ตลอดจนลูกค้าทุกท่านท่ีให้ความเช่ือมั่นและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และท่ีสําคัญ

ขอขอบพระคณุคณะผู้บริหารและพนกังานของบริษัททกุทา่น สําหรับความทุม่เททัง้แรงกายแรงใจสนบัสนนุการดําเนินงาน

ของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทจะยงัคงมุ่งมัน่ในการดําเนินการอย่างเต็มความสามารถด้วยหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายอยา่งยัง่ยืน และสรรสร้างผลติภณัฑ์และบริการท่ีดี 

 

 

 

                                     
      

 
พลเอก ไพรัช โพธ์ิอบุล     นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ              
    
   ประธานกรรมการ                                                                     ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ มี

ความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

  นายมานิต นิธิประทีป  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  นายชยัศกัด์ิ องัค์สวุรรณ  กรรมการตรวจสอบ 

  นายอดุม ตัง้มานะสกลุ  กรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึง่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ ซึ่งกรรมการตรวจสอบทกุท่านได้เข้าร่วมประชุม

ครบทกุครัง้โดยสรุปสาระสําคญัของการปฏิบติังานและการให้ความเหน็ในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําปี 

2561 ร่วมกับผู้สอบบญัชีและฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน นโยบายการบญัชี และประมาณการท่ีสําคญั รวมทัง้ข้อสงัเกตจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ

ผู้สอบบญัชี จากการปฏิบติัหน้าท่ีดงักลา่ว  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่ งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปีของบริษัท

ฯ ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม 

 

2. สอบทานการปฏิบัตติามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากบัให้บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมาย

วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึข้อกําหนดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมายอย่างถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึข้อกําหนดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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3. สอบทานข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการ

ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจําทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใสในการทํา

รายการ ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลู เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ รายการท่ีเก่ียวโยงกนันัน้เป็นรายการท่ีได้ดําเนินการอยา่งสมเหตสุมผล โปร่งใส อยู่

ภายใต้ข้อตกลงเดียวกนั และเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

 

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบของผู้

ตรวจสอบภายในท่ีบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ได้ประชุมสรุปผลการ

ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในกบัผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร  

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม การตรวจสอบภายในมีความ

เป็นอิสระ และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

 

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชี โดย

พิจารณาจากผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ รวมถงึคา่ตอบแทนงานบริการสอบบญัชี  

 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ

กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับปี 2561 โดยมีรายช่ือของผู้สอบบญัชี คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลข

ทะเบียน 3972 หรือนางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์  เลขทะเบียน 4496 หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 

5872 หรือนางสาวรสพร  เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ ตลอดจน

แสดงความเหน็อยา่งตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) โดยไมมี่ข้อจํากดัในการได้รับ

ข้อมลู ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของตนเอง 

เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ

ตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

       

                               

      

      นายมานิต นิธิประทีป 

      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

      23 กมุภาพนัธ์ 2562 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
 

1.1 วสัิยทัศน์ พันธกจิ และค่านิยม 

 
วสัิยทัศน์ (Vision) 

บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยมุง่หวงัจะเป็นบริษัทชัน้นําในด้านแฟชัน่และไลฟ์สไตล์ในระดบัสากล ด้วยการ

เป็นผู้จดัจําหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าท่ีมีช่ือเสียง และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างดีเย่ียม

โดยมีสนิค้าท่ีมีความหลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมีความแตกตา่งกนัตามโอกาสและสถานท่ี เรา

จะดําเนินธุรกิจอยา่งมืออาชีพเพ่ือความยัง่ยืนและเติบโตไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของวงการธุรกิจในด้านแฟชัน่ 

 
พันธกจิ (Mission) 

สร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า ด้วยการส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ ทนัสมยั และตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้

อยา่งครอบคลมุและมีประสทิธิภาพ 

ดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล มีคณุธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

สร้างพนัธมิตรทางการค้าโดยมุง่เน้นการทํางานร่วมกนัภายใต้หลกัของความเป็นหุ้นสว่นทางธุรกิจแบบยัง่ยืน 

พฒันาองค์ความรู้ ศกัยภาพ ทกัษะ และความเช่ียวชาญของบคุลากรอย่างต่อเน่ือง ทําให้พนกังานทกุคนทํางานร่วมกนัอย่างมี

ความสขุ สามารถเติบโตก้าวหน้าในองค์กร 

 
เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยมุ่งหวงัท่ีจะเป็นองค์กรชัน้นําระดบัสากลในด้านการจดัจําหน่ายรองเท้าและ

สินค้าแฟชัน่สินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพงึพอใจแก่

ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ และกลุม่ลกูค้าด้วยผลติภณัฑ์ท่ีทนัสมยั มีคณุภาพ และได้รับการออกแบบให้สวมใสส่บาย ในราคาท่ี

สมเหตสุมผล โดยมีช่องทางการขายท่ีเข้าถงึง่ายและสะดวกสบายพร้อมให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งทัว่ถงึ 

 
เป้าหมายทางธุรกจิของบริษัทฯ  

เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ คือ การบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืน และดําเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและทันต่อ

สถานการณ์เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ทัง้นี ้กลยทุธ์ท่ีจะใช้เป็นกลไกท่ีสําคญัท่ีจะทําให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมาย

ดงักลา่วสามารถสรุปได้ดงันี ้
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ด้านผลติภัณฑ์ 

นําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและเน้นการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ 

(Brand Recognition) ให้เดน่ชดั และเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

 
ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 

บริษัทฯ ต้องการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าโดยการเปิดร้านค้าปลีกของตนเอง (Mono Brand Store) และเคาน์เตอร์

จําหน่ายสนิค้าในห้างค้าปลีกเพ่ือให้มีจดุขายครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 

 
ด้านการขยายธุรกจิ 

บริษัทฯ มีนโยบายการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง ทัง้ในสว่นท่ีเป็นการเพิ่มผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ได้รับสทิธิใน

การจดัจําหน่าย เพ่ือให้ครอบคลมุผลติภณัฑ์ทกุระดบัราคา รวมทัง้ขยายพืน้ท่ีในการจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ไปยงัตา่งประเทศ 

 
ด้านการเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการภายในทกุภาคสว่น ตัง้แตก่ารจดัซือ้ผลติภณัฑ์ การบริหารจดัการสนิค้าคงคลงั การ

จัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการร้านค้า ตลอดจนบริหารบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยบริษัทฯ ได้ให้

ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ตัง้แต่การสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ การพฒันาบคุลากรให้สามารถเติบโตภายในองค์กรได้ ตลอดจนการให้คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมโดยใช้หลกัเกณฑ์

การพิจารณาจากผลงานอยา่งชดัเจน เพ่ือสร้างขวญั และกําลงัใจให้กบัพนกังานทกุคน 

 
คา่นิยมองค์กร (Values) 

เราสร้างรากฐานของบริษัทด้วยคา่นิยม “RSPT”   

R = Responsibility for society and environment    

        ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

S = Service Mind      

       มีทศันคติท่ีดีในการให้บริการลกูค้า 

 

P = Partnership         

       เป็นพนัธมิตรท่ีดีกบัทกุฝ่าย ทัง้คูค้่า ลกูค้า ชมุชนและทกุคนในองค์กร 
 

T = Teamwork          

       การทํางานเป็นทีมด้วยจดุมุง่หมายร่วมกนัอยา่งมีพลงั เพ่ือให้บรรลทุกุเปา้หมายท่ีวางไว้ 
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1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สาํคัญ 

 บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2544 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 

5,000,000.00 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจจําหน่ายสนิค้าประเภทรองเท้า เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กายอ่ืน ภายใต้ตราสนิค้าชัน้นําจาก

ตา่งประเทศ ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ได้เป็นตวัแทนจําหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้า Converse และ PONY 

 
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

ปี 2544  จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทในช่ือ “บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั”  ด้วยทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 
25 กนัยายน 2544  
 

ปี 2546 บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก Converse Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าภายใต้
ตราสินค้า Converse แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เร่ิมจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า 
Converse ผ่านเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าชัน้นําในเครือเดอะมอลล์ โตคิว และ ซุปเปอร์
สปอร์ต และได้เปิดร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เอง ในเชตกรุงเทพมหานคร และภมิูภาคต่าง ๆ ทัง้ในภาคใต้ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัตก 
 

ปี 2549 บริษัทฯ ขยายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เอง ไปยงัภาคเหนือ โดยเปิดสาขาแรกในจงัหวดัเชียงใหม ่

ปี 2550 จดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท เบเนฟิท ชส์ู จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 2,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 
2550 เพ่ือประกอบธุรกิจผลติรองเท้า 
 

ปี 2551 เร่ิมจําหน่ายสินค้าผ่านเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล โดยสาขาแรก คือ 
เซน็ทรัล บางนา 
 

ปี 2552 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 95,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 950,000 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 
บาท โดยเสนอขายให้แก่หุ้นผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ 
 

ปี 2555 บริษัทฯ ขยายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เองไปยงัภาคตะวนัออก โดยเปิดสาขาแรกในจงัหวดัชลบรีุ 

ปี 2557 บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ 1,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ และจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2557 มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท เบเนฟิท 
ชูส์ จํากดั (“BNS”) โดยการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เบเนฟิท ชูส์ จํากดั จํานวน 500,000 หุ้น ใน
ราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งภายหลงัการซือ้หุ้นดงักล่าวทําให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน BNS คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 96.15 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ BNS 
 

ปี 2558 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เบเนฟิท ชส์ู จํากดั จากผู้ ถือหุ้นเดิม 4 ราย จํานวนหุ้นรวม 19,998 หุ้น 
ในราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 99.99 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ BNS 
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ปี 2559 บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 150,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียน 350,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 1,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 
บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ ได้รับ
สิทธิจาก Pony International Limited ประเทศฮ่องกง ในการผลิตและจดัจําหน่ายสินค้าประเภทรองเท้า 
เสือ้ผ้า และเคร่ืองแต่งกายอ่ืน ภายใต้ตราสินค้า PONY แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย ราชอาณาจักร
กมัพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 

ปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียน 220,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 350,000,000 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียน 570,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่จํานวน 2,200,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 
บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ และจากท่ีประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ดําเนินการดงันี ้
1. แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั ภายใต้ช่ือ “บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน)” 
2. เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 
3. เพิ่มทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 570,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 
770,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ
จําหน่ายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 95,000,000 หุ้น และจําหน่ายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 5,000,000 หุ้น 
 

บริษัทฯ ได้เร่ิมจําหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสินค้า PONY ผา่นเคาน์เตอร์จําหน่ายสนิค้าในห้างสรรพสนิค้าชัน้
นํา โดยเร่ิมเปิดสาขาแรกในเซน็ทรัล เวสต์เกต เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับสิทธิเพิ่มเติมจากทาง Converse ให้เป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้า
ภายใต้ตราสนิค้า Converse แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศกมัพชูา  
 

บริษัทฯ ได้นําหุ้นสามญัของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเร่ิมซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นวนัแรกเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 
 

ปี 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ Melrose Avenue Company Limted ก่อตัง้บริษัทย่อย Rich Avenue Company 
Limited (“RAV”) ท่ีราชอาณาจักรกัมพูชา เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน จํานวน 
200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 800 ล้านเรียลกมัพชูา ซึง่บริษัทฯ ถือครองหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51   
 

RAV เปิดเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าท่ีห้างอิออน มอลล์ แห่งท่ี 1 (AEON Mall 1) ในกรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา  เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2561 จํานวน 2 สาขา ภายใต้ตราสินค้า Converse และ 
PONY แบรนด์ละ 1 สาขา และห้างอิออนมอลล์ แห่งท่ี 2 (AEON Mall 2) เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2561 
จํานวน 2 สาขา ภายใต้ตราสนิค้า Converse และ PONY แบรนด์ละ 1 สาขา 
 

RAV เปิดร้านค้าปลีกภายใต้ตราสินค้า Converse จํานวน 2 สาขา ท่ีจงัหวดัเสียมเรียบ 1 สาขา เม่ือวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2561 และท่ี The Park ในกรุงพนมเปญ อีก 1 สาขา เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2561 เป็นดงันี ้

 

 

 

 

 

RSP

BNS
99.99%

RAV
51%
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
ประเภทกจิการและลักษณะการดาํเนินงาน 

บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภณัฑ์ประเภทรองเท้า (Footwear) เสือ้ผ้าและ

เคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ (Non-Footwear) ภายใต้ตราสินค้าชัน้นําจากต่างประเทศ ได้แก่ ตราสินค้า Converse และตราสินค้า 

PONY 

 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจาํหน่าย  

 ปัจจบุนั ผลิตภณัฑ์ท่ีกลุม่บริษัทฯ จดัจําหน่ายมี 2 ตราสินค้า ประกอบด้วย ตราสินค้า Converse และ PONY โดย

มีรายละเอียดดงันี ้

(I) ผลติภัณฑ์ภายใต้ตราสนิค้า Converse 

Converse เป็นแบรนด์รองเท้าผ้าใบจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีประวติัยาวนานกว่า 100 ปี ทําให้รองเท้า Converse ท่ีมี

สญัลกัษณ์รูปดาว 5 แฉก เป็นท่ีรู้จกัและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทัว่โลกมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน จากเดิมท่ีเป็น

รองเท้าสําหรับใส่เล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมินตนั และสเก็ตบอร์ด จนพฒันากลายมาเป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์

สําหรับทกุเพศทกุวยัท่ีสามารถสวมใสไ่ด้ในทกุโอกาส ด้วยรูปทรงและดีไซน์ท่ีคลาสสกิ มีความเป็นเอกลกัษณ์   

 

ผลติภัณฑ์ของ Converse สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

 1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้า (Footwear) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ โดยสามารถ

แบง่เป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย  

 1) รองเท้ากลุ่มเบสิค (Basic) ได้แก่ รองเท้า 3 รุ่นหลกั ประกอบด้วย รุ่น Chuck Taylor All Star, รุ่น CONS Star 

Player และรุ่น Jack Purcell เป็นสนิค้าท่ีมีจําหน่ายตลอดปี  

 2) รองเท้ากลุ่มแฟช่ัน (Fashion) เป็นรองเท้าท่ีมีการออกแบบให้มีความทนัสมัยและมีดีไซน์ท่ีเปล่ียนไปตาม

กระแสความนิยมในแต่ละขณะ ซึ่งจะมีทัง้รุ่นท่ีออกแบบใหม่ในแต่ละซีซั่น และการนํารองเท้ารุ่นท่ีเป็นกลุ่ม Basic  มา

ปรับเปล่ียนวสัดดุ้านบนของรองเท้าท่ีต่างออกไปจากรุ่น Basic เพ่ือให้รองเท้ามีความทนัสมยัแต่ยงัคงไว้ด้วยรูปทรงเดิมตาม

แบบฉบบัของ Converse ตลอดจนการออกแบบรองเท้ารูปแบบใหม ่และการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการผลติรองเท้า

เพ่ือตอบสนองต่อกระแสแฟชั่นและความนิยมของกลุ่มลกูค้าท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีทัง้รองเท้าท่ีออกแบบโดย

ดีไซน์เนอร์ของ Converse รองเท้าท่ีเป็นการร่วมออกแบบระหวา่งดีไซน์เนอร์ของ Converse และดีไซน์เนอร์ช่ือดงัของแบรนด์

ระดบัโลก (Collaboration) และรองเท้าท่ีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของบริษัทฯ  
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 1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ (Non-Footwear) นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์รองเท้าซึง่เป็น

สนิค้าหลกัแล้ว บริษัทฯ ยงัจําหน่ายสนิค้าประเภทเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กายอ่ืนๆ เพ่ือให้สนิค้าของบริษัทฯ มีความหลากหลาย

ครอบคลมุสินค้าทกุประเภทตัง้แต่ศรีษะถึงปลายเท้า โดยสินค้ากลุ่ม Non-Footwear จะมีการปรับเปล่ียนดีไซน์ใหม่ๆ ในทกุซี

ซัน่ เพ่ือตอบสนองต่อเทรนด์แฟชัน่ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่ยงัคงไว้ด้วยเอกลกัษณ์ตามแบบฉบบั Converse โดยสินค้า

กลุม่ Non-Footwear ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้า (Apparel) ผลิตภณัฑ์กระเป๋า (Bags)  และสินค้าประเภทเคร่ืองแต่งกาย

อ่ืนๆ (Accessories) เช่น หมวก ถงุเท้า เป็นต้น 

 

(II) ผลติภัณฑ์ภายใต้ตราสนิค้า PONY  

PONY เป็นแบรนด์รองเท้าผ้าใบจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีประวัติยาวนานมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1972 โดยเร่ิมแรกเป็น

รองเท้าท่ีออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีพิเศษเพ่ือให้เหมาะสําหรับการเล่นกีฬา ต่อมาได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ไปยัง

รองเท้าไลฟ์สไตล์ท่ีครอบคลมุกลุ่มลกูค้าทัง้ผู้ชายและผู้หญิง มีจดุเด่นเป็นสญัลกัษณ์ “PONY Chevron” มีดีไซน์เรียบง่าย

สามารถสวมใสไ่ด้สําหรับในทกุโอกาสและสถานท่ี  

 ผลติภัณฑ์ของ PONY สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

 1.1 กลุ่มผลติภัณฑ์รองเท้า (Footwear) แบง่ได้เป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 

 1) รองเท้ากลุ่มเบสิค (Basic) เป็นรองเท้ารุ่นท่ีมีดีไซน์เรียบง่ายสวมใสไ่ด้ทัง้ผู้ชายผู้หญิง ประกอบด้วยรองเท้า 

4 รุ่นหลกั ได้แก่ รุ่น Top Star, รุ่น Shooter, รุ่น Hawaii รวมถึงรุ่น Light ซึ่งตอบโจทย์สําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ รองเท้าใน

กลุม่ Basic เป็นสนิค้าท่ีมีจําหน่ายตลอดปี 

 2) รองเท้ากลุ่มแฟช่ัน (Fashion) เป็นรองเท้าท่ีออกแบบให้มีดีไซน์เข้ากบักระแสนิยมในแต่ละซีซัน่ โดยมีทัง้รุ่น

ท่ีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของบริษัทฯ รุ่นท่ีออกแบบดีไซน์เนอร์ของ PONY และรุ่นท่ีเป็นการออกแบบร่วมกันระหว่าง

ดีไซน์เนอร์ของ PONY กบัแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียง (Collaboration)  

 1.2 กลุ่มผลติภัณฑ์เสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ (Non-Footwear) กลุม่ผลติภณัฑ์ Non-Footwear ภายใต้

ตราสินค้า PONY ประกอบด้วยเสือ้ผ้า กระเป๋า และหมวก ซึ่งมีความโดดเด่นด้วยสญัลกัษณ์  “PONY Chevron” และมี

ความหลากหลายทัง้ในรูปดีไซน์ท่ีมีเอกลกัษณ์และรูปแบบท่ีเรียบง่ายไปถึงรุ่นแฟชัน่ท่ีมีลวดลายและสีสนัแปลกใหม่ตาม

กระแสนิยม 

   

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

     กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ คือ กลุม่วยัรุ่น นกัเรียน นกัศกึษา และวยัเร่ิมทํางาน ท่ีมีรายได้ระดบัปานกลางถงึสงู  

 

 



 

14 
 

3. ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

 3.1 การจําหน่ายในลักษณะขายปลีก เป็นการจําหน่ายให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไป ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ช่องทาง 

ดงันี ้

           1) ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เอง (Mono Brand Store) เป็นร้านท่ีจําหน่ายเฉพาะสินค้าภายใต้ตราสินค้า 

Converse เท่านัน้ซึง่จะมีขนาดตัง้แต ่80-100 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารจดัการร้านค้าเองทัง้หมดตัง้แต่การ

ออกแบบ ตกแต่ง ตลอดจนการบริหารการขายสินค้า และการบริหารสต็อกสินค้า ทัง้นี ้ร้านค้าปลีกทัง้หมดของบริษัทฯ มี

ลกัษณะเป็นการเช่าพืน้ท่ีจากผู้ให้เช่า ซึง่จะมีทัง้ร้านท่ีอยูใ่นศนูย์การค้าชัน้นําและอาคารพาณิชย์ในแหลง่ชมุชน  

 2) เคาน์เตอร์จาํหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า (Shop-in-Shop) เป็นการจําหน่ายสินค้าในลกัษณะการฝาก

ขายผ่านเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าชัน้นําต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์ และซเูปอร์สปอร์ต เป็นต้น รวมทัง้ห้างสรรพสนิค้าท้องถ่ินในแตล่ะจงัหวดั  

 

 3.2 การจาํหน่ายในลักษณะขายส่ง เป็นการจําหน่ายสนิค้าในลกัษณะขายสง่ให้แก่ลกูค้าท่ีเป็นร้านค้าจําหน่าย

เสือ้ผ้า รองเท้า และอปุกรณ์กีฬา ทัง้ในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่าย (Chain Stores) เช่น แอคทีฟ เนชัน่ สปอร์ตโดม และเอาท์

เล็ท มอลล์ เป็นต้น และร้านค้าทั่วไป โดยแบ่งเขตการขายครอบคลุมทัง้ในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่าง ๆ เช่น 

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้   

 

ตารางแสดงรายละเอียดช่องทางการจัดจาํหน่ายในลักษณะการขายปลีก ปี 2559-2561 

 

ช่องทางการจัดจาํหน่าย 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

ร้านค้าปลีกของกลุม่บริษัทฯ       

Converse 39 25.16 41 20.60 43 21.50 
PONY - - - - - - 
เคาน์เตอร์จําหน่ายสนิค้าในห้างสรรพสินค้า       
Converse 116 74.84 118 59.30 121 60.50 
PONY - - 40 20.10 36 18.00 
รวม 155 100.00 199 100.00 200 100.00 

    หมายเหต:ุ  *PONY เร่ิมเปิดสาขาในเดือนกนัยายน 2560  
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

 
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลติภัณฑ์ 

ประเภทของรายได้ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรองเท้า 
(Footwear) 

1,086.63 79.66 891.60 75.36 782.75 68.14 

รายได้จากการขายเสือ้ผ้า 
และเคร่ืองแตง่กายอ่ืน 
(Non-Footwear) 

272.21 
 

19.96 
 

283.06 
 

23.93 
 

336.22 29.27 

รวมรายได้จากการขาย 1,358.84 99.62 1,174.65 99.29 1,118.97 97.41 
รายได้อ่ืน** 5.22 0.38 8.36 0.71 29.79 2.59 
รวมรายได้ทัง้หมด 1,364.07 100.00 1,183.01 100.00 1,148.76 100.00 

หมายเหต:ุ  *PONY เร่ิมจําหน่ายสนิค้าในเดือนกนัยายน 2560  
                   **รายได้อ่ืนท่ีสําคญั ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้รับ และกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
 
โครงสร้างรายได้แยกตามช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ประเภทของรายได้ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ขายปลีกผา่นร้านค้าของกลุม่
บริษัทฯ  

256.02 18.77 260.28 22.00 266.16 23.17 

ขายปลีกผา่นเคาน์เตอร์ใน
ห้างสรรพสนิค้า 

596.06 43.70 559.41 47.29 515.42 44.87 

ขายสง่ 506.76 37.15 354.96 30.00 315.38 27.45 

รับจ้างผลิต - - - - 22.01 1.92 

รวมรายได้จากการขาย 1,358.84 99.62 1,174.65 99.29 1,118.97 97.41 
รายได้อ่ืน** 5.22 0.38 8.36 0.71 29.79 2.59 
รวมรายได้ทัง้หมด 1,364.07 100.00 1,183.01 100.00 1,148.76 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

 การจัดหาผลติภัณฑ์ 
 
การจดัหาผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้ 
 
1. ส่ังซือ้สนิค้าโดยตรงจากโรงงานหรือบริษัทที่เจ้าของตราสนิค้ากาํหนด  

เป็นการสัง่ซือ้สินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตท่ีผ่านการคดัเลือกและรับรองมาตรฐานจากเจ้าของตราสินค้า ซึ่งการสัง่ซือ้สินค้า
ประเภทรองเท้ากลุม่แฟชัน่ และสินค้าเสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ จะมีรอบการสัง่ซือ้ตามซีซัน่ท่ีกําหนด ซึง่ปกติแล้วจะ
เป็นการสัง่ซือ้ลว่งหน้าประมาณ 4-6 เดือน ก่อนเร่ิมซีซัน่   
 
2. ว่าจ้างผู้รับจ้างผลติจากภายนอก (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) 

บริษัทฯ สามารถจดัหาสนิค้าบางกลุม่ เช่น สนิค้ากระเป๋า หมวก และถงุเท้า ท่ีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของบริษัทฯ ผา่นผู้ รับ
จ้างผลิตภายนอก (OEM) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศซึง่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วเท่านัน้ แบบของสินค้าดงักลา่ว
ต้องได้รับการอนมุติัจากเจ้าของตราสินค้าก่อนจึงจะสามารถผลิตได้ บริษัทฯ จะคดัเลือกโรงงานผู้ รับจ้างผลิตโดยพิจารณา
จากต้นทนุ เช่น ราคาสินค้า ภาษีนําเข้า ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น รวมถึง ระยะเวลาท่ีใช้ในการผลิตและขนส่งสินค้า
เป็นหลกั ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ จะสัง่ซือ้สินค้าจากผู้ ผลิตในประเทศจีนเป็นหลัก ทัง้นี ้บริษัทฯ จะมีการวางแผนการผลิต
ร่วมกบัผู้ รับจ้างผลติลว่งหน้าอยา่งน้อย 12 เดือนก่อนกําหนดสง่สนิค้า 
 
3. ส่ังซือ้สนิค้าจากบริษัทย่อย (“BNS”) 

บริษัทฯ สัง่ซือ้สินค้ารองเท้าบางสว่นจาก BNS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยจะมีการวางแผนผลิตสินค้าล่วงหน้า
ทัง้ปี โดยจะแจ้งประมาณการยอดสัง่ซือ้รองเท้าแต่ละรุ่นให้ BNS ทราบเพ่ือจดัเตรียมวตัถดิุบให้พร้อมสําหรับการผลิต 
และจะส่งใบสัง่ซือ้สินค้าท่ีระบรุายละเอียด รุ่นสินค้า สี ไซส์ ในแต่ละคําสัง่ซือ้ให้แก่ BNS ล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือน 
เพ่ือทําการผลติสนิค้า   
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 

การบริหารความเส่ียง 

 การบริหารความเส่ียง  เป็นกระบวนการสําคัญท่ีจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   การท่ี

บริษัทสามารถทราบหรือระบุความเส่ียงได้ล่วงหน้าก็จะเป็นการช่วยลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้  นอกจากนี ้ การ

บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  ถือเป็นส่วนประกอบสําคญัท่ีช่วยในการตดัสินใจ  ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างมลูค่าเพิ่ม

ให้กบัองค์กร  ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียตา่ง ๆ  

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหาร

ความเส่ียงและทําหน้าท่ีประเมิน  ประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง  เพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริหารความเส่ียง  ดําเนินไป

อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  และสอดคล้องกบัแนวทางท่ีกําหนด  

 

กระบวนการบริหารความเส่ียง  

 เพ่ือนํากรอบการมองความเส่ียงมาใช้ให้เหน็ผลในทางปฎิบติั   บริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียงหลกั ๆ ดงันี ้

 1. การระบุความเส่ียง 

 เพ่ือช่วยให้พนักงานทุกคนในองค์กร  สามารถระบุความเส่ียงได้  และให้ครอบคลมุทุกความเส่ียงท่ีอาจส่งผล

กระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ  โดยสรุปปัจจยัความเส่ียงได้ดงันี ้ 

1. ความเส่ียงจากการพึง่พิงตราสนิค้า Converse เพียงตราสนิค้าเดียว 

2. ความเส่ียงจากการเร่ิมจําหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสินค้าใหม ่  

3. ความเส่ียงจากการบริหารสนิค้าคงคลงั   

4. ความเส่ียงจากการลงทนุขยายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ และเคาน์เตอร์จําหน่ายสนิค้าในห้างสรรพสนิค้า   

5. ความเส่ียงจากการขดัข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

6. ความเส่ียงจากการเช่าใช้ระบบ ERP 

7. ความเส่ียงจากการตอ่อายสุญัญาเช่าพืน้ท่ี 

8. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

9. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคตามกระแสนิยม 

10. ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธุรกิจ  

11. ความเส่ียงจากการทจุริตของพนกังาน 

12. ความเส่ียงจากการมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50 
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 2. ประเมนิความเส่ียง 

        บริษัทมีการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียง  ตลอดจนความสามารถในการ

จดัการความเส่ียง  เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงได้ดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  และประสทิธิผล  

 

ความเส่ียงสรุปได้ดังนี ้

1. ความเส่ียงจากการพึ่งพงิตราสนิค้า Converse เพียงตราสนิค้าเดียว  

เน่ืองจากรายได้สว่นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการจําหน่ายสินค้า Converse เพียงตราสินค้าเดียว หากบริษัทฯ ไมไ่ด้รับการ

ต่อสัญญาจาก Converse หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการรับประกันค่าธรรมเนียมสิทธิขัน้ต่ําและ

ยอดขายขัน้ต่ําซึง่ระบใุนสญัญาการให้สิทธิ (License Agreement) จนเป็นเหตใุห้ถกูบอกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดอายุ

ของสญัญา อาจสง่ผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 

15 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้รับการตอ่สญัญาจาก Converse อยา่งตอ่เน่ือง โดยสามารถบริหารยอดขายให้เติบโตตอ่เน่ืองทกุ

ปี และตอบสนองนโยบายและข้อกําหนดตามท่ีระบุในสญัญามาโดยตลอด ผู้บริหารจึงเช่ือมั่นว่าบริษัทฯ จะได้รับการ

สนบัสนนุและไว้วางใจจาก Converse ได้อยา่งตอ่เน่ืองและมัน่คง นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงข้างต้น บริษัทฯ ได้

เข้าทําสญัญาเพ่ือรับสิทธิในการจดัจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า PONY แต่เพียงผู้ เดียว ในประเทศไทย กมัพชูา และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถขยายกลุ่มลูกค้า

เปา้หมายได้กว้างและหลากหลายมากย่ิงขึน้อีกด้วย   

 

2. ความเส่ียงจากการเร่ิมจาํหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าใหม่  

จากการท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก Pony International Limited ประเทศฮ่องกง ในการจดัจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า 

PONY แต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive Right) ในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งใน

สญัญาการให้สิทธิ (License Agreement) มีการกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการรับประกันยอดขายขัน้ต่ํา หากบริษัทฯ ไม่

สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 2 ปี ผู้ ให้สิทธิมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ ดงันัน้ บริษัทฯ อาจมีความเส่ียง

จากการถกูบอกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดอายขุองสญัญา หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ย่ิงไป

กวา่นัน้ บริษัทฯ เพิ่งเร่ิมจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสนิค้า PONY ในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560  บริษัทฯ จงึอาจ

มีความเส่ียงจากการท่ียอดขายไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ คาดหมายหรือประมาณการไว้อาจไม่คุ้มกบัเงินลงทนุ ซึง่จะส่งผล

กระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตราสินค้า PONY ค่อนข้างเป็นแบรนด์ใหม่สําหรับตลาด

ในประเทศไทย ทัง้บริษัทฯ และเจ้าของตราสินค้าจึงต้องร่วมกันสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จัก ยอดขายขัน้ต่ําท่ีกําหนดใน

สัญญาการให้สิทธิจึงเป็นจํานวนท่ีสมเหตุสมผลและคํานึงถึงช่วงเวลาท่ีบริษัทฯ จะต้องใช้เวลาในการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างแบรนด์  ซึง่ผู้บริหารของบริษัทฯ มัน่ใจว่าจะสามารถบรรลขุ้อกําหนดดงักลา่วได้ และถึงแม้แบรนด์ 

PONY จะเป็นตราสินค้าใหม่ท่ีบริษัทฯ เพิ่งเร่ิมจัดจําหน่าย แต่จากการท่ีทีมผู้ บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์และความชํานาญในอตุสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ มาเป็นเวลานาน ทําให้สามารถกําหนดกล
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ยทุธ์การตลาดและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ในช่วงแรกบริษัทฯ จะจําหน่ายสินค้า

ภายใต้ตราสินค้า PONY ผ่านเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเป็นหลกั เน่ืองจากใช้เงินลงทนุน้อย และช่วยลด

ความเส่ียงจากการลงทนุได้ 

 

3. ความเส่ียงจากการบริหารสนิค้าคงคลัง  

สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าสามารถเส่ือมสภาพได้ตามกาลเวลา รวมทัง้สินค้าบางสว่นเป็นสินค้าแฟชัน่ ดงันัน้หากบริษัท

ฯ บริหารสินค้าคงคลงัไม่เหมาะสม โดยมีปริมาณสินค้าคงคลงัมากเกินไป ซึง่สินค้าเหลา่นัน้อาจจะล้าสมยัหรือเส่ือมสภาพ 

ทําให้ต้องตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าลดลง แต่ถ้าหากมีสินค้าคงคลงัน้อยเกินไป ก็จะทําให้บริษัทฯ มีสินค้าไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของลกูค้า ส่งผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการขายสินค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน

ท่ีสดุ ทัง้นี ้บริษัทฯ จึงจดัให้มีระบบ Inventory Online ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูสินค้าคงคลงัท่ีคลงัสินค้าใหญ่และท่ีร้านค้าปลีก

หรือเคาน์เตอร์จําหน่ายสนิค้าทําให้สามารถบริหารสนิค้าคงคลงัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

4. ความเส่ียงจากการลงทุนขยายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ และเคาน์เตอร์จาํหน่ายสนิค้าในห้างสรรพสนิค้า  

บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายช่องทางการค้าปลีกบนพืน้ท่ีท่ีมีศักยภาพอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงหากผล

ประกอบการของสาขาท่ีเปิดใหม่ไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ คาดการณ์ หรือประมาณการไว้ อย่างไรก็ตามจากการท่ีร้านค้า

ปลีกของบริษัทฯ สว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นศนูย์การค้าชัน้นํา ประกอบกบัแบรนด์ Converse มีความแข็งแกร่งและเป็นท่ีนิยมอย่าง

ต่อเน่ือง ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า ทําให้บริษัทฯ ได้รับ

โอกาสในการสรรหาพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพจากห้างสรรพสินค้าหรือผู้พฒันาศูนย์การค้ามาโดยตลอด ประกอบกับการเลือก

ทําเลท่ีตัง้และการบริหารงานสาขาได้อย่างมีประสทิธิภาพของทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ดงัจะเห็นได้จากรายได้และจํานวน

สาขาของบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี บริษัทฯ จึงเช่ือมั่นว่าการขยายสาขาใหม่ของบริษัทฯ จะเป็นการเพิ่มช่อง

ทางการจําหน่ายสนิค้าให้เข้าถงึกลุม่ลกูค้า จะได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ 

 

5. ความเส่ียงจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัทฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงาน โดยครอบคลมุตัง้แตร่ะบบการจดัซือ้ ขายสนิค้า บริหารคลงัสนิค้า 

บญัชีและการเงิน ตลอดจนการรายงานยอดขายประจําวนัของสาขาต่างๆ ดงันัน้ หากระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เกิด

ขัดข้อง อาจส่งผลทําให้การทํางานต้องหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ ใช้ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์จากผู้ ให้บริการท่ีได้รับการรับรองด้านการควบคุมความปลอดภยัทางสารสนเทศตาม

มาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากล ซึง่มีการรับประกนัว่าระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จะสามารถใช้งานได้ท่ีระดบั

ร้อยละ 99.90 จึงช่วยลดความเส่ียงจากการท่ีระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จะเกิดปัญหาขดัข้องทัง้ระบบ ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงั

ไมเ่คยประสบกบัเหตกุารณ์ระบบสารสนเทศขดัข้องเสียหายจนสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ 
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6. ความเส่ียงจากการเช่าใช้ระบบ ERP 

บริษัทฯ ได้เช่าระบบบริหารจดัการทรัพยากรแบบบรูณาการ (ERP) จากผู้ให้บริการภายนอก ซึง่หากผู้ให้บริการหยดุให้การ

บริการระบบ ERP แก่บริษัทฯ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญได้ อย่างไรก็ตาม 

เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลบริหารจัดการโปรแกรมและฐานข้อมูลต่างๆ เอง ดังนัน้ แม้ผู้ ให้บริการหยุดให้การ

บริการระบบ ERP แก่บริษัทฯ ระบบ ERP ท่ีบริษัทฯ ใช้งานอยู่ก็จะยงัคงสามารถใช้งานต่อไปได้ เพียงแต่จะไม่สามารถ

พฒันาระบบต่างๆ เพิ่มเติมได้ ซึ่งในระหว่างนัน้บริษัทฯ ก็สามารถจดัหาและพฒันาระบบอ่ืนมาใช้ทดแทนระบบ ERP ท่ี

บริษัทฯ ใช้งานอยูใ่นปัจจบุนัได้ 

 

7. ความเส่ียงจากการต่ออายุสัญญาเช่าพืน้ที่ 

บริษัทฯ มีการจําหน่ายสินค้าในลกัษณะการขายปลีกให้แก่ลกูค้าผ่านหน้าร้านค้าปลีกของบริษัทฯ (Mono Brand Store) 

คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อย 23 ของรายได้จากการขายรวม โดยเป็นการเช่าพืน้ท่ีจากผู้ประกอบการศูนย์การค้าหรือ

เจ้าของอาคารพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายสุญัญาเช่าระหว่าง 1-3 ปี บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการไม่ได้รับการต่ออายุ

สญัญาเช่าพืน้ท่ี อยา่งไรก็ตามตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจมากวา่ 15 ปี บริษัทฯ ไมเ่คยประสบปัญหาจากการไม่ได้รับ

การต่ออายุสัญญาเช่าพืน้ท่ี เน่ืองจากบริษัทฯ ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาอย่างครบถ้วนมาโดยตลอด ทัง้ยังมี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้พฒันาศนูย์การค้าต่างๆ และแบรนด์ Converse ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเน่ืองและ

ยาวนาน ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ จึงมีสว่นช่วยดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการศนูย์การค้า ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้รับโอกาสใน

การหาพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพจากผู้พฒันาศนูย์การค้าท่ีมีแผนการขยายสาขาหรือพืน้ท่ีเพิ่มเติมอยา่งตอ่เน่ือง 

 

8. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ  

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการจัดหาสินค้าสําเร็จรูปจากต่างประเทศและยังมีการจ่ายชําระค่าสิทธิ (Royalty Fee) และ

ค่าธรรมเนียมการจดัหาสินค้าให้แก่ Converse เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกบับริษัทย่อยก็มีการจัดหาวตัถุดิบ

จากต่างประเทศ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการจดัหาสินค้าประเภทรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Converse โดยการ

นําเข้าจาก Converse ทัง้หมด ในปี 2561 ในขณะท่ีรายได้จากการขายสนิค้าทัง้หมดเป็นสกลุเงินบาท ดงันัน้ ความผนัผวน

ของอตัราแลกเปล่ียน กรณีท่ีเงินสกลุดอลลาร์แข็งค่าขึน้ อาจสง่ผลให้ต้นทนุสินค้าของบริษัทฯ ปรับสงูขึน้และสง่ผลต่อการ

ดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีนโยบายในการกําหนดราคา

สินค้าโดยคํานึงถึงความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน ประกอบกับในการจ่ายชําระค่าสินค้าสําเร็จรูปท่ี

สัง่ซือ้จากต่างประเทศนัน้ ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชําระค่าสินค้าล่วงหน้าก่อนการรับสินค้า ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถ

กําหนดราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนของสินค้าได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะมีการติดตาม

ข่าวสารและความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยา่งใกล้ชิดและจะพิจารณาปอ้งกนัความเส่ียงด้วย

การซือ้เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจําเป็น  
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9. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภคตามกระแสนิยม 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสนิยมด้านแฟชัน่ทัง้ในและต่างประเทศเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสง่ผลต่อธุรกิจของบริษัท

ฯ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับตวัได้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าจะได้รับผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวน้อย เน่ืองจาก

สนิค้าหลกัท่ีบริษัทฯ จําหน่ายเป็นหลกั เป็นสนิค้ากลุม่ Basic ซึง่เป็นรุ่นท่ีเน้นความคลาสสกิของรูปทรงและสีพืน้ฐาน มีวาง

จําหน่ายตลอดปี และส่วนท่ีเหลือเป็นสินค้ากลุ่มแฟชัน่ซึ่งจะมีการออกแบบให้มีความทนัสมยัและมีดีไซน์เปล่ียนไปตาม

กระแสความนิยมในแต่ละซีซั่น ซึ่งจะมีทีมงานฝ่ายผลิตภัณฑ์ติดตามแนวโน้มแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา ทําให้สามารถ

คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง สามารถออกแบบและจัดหาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าลดลงอย่างสม่ําเสมอ สําหรับสินค้าคงเหลือท่ีมีอายไุม่

เกิน 1 ปี บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาทนุกบัมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับโดยผลต่างท่ีเกิดขึน้จากราคาทนุท่ีสงูกว่ามลูค่า

สทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับจะถกูนํามาตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าลดลง และสําหรับสินค้าคงเหลือท่ีมีอายเุกินกว่า 1 ปี บริษัทฯ จะ

พิจารณาตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลงทัง้จํานวน 

 

 10. ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิ  

บริษัทฯ ทําธุรกิจอยู่ในอตุสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองแต่งกายท่ีมีการแข่งขนัสงู มีผู้ประกอบการจํานวนมากทัง้ท่ีเป็นตรา

สินค้าจากในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการแต่ละรายต่างมุ่งเน้นในการสร้างความแตกต่างของสินค้าและมี

การออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ท่ีทนัสมยัเพ่ือพฒันาสินค้าให้มีนํา้หนกัเบา 

สวมใสส่บาย ย่ิงไปว่านัน้มีการใช้กลยทุธ์การตลาดเพ่ือดงึดดูให้ผู้บริโภคหนัมาสนใจและต้องการซือ้สินค้าของตน  อย่างไร

ก็ดี เน่ืองจากแบรนด์สินค้า Converse ถือเป็นแบรนด์ท่ีมีความแข็งแกร่งและเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายทัว่โลก สินค้ามี

ความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน ทัง้รองเท้าท่ีเน้นรูปทรงและดีไซน์ท่ีมีความ

คลาสสิก มีความเป็นเอกลกัษณ์จึงทําให้ Converse เป็นท่ีนิยมของกลุม่ผู้บริโภค นอกจากนีย้งัมีรองเท้ากลุม่แฟชัน่ท่ีมีการ

ออกแบบให้มีความทนัสมยัและมีดีไซน์ท่ีเปล่ียนไปตามกระแสความนิยม ประกอบกบัประสบการณ์การดําเนินธุรกิจของ

ทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ในอตุสาหกรรมมานานกว่า 16 ปี ทําให้มีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ย่ิงไปกว่านัน้ บริษัทฯ 

ยงัให้ความสําคญักบัการประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ ภาวะตลาดและการแข่งขนั รวมไป

ถึงความต้องการของลกูค้าอย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ ทําให้สามารถกําหนดกลยทุธ์หรือแผนการดําเนินธุรกิจได้อย่าง

เหมาะสม และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาดและคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วและทนัการณ์ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเช่ือมัน่

วา่จะได้รับผลกระทบจากการแข่งขนัดงักลา่วไมม่ากนกั 

 

11. ความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงาน  

จากการท่ีบริษัทฯ มีพนกังานขายประจําอยู่ท่ีร้านค้าปลีกของบริษัทฯ หรือเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้า เพ่ือให้บริการ รวมถึง

จดัการบริหารงานในร้านค้า ดงันัน้ บริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงจากการทจุริตของพนกังานขายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการและระเบียบการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันความเส่ียง
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ดงักลา่ว เช่น กําหนดให้หวัหน้าเขตการขายตรวจสอบและอนมุติัความเหมาะสมของการเบิกสินค้าเข้าร้าน และตรวจเย่ียม

ร้านค้าและเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าเป็นประจํา เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังาน PC อีกทัง้ยงักําหนดให้มีตรวจ

นบัสนิค้าคงคลงัในร้านค้าปลีกและเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าทกุแห่งเป็นประจําทกุเดือน ประกอบกบักําหนดให้แต่ละสาขา

โอนเงินท่ีได้รับจากการขายสินค้าเข้าบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจําทุกวนัและให้เจ้าหน้าท่ีบัญชีลูกหนีต้รวจสอบความ

ถกูต้องของเอกสาร หากตรวจพบความผิดปกติจะรายงานให้หวัหน้าเขตท่ีรับผิดชอบทราบทําการตรวจสอบข้อเทจ็จริง และ

พิจารณาลงโทษหากพบการทุจริต นอกจากนี ้มีการจัดให้พนักงาน PC ทํากรมธรรม์ประกันภัยการคํา้จุนลูกจ้าง เพ่ือ

คุ้มครองค่าเสียหายท่ีเกิดกรณีท่ีลกูจ้างมีการกระทําอนัฉ้อโกง ยกัยอก หรือลกัทรัพย์ รวมทัง้ให้พนกังาน PC ประจําสาขา

ทกุคนต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้หากเกิดการสญูหายของสินค้าในร้านค้าหรือเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้า 

บริษัทฯ เช่ือมั่นว่ามาตรการและระเบียบปฏิบัติดังกล่าวสามารถลดความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ  

 

12. ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 50 

ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนในครัง้นี ้กลุ่มวงศ์ไพฑรูย์ปิยะจะมีสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 

คิดเป็นร้อยละ 67.61 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทําให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการไม่

สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาได้ อย่างไรก็

ตาม บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบ พิจารณา และกลัน่กรองเพ่ือมิให้เกิดรายการท่ี 

อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานของบริษัทฯ ย่ิงไป

กว่านัน้แล้ว โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน (รวมถึงประธานกรรมการ) จาก

จํานวนกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดงักล่าวจะทําให้เกิดการ

ถ่วงดลุในการออกเสียงเพ่ือพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ และช่วยให้การกํากบัดแูลการบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ 
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4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ ผู้ผลติ , นําเข้า และจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ CONVERSE และ PONY 

แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย กมัพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ทะเบียนเลขท่ี 0107560000257 

ท่ีตัง้สํานกังาน 116/20ถนน 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 (ชําระแล้ว) 770,000,000 บาท 

(เปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียน(ชําระแล้ว)เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560) 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 0-2009-9999, 0-2009-9378  
โทรสาร 0-2009-9476 

ผู้สอบบญัชี บริษัท  สํานกังานอีวาย จํากดั 

ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ 02-264-0909 

บริษัทยอ่ย 

 

 บริษัท เบเนฟิท ชส์ู จํากดั 

50 ซอยเทียนทะเล 16 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา   
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

โทรศพัท์ 0-2892-1470, 0-2892-0113    
โทรสาร 0-2415-3194 

 RICH AVENUE CO., LTD 

No. 03, Street 80, Sangkat Sra Chok,  Khan Daun Penh, Phnom 

Penh, Cambodia 

              

“ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของ
บริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเวบ็ไซต์ของบริษัท 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 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 770 ล้านบาท และมีทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 770 

ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 770 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 

5.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 

 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 

31 มกราคม 2562 

จํานวนหุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 

1.บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิง้ จํากดั1 171,000,000 22.21 

2. นางสาวพาพชิญ์  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 133,500,100 17.34 

3. นายภาสวิช  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ2 133,100,100 17.29 

4. นายภาณวุิชญ์  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ2 82,999,800 10.78 

5. BBHISL NOMINEES LIMITED 26,802,600 3.48 

6. CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD. 19,947,400 2.59 

7. นางสาวยวุดี วชิรปภา 11,492,200  1.49 

8. นายอําพน กิติจารุรัตน์ 10,377,600  1.35 

9. นายธีระ กิติจารุรัตน์ 10,047,400 1.30 

10. AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P 8,000,000 1.04 

รวมผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 อนัดบัแรก 607,267,200 78.87 

จํานวนหุ้นรวมทัง้สิน้ (หุ้น) 770,000,000 100.00 

ทนุเรียกชําระแล้วของบริษัท (บาท) 770,000,000 100.00 

       หมายเหต ุ:  
1) รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิง้ จํากดั ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 33,334 33.334 

2. นายภาสวิช วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 33,333 33.333 

3. นายภาณวุิชญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 33,333 33.333 

รวม 100,000 100.000 

2) นายภาสวิช วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ และนายภาณวุิชญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ เป็นน้องชายของ 

                   นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 
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 สัดส่วนและการกระจายการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นบุคคล (ไม่นับรวมหุ้ นท่ีอยู่ในบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั และ Thailand Securities Depository Company Limited For Depositors) 

 

ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 0.5 มีจํานวน 20 ราย จํานวนหุ้น 671,404,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.20 แบง่เป็น 

นิติบคุคล บคุคลธรรมดา 

จํานวนราย จํานวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ จํานวนราย จํานวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ 

6 243,032,400 31.57 14 428,372,200 55.63 

 

5.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

        -ไมมี่- 

  

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี ้

             

 

 

รายละเอียดของบริษัทย่อย 

บริษัท เบเนฟิท ชูส์ จาํกัด (“BNS”) 

 BNS จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2550 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจํานวน 2 ล้านบาท ปัจจบุนั 

BNS มีทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 52 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 520,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 

บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BNS จํานวน 519,998 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของ BNS 

 

 

 

บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน)

(ทนุชําระแล้ว 770 ล้านบาท)

บริษัท เบเนฟิท ชส์ู จํากดั

(ทนุชําระแล้ว 52 ล้านบาท)

Rich Avenue Company Limited

(ทนุชําระแล้ว 2 แสนเหรียญสหรัฐอเมริกา)



26 
 

Rich Avenue Company Limited 

 บริษัทฯ ร่วมทุนกับ Melrose Avenue Company Limited ก่อตัง้ Rich Avenue Company Limited เม่ือ

วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีราชอาณาจกัรกัมพชูา ด้วยทนุจดทะเบียน จํานวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 800 

ล้านเรียลกมัพชูา แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้น จํานวน 510 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 51  

 

 
 

 

 
 

 

 



27 

 

6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการภายหลงัการจัดสรรทนุสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจ พิจารณาจ่ายเงินปันผล

แตกต่างไปจากนโยบายท่ีกําหนดไว้ได้ โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ สภาพคลอ่งทางการเงิน และ ความจําเป็นในการ

ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถงึภาวะเศรษฐกิจ 
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7. โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการ 

 

โครงสร้างองค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ กลุม่บริษัทฯ วา่จ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากดั เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคมุ 

                 ภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

คณะกรรมการบริษัท 

           คุณสมบัตแิละองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

           คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบาย
ของบริษัท  โดยร่วมกับผู้บริหารระดบัสงูวางแผนการดําเนินงาน  ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  ตลอดจนกําหนดนโยบาย
การเงิน  การบริหารความเส่ียง  และภาพรวมขององค์กร  มีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อยา่งเป็นอิสระ  คณะกรรมการ
บริษัททัง้ 7 ทา่นไมมี่คณุสมบติัต้องห้าม  ดงันี ้ 

1) ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต  
2) ไมมี่ประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ฝ่ายบคุคล ธรุการ
และจดัซือ้ 

ฝ่าย IT 

ฝ่ายคลงัสินค้า 

ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิตภณัฑ์ 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

สายงานปฏิบติัการ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

ฝ่ายขาย ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบญัชีและการเงิน 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจํานวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ประกอบด้วย 

 ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. พลเอกไพรัช โพธ์ิอบุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ กรรมการ 

3. นายสมโรจน์ ศิริโสภณา กรรมการ 

4. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั กรรมการ 

5. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นายชยัศกัด์ิ องัค์สวุรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7. นายอดุม ตัง้มานะสกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

หมายเหตุ: กรรมการลําดับท่ี 2-4 ได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกหนึ่งวาระ ตามมติท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 

    

โดยมีนายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ เป็นเลขานุการบริษัทฯ แทนนางสาวอัมพร ประกายหงษ์มณี ซึ่งได้รับการ
แตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายสมโรจน์ ศิริโสภณา หรือ นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั 
รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 4 ครัง้ 6 ครัง้ และ 5 ครัง้ 
ตามลําดบั โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้

 

ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

จํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ/ 
จํานวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. พลเอกไพรัช โพธ์ิอบุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 1/1 6/6 5/5 

2. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ กรรมการ 4/4 6/6 5/5 

3. นายสมโรจน์ ศิริโสภณา กรรมการ 1/1 6/6 5/5 

4. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั กรรมการ 1/1 6/6 4/5 

5. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

1/1 6/6 5/5 

6. นายชยัศกัด์ิ องัค์สวุรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 1/1 6/6 5/5 

7. นายอดุม ตัง้มานะสกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 1/1 6/6 5/5 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีกรรมการจํานวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ประกอบด้วย 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชยัศกัด์ิ องัค์สวุรรณ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอดุม ตัง้มานะสกลุ กรรมการตรวจสอบ 

 

ทัง้นี ้นายอุดม ตัง้มานะสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถทํา
หน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ โดยนายอุดม ตัง้มานะสกุล สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
สาขาบญัชี จากมหาวิทยาลยัรังสิต และเป็นกรรมการผู้จดัการ บริษัท โปร-แอ๊ค เซอร์วิสเซส จํากดั ซึง่เป็นบริษัทสอบบญัชี 
(ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท) 
 

โดยมีนางศิริพร นิยมเวช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะ กรรมการ
ตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีการจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 5 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้า
ร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้

 

ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

จํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ/ 
จํานวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2560 ปี 2561 

1. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 5/5 

2. นายชยัศกัด์ิ องัค์สวุรรณ กรรมการตรวจสอบ 5/5 5/5 

3. นายอดุม ตัง้มานะสกลุ กรรมการตรวจสอบ 5/5 5/5 

 

คณะกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจํานวนทัง้สิน้ 4 ทา่น ประกอบด้วย  
ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสมโรจน์ ศิริโสภณา รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั กรรมการบริหาร 

4. นายนิมิต ศภุรประเสริฐ กรรมการบริหาร 
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ผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีผู้บริหารจํานวนทัง้สิน้ 6 ทา่น ประกอบด้วย 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายสมโรจน์ ศิริโสภณา รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบติัการ 

4. นายนิมิต ศภุรประเสริฐ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานบญัชีและการเงิน 

5. นายภาสวิช วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

6. นางศิริพร นิยมเวช ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

หมายเหต ุ: นายพีพิธ เพชรเรือนทอง ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด ลาออกเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561 

  

 

เลขานุการบริษัทฯ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ
แต่งตัง้นายภาสวิช วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัทฯ (แทน นางสาวอมัพร ประกายหงษ์มณี ท่ีออกตามวาระ) 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึง่ได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทฯ ดงันี ้

1. ดแูลและให้คําแนะนําแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ   และติดตามดแูลให้มีการปฏิบติัอยา่งถกูต้องและสม่ําเสมอ  

2. รับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลประสานงานให้มีการ
ปฏิบติัตามมติของท่ีประชมุดงักลา่ว 

3. ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูและรายงานสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

4. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ทะเบียนกรรมการ 

4.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

4.3 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4.4 รายงานประจําปีของบริษัทฯ 

4.5 รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการผู้บริหาร 

5. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

1. คา่เบีย้ประชมุ 

 ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าเบีย้ประชุมและค่าบําเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดดงันี ้  

  (หน่วย : บาท) 
ช่ือ-สกลุ ปี 2560 ปี 2561 

1. พลเอกไพรัช โพธ์ิอบุล 180,000 550,000 

2. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ - 100,000 

3. นายสมโรจน์ ศิริโสภณา - 100,000 

4. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั -   80,000 

5. นายมานิต นิธิประทีป 245,000 600,000 

6. นายอดุม ตัง้มานะสกลุ 220,000 530,000 

7. นายชยัศกัด์ิ องัค์สวุรรณ 220,000 530,000 

 รวม 865,000 2,490,000 

 

 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ได้มีมติกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 
ดงันี ้

 1. คา่เบีย้ประชมุ  

 

องค์ประกอบของคา่ตอบแทน 

ปี 2560 

เบีย้ประชมุ/คน/ครัง้ 

ปี 2561 

เบีย้ประชมุ/คน/ครัง้ 

ประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

2. บําเหน็จกรรมการ 

บริษัทจะจ่ายบําเหน็จกรรมการ (โบนัสประจําปี) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 5,000,000

บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม 

 

ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อ่ืน
ใดนอกจากเบีย้ประชมุหรือบําเหน็จกรรมการตามรายละเอียดท่ีกําหนดข้างต้น โดยไม่รวมค่าตอบแทนอ่ืนในฐานะ
พนกังานของบริษัท 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจํานวน 35.70 ล้านบาท จํานวน 35.22 ล้านบาท 
และ จํานวน 29.61 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วรวมถงึเงินเดือน โบนสั เงินสมทบเข้ากองทนุสํารองเลีย้ง
ชีพ  

ปี จํานวนผู้บริหาร (คน) คา่ตอบแทน (บาท) 
2559 7 35,701,368.00 

2560 7 35,222,427.00  
2561 6 29,612,326.79 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไมมี่ -  
 

บุคลากร  

จาํนวนบุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนกังานรวมทัง้สิน้จํานวน 472 คน (ไม่นบัรวมผู้บริหารจํานวน 6 คน) โดยแบ่งตามสาย
งานหลกัได้ดงันี ้

สายงาน จํานวนพนกังาน (คน) 
1. สํานกับริหาร 4 

2. ฝ่ายการตลาด 6 

3. ฝ่ายผลติภณัฑ์ 14 

4. ฝ่ายขาย 360 

5. ฝ่ายบญัชี 25 

6.  ฝ่ายการเงิน 3 

7.  ฝ่ายบคุคล ธุรการ และจดัซือ้ 12 

8.  ฝ่าย IT 4 

9.  ฝ่ายคลงัสนิค้า 44 

รวม 472 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทยอ่ยมีบคุลากรรวมทัง้สิน้จํานวน 190 คน โดยเป็นพนกังานของบริษัท เบเนฟิท ชส์ู จํากดั 
จํานวน 177 คน (รวมผู้บริหาร) และพนกังานของ Rich Avenue Company Limited จํานวน 13 คน 

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่สาํคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไมมี่- 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 

 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

ในปี 2559  ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่พนกังาน (ไมร่วมผู้บริหารของบริษัท
ฯ) จํานวน 222.57 ล้านบาท จํานวน 208.76 ล้านบาท และจํานวน 174.62 ล้านบาทตามลําดบั โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน คา่คอมมิชชัน่ คา่ลว่งเวลา โบนสั เงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ  
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสําคญัของบคุลากรภายในองค์กร จึงมีนโยบายส่งเสริมและพฒันาพนกังานให้มีความรู้ 
ทกัษะ และทศันคติเก่ียวกบังาน ให้เป็นไปตามความสามารถท่ีตําแหน่งงานนัน้ๆ ต้องการ โดยมีแนวทางในการพฒันาท่ี
หลากหลาย ได้แก่ การสง่เสริมให้พนกังานเพิ่มพนูความรู้ให้ตวัเองโดยผา่นส่ืออิเลคทรอนิคส์ตา่งๆการจดัอบรมสมัมนาโดย
วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผู้ มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดย
หัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job training) การศึกษาดูงานทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  และการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผู้บริหารและพนกังานตาม
แนวทาง Learning  Organization 
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8. การกาํกับดแูลกิจการ 

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการที่ด ี

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เน่ืองจากพิจารณาเหน็วา่เป็นกลไกสําคญัในการนําไปสูก่าร
มีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจตอ่ผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีสว่นได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยการมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพิ่มมลูคา่ 
สร้างความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้สง่เสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดงันัน้ บริษัทฯ จงึ
กําหนดให้มีนโยบายในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2560  

เน่ืองด้วยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ปรับปรุงแนวทางหลกัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี โดยแยกเป็นหลกัปฏิบติั 8 ข้อ คณะกรรมการจงึเหน็ควรให้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
เพ่ือให้ครอบคลมุหลกัปฏิบติัและแนวปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารองค์กรให้เกิดประสทิธิภาพในการดําเนินงานและมีความยัง่ยืนในระยะยาว นอกเหนือจากการสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ดงันี ้

หลักปฏิบัต ิ1  ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่

สร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างย่ังยืน 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อยา่งชดัเจน 
นอกเหนือจากหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายซึง่กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าท่ีในการบริหาร
จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริตแล้ว บริษัทฯ ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยทุธ์ แผนงาน และ
งบประมาณประจําปีของบริษัทฯ รวมถงึการกํากบัดแูลและติดตามการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณประจําปีท่ีกําหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบติังานดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการส่ือสารให้
คณะกรรมการและทกุฝ่ายได้รับทราบเก่ียวกบับทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีกําหนด เพ่ือให้คณะกรรมการได้
ตระหนกัถงึหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะผู้ นําองค์กรและทกุฝ่ายได้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตน  

บริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ รวมถงึคณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือทําหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ ตรวจสอบและกํากบัดแูลการปฏิบติังานและ
การบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีท่ีกําหนด และกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้อยา่งชดัเจน  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 
อนกุรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน 6 ทา่น เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจยัเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กบั



36 

 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และหาทางลดความเส่ียงหรือบริหารความเส่ียงให้ต่ําท่ีสดุ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งสม่ําเสมอ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2560 ได้มีมติอนมุติักําหนดกฎบตัรสําหรับ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย และดําเนินการให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
ได้รับทราบเก่ียวกบักฎบตัรดงักลา่ว รวมถงึติดตามดแูลให้มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย และได้กําหนดให้มี
การทบทวนกฎบตัรดงักลา่วทกุปีอยา่งหน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพ่ือจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกบัทิศทางของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจดัทําจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตา่ง ๆ เก่ียวกบัการ
กํากบัดแูลกิจการเพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการกํากบัดแูลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสทิธิและมี
ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสีย และดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้สามารถ
ปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปล่ียนแปลงเพ่ือสร้างผลประกอบการท่ีมัน่คงในระยะยาว  

หลักปฏิบัต ิ2  กาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการที่เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน  

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเปา้หมายในการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบั
องค์กร เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตคูก่บัสงัคมด้วยความยัง่ยืน และเพ่ือให้สามารถ
ขบัเคล่ือนองค์กรไปในทิศทางเดียวกนัและเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายท่ีกําหนดไว้ บริษัทฯ มีนโยบายส่ือสาร
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเปา้หมายในการดําเนินธุรกิจให้กบับคุลากรในทกุระดบัขององค์กรยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบติั
หน้าท่ี รวมถงึส่ือสารให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายได้เข้าใจในวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัขององค์กร  

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะทบทวนและพิจารณากําหนดแผนกลยทุธ์ และงบประมาณทกุปีเพ่ือให้มัน่ใจวา่แผนกล
ยทุธ์และงบประมาณดงักลา่วสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพขององค์กร รวมถงึมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ปัจจยัและความเส่ียงตา่ง ๆ  ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องบนพืน้ฐานของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อม รวมถงึสง่เสริมให้มีการสร้างนวตักรรมและนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ และกํากบัดแูลให้มีการ
จดัสรรทรัพยากรสําคญัและการควบคมุการดําเนินงานท่ีเหมาะสมตามแผนท่ีกําหนด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูลและติดตามการ
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามกลยทุธ์และงบประมาณท่ีกําหนด  

หลักปฏิบัต ิ3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสทิธิผล  

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกบัธุรกิจและขนาดของบริษัท 
และเป็นตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะมีสดัสว่นระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารท่ีสะท้อนอํานาจท่ีถ่วงดลุอยา่งเหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 
กรรมการอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการของบริษัทฯ โดยปัจจบุนั บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จํานวน 7 ทา่น 
แบง่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 3 ทา่น และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 4 ทา่น นอกจากนี ้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ เพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้
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(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารทัง้สิน้ 4 ทา่น โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็น 

ผู้ กําหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเปา้หมายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งคลอ่งตวั  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้สิน้ 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 
1 ทา่น เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีซึง่สามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือ

ของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบคือ สอบ
ทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ และมีระบบ
การควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสม
และมีประสทิธิผล รวมถงึการให้ความเหน็อยา่งอิสระตอ่การเข้าทํารายการท่ีอาจมีผลประโยชน์ชดัแย้ง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 
อนกุรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน 6 ทา่น เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจยัเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กบั
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และหาทางลดความเส่ียงหรือบริหารความเส่ียงให้ต่ําท่ีสดุ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการแบง่แยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้เป็น              
คนละบคุคลกนั เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหวา่งการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการ
บริหารงานประจําวนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แบง่แยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ  กบัผู้บริหาร
อยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของผู้บริหาร   
ขณะท่ีผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในด้านตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด  และเพ่ือเป็นการปอ้งกนั
การมีอํานาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จงึได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีไว้อยา่งชดัเจนในอํานาจการดําเนินงานของบริษัทฯ 
(Authority Table) 

ในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ได้มีการกําหนดวาระในการประชมุอยา่งชดัเจนและมีการสง่หนงัสือนดั
ประชมุพร้อมรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ได้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่น
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  บริษัทฯ มีการกําหนด
กระบวนการท่ีชัดเจนและโปร่งใส แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเพ่ือทําหน้าท่ีดังกล่าวก็ตาม โดยบริษัทฯ จะสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ  

บริษัทฯ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทัง้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการและ
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ผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีบริษัทฯ ต้องการได้ ทัง้นี ้การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการจะต้องผา่นการอนมุติัจากท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดยเช่ือมโยงกบัผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผู้ บริหารแต่ละท่านประกอบการพิจารณา เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบติังานผู้บริหารระดบัสงู 
ซึ่งรวมถึง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบติัการ และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
สายงานบญัชีและการเงิน เป็นประจําทกุปี โดยใช้หลกัเกณฑ์การประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานประจําปี
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เพ่ือกําหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบติังานและกําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัต่ํากว่ารองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมาตามลําดบั 
นอกจากนี ้ยังคํานึงถึงหลกัยุติธรรม สามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็น
ค่าตอบแทนท่ีสามารถรักษาผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯ ต้องการ รวมทัง้สร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบติังานท่ีมี
คณุภาพและมาตรฐานท่ีดี เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย  

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ อาย ุประวติัการศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือ
หุ้น จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อย ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงินในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายงานข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  

บริษัทฯ มีการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือดแูลและให้คําแนะนําแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และติดตามดแูลให้มีการปฏิบติัอย่างถกูต้องและสม่ําเสมอ 
และรับผิดชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลประสานงานให้มีการปฏิบติัตาม
มติของท่ีประชมุดงักลา่ว รวมถงึหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

หลักปฏิบัต ิ4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายคา่ตอบแทนให้เหมาะสมเพ่ือเป็นแรงจงูใจให้กบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
ผู้บริหารท่ีมีความสําคญักบัองค์กรมีความตัง้ใจในการทํางานเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท และจะ
มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีทกุปี เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทน และพฒันาขีดความสามารถเพ่ือ
เพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน 

บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบการ
กํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง  
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หลักปฏิบัต ิ5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 

ด้วยลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ จะขึน้อยู่กบัความสนใจของลกูค้าเป็นสําคญั บริษัทฯ จึงให้ความสําคญักบัการ
พฒันา และมีนโยบายส่งเสริมให้มีการนํานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการทํางานเพ่ือให้
สามารถตอบสนองความต้องการและสนใจของลกูค้า 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ไม่วา่จะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภายใน หรือผู้ มีสว่นได้
เสียภายนอก ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหว่างบริษัท และผู้ มีส่วนได้เสีย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่ รวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จงึได้มี
การกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบติั ดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้น  

บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและมุง่เน้นพฒันาองค์กรให้มีการเติบโตอยา่งยัง่ยืนและตอ่เน่ือง 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม ด้วยความรู้ และทกัษะในการบริหารจดัการอยา่งมี
ประสทิธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์สจุริต และเป็นธรรมตอ่ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย โดยคํานงึถงึผลการดําเนินงานท่ีดี มีการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง และคงไว้ซึง่
ความสามารถในการแข่งขนั 

 พนกังาน  

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของพนกังานทกุคนในบริษัทฯ ซึง่จะมีสว่นร่วมในการขบัเคล่ือนให้บริษัทฯ 
สามารถพฒันาการดําเนินธุรกิจตอ่ไปในอนาคต บริษัทฯ จงึมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถ 
และทกัษะของพนกังานอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนปลกูฝังทศันคติและจิตสํานึกท่ีดี รวมถงึพิจารณาให้ผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนกังานแตล่ะคนและสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
เดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบติัตอ่พนกังานทกุรายอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม  และให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
ตามความรู้ความสามารถของพนกังานแตล่ะคน และสวสัดิการท่ีเหมาะสม  

 ลกูค้า  

บริษัทฯ เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้าโดยเน้นการจดัหาสนิค้า และ/หรือผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ได้มาตรฐาน 
และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน การรักษาความลบัของลกูค้า นอกจากนี ้ 
บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัตอ่การกําหนดราคาขายและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมให้แก่ลกูค้าอยา่งเทา่เทียม และ 

บริษัทฯ มีหน่วยงานหรือบคุคลท่ีทําหน้าท่ีดแูลความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

 คูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้  

บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตอ่คูค้่าและเจ้าหนีอ้ยา่งเป็นธรรม เสมอภาค มีความซ่ือสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ ไมเ่อารัดเอา
เปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคูค้่าและเจ้าหนี ้รวมถงึมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบติัตาม
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เง่ือนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสญัญาท่ีทําร่วมกนัอย่างเคร่งครัด เพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ของทัง้สองฝ่าย 

 คูแ่ข่งทางการค้า 

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ รักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบติัใน
การแข่งขนั ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไมเ่หมาะสม และไม่
ทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

 ชมุชนและสงัคม  

บริษัทฯ เน้นการปลกูฝังจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึ
สนบัสนนุกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สว่นรวมและสงัคม และไมก่ระทําการใดๆ ท่ีขดัหรือผิดกฎหมาย 

 สิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมอยา่งเคร่งครัด และให้ความสําคญักบั
การควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯ มีนโยบายท่ีให้การสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ี
เสริมสร้างคณุภาพ อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความ
ปลอดภยัตอ่ชีวิต และทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ 

หลักปฏบัิต ิ6 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในสําหรับทัง้ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการ
กําหนดขอบเขตหน้าท่ีและอํานาจดําเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสดุ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนมุติั การบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ 
และการจดัเก็บดแูลทรัพย์สนิออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมี
การควบคมุภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 
ถึงแม้ว่าปัจจบุนั บริษัทฯ จะยงัไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง แต่บริษัทฯ ก็ได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในอสิระจาก
ภายนอกเข้ามาทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีการกําหนดเปา้หมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและสามารถวดัผลการดําเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหาร
และจดัการจะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกบัเปา้หมายท่ีกําหนดไว้เป็นประจําทกุเดือน โดยจะมีการประเมิน
ปัจจยัความเส่ียงทัง้ท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการดําเนินงาน วิเคราะห์ถงึปัจจยัท่ีเป็นสาเหตแุละมีการกําหนด
มาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเส่ียง รวมทัง้มาตรการในการลดความเส่ียง รวมถงึ
มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องติดตามความเส่ียงนัน้ ๆ อยา่งตอ่เน่ือง และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการ
บริษัทฯ 
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บริษัทฯ มีการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ และนําเสนอมาตรการบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ  และ
กํากบัดแูลการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีกําหนด  

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้กําหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจนและ
ส่ือสารให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบและยดึถือปฏิบติัตาม และได้กําหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเพ่ือเป็นกลไก
ในการกํากบัดแูลให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องปฏิบติัตามนโยบายตา่ง ๆ ท่ีกําหนดขึน้ท่ีเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการอีกด้วย  

หลักปฏบัิต ิ7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการ
เปิดเผยข้อมลู และให้ความสําคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงิน
และข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่มีผลกระทบตอ่กระบวนการ
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้หมดได้รับทราบข้อมลูอยา่งเทา่เทียม
กนั และ บริษัทฯ ได้ดําเนินกการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น และสาธารณชนผา่นช่องทางและส่ือการ
เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ   

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) รายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ต่อรายงาน
งบการเงินท่ีมีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตสุมผล งบการเงินของบริษัทฯ จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทัง้มี
การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบ การจดัทํารายงานทางการเงินเป็นการจดัทําตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการ
จดัทํา รวมทัง้กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ ให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบุคคล
ดงักลา่วท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมถงึได้กําหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ หรือนําข้อมลูของบริษัทฯ ไป
ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าว ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการแจ้งให้กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าใจและรับทราบเก่ียวกับภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง  
คูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
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หลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

 ในสว่นของงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้มีการจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะเน่ืองจากกิจกรรมในเร่ือง
ดงักลา่วยงัมีไม่มากนกั แตไ่ด้มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานบญัชีและการเงินทําหน้าท่ีในการติดตอ่
และให้ข้อมลูตา่ง ๆ แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ รวมถงึหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ข้อมลูดงักลา่วต้องเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน 
ตรงตอ่ความเป็นจริง และทัว่ถงึ  

หลักปฏบัิต ิ8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สทิธิใน
การท่ีจะได้รับสว่นแบง่กําไรของกิจการ สทิธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารของกิจการอยา่งเพียงพอ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ
เพ่ือใช้สิทธิ ออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั การลดทนุหรือ
เพิ่มทนุ เป็นต้น  

บริษัทฯ มีนโยบายไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐาน
ของผู้ ถือหุ้นบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั เพ่ือประกอบการตดัสนิใจในทกุ ๆ เร่ือง คณะกรรมการบริษัทจงึกําหนดนโยบายดงันี ้ 

1) จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาเร่ืองท่ีสําคญัตามท่ีกฎหมายกําหนด
หรือเร่ืองท่ีอาจมีกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษา
ข้อมลูอย่างครบถ้วนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้า
ก่อนวนัประชมุ โดยจะกําหนดหลกัเกณฑ์ในการสง่คําถามและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วบน website 

ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมเพ่ือนําคําถามท่ีสําคญัไปสอบถามในท่ีประชมุตอ่ไป 

3) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือเสนอ
วาระการประชมุเพิ่มเติมได้ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะกําหนดเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน และเปิดเผย
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตผุลท่ีไม่นําข้อเสนอวาระการประชมุของผู้
ถือหุ้นบรรจเุป็นวาระการประชมุของบริษัทฯ ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้ ๆ 

4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ี
ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือ
จัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ ถือหุ้ น
ดงักลา่ว โดยจะแจ้งรายช่ือพร้อมข้อมลูของกรรมการอิสระดงักลา่วไว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
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5) บริษัทฯ มีการจดัทําหนงัสือนดัประชุมพร้อมข้อมลูประกอบการประชุมทัง้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษเพ่ือ
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ 

6) ดําเนินการให้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าอยา่งน้อย 28 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้
ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้อยา่งสะดวก และครบถ้วน  

7) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชมุทัง้ในเร่ืองสถานท่ี และ
เวลาท่ีเหมาะสม 

8) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะดําเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา 
และลงคะแนนเรียงตามลําดบัวาระท่ีกําหนดไว้ ไม่เปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญั หรือเพิ่มวาระ
การประชุมโดยไม่จําเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความ
คิดเหน็ และข้อเสนอแนะตา่ง ๆ 

9) ใช้บัตรลงคะแนนในวาระท่ีสําคัญ และจัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระ อาทิเช่นผู้ สอบบัญชีภายนอก ท่ี
ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในท่ีการประชมุ 

10) บริษัทฯ จะส่งเสริมให้กรรมการทกุท่านและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถามจาก 

ผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 

11) จดบนัทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบนัทึกรายช่ือกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าร่วม
ประชุม วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซกัถามและ
ข้อคิดเห็นท่ีสําคญัไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 

วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจดัให้มีการบนัทึกวีดีทศัน์ภาพการประชมุ 
เพ่ือเก็บรักษาไว้อ้างอิง และบริษัทฯ จะนําสง่รายงานการประชมุดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาท่ีกําหนด รวมถึงนํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์
ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา 
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
 

 บริษัทฯ เลง็เหน็ความสําคญัตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยความเช่ือมัน่วา่การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมจะเป็นแนวทางท่ีจะนําไปสู่การพฒันาท่ียัง่ยืนในอนาคต ฝ่ายบริหารจึงได้มีนโยบายการดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน่

และให้ความสําคญักับหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มของผู้ ท่ีมีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

ตามหลกัการ 8 ข้อ ดงันี ้

 

 1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  

 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลมุการเคารพกฎหมาย ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียและ

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน การปฏิบติัต่อลกูค้าและผู้บริโภค การปฏิบติัต่อ

คู่แข่งทางการค้า การจัดซือ้จัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม การปฏิบัติต่อ

พนกังาน การควบคมุและการตรวจสอบภายใน การรับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ความปลอดภยัด้านสขุอนามยั

และสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ กําหนดให้พนกังานใหม่ทกุคนจะต้องได้รับ

การอบรมในระหว่างการปฐมนิเทศ และการพัฒนาหลักสูตรอบรมทบทวนสําหรับพนักงานปัจจุบัน เพ่ือให้มั่นใจว่า

พนกังานทกุคนมีความตระหนกัและเข้าใจอยูเ่สมอ เพ่ือสร้างจิตสํานกึและความเข้าใจของพนกังาน และยงัครอบคลมุไปถึง

กระบวนการวดัประสิทธิผลของระบบเพ่ือการปรับปรุงให้ดีย่ิงขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการสร้างจิตสํานึกทั่วทัง้

องค์กรอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนักงานสามารถนําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไป

ประยกุต์ในการทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินกิจการให้ถกูต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม สนบัสนนุให้พนกังาน

ของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ รวมทัง้ส่งเสริมให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ 

ดําเนินธุรกิจท่ีถกูต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกนั เพ่ือให้สงัคมโดยรวมดําเนินไปได้โดยสนัติสขุ บริษัทฯ จึงกําหนดให้การ

ต่อต้านการทจุริตและการติดสินบนเป็นนโยบายท่ีสําคญัอีกนโยบายหนึ่งของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรับ-การให้ของขวญัหรือทรัพย์สินขึน้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่านโยบายการต่อต้านการทจุริตและการ

ติดสินบนได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 23 

มิถนุายน 2560 ได้อนมุติั “นโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่” ซ่ีงมีแนวทางท่ีสําคญัดงันี ้  

 1. ห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร หรือพนักงานทุกตําแหน่ง และทุกระดับของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับการ

คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินสด หรือผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือหวัง
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ผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีขัดต่อหลกัการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลจากบุคคลท่ีทํา

ธุรกิจกบับริษัทฯ ครอบคลมุถงึกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน คูค้่า ลกูค้า และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  

 2. การรับมอบ หรือรับของกํานลั การเลีย้งรับรอง ซึ่งเป็นไปตามเทศกาลประเพณีนิยม หรือเพ่ือรักษาและพฒันา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กร และไมข่ดัตอ่หลกัการของคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลไมถื่อเป็น

การคอร์รัปชัน่ 

 3. การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้องถกูต้องตามกฎหมาย โดยต้อง

มัน่ใจวา่เงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไมไ่ด้ถกูนําไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน 

 4. ห้ามให้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทกุชนิดกบัคู่ค้า คู่สญัญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีดําเนิน

ธุรกิจกบับริษัทฯ โดยการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องดําเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสตัย์ และเป็นไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกําหนดไว้ 

 

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน และหลกัการเก่ียวกับสิทธิ

มนษุยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ

ตระกลู สถานศกึษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบติังาน รวมทัง้ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจก

ชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ 

 

 4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ได้ตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคณุคา่ท่ีสดุของบริษัทฯ เป็นปัจจยัแหง่

ความสําเร็จของการบรรลเุปา้หมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึให้การดแูลและการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมดงันี ้

 ด้านการบริหารคา่จ้าง 

 ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ บริหารโดยคํานึงถึงการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมีระบบแบบแผนในการปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐาน

เดียวกนั มีการประเมินและวิเคราะห์ตวัชีว้ดัให้มีความเป็นปัจจบุนั เหมาะสมกบัระดบัหน้าท่ีความรับผิดชอบสอดคล้องกบั

การดําเนินธุรกิจ และอยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได้หรือเทียบเท่ากบัอตัราคา่ตอบแทนของบริษัทอ่ืนๆ ในธุรกิจเดียวกนั 

 ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการบริหาร โดยผ่านกระบวนการ

ฝึกอบรม การสมัมนา การดงูาน และยงัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างกรอบการพฒันาบคุลากร เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของพนกังาน

ทกุระดบัและเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 
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 ด้านการจ้างงาน การปฏิบติังาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

 บริษัทฯ ได้กําหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตัง้อยู่บนหลักการท่ีไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับ

กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ในด้านสัดส่วนของหญิง ชาย เชือ้ชาติ ศาสนา 

ภมิูลําเนาเดิม อาย ุสภาพความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจสงัคม หรือ คณุวฒิุการศกึษา 

 ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในท่ีทํางาน 

บริษัทฯ ห่วงใยในชีวิตและสขุภาพของพนกังานทกุคน ดงันัน้ จึงให้ความสําคญัในด้านการบริหารการจดัการด้านความ

ปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุ

และสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ืองอีกด้วย 

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในการให้บริการของลกูค้า และจดัทําแบบสํารวจความพงึพอใจของลกูค้าเป็นประจําทกุปี เพ่ือ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาการทํางานให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนกังานประหยดัพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กบัการปลกูจิตสํานกึ

ของพนกังาน อาทิเช่น 

 การรณรงค์ให้พนกังานเปล่ียนมาใช้ระบบขนสง่ท่ีทางบริษัทฯ ท่ีจดัไว้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก และเป็น

การประหยดัคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัพนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีคลงัสนิค้า  พร้อมทัง้เป็นการรักษาสิง่แวดล้อม

และเป็นการลดมลพิษทางอากาศ 

 การรณรงค์ให้ปิดไฟฟา้ และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพกักลางวนัระหวา่งเวลา 12.00-13.00 น. ทัง้นี ้เพ่ือให้

พนกังานฝึกปฏิบติัการประหยดัพลงังานและนําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั รวมถงึการเผยแพร่วิธีการ

ประหยดัพลงังานในสงัคมของตนเอง 

 

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสงัคมท่ีเข้มแข็งมีการพัฒนาท่ียั่งยืน มีความสําคัญอย่างย่ิงในฐานะเป็น

ปัจจยัเอือ้ตอ่การดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

 ด้านสาธารณสขุ  : บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของโรงพยาบาล และมลูนิธิดงักลา่ว เช่น มลูนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มลูนิธิเดก็โรคหวัใจ และโรงพยาบาลบงึกาฬ 

เป็นต้น 

 ด้านการศกึษา  : บริษัทฯ มีการมอบทนุการศึกษาให้กบันักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี และการบริจาคเงินให้แก่

โรงเรียนเพ่ือสนบัสนนุการศกึษา 
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 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้จากการดําเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีนวัตกรรมทัง้ในระดบักระบวนการทํางานในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่าง

องค์กร ซึ่งหมายถึงการทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต เพ่ือเพิ่ม

มลูค่าเปา้หมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือทําให้สิ่งตา่งๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ ก่อผลิตผล

ท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุ 
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยทําการซกัถามข้อมลูจาก

ฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้วา่จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 5 สว่น ประกอบด้วย 

1. การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

3. การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication) 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มี

บุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทําให้การดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี ้บริษัท

ฯ ยงัจดัให้มีระบบการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าจะสามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ 

จากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดแูลท่ีเพียงพอใน

เร่ืองการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

 การดาํเนินการเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายใน

และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบติังานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพ่ือพิจารณาและ

ดําเนินการให้มีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณา

รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ในการประชมุจะมีผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อสงัเกตจาก

การตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากดั ซึง่เป็นหน่วยงานภายนอก ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้

ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2559 จนถงึปัจจบุนั โดยบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากดั 

ได้มอบหมายให้ นายธนภทัร วงค์วิทย์ ตําแหน่ง Assistant Internal Audit Manager ทําหน้าท่ีเป็นหวัหน้างานตรวจสอบ

ภายใน โดยคณุสมบติัของผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากดั 

นายธนภทัร วงค์วิทย์ (หวัหน้างานตรวจสอบภายใน) 
คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาตรี คณะการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ (บช.บ.) 
ประสบการณ์ทํางาน 2557 – ปัจจบุนั  Assistant Internal Audit Manager  

                         บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากดั 

 2558 – ปัจจบุนั  Director  

                         บริษัท พีแอนด์แอล เทรนน่ิง เซน็เตอร์ จํากดั 

 2554-2556        Senior Internal Auditor 

                         บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากดั 

การฝึกอบรม หลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย  
CPIAT รุ่นท่ี 21 ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

สมชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (IIAT) 

สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัป์ (FAP) 

 

 ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุติั แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บริษัทฯ จะต้องผา่นการอนมุติั (หรือได้รับความเหน็ชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2559 โดยผู้ตรวจสอบภายในดงักล่าวได้จัดทํารายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบ

ควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และนําเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอยา่งตอ่เน่ืองเป็น

ประจําทกุไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบติังานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด  

 ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุต่อประชาชนในครัง้นีแ้ละได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ้างผู้ ตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) อย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือให้ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ความเหน็เก่ียวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม 2561 ถงึ เดือนตลุาคม 2561 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบ

บริหารงานหลกัด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย การควบคมุทัว่ไประบบสารสนเทศ-ด้านการควบคมุ

ทัว่ไป ระบบการบริหารสนิค้าและคลงัสนิค้า การบริหารการจ่ายเงินเดือน วงจรรายจ่าย และการบริหารจดัการกระบวนการ

ผลิต โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยแก้ไขปรับปรุงเพ่ือเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดลุ (Check and 

Balance) ในการปฏิบติังานทกุๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพฒันาคณุภาพของระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ืองและ

ส่งผลทําให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดําเนินการแก้ไข

ประเดน็ตา่งๆ ตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว 

 

ข้อสังเกตเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี 

 บริษัท สํานักงานบญัชี อีวายจํากัด (“ผู้สอบบญัชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นําเสนอ

รายงานข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีเป็นผลจากการท่ี

ผู้สอบบญัชีได้สอบทานระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ีเห็นว่าจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการกําหนดขอบเขตการปฏิบติังานตรวจสอบให้รัดกุมและ

เหมาะสม โดยในส่วนของบริษัทฯ ผู้สอบบญัชีมีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการประเมินราคาสินทรัพย์ให้เป็นมลูค่า

ปัจจุบัน   และหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานเน่ืองจากมีการประกาศใช้อัตรามรณะใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทําการ

ประเมินใหม่เรียบร้อยแล้ว  และสําหรับบริษัทย่อยผู้สอบบญัชีมีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพิจารณาค่า

เผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งบริษัทย่อยได้ทําการแก้ไขและได้รับการติดตามผลจากผู้สอบบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีได้ให้ข้อสงัเกตจากการเข้าตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดําเนินการแก้ไขประเด็นต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

บริษัท ริช สปอร์ต จาํกัด (มหาชน) 

- การเปิดเผยมลูคา่ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

- หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์พนกังาน  

บริษัท เบเนฟิท ชูส์ จาํกัด 

- การพิจารณาคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 
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 นอกจากนี ้บริษัท สํานกังานบญัชี อีวาย จํากดั ยงัได้ทําการตรวจสอบระบบการควบคมุทัว่ไปในระบบสารสนเทศ

สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งานทางบญัชีของบริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการตรวจสอบงบ

การเงินของผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ จะได้นําผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือปรับใช้กับการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ไป 
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11. รายงานระหว่างกัน 
11.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทํารายการกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีรายละเอียดของรายการดงันี ้

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม บุคคลที�อาจ มูลค่ารายการ

มีความขัดแย้ง (หน่วย: บาท)

1. ผู้บริหาร นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ขายสินค้า          27,640.19

คํ้าประกันสัญญาเช่าซื้อของบริษัทฯ

วงเงินคํ้าประกันตามสัญญา    7,103,068.40

ยอดหนี้คงเหลือ ณ สิ้นงวด    3,035,657.39

นางสุกานดา คุตติกุล คํ้าประกันสัญญาเช่าซื้อของบริษัท

่วงเงินคํ้าประกันตามสัญญา    1,273,369.27

ยอดหนี้คงเหลือ ณ สิ้นงวด        318,603.70

นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย ดํารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานปฏิบัติการ

ขายสินค้า            2,186.92

นายพีพิธ เพชรเรือนทอง ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด ขายสินค้า            4,929.91

นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ขายสินค้า          29,247.67

นางศิริพร นิยมเวช ดํารงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี ขายสินค้า          10,411.22

ขายสินค้า    5,427,106.97

ลูกหนี้การค้า    1,889,723.00

นายสุเทพ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ บิดาของนางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. ริช 

สปอร์ต

 ค่าจ้าง 300,000.00      บริษัทฯ ได้ว่าจ้างนายสุเทพ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

เป็นที่ปรึกษาด้านการดําเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ 

ได้จัดทําเป็นสัญญาจ้างไว้อย่างชัดเจน

เป็นสวัสดิการที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงานทุกคน 

 โดยเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้บริหารได้รับเป็นเงื่อนไข

เดียวกันกับที่พนักงานทุกคนได้รับ นอกจากนี้

 บริษัทฯ ได้จัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ

สวัสดิการพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน
2. สมาชิกใน

ครอบครัว

และญาติ

บริษัท คาร์นิวาล ซัพพลาย จํากัด นายอนุพงศ์ คุตติกุล ซึ่งเป็นบุตรของนางสุ

กานดา คุตติกุล กรรมการผู้จัดการของ บจ . 

เบเนฟิท ชูส์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ดํารง

ตําแหน่งกรรมการและถือหุ้นใน บจ. คาร์นิ

วาล ซัพพลาย จํานวน 5,999 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 59.99 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้

แล้วทั้งหมด

บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทรองเท้าให้แก่ บจ. 

คาร์นิวาล ซัพพลาย โดยราคาขายสินค้า

ให้แก่ บจ. คาร์นิวาล ซัพพลาย เป็นราคาที่มี

ส่วนลดเท่ากับส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าเครดิต

รายอื่น รวมทั้งมีเงื่อนไขทางการค้าที่

เหมือนกับลูกค้าเครดิตรายอื่นของบริษัทฯ

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ

ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 816,667 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 23.33 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 26 กันยายน 2559

เป็นสวัสดิการที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงานทุกคน 

 โดยเงื่อนไขต่างๆ ที่นางสาวพาพิชญ์ วงศ์

ไพฑูรย์ปิยะ ได้รับเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่

พนักงานทุกคนได้รับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้

จัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการ

พนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

บริษัทฯ มีสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อซื้อ

รถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ โดย

สัญญาเช่าซื้อดังกล่าวคํ้าประกันโดย 

นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ซึ่งเป็นไป

ตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยบริษัทลิสซิ่ง โดยไม่

มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกันสัญญา

เช่าซื้อจากบริษัทฯ

ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการของ บจ .

เบเนฟิท ชูส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บจ.เบเนฟิท ชูส์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) มี

สัญญาเช่าซื้อกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อซื้อรถยนต์

เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทย่อย โดยสัญญา

เช่าซื้อดังกล่าวคํ้าประกันโดยนางสุกานดา 

คุตติกุล ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดย

บริษัทลิสซิ่ง โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม

การคํ้าประกันสัญญาเช่าซื้อจากบริษัทย่อย
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11.2 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน  

บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการในการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง โดยจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นของการเข้าทํารายการ ความ
สมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการ
ดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะให้บคุคลท่ีมีความรู้ความชํานาญ
พิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สํานกักฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบคุคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น ตามแตก่รณี  

นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกําหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้ มีสว่นได้เสียสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนมุติัรายการท่ีตนเองมีสว่นได้เสียทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดแูลให้บริษัทฯ 
ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
รวมทัง้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และจะทําการเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
 

11.3 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยอาจมีการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นไปตามลกัษณะ
การทําธุรกิจการค้าทัว่ไป และจะมีการกําหนดนโยบายการเข้าทํารายการระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน โดยเป็นราคาและเง่ือนไข
การค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกําหนดให้กบับุคคล และ/หรือบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนั  เช่น การซือ้สินค้า การเช่า 
การให้หรือรับบริการ การคํา้ประกันโดยผู้ ถือหุ้นใหญ่และ/หรือกรรมการ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันท่ีจะเกิดขึน้นัน้
เป็นไปเพ่ือความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการท่ีเกิดขึน้ทุกไตรมาส สําหรับรายการระหว่างกันท่ีมิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีอาจเกิดขึน้ใน
อนาคต บริษัทฯ จะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และแสดงเหตผุลในการทํา
รายการดงักล่าวก่อนท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะเข้าทํารายการนัน้ๆ  โดยจะดําเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนการ
อนุมติัการทํารายการระหว่างกันตามท่ีระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยงกนั และการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

 คณะกรรมการบริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ี
เหมาะสม ถือปฏิบติัอยา่งสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั ตลอดจนใช้ประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการจดัทํา 
รวมทัง้ได้เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้งบการเงินสามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างแท้จริงเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ
ทัว่ไป 

 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและประสิทธิผล เพ่ือให้
เกิดความมัน่ใจอย่างมีเหตุผลว่า ข้อมลูทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ตลอดจนเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ ทําหน้าท่ี
กํากับดูแลรับผิดชอบในการการสอบทานคุณภาพรายงานทางการเงิน นโยบายการบญัชี ระบบการควบคุมภายในการ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี
แล้ว 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเหน็วา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวม มีความเพียงพอ เหมาะสม และ 

สามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 

 

                               
                   

     นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ                     นายสมโรจน์ ศิริโสภณา 

                     กรรมการ                                                                                กรรมการ 
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12. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
     

บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม

และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการ

บญัชีท่ีสําคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี

สิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) โดย

ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบ ุในข้อกําหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ      งบการเงินโดยรวมและใน
การแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเหน็แยกตา่งหากสําหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบติังานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ี
ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผล
ของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าตอ่งบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

การรับรู้รายได้จากการขาย 

บริษัทฯมีรายได้หลกัจากการขายผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายหลายช่องทาง มีร้านค้าย่อยจํานวนมาก รวมถึงมีการขายแบบ

ฝากขาย ทําให้รายการขายของบริษัทมีเง่ือนไขหลายประการในการรับรู้รายได้ อีกทัง้รายได้จากการขายมีจํานวนเงินท่ีมี

สาระสําคญัตอ่งบการเงิน ดงันัน้จงึมีความเส่ียงเก่ียวกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ 
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้      โดยการ
สอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและสุม่เลือกตวัอยา่งเพ่ือทดสอบการปฏิบติัตามการควบคมุท่ีบริษัทฯออกแบบไว้ 

• สุ่มตัวอย่างรายการขายระหว่างปีและช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบัญชี เพ่ือตรวจสอบการเกิดขึน้จริงของรายการและ
ความถกูต้องของการบนัทกึรายการขายวา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบ ุและสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 

• สอบทานใบลดหนีท่ี้บริษัทฯออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี   
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้แบบแยกย่อยเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึน้ของรายการขายตลอดรอบ

ระยะเวลาบญัชีโดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทําผา่นใบสําคญัทัว่ไป 

 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10 ต้อง

อาศยัดลุยพินิจของฝ่ายบริหารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประมาณการค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ

สําหรับสนิค้าท่ีล้าสมยัหรือเส่ือมสภาพซึง่ขึน้อยู่กบัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจรอายขุองสินค้าและสภาพเศรษฐกิจ 

ซึง่อาจทําให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมลูคา่ของคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้า
คงเหลือโดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและสุ่มเลือกตวัอย่างเพ่ือทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษัทฯ
ออกแบบไว้ นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้า

คงเหลือ ดงันี ้  

• ทําความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ําเสมอของ
การใช้เกณฑ์ดงักลา่ว  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือเพ่ือระบถุึงกลุ่มสินค้าท่ีมีข้อบ่งชี ้
วา่มีการหมนุเวียนของสนิค้าท่ีช้ากวา่ปกติ  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดสําหรับรายการขายภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทนุของสินค้าคงเหลือแต่ละ
กลุม่สนิค้า  

• พิจารณาข้อมลูในอดีตย้อนหลงัสําหรับผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้จริงจากการขายและการตดัจําหน่ายสินค้าคงเหลือออกจาก
บญัชีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปี เปรียบเทียบกบัคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือท่ีบนัทกึไว้ ณ สิน้ปีก่อน  

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมของบริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ริช 
สปอร์ต จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี ท่านอ่ืน ซึง่แสดงความเห็นอย่างไม่

มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืน ซึง่รวมถึงข้อมลูท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุม่บริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดว่าจะถกูจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบ

บญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆตอ่ข้อมลูอ่ืนนัน้ 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอ่ืนนัน้มีความขดัแย้งท่ีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัทตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลทราบเพ่ือให้มีการดําเนินการแก้ไขท่ี
เหมาะสมตอ่ไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต่อเน่ือง 

เว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เน่ืองอีกตอ่ไปได้ 

ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานดงัตอ่ไปนีด้้วย 
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• ระบแุละประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด

จากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านัน้ 

และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ี

ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการ

แสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตามข้อเทจ็จริง หรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกลุม่บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจดัทํา 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับว่ามีความไมแ่น่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อ

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการ

เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ี

เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของ

ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดําเนินงาน

ตอ่เน่ืองได้ 

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน

ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม ่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง 

การควบคมุดแูลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อความเห็นของ

ข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็น

อิสระและได้ส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตผุลท่ี

บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด

ความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทัง้หลายท่ีส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุในการตรวจสอบงบ

การเงินในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้น

แตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไมใ่ห้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไม่

ควรส่ือสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผู้ มีสว่นได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดงักลา่ว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี ้

 

 

ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972 

 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

กรุงเทพฯ: 21 กมุภาพนัธ์ 2562 
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บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 556,860,146        1,110,940,636     522,196,437        1,101,118,256     

เงินลงทุนชั�วคราว 8 475,939,150        300,050,000        475,939,150        300,050,000        

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 6, 9 207,500,392        178,662,352        196,728,454        177,325,162        

สินค้าคงเหลือ  10 426,641,941        178,981,763        427,459,326        193,180,253        

เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 66,708,144           14,592,268           66,708,144           14,592,268           

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 11 45,816,868           17,862,317           39,571,151           17,076,713           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,779,466,641     1,801,089,336     1,728,602,662     1,803,342,652     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน 11,344,843           8,019,094             11,344,843           8,019,094             

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                              -                              38,720,960           51,999,800           

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 3,210,307             10,271,327           3,139,760             3,774,071             

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 -                              -                              61,190,856           62,377,948           

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 149,423,332        170,623,617        85,562,163           95,163,223           

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21 6,273,724             9,399,061             9,573,724             8,109,942             

เงินมัดจําค่าเช่า 29,473,061           27,799,426           29,473,061           27,091,542           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 802,758                -                              331,425                -                              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 200,528,025        226,112,525        239,336,792        256,535,620        

รวมสินทรัพย์ 1,979,994,666     2,027,201,861     1,967,939,454     2,059,878,272     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 6, 16 68,841,498 97,839,911 59,777,480 133,372,971

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ�งปี 17 1,933,037             2,251,090             1,629,035             1,904,160             

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 24,433,235           18,268,549           24,433,235           16,766,639           

สํารองค่าชดเชยเมื�อเลิกจ้าง 18 14,124,564           -                              -                              -                              

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 1,576,443             2,081,589             1,015,187             1,205,654             

รวมหนี�สินหมุนเวียน 110,908,777        120,441,139        86,854,937           153,249,424        

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 17 3,267,565             3,339,659             3,267,565             3,035,657             

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18 13,433,371           20,732,878           13,433,371           14,287,285           

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 13,049,749           12,497,000           12,988,043           12,497,000           

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 29,750,685           36,569,537           29,688,979           29,819,942           

รวมหนี�สิน 140,659,462        157,010,676        116,543,916        183,069,366        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

        หุ้นสามัญ 770,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 770,000,000    770,000,000    770,000,000    770,000,000    

   ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

        หุ้นสามัญ 770,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 770,000,000    770,000,000    770,000,000    770,000,000    

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 918,025,291    918,025,291    918,025,291    918,025,291    

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 50,355,127      50,355,127      -                      -                      

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 19 54,305,368      46,002,880      54,305,368      46,002,880      

   ยังไม่ได้จัดสรร 43,901,347      85,807,887      109,064,879    142,780,735    

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (160,226)         -                      -                      -                      

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,836,426,907 1,870,191,185 1,851,395,538 1,876,808,906 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 2,908,297        -                      -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,839,335,204 1,870,191,185 1,851,395,538 1,876,808,906 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,979,994,666 2,027,201,861 1,967,939,454 2,059,878,272 

-                      -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



   

64 
 

 
 

 

 

 

 

บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้ 

รายได้จากการขาย 1,118,970,765    1,174,655,179    1,097,677,622    1,174,655,180    

รายได้อื�น 29,790,764          8,900,984            29,233,172          46,088,444          

รวมรายได้ 1,148,761,529    1,183,556,163    1,126,910,794    1,220,743,624    

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขาย 546,885,999        562,754,910        540,605,289        597,081,323        

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 257,954,024        227,576,998        256,078,337        227,576,998        

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 118,262,774        121,023,611        103,883,078        99,809,539          

ค่าชดเชยเมื�อเลิกจ้าง 18 8,618,859            -                             -                             -                             

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 10, 11 11,040,935          -                             -                             -                             

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                             -                             16,500,000          -                             

รวมค่าใช้จ่าย 942,762,591        911,355,519        917,066,704        924,467,860        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 205,998,938        272,200,644        209,844,090        296,275,764        

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (256,556)              (378,850)              (229,430)              (333,210)              

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 205,742,382        271,821,794        209,614,660        295,942,554

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21 (48,154,024)        (45,762,045)        (43,564,905)        (44,016,899)        

กําไรสําหรับปี 157,588,358        226,059,749        166,049,755        251,925,655

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (76,056)                -                             -                             -                             

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (76,056)                -                             -                             -                             

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 18 1,294,721            (305,056)              1,294,721            (60,723)                

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 (258,944)              61,011                  (258,944)              12,145                  

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,035,777            (244,045)              1,035,777            (48,578)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 959,721                (244,045)              1,035,777            (48,578)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 158,548,079        225,815,704        167,085,532        251,877,077        

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 157,859,071        226,059,749        166,049,755        251,925,655        

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (270,713)              -                             

157,588,358        226,059,749        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 158,734,622        225,815,704        167,085,532        251,877,077        

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (186,543)              -                             

158,548,079        225,815,704        

กําไรต่อหุ้น 22

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

   กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.20                       0.42                       0.22                       0.47                       

   จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น) 770,000,000        539,315,068        770,000,000        539,315,068        

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ส่วนของผู้มี

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจากการ ผลต่างจากการแปลงค่า รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี

ที�ออกและชําระ ส่วนเกินมูลค่า รวมธุรกิจภายใต้ งบการเงินที�เป็น ผู้ถือหุ้น อํานาจควบคุม รวมส่วนของ

เต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ การควบคุมเดียวกัน สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 350,000,000          -                               50,355,127            20,000,000            240,595,063          -                               660,950,190          -                               660,950,190          

กําไรสําหรับปี -                               -                               -                               -                               226,059,749          -                               226,059,749          -                               226,059,749          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                               -                               -                               -                               (244,045)                (244,045)                -                               (244,045)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                               -                               -                               -                               225,815,704          -                               225,815,704          -                               225,815,704          

ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน 420,000,000          918,025,291          -                               -                               -                               -                               1,338,025,291      -                               1,338,025,291      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                               -                               (354,600,000)        -                               (354,600,000)        -                               (354,600,000)        

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19) -                               -                               -                               26,002,880            (26,002,880)          -                               -                               -                               -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 770,000,000          918,025,291          50,355,127            46,002,880            85,807,887            -                               1,870,191,185      -                               1,870,191,185      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 770,000,000          918,025,291          50,355,127            46,002,880            85,807,887            -                               1,870,191,185      -                               1,870,191,185      

กําไรสําหรับปี -                               -                               -                               -                               157,859,071          -                               157,859,071          (270,713)                157,588,358          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                               -                               -                               -                               1,035,777              (160,226)                875,551                  84,170                    959,721                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                               -                               -                               -                               158,894,848          (160,226)                158,734,622          (186,543)                158,548,079          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                               -                               (192,498,900)        -                               (192,498,900)        -                               (192,498,900)        

เงินรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มี

   อํานาจควบคุมของบริษัทย่อย -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               3,094,840              3,094,840              

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19) -                               -                               -                               8,302,488              (8,302,488)             -                               -                               -                               -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 770,000,000          918,025,291          50,355,127            54,305,368            43,901,347            (160,226)                1,836,426,907      2,908,297              1,839,335,204      

-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กําไรสะสม
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บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 205,742,382        271,821,794        209,614,660        295,942,554        

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 28,525,136 28,705,305           24,022,438 22,214,791

   กลับรายการหนี�สงสัยจะสูญ -                              (36,360)                 -                              (36,360)                

   ปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ (9,569,613)           12,545,294           (9,569,613)           12,545,294          

   ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 1,777,652 1,814,201 1,491,580 1,714,126

   ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์ 56,697 -                              -                              -                             

   การรับคืนสินค้า 41,321                   -                              41,321                   -                             

   ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 2,415,482             -                              -                              -                             

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 8,625,454             -                              -                              -                             

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                              -                              16,500,000           -                             

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงานและ

      ค่าชดเชยเมื�อเลิกจ้าง 12,108,339           -                              3,429,883             -                             

   กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (24,261)                 (9,623)                   (24,261)                 (9,623)                   

   ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื�อค้า 160,907                -                              160,907                -                             

   ดอกเบี�ยรับ (13,481,702)         (3,946,304)           (13,422,441)         (4,023,459)           

   เงินปันผลรับ -                              -                              -                              (33,799,870)        

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 256,556                378,850                229,430                333,210                

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี�สินดําเนินงาน 236,634,350        311,273,157        232,473,904        294,880,663        

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (20,348,834)         20,699,829           (10,914,085)         21,953,236          

   สินค้าคงเหลือ (240,506,047)       6,843,626             (224,709,460)       (5,765,892)           

   เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (52,115,876)         -                              (52,115,876)         -                             

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (22,636,629)         (2,585,409)           (22,494,438)         (2,646,268)           

   เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน (3,325,749)           (194,820)               (3,325,749)           (194,820)              

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (2,476,393)           (2,220,923)           (2,712,944)           (2,459,899)           

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (28,974,153)         (28,525,231)         (73,571,230)         (13,557,101)        

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น (505,146)               552,966                (190,467)               385,285                

   หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (310,278)               (141,368)               (310,276)               (141,368)              

   จ่ายผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้างและผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงา (3,988,561)           599,603                (2,989,076)           (42,624)                

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (138,553,316)       306,301,430        (160,859,697)       292,411,212        

   รับดอกเบี�ย 4,992,496             3,750,642             4,933,234             3,827,796            

   จ่ายภาษีเงินได้ (39,122,945)         (77,582,244)         (37,621,035)         (72,523,337)        

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (172,683,765)       232,469,828        (193,547,498)       223,715,671        

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนชั�วคราว (176,050,057)       (300,050,000)       (176,050,057)       (300,050,000)      

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (18,708,436)         (31,482,936)         (15,866,883)         (26,998,401)        

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (74,635)                 (4,269,430)           -                              (2,181,300)           

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 3,563,222             40,944                   2,535,327             40,944                  

เงินปันผลรับ -                              -                              -                              33,799,870          

เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทย่อย -                              -                              (3,221,160)           -                             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (191,269,906)       (335,761,422)       (192,602,773)       (295,388,887)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3,094,840             -                              -                              -                             

เงินสดจ่ายชําระหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน (390,147)               (2,161,311)           (43,218)                 (1,832,895)           

เพิ�มทุนหุ้นสามัญ -                              1,338,025,291     -                              1,338,025,290    

เงินปันผลจ่าย (192,498,900)       (354,600,000)       (192,498,900)       (354,600,000)      

เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (256,556)               (378,850)               (229,430)               (333,210)              

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (190,050,763)       980,885,130        (192,771,548)       981,259,185        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (76,056)                 -                              -                              -                             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง ) สุทธิ (554,080,490)       877,593,536        (578,921,819)       909,585,969        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,110,940,636     233,347,100        1,101,118,256     191,532,287        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 556,860,146        1,110,940,636     522,196,437        1,101,118,256    

-                              -                              -                              -                             

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   ค่าซื�อยานพาหนะส่วนที�บันทึกเป็นหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5,200,602             5,590,749             4,896,600             4,939,817            

   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

      ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,035,777             (244,045)               1,035,777             (48,578)                

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึง่จดัตัง้และมีภมิูลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯคือ ผลติและจําหน่ายรองเท้า เสือ้ผ้า หมวก และกระเป๋า ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 116/20 

ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสาขาจํานวน 41 

แหง่ (31 ธนัวาคม 2560 : 41 แหง่) 

1.2  บริษัทย่อยเลกิกจิการ 

 เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท เบเนฟิท ชส์ู จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย และเป็นผู้ผลิตสินค้า
ให้แก่บริษัทฯมีมติอนมุติัให้เลิกประกอบกิจการทัง้หมดในวนัท่ี 16 มกราคม 2562 เน่ืองจากบริษัทฯได้เปล่ียนแผนการ
จดัหาสนิค้าโดยการซือ้จากคูส่ญัญา 

 ข้อมลูทางการเงินส่วนหนึ่งของบริษัท เบเนฟิท ชูส์ จํากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ท่ีแสดงรวมอยู่ในงบ
การเงินรวม สรุปได้ดงันี ้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

สนิทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 34,094 9,822 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  12,479 1,337 

สนิค้าคงเหลือ  4,963 12,422 

หกั: คา่เผ่ือการลดมลูคา่ (2,415) - 

สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 2,548 12,422 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 
   

อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิจากคา่เส่ือมราคาสะสม 8,224 - 

หกั: คา่เผ่ือการด้อยคา่ (4,438) - 

อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 3,786 - 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิจากคา่ตดัจําหน่ายสะสม 5,719 - 

หกั: คา่เผ่ือการด้อยคา่ (4,120) - 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 1,599 - 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 811 786 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 55,317 24,367 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิจากคา่เส่ือมราคาสะสม - 13,082 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิจากคา่ตดัจําหน่ายสะสม - 6,497 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน - 1,997 

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน - 21,576 

รวมสนิทรัพย์ 55,317 45,943 

หนีส้นิหมุนเวียน   

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 7,059 24,189 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 304 347 

สํารองคา่ชดเชยเม่ือเลกิจ้าง 14,125 - 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 289 876 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 21,777 25,412 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน   

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน - 304 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - 6,446 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน - 6,750 

รวมหนีส้นิ 21,777 32,162 
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ผลการดําเนินงานท่ีแสดงรวมในงบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี ้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

รายได้ - บริษัทใหญ่ (ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 42,556 209,388 

รายได้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 22,009 - 

ต้นทนุขาย - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 18,438 - 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 13,162 22,401 

คา่ชดเชยเม่ือเลิกจ้าง 8,618 - 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 11,041 - 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 27 46 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,289 1,745 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 11 ตลุาคม 2559 ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “บริษัทฯ”) 
และบริษัทยอ่ย (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “บริษัทยอ่ย”) ดงัตอ่ไปนี ้

  จดัตัง้ขึน้ใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัท เบเนฟิท ชส์ู จํากดั ผลติรองเท้า ไทย 99.99 99.99 

Rich Avenue Company  

   Limited 

จําหน่ายรองเท้า เสือ้ผ้า 
หมวก และกระเป๋า 

กมัพชูา 51.00 - 

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคมุกิจการท่ีเข้าไปลงทนุหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีสว่นได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมี
นยัสําคญัตอ่จํานวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้  
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ค)  บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทํางบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีบริษัทฯมีอํานาจในการควบคมุ
บริษัทยอ่ยจนถงึวนัท่ีบริษัทฯสิน้สดุการควบคมุบริษัทยอ่ยนัน้   

ง) งบการเงินของบริษัทยอ่ยได้จดัทําขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษัทฯ 

จ) สินทรัพย์และหนีส้ินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตัง้ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลตา่งซึง่เกิดขึน้จากการแปลงคา่ดงักลา่วได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลตา่งจากการ
แปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น   

ฉ) ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทฯและบริษัทยอ่ย รายการค้าระหวา่งกนัท่ีมีสาระสําคญัได้ถกูตดัออกจากงบการเงินรวม
นีแ้ล้ว  

ช) สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ คือ จํานวนกําไรหรือขาดทนุและสินทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ยสว่นท่ี
ไมไ่ด้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในสว่นของกําไรหรือขาดทนุรวมและสว่นของผู้ ถือหุ้นใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจดัทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามวิธีราคาทนุ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหวา่งปี บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถงึแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม ่ซึง่มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่น
ใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทยอ่ย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงนิที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 

  ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จํานวนหลายฉบบั รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ซึ่งมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบั
ผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักลา่วสว่นใหญ่จะไม่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหมซ่ึง่ได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ี
เก่ียวข้องตอ่ไปนี ้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  

   (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาสําหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญาท่ีทํากบัลกูค้าทกุสญัญา ยกเว้นสญัญาท่ีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบันีไ้ด้กําหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนสําหรับการรับรู้รายได้ท่ี
เกิดขึน้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงินท่ีสะท้อนถึงสิ่งตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะ
มีสทิธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้สง่มอบให้แก่ลกูค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดลุยพินิจและ
พิจารณาข้อเทจ็จริงและเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน  

ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทฯคาดว่าการนํามาตรฐานฉบบันีม้าใช้จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน อย่างไรก็ตามจะมี
ผลตอ่การแสดงรายการกําไรขาดทนุในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิน    ที่มี

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจํานวน 5 ฉบบั ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การปอ้งกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชําระหนีส้นิทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวข้างต้น กําหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมลูค่ายติุธรรมหรือราคาทนุตดัจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการ



   

75 
 

คํานวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ และ
หลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมี้ผลบงัคบัใช้ จะทําให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบั   ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนัถกูยกเลกิไป 

 ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํา
มาตรฐานกลุม่ดงักลา่วมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินคา้ 

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผู้ ซือ้แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
สําหรับสนิค้าท่ีได้สง่มอบหลงัจากหกัสว่นลดแล้ว 

 ดอกเบีย้รบั 

 ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถงึ เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู ซึง่ถึง
กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมมี่ข้อจํากดัในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลกูหนีก้ารค้าแสดงมลูค่าตามจํานวนมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษัทยอ่ยบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับผล
ขาดทนุโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน
และการวิเคราะห์อายหุนี ้ 

4.4 สนิค้าคงเหลือ 

 สินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมลูค่าตามราคาทุน ตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักหรือมูลค่าสทุธิท่ีจะได้รับ
แล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่ และประกอบด้วยต้นทนุวตัถดิุบ แรงงานและคา่โสหุ้ยในการผลติ 

 วตัถดิุบแสดงมลูค่าตามราคาทนุถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัหรือมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า และจะถือเป็น
สว่นหนึง่ของต้นทนุการผลติเม่ือมีการเบิกใช้ 

4.5 เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าแสดงตามมลูค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์บนัทึก
ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ  

ข) เงินลงทนุในบริษัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวิธีราคาทนุสทุธิจากค่าเผ่ือการด้อย
คา่ (ถ้ามี) 

 มลูคา่ยติุธรรมของหน่วยลงทนุคํานวณจากมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการสดุท้ายของปี 

 มลูคา่ยติุธรรมของตราสารหนีคํ้านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตราสารหนีไ้ทย 

 ต้นทนุของเงินลงทนุใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัในการคํานวณ 
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 เม่ือมีการจําหน่ายเงินลงทนุ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสทุธิท่ีได้รับกบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถกูบนัทึกใน
สว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทํารายการ หลงัจากนัน้ 
บริษัทฯจะบนัทกึอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุด้วยราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 8 ปี 10 ปี และ 15 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

 บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินท่ีได้รับสทุธิจากการจําหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ในสว่นของกําไรหรือ
ขาดทนุในปีท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุออกจากบญัชี 

4.7 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อย
คา่ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี ้

อาคารและโรงงาน 5 และ 20 ปี 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 5 และ 10 ปี 

เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และเคร่ืองใช้สํานกังาน 3 และ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 และ 8  ปี 

ไมมี่การคิดคา่เส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้และก่อสร้าง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่าย
สนิทรัพย์จะรับรู้ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุเม่ือบริษัทฯและ บริษัทยอ่ยตดัรายการสนิทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี 

4.8 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทึกต้นทนุเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตามราคาทนุ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์
นัน้ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายกุารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นัน้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงักล่าวเม่ือมีข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์นัน้
เกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจําหน่ายและวิธีการตดัจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนดงักลา่วทกุสิน้ปีเป็นอยา่งน้อยคา่ตดัจําหน่ายรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 
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สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จํากดัมีดงันี ้

           อายกุารให้ประโยชน์ 

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี 

4.9 รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคมุบริษัทฯ หรือถกูบริษัทฯควบคมุ
ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ 

 นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบคุคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการ
วางแผนและควบคมุการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าอปุกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่า
การเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ
ของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต่ํากว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนีส้ินระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่าย จะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายขุองสญัญา
เช่าแล้วแตร่ะยะเวลาใดจะต่ํากวา่  

 สญัญาเช่าอาคารหรืออปุกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือ
เป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจ่ายตามสญัญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมลูค่าด้วยสกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของแต่ละ
กิจการนัน้ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ิน
ท่ีเป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน  

 กําไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยูใ่นการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์หรือ
สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัท
ย่อยรับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่เม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมลูค่าต่ํากวา่มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นัน้ ทัง้นีมู้ลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้
สนิทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมินมลูคา่จากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแส
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เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษี
ท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึ่ง เป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีกําลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมลูค่ายติุธรรมหกัต้นทนุในการขาย บริษัทฯและบริษัท
ยอ่ยใช้แบบจําลองการประเมินมลูคา่ท่ีดีท่ีสดุซึง่เหมาะสมกบัสินทรัพย์ ซึง่สะท้อนถงึจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มา
จากการจําหน่ายสินทรัพย์หกัด้วยต้นทนุในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนัน้ผู้ ซือ้กบัผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถตอ่รองราคากนัได้อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ท่ีไมมี่ความเก่ียวข้องกนั 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ  

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชีท่ี้แสดงให้เห็นวา่ผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ใน
งวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นัน้ และจะ
กลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้กําหนดมลูค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่าครัง้ลา่สดุ โดยมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้
จากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผล
ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อย
คา่ของสนิทรัพย์โดยรับรู้ไปยงัสว่นของกําไรหรือขาดทนุทนัที  

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยรับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทยอ่ยและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงิน
ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทนุสํารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
บริษัทฯและบริษัทยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคํานวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ ได้ทําการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าว
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

 ค่าชดเชยเม่ือเลกิจ้าง  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือยกเลิกการจ้างพนกังานก่อนวนัเกษียณ
ตามปกติ 
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 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้างเป็นคา่ใช้จ่ายทนัที 

4.14 ประมาณการหนีส้นิ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินไว้ในบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึน้แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลด
เปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และบริษัทฯและบริษัทยอ่ยสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้อยา่งน่าเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงนิได้  

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจํานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยบนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์และ
หนีส้ิน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบั
ใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีต้องเสียภาษีทกุรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หกัภาษีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ใน
จํานวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์
จากผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้นัน้ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกําไร
ทางภาษีเพียงพอตอ่การนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกบั
รายการท่ีได้บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น  

4.16 สัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีต้ามสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถกูแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน กําไรขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักลา่วจะถกูบนัทกึในสว่นของกําไร
หรือขาดทนุ สว่นเกินหรือสว่นลดท่ีเกิดขึน้จากการทําสญัญาจะถกูตดัจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสญัญา  

4.17 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

 มลูค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนีส้ินให้ผู้ อ่ืน
โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหวา่งผู้ ซือ้และผู้ขาย  (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ บริษัทฯ
และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินซึ่ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกําหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีมีลกัษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องได้    บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
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สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูท่ีสามารถสงัเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีจะวดัมลูค่ายุติธรรมนัน้ให้
มากท่ีสดุ  

 ลําดบัชัน้ของมลูค่ายติุธรรมท่ีใช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการวดัมลูคา่ยติุธรรม ดงันี ้

ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้  

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดบัชัน้ของ
มลูค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูค่ายติุธรรมแบบเกิดขึน้
ประจํา 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ 

 ในการจดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการ
ในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส้่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงใน
งบการเงินและต่อข้อมลูท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณ
การไว้  การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการท่ีสําคญัมีดงันี ้

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุย
พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความ
เส่ียงและผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ท่ีเช่าดงักลา่วแล้วหรือไม ่

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท่ี้คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นต้น 

 รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสนิค้าคงเหลือ 

การประมาณรายการปรับลดราคาทนุให้เป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการขายสินค้า โดยคํานึงถึงมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับของสินค้า อายุ
ของสนิค้าคงเหลือท่ีคงค้างและสภาพการจดัเก็บสนิค้า เป็นต้น 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิลงทุน 

 บริษัทฯจะตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุเม่ือมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัและ
เป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีข้อบ่งชีข้องการด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือ
เป็นระยะเวลานานหรือไมน่ัน้จําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และ
มลูค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

 นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ในแตล่ะช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุ
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหาร
จําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจท่ีเก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และคา่ใช้จ่ายในอนาคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบัสนิทรัพย์นัน้ 

 สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและขาดทนุทาง
ภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนี ้   ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัท
ย่อยควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตดับญัชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาด
วา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึ่งต้อง
อาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนกังาน เป็นต้น 

6. รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทฯกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีรายการธุรกิจท่ีสําคญัในระหว่างปี 2561 และ 2560 มี
ดงันี ้

 ประเทศ  

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ท่ีจดทะเบียน ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 

บริษัท เบเนฟิท ชส์ู จํากดั ไทย บริษัทยอ่ย 

Rich Avenue Company Limited กมัพชูา บริษัทยอ่ย 

บริษัท คาร์นิวาล ซพัพลาย จํากดั ไทย มีกรรมการและผู้ ถือหุ้นเป็นสมาชิกใน 

ครอบครัวท่ีใกล้ชิดกรรมการของบริษัท 

ยอ่ย  

Melrose Avenue Company Limited กมัพชูา ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของ 
บริษัทยอ่ย 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ขายสนิค้า ต้นทนุบวกกําไรสว่นเพิ่ม 

การให้บริการ ราคาตามสญัญา 

ซือ้สนิค้า  ต้นทนุบวกกําไรสว่นเพิ่ม 

รายได้คา่เช่าและบริการ ราคาตามสญัญา 
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 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษัทฯและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหลา่นัน้ ซึง่
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

รายการธุรกิจกบับริษัทยอ่ย        

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)        

รายได้จากการขาย -  -  8,326  - 

ซือ้สนิค้า -  -  42,556  209,388 

รายได้อ่ืน -  -  1,260  4,092 

เงินปันผลรับ -  -  -  33,800 

รายการธุรกิจกบักิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั       

ขายสนิค้า         6,553  5,673  5,427  5,673 

คา่ท่ีปรึกษา 300  300  300  300 

 ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทฯและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     

 บริษัทยอ่ย -  -  3,111  - 

 บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 1,908  1,131  1,890  1,131 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น -  
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,908  1,131  5,001  1,131 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 16)      

 บริษัทยอ่ย -  -  82  59,722 

 บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 2,035  -  -  - 

 กรรมการบริษัทฯ 227  388  227  213 

 ผู้บริหาร 26  31  26  31 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น -  
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 2,288  419  335  59,966 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 27,562 32,272 25,765 28,194 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,885 2,950 1,885 2,613 

คา่ชดเชยเม่ือเลิกจ้าง 165 - - - 

รวม 29,612 35,222 27,650 30,807 

ภาระคํา้ประกันกับกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

กรรมการบริษัทฯและอดีตกรรมการบริษัทฯได้คํา้ประกนัหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2561  

31 ธนัวาคม 
2560  

31 ธนัวาคม 
2561  

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินสดในมือ 2,299  2,786  2,233  2,685 

เงินฝากธนาคาร 554,561  1,108,155  519,963  1,098,433 

รวม 556,860  1,110,941  522,196  1,101,118 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 1.75 ต่อปี ( 
2560: ร้อยละ 0.25 ถงึ 0.625 ตอ่ปี) 

8. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม     2561 31 ธนัวาคม     2560 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า   

เงินลงทนุในกองทนุเปิด 50,000 - 

หกั: ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการเปล่ียนแปลง   

            มลูคา่ยติุธรรม (161) - 

รวม 49,839 - 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้- ครบกําหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี 25,255 - 

เงินฝากประจําธนาคารประเภท 6 เดือน 100,845 300,050 
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ตัว๋แลกเงิน 300,000 - 

รวมเงินลงทนุชัว่คราว 475,939 300,050 

เงินฝากประจําธนาคารมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.3 ต่อปี (2560: ร้อยละ 1.6 ต่อปี) ตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 

5.5 ตอ่ปี ครบกําหนดวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เก่ียวข้องกัน      

อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถงึกําหนดชําระ       

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 1,890  1,131  4,080  1,131 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการ        

   ท่ีเก่ียวข้องกนั 1,890  1,131  4,080  1,131 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เก่ียวข้องกัน        

อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถงึกําหนดชําระ       

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 188,982  173,062  175,124  173,062 

ค้างชําระ        

   ไม่เกิน 3 เดือน 6,522  867  6,522  867 

   3 - 6 เดือน 1,261  22  1,261  22 

   6 - 12 เดือน 9  -  9  - 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการ        

   ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั  196,774  173,951  182,916  173,951 

รวมลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 198,664  175,082  186,996  175,082 

ลูกหนีอ่ื้น        

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 18  -  921  - 

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั  8,818  3,580  8,811  2,243 

รวมลกูหนีอ่ื้น 8,836  3,580  9,732  2,243 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น        

   - สทุธิ 207,500  178,662  196,728  177,325 
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10. สนิค้าคงเหลือ 

 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  

ราคาทนุ 

รายการปรับลดราคาทนุ                           
ให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ สนิค้าคงเหลือ-สทุธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สนิค้าสําเร็จรูป 401,293 180,200 (10,869) (20,129) 390,424 160,071 

งานระหวา่งทํา 1,122 2,589 (87) - 1,035 2,589 

วตัถดิุบ 1,967 7,240 (1,391) - 576 7,240 

วสัดสุิน้เปลือง 1,349 2,750 (627) - 722 2,750 

สนิค้าระหวา่งทาง 33,885 6,332 - - 33,885 6,332 

รวม 439,616 199,111 (12,974) (20,129) 426,642 178,982 

 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ราคาทนุ 

รายการปรับลดราคาทนุ                         
ให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สนิค้าสําเร็จรูป 403,596 206,820 (10,559) (20,129) 393,037 186,691 

วสัดสุิน้เปลือง 537 157 - - 537 157 

สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง
ทาง 

33,885 6,332 - - 33,885 6,332 

รวม 438,018 213,309 (10,559) (20,129) 427,459 193,180 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับ
จํานวน 2.4 ล้านบาท (2560: 12.5 ล้านบาท และเฉพาะบริษัทฯ 12.5 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทนุขาย 
และมีการกลบัรายการปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือจํานวน 9.6 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ 9.6  ล้านบาท) โดยนําไปหกั
จากมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในระหวา่งปี 
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11. สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 3,786 - - - 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 1,599 - - - 

ภาษีซือ้รอเรียกคืน 27,072 13,408 27,072 13,408 

คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 9,023 3,602 8,905 3,112 

อ่ืนๆ 4,337 852 3,594 557 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 45,817 17,862 39,571 17,077 

   ในปี 2562 บริษัทยอ่ยได้จําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ซึง่มีมลูคา่ตามบญัชีจํานวน 3.78 ล้านบาท ในราคา 4.11 ล้านบาท 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

   เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

        (หน่วย: พนับาท) 

บริษัทย่อย 

 

ทนุเรียกชําระแล้ว 

 

สดัสว่นเงินลงทนุ เงินลงทนุ - ราคาทนุ 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า       
ของเงินลงทนุ 

 

มลูค่าเงินลงทนุ - สทุธิ 

 

เงินปันผลรับสําหรับปี 

 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31   

 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม   

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษัท เบเนฟิท 
ชส์ู จํากดั 

52,000 52,000 99.99 99.99 52,000 52,000 (16,500) - 35,500 52,000 - 33,800 

Rich Avenue 

Company 

 

 

           

 Limited 6,316 - 51.00 - 3,221 - - - 3,221 - - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ   55,221 52,000 (16,500) - 38,721 52,000 - 33,800 

เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2560 บริษัทฯลงนามในสญัญาร่วมทนุกบั Melrose Avenue Company Limited เพ่ือจดัตัง้ Rich 

Avenue Company Limited ในประเทศกมัพชูา ซึ่งประกอบธุรกิจจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า “Converse” 

และ “Pony” บริษัทดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านเรียลกัมพูชา    (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 200,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 
4,000 เรียลกมัพชูา) บริษัทฯถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวในอตัราร้อยละ 51 คิดเป็นจํานวน 6.3 ล้านบาทและได้จ่ายค่าหุ้น
เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561  

บริษัทยอ่ยได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทกบัหน่วยงานของประเทศกมัพชูาเม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 

เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เบเนฟิท ชูส์ จํากดั มีมติอนมุติัให้เลิกประกอบ
กิจการทัง้หมดในวนัท่ี 16 มกราคม 2562 บริษัทฯได้ประเมินมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของเงินลงทนุในบริษัทแหง่นี ้และ
ได้บนัทกึคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุจํานวน 16.5 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 
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13. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2560 8,168 2,513 

ซือ้เพิ่ม 4,269 2,181 

31 ธนัวาคม 2560 12,437 4,694 

ซือ้เพิ่ม 75 - 

31 ธนัวาคม 2561 12,512 4,694 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม   

1 มกราคม 2560 896 362 

คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 1,270 558 

31 ธนัวาคม 2560 2,166 920 

คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 1,417 634 

31 ธนัวาคม 2561 3,583 1,554 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า   

31 ธนัวาคม 2560 - - 

เพิ่มขึน้ระหวา่งปี 4,120 - 

31 ธนัวาคม 2561 4,120 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

31 ธนัวาคม 2560 10,271 3,774 

31 ธนัวาคม 2561   

   - สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,599 - 

   - สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 3,210 3,140 

ค่าตัดจาํหน่ายที่รวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี  

2560  1,270 558 

2561 1,417 634 
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เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท เบเนฟิท ชส์ู จํากดั มีมติอนมุติัให้เลิกประกอบ
กิจการทัง้หมดในวนัท่ี 16 มกราคม 2562  บริษัทย่อยได้ประเมินมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และได้บนัทกึคา่เผ่ือด้อยคา่ของสนิทรัพย์ในปี 2561 เป็นจํานวนรวม 4.1 ล้านบาท 

14.  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นท่ีดินและโรงงานให้เช่า มูลค่าตามบัญชีของ
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุแสดงได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินให้เช่า โรงงานให้เช่า รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:    

ราคาทนุ 47,985 16,200 64,185 

หกั: คา่เส่ือมราคาสะสม - (1,807) (1,807) 

มลูคา่ตามบญัชี - สทุธิ 47,985 14,393 62,378 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:    

ราคาทนุ 47,985 16,200 64,185 

หกั: คา่เส่ือมราคาสะสม - (2,994) (2,994) 

มลูคา่ตามบญัชี - สทุธิ 47,985 13,206 61,191 

 การกระทบยอดมลูคา่ตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุสําหรับปีแสดงได้ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

มลูคา่ตามบญัชีต้นปี 62,378 63,565 

คา่เส่ือมราคาระหวา่งปี (1,187) (1,187) 

มลูคา่ตามบญัชีปลายปี 61,191 62,378 

  มลูคา่ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 

ท่ีดินให้เช่า 61,182 45,320 

โรงงานให้เช่า 19,918 15,300 

   มลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาดสําหรับท่ีดินและวิธีต้นทนุทดแทนสําหรับโรงงาน 

   รายได้ค่าเช่าในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นจํานวน 1.2 ล้านบาท (2560: 

1.2 ล้านบาท) 
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15. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  

 

ท่ีดิน 

อาคารและ              
โรงงาน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

สํานกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตัง้และก่อสร้าง รวม 

ราคาทนุ         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 59,999 39,268 22,219 95,520 21,487 217 238,710 

ซือ้เพิม่ - 2,068 1,611 30,787 - - 34,466 

จําหน่าย - - (583) (6,402) - (11) (6,996) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 59,999 41,336 23,247 119,905 21,487 206 266,180 

ซือ้เพิม่ - - 5 4,652 5,053 9,819 19,529 

จําหน่าย - - (10,933) (4,484) (4,789) - (20,206) 
โอนเข้า (ออก) - - - 7,317 - (7,317) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 59,999 41,336 12,319 127,390 21,751 2,708 265,503 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 8,905 12,699 46,823 4,811 - 73,238 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี - 4,605 4,036 17,242 1,554 - 27,437 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ี
จําหน่าย 

- - (492) (4,627) - - (5,119) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 13,510 16,243 59,438 6,365 - 95,556 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี - 4,772 1,705 19,196 1,435 - 27,108 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ี
จําหน่าย 

- - (9,580) (3,125) (2,104) - (14,809) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 18,282 8,368 75,509 5,696 - 107,855 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - - - - - - - 

เพิม่ขึน้ระหว่างปี - 1,966 1,894 408 171 - 4,439 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 1,966 1,894 408 171 - 4,439 

        

        

 
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ              
โรงงาน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

สํานกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตัง้และก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 59,999 27,826 7,004 60,467 15,122 206 170,624 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561        

   - สินทรัพย์หมนุเวียน - - 2,057 813 916 - 3,786 

   - สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 59,999 21,088 - 50,660 14,968 2,708 149,423 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี      

 2560 (จํานวน 6 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทนุการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 27,437 

 2561 (จํานวน 2 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทนุการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 27,108 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

สํานกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทนุ        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 12,014 19,708 91,987 17,544 217 141,470 

ซือ้เพิม่ - 856 29,113 - - 29,969 

จําหน่าย - - (6,320) - (11) (6,331) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 12,014 20,564 114,780 17,544 206 165,108 

ซือ้เพิม่ - - 1,755 5,053 9,819 16,627 

จําหน่าย - - (4,287) (4,789) - (9,076) 
โอนเข้า (ออก) - - 7,317 - (7,317) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 12,014 20,564 119,565 17,808 2,708 172,659 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 6,816 44,841 2,384 - 54,041 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี - 2,900 16,229 1,340 - 20,469 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ีจําหน่าย - - (4,565) - - (4,565) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 9,716 56,505 3,724 - 69,945 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี - 2,966 18,015 1,220 - 22,201 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ีจําหน่าย - - (2,945) (2,104) - (5,049) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 12,682 71,575 2,840 - 87,097 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 12,014 10,848 58,275 13,820 206 95,163 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 12,014 7,882 47,990 14,968 2,708 85,562 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี     

 2560 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทัง้จํานวน) 20,469 

 2561 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทัง้จํานวน) 22,201 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึง่ได้มาภายใต้สญัญาเช่าการเงิน โดย
มีมลูคา่สทุธิตามบญัชีเป็นจํานวนเงิน 14.8 ล้านบาท (2560: 12.7 ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอปุกรณ์จํานวนหนึ่งซึ่งตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 41.1 ล้านบาท 
(2560: 39.3 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 30.8 ล้านบาท (2560: 27.0 ล้านบาท)) 

เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท เบเนฟิท ชส์ู จํากดั มีมติอนมุติัให้เลิกประกอบ
กิจการทัง้หมดในวนัท่ี 16 มกราคม 2562  บริษัทย่อยได้ประเมินมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของอาคารและอปุกรณ์ และ
ได้บนัทกึคา่เผ่ือด้อยคา่ของสนิทรัพย์ในปี 2561 เป็นจํานวนรวม 4.4 ล้านบาท 
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16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั               -  -  82  59,722 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 11,785  18,734  6,912  1,144 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 2,288  419  253  244 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 54,768  78,687  52,530  72,263 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 68,841  97,840  59,777  133,373 

17. หนีส้นิตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 5,722 6,070 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจําหน่าย (521) (479) 

รวม 5,201 5,591 

หกั: สว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี (1,933) (2,251) 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถงึกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ปี 3,268 3,340 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 5,410 5,384 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจําหน่าย (513) (444) 

รวม 4,897 4,940 

หกั: สว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี (1,629) (1,904) 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถงึกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ปี 3,268 3,036 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าการเงินกบับริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่ายานพาหนะใช้ในการดําเนินงานของกิจการโดยมี
กําหนดการชําระคา่เช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถงึ 5 ปี  
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บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต่ําตามสญัญาเช่าการเงินดงันี ้ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ 

   ตามสญัญาเช่า 2,181 3,541 5,722 1,869 3,541 5,410 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (248) (273) (521) (240) (273) (513) 

มลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่าย 

   ทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 1,933 3,268 5,201 1,629 3,268 4,897 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ 

   ตามสญัญาเช่า 2,508 3,562 6,070 2,134 3,250 5,384 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (257) (222) (479) (230) (214) (444) 

มลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่าย 

   ทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 2,251 3,340 5,591 1,904 3,036 4,940 
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18. สาํรองค่าชดเชยเม่ือเลกิจ้างและสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ยอดต้นปี 20,733 19,828 14,287 14,269 

สว่นท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ:     

คา่ชดเชยเม่ือเลิกจ้าง 8,618 - - - 

ต้นทนุบริการในปัจจบุนั  2,978 3,536 2,918 2,259 

ต้นทนุดอกเบีย้ 512 730 512 524 

สว่นท่ีรับรู้ในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:     

(กําไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     

สว่นท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์ 917 (1,157) 917 (1,157) 

สว่นท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทาง
การเงิน 42 499 42 197 

สว่นท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,254) 963 (2,254) 1,021 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (3,988) (3,666) (2,989) (2,826) 
ยอดปลายปี 27,558 20,733 13,433 14,287 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและค่าชดเชยเม่ือเลิกจ้างรับรู้ในรายการต่อไปนีใ้นส่วนของกําไร
หรือขาดทนุ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

คา่ชดเชยเม่ือเลิกจ้าง 8,618 - - - 

ต้นทนุขาย 60 908 - - 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 3,430 3,358 3,430 2,783 

รวมคา่ใช้จ่ายท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ 12,108 4,266 3,430 2,783 

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดวา่จะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจํานวนประมาณ 
15 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท) (2560: จํานวน 2.5 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1.6 ล้านบาท)) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษัทฯ
และบริษัทยอ่ยประมาณ 14 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 14 ปี) (2560: 15 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 15 ปี)) 

สมมติฐานท่ีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปได้ดงันี ้



   

94 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.02 3.46 - 3.56 3.02 3.46 

อตัราการขึน้เงินเดือน  2.00 - 5.00 0.00 - 5.00 2.00 - 5.00 3.00 - 5.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจํานวน
พนกังาน 

0.00 - 25.00 0.00 - 50.00 0.00 - 25.00 0.00 - 30.00 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัตอ่มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 สรุปได้ดงันี ้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เคล่ือนไหว                   
เพิ่มขึน้/ลดลง 

ผลกระทบ                 
ตอ่สํารอง 

เคล่ือนไหว                   
เพิ่มขึน้/ลดลง 

ผลกระทบ                 
ตอ่สํารอง 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
อตัราคิดลด 1.0 (1.1) / 1.3 1.0 (1.1) / 1.3 

อตัราการขึน้เงินเดือน  1.0 1.2 / (1.0) 1.0 1.2 / (1.0) 
อตัราการเปล่ียนแปลง 

   ในจํานวนพนกังาน 

 

10.0 

 

(0.4) / 0.4 

 

10.0 

 

(0.4) / 0.4 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เคล่ือนไหว                   
เพิ่มขึน้/ลดลง 

ผลกระทบ                 
ตอ่สํารอง 

เคล่ือนไหว                   
เพิ่มขึน้/ลดลง 

ผลกระทบ                 
ตอ่สํารอง 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (1.0) / 1.2 0.5 (0.6) / 0.7 

อตัราการขึน้เงินเดือน  0.5 1.2 / (1.0) 0.5 0.7 / (0.6) 
อตัราการเปล่ียนแปลง 

   ในจํานวนพนกังาน 

 

0.5 

 

(0.6) / 0.7 

 

0.5 

 

(0.4) / 0.4 

 



   

95 
 

เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญัติคุ้ มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่ง
กฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานเุบกษา พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่นีกํ้าหนด
อตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลกูจ้างซึง่ทํางานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ไมน้่อยกวา่คา่จ้างอตัราสดุท้าย 400 วนัการเปล่ียนแปลงดงักลา่วถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนีส้ินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึน้ 
3.2 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 3.2 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่วโดยรับรู้ต้นทนุบริการในอดีตเป็นคา่ใช้จ่ายทนัทีในงบกําไรขาดทนุของงวดท่ีกฎหมายดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ 

19. สาํรองตามกฎหมาย 

ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนสํารองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถนําไป
จ่ายเงินปันผลได้ 

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการคา่ใช้จ่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบด้วยรายการคา่ใช้จ่ายท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อ่ืน
ของพนกังาน 207,519 252,517 177,038 173,993 

คา่ชดเชยเม่ือเลิกจ้าง 8,618 - - - 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 28,525 30,320 24,022 23,829 

วตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 24,598 68,346 - - 

การเปล่ียนแปลงในสนิค้าสําเร็จรูป                
และงานระหวา่งทํา (228,799) (8,843) (206,346) (11,803) 

คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 53,077 35,317 52,086 35,317 

คา่เช่าและบริการ 63,018 56,561 62,051 55,459 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 11,041 - - - 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 

  ในบริษัทยอ่ย - - 16,500 - 
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21. ภาษีเงนิได้ 

21.1 สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

สว่นประกอบของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

คา่เผ่ือการปรับมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 2,112 4,026 2,112 4,026 

คา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - 3,300 - 

อ่ืนๆ 4,162 6,474 4,162 5,185 

รวม 6,274 10,500 9,574 9,211 

หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - (1,101) - (1,101) 
อ่ืนๆ - - - - 

รวม - (1,101) - (1,101) 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - 

สุทธิ 6,274 9,399 9,574 8,110 

21.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี (48,888) (48,627) (45,288) (46,753) 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกตา่งชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกตา่งชัว่คราว 734 2,865 1,723 2,736 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (48,154) (45,762) (43,565) (44,017) 
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21.3 ภาษีเงนิได้ส่วนที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

จํานวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี ้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวข้อง
กบักําไร (ขาดทนุ) จากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  (259) 61 (259) 12 

21.4 รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

รายการกระทบยอดระหวา่งกําไรทางบญัชีกบัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 205,742 271,822 209,615 295,943 

อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล
คณูอตัราภาษี (41,148) (54,364) (41,923) (59,189) 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

คา่ใช้จ่ายต้องห้าม (13,359) (4,894) (5,450) (4,288) 
คา่ใช้จ่ายท่ีมีสทิธิหกัได้เพิ่มขึน้ 2,221 10,450 1,987 9,964 

รายได้ท่ีได้รับยกเว้น 98 6,760 98 6,760 

การเปล่ียนแปลงผลแตกตา่งชัว่คราว 734 2,865 1,723 2,736 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการ    
จดัทํางบการเงินรวม 3,300 (6,579) - - 

รวม (7,006) 8,602 (1,642) 15,172 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยูใ่นงบ
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จ (48,154) (45,762) (43,565) (44,017) 

22. กาํไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ด้วยจํานวนถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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23. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

   ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนีส้อดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผู้ มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ําเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสว่นงาน ทัง้นีผู้้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานของบริษัท คือ กรรมการบริษัท
ฯ  

   บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและจําหน่าย
รองเท้า เสือ้ผ้า หมวกและกระเป๋า บริษัทฯประเมินผลการปฏิบติังานของสว่นงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทนุจาก
การดําเนินงานซึ่งวดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดงันัน้ 
รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และสนิทรัพย์ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จงึถือเป็นการรายงานตามสว่นงานดําเนินงานแล้ว 

   ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมศิาสตร์ 

รายได้จากลกูค้าภายนอกกําหนดขึน้ตามสถานท่ีตัง้ของลกูค้า ซึง่แสดงได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ในประเทศ 1,113 1,184 1,090 1,221 

ตา่งประเทศ 6 - 8 - 

รวม 1,119 1,184 1,098 1,221 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จํานวน 6 ราย คิดเป็นจํานวน
รวม 677 ล้านบาท (2560: ลกูค้ารายใหญ่จํานวน 6 ราย เป็นจํานวนรวม 640 ล้านบาท) 

24. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯและพนกังานของบริษัทฯได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุน
สํารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุแห่งหนึ่ง และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนัน้ออก
จากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทนุของบริษัทฯสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม  2561 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าว
เป็นคา่ใช้จ่ายจํานวน 1.6 ล้านบาท (2560: 1.9 ล้านบาท) 
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25. เงนิปันผลจ่าย 

 (หน่วย: บาท) 

เงินปันผล อนมุติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย             
ตอ่หุ้น 

เงินปันผลจากกําไรสทุธิ    ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น    

   สําหรับปี 2559    วนัท่ี 7 เมษายน 2560 252,000,000 0.72* 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ   

   ปี 2560    วนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 102,600,000 0.18 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2560  354,600,000 0.90 

*  คํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัจํานวน 350 ล้านหุ้น โดยถือเสมือนวา่หุ้นสามญัมีมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เงินปันผลจากกําไรสทุธิ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น    

   สําหรับปี 2560    วนัท่ี 23 เมษายน 2561 115,500,000 0.15 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ    

   ปี 2561   วนัท่ี 10 สงิหาคม 2561 77,000,000 0.10 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2561  192,500,000 0.25 

26. ภาระผูกพันและหนีส้นิที่อาจเกดิขึน้ 

26.1  ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

   บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีกบัศนูย์การค้า ห้างค้าปลีก คลงัสินค้า และอาคารพาณิชย์หลายแห่ง โดย
สญัญาเช่ามีอายตุัง้แต ่1 ถงึ 5 ปี  

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ดงันี ้

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

จ่ายชําระภายใน        

   ภายใน 1 ปี 58  51  57  50 

   1 ปี ถงึ 5 ปี 67  28  63  26 
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26.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาการให้สทิธิและสัญญารับบริการจัดหาสนิค้า 

 สัญญาการให้สทิธิ   

 บริษัทฯได้ทําสญัญาการให้สิทธิ (License Agreement) ในการรับสิทธิในการผลิตสินค้าประเภทรองเท้า เสือ้ผ้า และ
เคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ ภายใต้ตราสินค้าของผู้ ให้สิทธิ รวมถึง การใช้ตราสินค้าดังกล่าวโดยมีระยะเวลาสิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 บริษัทฯผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่สทิธิให้แก่คูส่ญัญาตามเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญา 

 เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2560 ผู้ ให้สิทธิได้แจ้งความจํานงว่าจะต่อสญัญาดงักล่าวออกไปและอยู่ในระหว่างการดําเนินการ
ตอ่สญัญา 

 บริษัทฯได้ทําสญัญาการให้สิทธิ (License Agreement) โดยได้รับสิทธิในการออกแบบ ผลิต รวมถึงการใช้ตราสินค้าอีก
ตราสินค้าหนึ่ง โดยมีระยะเวลาสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าสิทธิให้แก่คู่สญัญาตาม
เง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญา 

 สัญญารับบริการจัดหาสนิค้า 

 บริษัทฯได้ทําสญัญารับบริการจดัหาสินค้ากบัผู้ให้บริการรายหนึ่ง เก่ียวกบัการจดัหาและประสานงานกบัผู้ผลิตและผู้จดั
จําหน่ายสินค้า โดยมีระยะเวลาสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าบริการให้แก่คู่สญัญาตาม
เง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญาและอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการตอ่สญัญา 

26.3  หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีหนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจํานวน 6.5 ล้าน
บาท (2560: 6.5 ล้านบาท) เพ่ือใช้ในการคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน  
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27. ลาํดับชัน้ของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดบัชัน้ของมลูคา่ยติุธรรม ดงันี ้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทนุในกองทนุเปิด - 50 - 50 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้- ครบกําหนด     

   ไถ่ถอนภายใน 1 ปี - 25 - 25 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทนุในกองทนุเปิด - 50 - 50 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้- ครบกําหนด     

   ไถ่ถอนภายใน 1 ปี - 25 - 25 

สนิทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - 61 20 81 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สนิทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  - 45 15 60 
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28. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

28.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมลูสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุ
ชัว่คราว ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น และหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน บริษัทฯและบริษัท
ยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี ้

 ความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือ 

บริษัทฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นและตัว๋แลกเงิน     ฝ่ายบริหารควบคมุ
ความเส่ียงนีโ้ดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันัน้บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคัญจากการให้สินเช่ือ นอกจากนี ้ การให้สินเช่ือของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัว
เน่ืองจากบริษัทฯมีฐานของลกูค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย จํานวนเงินสงูสดุท่ีบริษัทฯอาจต้องสญูเสียจาก
การให้สนิเช่ือคือมลูคา่ตามบญัชีของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น และตัว๋แลกเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงิน 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้    ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ 
และสําหรับสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกําหนด หรือ วนัท่ีมีการ
กําหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัท่ีมีการกําหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ได้ดงันี ้           

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้   

 

เม่ือทวง
ถาม 

ภายใน             

1 ปี 

มากกว่า  1
ถงึ 5 ปี 

มากกว่า         

5 ปี 

ปรับขึน้ลง       
ตามราคาตลาด 

ไมมี่            
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ 

 (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่า      
เงินสด - 250.0 - - 304.5 2.3 0.25% - 1.75% 

เงินลงทนุชัว่คราว - 100.8 300.0 - 75.1 - 1.3% - 5.5% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - - - 209.7 - 

 - 350.8 300.0 - 379.6 212.0  

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้   

 

เม่ือทวง
ถาม 

ภายใน             

1 ปี 

มากกว่า  1
ถงึ 5 ปี 

มากกว่า         

5 ปี 

ปรับขึน้ลง       
ตามราคาตลาด 

ไมมี่            
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ 

 (ร้อยละตอ่ปี) 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
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เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - - - 66.9 - 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน - 1.9 3.3 - - - 2.9% - 6.5% 

 - 1.9 3.3 - - 66.9  

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้   

 

เม่ือทวง
ถาม 

ภายใน             

1 ปี 

มากกว่า  1
ถงึ 5 ปี 

มากกว่า         

5 ปี 

ปรับขึน้ลง       
ตามราคาตลาด 

ไมมี่            
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ 

 (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่า       
เงินสด - 250.0 - - 270.0 2.2 0.55% - 1.75% 

เงินลงทนุชัว่คราว - 100.8 300.0 - 75.1 - 1.3% - 5.5% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - - - 198.9 - 

 - 350.8 300.0 - 345.1 201.1  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - - - 59.8 - 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน - 1.6 3.3 - - - 2.9% - 6.5% 

 - 1.6 3.3 - - 59.8  

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้   

 

เม่ือทวง
ถาม 

ภายใน             

1 ปี 

มากกว่า  1
ถงึ 5 ปี 

มากกว่า         

5 ปี 

ปรับขึน้ลง       
ตามราคาตลาด 

ไมมี่            
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ 

 (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่า      
เงินสด - - - - 1,108.2 2.8 0.25% - 0.625% 

เงินลงทนุชัว่คราว - 300.1 - - - - 1.6% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - - - 178.7 - 

 - 300.1 - - 1,108.2 181.5  

 

 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้   

 

เม่ือทวง
ถาม 

ภายใน             

1 ปี 

มากกว่า  1
ถงึ 5 ปี 

มากกว่า         

5 ปี 

ปรับขึน้ลง       
ตามราคาตลาด 

ไมมี่            
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ 

 (ร้อยละตอ่ปี) 

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - - - 97.8 - 
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หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน - 2.2 3.3 - - - 2.9% - 6.5% 

 - 2.2 3.3 - - 97.8  

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้   

 

เม่ือทวง
ถาม 

ภายใน             

1 ปี 

มากกว่า  1
ถงึ 5 ปี 

มากกว่า         

5 ปี 

ปรับขึน้ลง       
ตามราคาตลาด 

ไมมี่            
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ 

  (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่า       
เงินสด - - - - 1,098.4 2.7 0.25% - 0.625% 

เงินลงทนุชัว่คราว - 300.1 - - - - 1.6% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - - - 177.3 - 

 - 300.1 - - 1,098.4 180.0  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - - - 73.7 - 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน - 1.9 3.0 - - - 2.9% - 6.5% 

 - 1.9 3.0 - - 73.7  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซือ้หรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทฯได้ตกลงทําสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ดงันี ้

 หนีส้นิทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 2561 2560 2561 2560 

 (ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่ 1 หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2 1.3 32.61 33.15 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าคงเหลือดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

สกลุเงิน 

จํานวน           
ท่ีซือ้ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

วนัครบกําหนดตาม
สญัญา 

 (ล้าน)   

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.36 33.18 บาทตอ่ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 25 มกราคม 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.00 32.58 บาทตอ่ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 20 มิถนุายน 2562 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 

สกลุเงิน 

จํานวน           
ท่ีซือ้ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

วนัครบกําหนดตาม
สญัญา 

 (ล้าน)   

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.27 32.55 บาทตอ่ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 15 มิถนุายน 2561 

28.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ หรือมีอตัรา
ดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ในตลาด ได้แก่ เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น ตั๋วแลกเงิน 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน บริษัทฯจึงประมาณมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกล้เคียงกบัมลูคา่ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคํานวณจากมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของหน่วยลงทุน             ท่ีประกาศโดย
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 

เงินลงทนุในตราสารหนีแ้สดงมลูค่ายติุธรรมตามราคาตลาดหรือคํานวณโดยใช้อตัราผลตอบแทน        ท่ีประกาศโดย
สมาคมตราสารหนีไ้ทย 

ในระหวา่งปีปัจจบุนั ไมมี่การโอนรายการระหวา่งลําดบัชัน้ของมลูคา่ยติุธรรม  

29. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุท่ีสําคญัของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย คือ การจดัให้มีซึง่โครงสร้างทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ ถือหุ้น โดย ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุเท่ากบั 0.08:1 (2560: 0.08:1) และเฉพาะของบริษัทฯมีอตัราส่วน
หนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 0.06:1        (2560: 0.10:1) 

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิประจําปี 

2561 ในอตัรา 0.10 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นจํานวนรวม 77 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562  

31. การอนุมัตงิบการเงนิ 

 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 
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 13. การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

 ถึงแม้ว่าในปี 2561  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีการฟืน้ตวัและปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ืองตามท่ีหลายฝ่ายได้
คาดการณ์ไว้ แต่ท่ามกลางกระแสการฟืน้ตวัดงักล่าวยงัคงมีเสียงแย้งว่า เป็นการฟืน้ตวัแบบกระจุกตวัอยู่เฉพาะธุรกิจขนาด
ใหญ่ ยงัไมไ่ด้กระจายตวัไปสูก่ลุม่คนตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ นอกจากนีย้งัเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียวของประเทศ
ไทย ซึง่ก็ย่ิงสง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมค้าปลีกเป็นอยา่งมาก จากเดิมท่ีวา่ “น่ิงและเงียบ” แล้ว กลายเป็น “น่ิงและเงียบ” หนกั
ขึน้กว่าเดิม  สงัเกตได้จากการลดราคาสินค้าอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อนของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แม้สินค้าใหม่ก็ยงัต้องลด
ราคา แบบลดกระหน่ํา เกือบทุกแบรนด์สินค้าต่างพากันลดราคา ลดกันอย่างต่อเน่ืองเพ่ือระบายสต๊อกสินค้าท่ีมีอยู่ อีกทัง้
มาตรการของภาครัฐในช่วงปลายปีก็ไม่ได้สง่ผลต่ออตุสาหกรรมค้าปลีกมากนกั เน่ืองจากเป็นมาตรการท่ีเก่ียวกบัสินค้าเฉพาะ
ประเภทท่ีรัฐต้องการสง่เสริมเทา่นัน้ จงึนบัได้วา่เป็นความท้าทายของบริษัทฯ อีกปีหนึง่ 

 

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทัง้สิน้ 1,118.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 4.74 โดยบริษัทฯ 
ยงัคงมีสดัสว่นการขายสนิค้าประเภทรองเท้าอยูท่ี่ร้อยละ 70 และรายได้จากการขายเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กายอ่ืน ร้อยละ 30  
 

 สําหรับช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทางการจัดจําหน่ายทัง้สิน้ 200 แห่ง โดยแบ่ง
ออกเป็นจุดจําหน่ายสินค้าแบรนด์ Converse 164 แห่ง โดยเป็นร้านค้าของบริษัทฯ เอง 43แห่ง และเคาน์เตอร์ใน
ห้างสรรพสนิค้า 121 แหง่ และจดุจําหน่ายสนิค้าแบรนด์ PONY 36 แหง่ ทัง้หมดเป็นเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสนิค้า 

 

 บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นรวม 572.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.13 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จดักิจกรรมส่งเสริมการขาย
อยา่งตอ่เน่ืองในปีนี ้เพ่ือกระตุ้นการจบัจ่ายใช้สอยและลดระดบัสนิค้าคงคลงั 

 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจําหน่ายรวม 257.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 13.34 ส่วนใหญ่
เกิดจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการจดักิจกรรมทางการตลาดเพ่ือโปรโมททัง้แบรนด์ Converse และ PONY 

 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมของบริษัทฯ เท่ากบั 118.26 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อย หรือลดลงร้อยละ 2.28 จากปี 2560 
และสืบเน่ืองจากบริษัทย่อยจะเลิกกิจการ ทําให้ต้องบนัทกึรับรู้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียวจํานวนรวม 19.66 ล้านบาท ซึง่แบ่ง
ออกเป็นคา่ชดเชยเม่ือเลกิจ้าง 8.62 ล้านบาท และขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 11.04 ล้านบาท 

  

รายได้อ่ืนรวมเท่ากับ 29.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 234.69 ส่วนใหญ่เป็นดอกเบีย้รับและกําไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

 

ส่วนกําไรสุทธิรวมของปี 2561 เท่ากับ 157.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.08 เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรม
การตลาดและคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการเลกิกิจการของบริษัทยอ่ย 
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การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ  
 
สนิทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,979.99 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2560 เป็นจํานวน 
47.21 ล้านบาท สาเหตมุาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  554.08 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุ
ชัว่คราว 175.89 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้า 28.84 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือ 247.66 ล้านบาท การ
เพิ่มขึน้ของเงินมดัจําค่าสินค้า 52.12 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 27.96 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของเงินฝาก
ธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 3.32 ล้านบาท การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 7.06 ล้านบาท การลดลงของท่ีดินอาคารและ
อปุกรณ์ 21.20 ล้านบาท การลดลงของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี จํานวน 3.13 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของเงินมดัจําค่า
เช่าและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนอีก 2.47 ล้านบาท 
 
หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 140.66 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากสิน้ปี 2560 เป็นจํานวน 16.35 

ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 29.00 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
6.16 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของสํารองเงินชดเชยเลิกจ้าง 14.12 ล้านบาท การลดลงของหนิส้ินหมนุเวียนอ่ืน 0.50 ล้านบาท 
การลดลงของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.39 ล้านบาท การลดลงของสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7.30 ล้าน
บาท และการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.55 ล้านบาท 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 1,839.34 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิน้ปี 2560เป็น
จํานวน 30.85 ล้านบาท ปัจจยัหลกัมาจากการจ่ายเงินปันผล 192.50 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของกําไรเบ็ดเสร็จรวม 158.55 ล้าน
บาท ตลอดจนการรับเงินคา่หุ้นจากบริษัทร่วมทนุท่ีราชอาณาจกัรกมัพชูา 3.09 ล้านบาท 
 
สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิ 

กระแสเงนิสด 

ปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 544.08 ล้านบาท เป็นผลมาจาก 

- กระแสเงินสดใช้ไปจากการดําเนินงาน 172.68 ล้านบาท เป็นผลมาจากการซือ้สนิค้าและจ่ายเงินมดัจําคา่สนิค้า  
- กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุ 191.27 ล้านบาท สาเหตมุาจากการลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราว และซือ้สินทรัพย์ท่ีใช้

ในการประกอบธุรกิจตามปกติ 

- กระแสเงินสดใช้ไปจากการจดัหาเงิน 190.05 ล้านบาท มาจากการจ่ายเงินปันผล และจ่ายชําระหนีส้ินตามสญัญา
เช่าการเงินพร้อมดอกเบีย้ 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)-- 

       อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)          16.04           14.95             3.73  

       อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)          11.18           13.20             2.44  

       อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)          (1.49)            1.56             1.28  

       อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)            5.98             5.90             6.74  

       ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)          60.17           60.98           53.40  

       อตัราสว่นหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลือ (เทา่)             1.88             3.36             4.62  

       ระยะเวลาการขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั)         191.39         107.14           77.95  

       อตัราสว่นการหมนุเวียนของเจ้าหนี ้(เทา่)          35.84           18.64           19.56  

       ระยะเวลาในการชําระหนี ้(วนั)          10.05           19.32           18.40  

       Cash Cycle (วนั)          41.52         148.81         112.94  

อัตราส่วนความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

       อตัรากําไรขัน้ต้น (%)          51.13           52.09           53.16  

       อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%)          15.75           22.42           27.56  

        EBITDA (%)          18.30           24.86           29.70  

       อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%)        (98.00)          88.29           63.78  

       อตัรากําไรสทุธิ (%)          13.72           19.10           21.90  

       อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%)            8.52           17.86           51.37  

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

       อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (%)            7.87           15.59           37.33  

       อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)        115.42         150.85         256.48  

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

       อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)            0.08             0.08             0.32  

       อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา่)      (519.59)        819.40      1,096.44  

       อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เทา่)          (0.82)            0.59             0.71  

       อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)          46.37           86.57         115.72  
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ภาคผนวก 
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    เอกสารแนบ 1 
1. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(28/12/61) 

ร้อยละ  

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

พลเอกไพรชั โพธิอุ์บล 

ประธานกรรมการ 

และกรรมการอสิระ 

 

62 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ          

โรงเรยีนแผนทีท่หาร กรมแผนทีท่หาร 

 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่123/2016 

0.09 - 2559 - ปัจจุบนั 

 

2559 - ปัจจุบนั 

 

2561 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2561 – ปัจจุบนั 

 

2560 - ปัจจุบนั 

 

2560 - ปัจจุบนั 

 

 

2560 - ปัจจุบนั 

 

2559 - 2561 

 

2558 - 2559 

 

2556 - 2558 

 

ประธานกรรมการ 

และกรรมการอสิระ  

กรรมการอสิระ 

 

หวัหน้าคณะทาํงาน 

 

 

 

 

อนุกรรมการกลัน่กรองดา้น

ยุทธศาสตร ์ 

ทีป่รกึษาประธานกรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ 

 

ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์

 

ผูท้รงคุณวุฒพิเิศษ  

(อตัราพลเอก) 

เจา้กรมการสือ่สารทหาร 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

บมจ. 2 เอส เมทลั 

 

สาํนกังานคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์และกจิการ

โทรคมนาคมแหง่ประเทศ

ไทย  

สถาบนัเทคโนโยลป้ีองกนั

ประเทศ 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 

 

สภาองคก์ารสงเคราะห์

ทหารผา่นศกึในพระบรม

ราชปูถมัภ์ 

สหกรณ์ออมทรพัย ์

กรมแผนทีท่หาร 

สหกรณ์ออมทรพัย ์

กองบญัชาการกองทพัไทย 

กองบญัชาการกองทพัไทย 

 

กองบญัชาการกองทพัไทย 

 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ผลติและบรกิารจดัจาํหน่าย

ผลติภณัฑเ์หลก็ครบวงจร 

หน่วยงานราชการ 

 

 

 

 

องคก์ารมหาชน 

 

ธุรกจิดา้นสือ่สารโทรคมนาคม 

 

หน่วยงานราชการ 

 

 

หน่วยงานราชการ 

 

หน่วยงานราชการ 

 

หน่วยงานราชการ 

 

หน่วยงานราชการ 
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2552 - 2556 ผูท้รงคุณวุฒพิเิศษ 

(อตัราพลโท) 

กองบญัชาการกองทพัไทย 

 

หน่วยงานราชการ 

นางสาวพาพชิญ์ วงศไ์พฑรูยปิ์ยะ

กรรมการ ประธาน

กรรมการบรหิารและประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

(กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนั

บรษิทัฯ) 

 

32 Master of Business Administration, Babson 

College, USA 

 

ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี  

สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่123/2016 

39.55 พีส่าวของ          

นายภาสวชิ 

 วงศไ์พฑรูยปิ์ยะ 

2559 - ปัจจุบนั 

 

 

2559 - ปัจจุบนั 

2558 - ปัจจุบนั 

2557 - 2559 

 

2555 - 2557 

 

กรรมการ ประธาน

กรรมการบรหิาร และ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

กรรมการและผูช้ว่ย

กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

. 

 

บจ. เบเนฟิท ชสู ์

บจ. รชิ สปอรต์ โฮลดิง้  

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ

 

ผลติรองเทา้ 

โฮลดิง้ 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

นายสมโรจน์ ศริโิสภณา 

กรรมการและรองประธาน

กรรมการบรหิาร 

 

(กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนั

บรษิทัฯ) 

 

60 ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช,ี มหาวทิยาลยัธุรกจิ

บณัฑติย ์

 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่123/2016 

0.06 - 2559 - ปัจจุบนั 

 

2559 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั 

 

2552 - ปัจจุบนั 

 

2544 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการและรองประธาน

กรรมการบรหิาร 

กรรมการ 

ทีป่รกึษาดา้นบญัชแีละ

การเงนิ 

ทีป่รกึษาดา้นบญัชแีละ

การเงนิ 

ทีป่รกึษาดา้นบญัชแีละ

การเงนิ 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

บจ. เบเนฟิท ชสู ์

บจ. ทมีสตวีโิดร ์

 

บจ. คอบบรา้ เฟรท เทรด

วนิด ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

บจ. แมคโครฟาร ์ 

 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ผลติรองเทา้ 

ขนถ่ายสนิคา้ทางทะเล 

 

ขนสง่ 

 

โรงงานผลติยา 

นายเชดิชาย ประสงคผ์ลชยั 

กรรมการและรองประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารสายงาน

ปฏบิตักิาร 

 

(กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนั

บรษิทัฯ) 

60 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 

สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่130/2016 

- - 2559 - ปัจจุบนั 

 

 

2558 - 2559 

 

2554 - 2558 

กรรมการและรองประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร สายงาน

ปฏบิตักิาร 

รองประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร สายงานปฏบิตักิาร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

นายมานิต นิธปิระทปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 

63 ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตร์

อุตสาหกรรม/พฒันาการเศรษฐกจิ   

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 

0.06 - 2559 - ปัจจุบนั 

 

ม.ิย.2560 - ปัจจุบนั 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

บมจ. อามา่ มารนี 

 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

บรกิารขนสง่สนิคา้เหลวทางเรอื

ระหวา่งประเทศ 
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ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์สาขาทฤษฎี

เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

หลกัสตูร Directors Certification Program 

(DCP) รุน่ที ่225/2016 

 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่126/2016 

2558 - 2560 

 

2557 - ปัจจุบนั 

2558 - 2559 

2556 - 2559 

 

 

 

2557 - 2558 

 

2555 - 2558 

2554 - 2556 

กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

 

ทีป่รกึษาดา้นยุทธศาสตร์

การจดัเกบ็ภาษ ี 

กรรมการ 

รองอธบิด ี

บมจ. บางปะกง 

เทอรม์นิอล 

บมจ. ทา่อากาศยานไทย 

บมจ. พทีจี ีเอน็เนอย ี

บมจ. เอน็อพี ี 

อสงัหารมิทรพัย ์และ

อุตสาหกรรม 

 

กรมสรรพากร 

 

องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร 

กรมสรรพากร 

ทา่เทยีบเรอื 

 

ทา่อากาศยาน 

คา้ปลกีและคา้สง่น้ํามนัเชือ้เพลงิ 

ผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์

พลาสตกิ 

 

 

หน่วยงานราชการ 

 

รฐัวสิาหกจิ 

หน่วยงานราชการ 

นายชยัศกัดิ ์องัคส์วุรรณ 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 

69 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์สาขาการจดัการ

ภาครฐัและเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร

ศาสตร ์

 

ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

หลกัสตูร Directors Certification Program 

(DCP) รุน่ที ่129/2010 

 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่51/2006 

 

หลกัสตูร The Role of Chairman (RCP)  

รุน่ที ่13/2006 

0.06 - 2559 - ปัจจุบนั 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ  

 

 

รองประธานกรรมการและ 

กรรมการตรวจสอบ  

 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

บมจ. เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอร ์

 

 

บมจ. วนัทวูนั คอนแทคส ์

 

 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ผลติและจาํหน่ายชิน้สว่นอุปกรณ์

สาํหรบัเครื่องปรบัอากาศและ

เครือ่งทาํความเยน็ 

บรกิารบรหิารจดัการงานลกูคา้

สมัพนัธเ์ตม็รปูแบบ 

 

นายอุดม ตัง้มานะสกุล 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 

47 ปรญิญาตร ีคณะบญัช ีมหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่128/2016 

- - 2559 - ปัจจุบนั 

 

2544 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอสิระ 

กรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

บจ. โปร-แอ๊ค เซอรว์สิเซส 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ใหบ้รกิารสอบบญัช ี
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นายนิมติ ศุภรประเสรฐิ 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สาย

งานบญัชแีละการเงนิ 

46 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการจดัการ

เชงิกลยุทธ ์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ี

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่123/2016 

- - 2558 - ปัจจุบนั 

 

 

2557 - 2558 

2556 - 2557 

 

2544 - 2556 

กรรมการบรหิารและรอง

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สายงานบญัชแีละการเงนิ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

 

บมจ. เอส เอฟ คอรป์อเรชัน่ 

บมจ. พเีออ ี(ประเทศไทย) 

 

บจ. เป็ปโป้ แฟชัน่ กรุ๊ป 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

 

โรงภาพยนตร ์

ใหบ้รกิารวศิวกรรมในธุรกจิ

น้ํามนัและก๊าซธรรมชาต ิ

คา้ปลกีเครือ่งแตง่กาย  

นายภาสวชิ วงศไ์พฑรูยปิ์ยะ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

29 Bachelor of Chemical Engineering, 

University College London, UK 

 

 

 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่154/2018 

39.49 น้องชายของ

นางสาวพา

พชิญ์ วงศ์

ไพฑรูยปิ์ยะ 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2561 - ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

2555 - 2558 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันา

ธุรกจิ 

เลขานุการบรษิทัฯ 

 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการโครงการ 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

บจ. รชิ สปอรต์ โฮลดิง้ 

บจ. คาราทามะ 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

โฮลดิง้ 

นําเขา้วตัถุดบิอาหารและ

รา้นอาหาร 

นางศริพิร   นิยมเวช 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

52 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาบญัช ี

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

- - 2561 - ปัจจุบนั 

 

2557-2560 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

บมจ.โรแยล ซรีามคิ 

อุตสาหกรรม 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

ผลติ นําเขา้ จาํหน่ายกระเบือ้งปู

พืน้ บุผนงั 
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2.  รายละเอียดเก่ียวกบัเลขานุการบริษทัฯ 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(28/12/61) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายภาสวชิ วงศไ์พฑรูยปิ์ยะ 

เลขานุการบรษิทัฯ 

29 Bachelor of Chemical Engineering, University 

College London, UK 

 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่154/2018 

39.49 น้องชายของ

นางสาวพา

พชิญ์ วงศ์

ไพฑรูยปิ์ยะ 

2561 - ปัจจุบนั 

 

เลขานุการบรษิทัฯ 

 

บมจ. รชิ สปอรต์ 

 

ผลติ จดัหา และจาํหน่ายรองเทา้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายอื่น  ๆ 

 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบเลขานุการบริษทัฯ 

1. ดแูลและใหค้าํแนะนําแก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั และตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 

2. รบัผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ดแูลประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองทีป่ระชุมดงักลา่ว 

3. ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบเป็นไปตามระเบยีบและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

4.1 ทะเบยีนกรรมการ  

4.2 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

4.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  

4.4 รายงานประจาํปีของบรษิทั  

4.5 รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร  
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3.  รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษทัฯ ในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

รายช่ือ 
ตาํแหน่ง 

ในบริษทัฯ 

ตาํแหน่งในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

พลเอกไพรชั โพธิอุ์บล C   /       

นางสาวพาพชิญ ์วงศไ์พฑรูยปิ์ยะ /, //, M / /        

นายสมโรจน์ ศริโิสภณา /, // /         

นายเชดิชาย ประสงคผ์ลชยั /, //, M          

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

นายชยัศกัดิ ์องัคส์วุรรณ /, AC       /, AC /, AC  

นายอุดม ตัง้มานะสกุล /, AC         / 

นายนิมติ ศุภรประเสรฐิ //, M          

นายภาสวชิ วงศไ์พฑรูยปิ์ยะ M  /        

นางศริพิร นิยมเวช M          

 

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ   

 // =  กรรมการบรหิาร M =  ผูบ้รหิาร  

 

 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 

 

1. บรษิทั เบเนฟิท ชสู ์จาํกดั 6. บรษิทั บางปะกง เทอรม์นิอล จาํกดั (มหาชน) 

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

3. บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 8. บรษิทั วนัทวูนั คอนแทคส ์จาํกดั (มหาชน) 

4. บรษิทั อามา่ มารนี จาํกดั (มหาชน) 9. บรษิทั โปร-แอ๊ค เซอรว์สิเซส จาํกดั 

5. บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
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	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี
	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
	18. สำรองค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างและสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
	บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 15 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท) (2560: จำนวน 2.5 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1.6 ล้านบาท))
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 14 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 14 ปี) (2560: 15 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 15 ปี))
	สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
	ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
	เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับ...
	19. สำรองตามกฎหมาย
	ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ...
	รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้
	21.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	16.__13. การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ
	17.__1.ภาคผนวก
	ภาคผนวก

	17.__2.เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร

	4.ปกหลัง  Annual report 18 (TH)

