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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

 ปี 2562 เป็นปีท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงอยู่ในภาวะการชะลอตวัอย่างต่อเน่ืองจากผลกระทบของ

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ประกอบกับสถานการณ์เงินบาทแข็งค่าส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนกระทบถึงอตุสาหกรรมค้าปลีกด้วยเช่นกนั โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย

เท่ากับ 1,268 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับยอดขายของปีก่อน กําไรสทุธิเท่ากับ 151 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากําไรสทุธิ

โดยรวมท่ีร้อยละ 11.9 ลดลงจากร้อยละ 12.4 ในปี 2561 เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นการ

จบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค รวมถึงรักษายอดขายและฐานลกูค้า  

 

 ในปี 2562 บริษัทฯ เน้นช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านออนไลน์มากขึน้ โดยการเข้าร่วมแคมเปญต่างๆ ในเว็บไซต์ 

Lazada และ Shopee รวมถึงการปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน ส่งผลให้มียอดขายและจํานวนผู้ เข้ามาชมเพิ่มขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง  ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยงัคงมุง่เน้นการทําการตลาดและโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในช่องทางนีเ้พ่ือเป็นการตอกยํา้แบ

รนด์สนิค้าให้แข็งแกร่ง นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้รับความไว้วางใจให้ได้รับสทิธิในการเป็นตวัแทนจดัจําหน่ายสนิค้าภายใต้

แบรนด์ BARREL (บาร์เรล) จากประเทศเกาหลีใต้ และ สนิค้าภายใต้แบรนด์  COLE HAAN จากประเทศสหรัฐอเมริกา แตเ่พียง

ผู้เดียวในประเทศไทย และราชอาณาจกัรกมัพชูา โดยสนิค้าแบรนด์ BARREL ได้เร่ิมจดัจําหน่าย ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2562 

ท่ีผ่านมา มีสาขาทัง้หมด 6 สาขา, แบรนด์ COLE HAAN มีสาขาทัง้หมด 5 สาขา ทําให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มี

จํานวนร้านค้าของบริษัทฯ เอง และเคาน์เตอร์จําหน่ายสนิค้าภายในห้างสรรพสนิค้า รวมทัง้สิน้ 188 แห่ง   

 

 สําหรับแผนการดําเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมีแผนท่ีจะขยายสาขาและปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความ

ทันสมยั  การขยายการจัดจําหน่ายในช่องทางออนไลน์ รวมถึงจัดกิจกรรมการตลาดและประชาสมัพนัธ์แบรนด์สินค้าให้

เป็นท่ีรู้จักผ่านทางช่องทางต่างๆ รวมถึงผ่านทางส่ือสงัคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้าได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ  และการเพิม่แบรนด์สนิค้าใหม่ๆ  เข้ามาจดัจําหน่ายเพ่ือสร้างความแขง็แกร่งให้แก่ธรุกิจ 

 

 ในนามของบริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้น พนัธมติรทางธรุกิจ คูค้่า ลกูค้า ฝ่าย

บริหารและพนักงานทกุท่าน ท่ีมีส่วนในการสนับสนนุในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างดีมาโดยตลอด และขอบคณุผู้

ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทเป็นอย่างดีเสมอมา  บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ โปร่งใส 

ระมดัระวงั ภายใต้หลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีควบคูก่ับการมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

ร่วมผลกัดนัให้ทกุภาคสว่นเตบิโตไปด้วยกนัอย่างมัน่คงและยัง่ยืน 

 

 

 

                                     

     

พลเอก ไพรัช โพธ์ิอบุล     นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ              

   ประธานกรรมการ                                                                     ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ มี

ความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 
 
  นายมานิต นิธิประทีป  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  นายชยัศกัดิ ์องัค์สวุรรณ  กรรมการตรวจสอบ 

  นายอดุม ตัง้มานะสกลุ  กรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึง่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยสรุปสาระสําคญัของการปฏบิตังิานและการให้

ความเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
 
1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําปี 

2562 ร่วมกับผู้สอบบญัชีและฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงิน นโยบายการบญัชี และประมาณการท่ีสําคญั รวมทัง้ข้อสงัเกตจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ

ผู้สอบบญัชี จากการปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่ว  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่ งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปีของบริษัท

ฯ ได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั และมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 
2. สอบทานการปฏบัิตติามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากบัให้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามกฎหมาย

วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงข้อกําหนดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามกฎหมายอย่างถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงข้อกําหนดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ 
 
3. สอบทานข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการ

ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจําทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใสในการทํา

รายการ ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลู เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการท่ีเก่ียวโยงกันนัน้เป็นรายการท่ีได้ดําเนินการอย่างสมเหตสุมผล โปร่งใส 

อยู่ภายใต้ข้อตกลงเดียวกนั และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 
 
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบของผู้

ตรวจสอบภายในท่ีบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ได้ประชุมสรุปผลการ

ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในกบัผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร  
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม การตรวจสอบภายในมีความ

เป็นอิสระ และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางวชิาชีพ 
 
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี โดย

พจิารณาจากผลการปฏิบตังิานท่ีผา่นมา ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ รวมถึงคา่ตอบแทนงานบริการสอบบญัชี  
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ

กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี สําหรับปี 2563 โดยมีรายช่ือของผู้สอบบญัชี คือ นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ เลข

ทะเบียน 3972 หรือนางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์  เลขทะเบียน 4496 หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 

5872 หรือนางสาวรสพร  เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
 
 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ ตลอดจน

แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) โดยไมมี่ข้อจํากดัในการได้รับ

ข้อมลู ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนเอง 

เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ

ตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

       

                               

      

             นายมานิต นิธิประทีป 

      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

             21 กมุภาพนัธ์ 2563 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 วสัิยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

 

วสัิยทัศน์ (Vision) 

 บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยมุง่หวงัจะเป็นบริษัทชัน้นําในด้านแฟชัน่และไลฟ์สไตล์ในระดบั

สากล ด้วยการเป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าท่ีมีช่ือเสียง และสามารถตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าได้อย่างดีเย่ียมโดยมีสินค้าท่ีมีความหลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมีความแตกต่างกัน

ตามโอกาสและสถานท่ี เราจะดําเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพเพ่ือความยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงของ

วงการธรุกิจในด้านแฟชัน่ 

 

พันธกิจ (Mission) 

 สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า ด้วยการสง่มอบผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ ทนัสมยั และตอบโจทย์ความต้องการ

ของลกูค้าได้อย่างครอบคลมุและมีประสทิธิภาพ 

 ดําเนินธรุกิจอย่างโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล มีคณุธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

 สร้างพนัธมติรทางการค้าโดยมุง่เน้นการทํางานร่วมกนัภายใต้หลกัของความเป็นหุ้นสว่นทางธรุกิจแบบยัง่ยืน 

 พฒันาองค์ความรู้ ศกัยภาพ ทกัษะ และความเช่ียวชาญของบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง ทําให้พนกังานทกุคนทํางาน

ร่วมกนัอย่างมีความสขุ สามารถเตบิโตก้าวหน้าในองค์กร 

 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

 บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมุ่งหวังท่ีจะเป็นองค์กรชัน้นําระดับสากลในด้านการจัด

จําหน่ายรองเท้าและสนิค้าแฟชัน่สนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทฯ ได้รับลขิสทิธ์ิจากตา่งประเทศ บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ี

จะสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และกลุ่มลกูค้าด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมยั มีคณุภาพ และได้รับการ

ออกแบบให้สวมใสส่บาย ในราคาท่ีสมเหตสุมผล โดยมีช่องทางการขายท่ีเข้าถึงง่ายและสะดวกสบายพร้อมให้บริการแก่

ลกูค้าอย่างทัว่ถึง 

 

เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ  

 เปา้หมายทางธุรกิจของบริษัทฯ คือ การบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และดําเนินธรุกิจด้วยความรอบคอบ

และทันตอ่สถานการณ์เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ทัง้นี ้กลยุทธ์ท่ีจะใช้เป็นกลไกท่ีสําคญัท่ีจะทําให้บริษัทฯ 

บรรลเุปา้หมายดงักลา่วสามารถสรุปได้ดงันี ้

 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

 นําเสนอผลติภณัฑ์ท่ีหลากหลายและมีคณุภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและเน้นการสร้างการรับรู้

ในแบรนด์ (Brand Recognition) ให้เดน่ชดั และเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย 
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ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 

 บริษัทฯ ต้องการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าโดยการเปิดร้านค้าปลีกของตนเอง (Mono Brand Store) และ

เคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าในห้างค้าปลีกเพ่ือให้มีจุดขายครอบคลุมพืน้ท่ีทั่วประเทศ ตลอดจนจัดจําหน่ายสินค้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ 

 

ด้านการขยายธุรกิจ 

 บริษัทฯ มีนโยบายการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง ทัง้ในสว่นท่ีเป็นการเพิม่ผลติภณัฑ์ท่ีบริษัท

ฯ ได้รับสทิธิในการจดัจําหน่าย เพ่ือให้ครอบคลมุผลิตภณัฑ์ทกุระดบัราคา รวมทัง้ขยายพืน้ท่ีในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ไปยงัตา่งประเทศ 

 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการบริหารจัดการภายในทกุภาคส่วน ตัง้แต่การจัดซือ้ผลิตภณัฑ์ การบริหารจัดการ

สนิค้าคงคลงั การจดัสง่สนิค้าอย่างมีประสทิธิภาพ การบริหารจดัการร้านค้า ตลอดจนบริหารบคุลากรให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในการพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพรองรับการเตบิโตของบริษัทฯ ตัง้แตก่ารสรรหาบุคลากร

ท่ีมีความรู้ ความสามารถ การพฒันาบุคลากรให้สามารถเติบโตภายในองค์กรได้ ตลอดจนการให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม

โดยใช้หลกัเกณฑ์การพจิารณาจากผลงานอย่างชดัเจน เพ่ือสร้างขวญั และกําลงัใจให้กบัพนกังานทกุคน 

 

ค่านิยมองค์กร (Values) 

 เราสร้างรากฐานของบริษัทด้วยคา่นิยม “RSPT”  

 

R = Responsibility for society and environment ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 

 

S = Service Mind มีทศันคตท่ีิดีในการให้บริการลกูค้า 

 

 

P = Partnership เป็นพนัธมิตรท่ีดีกบัทกุฝ่าย ทัง้คูค้่า ลกูค้า ชมุชนและ 

 ทกุคนในองค์กร 

 

T = Teamwork การทํางานเป็นทีมด้วยจดุมุง่หมายร่วมกนัอย่างมีพลงั  

 เพ่ือให้บรรลทุกุเปา้หมายท่ีวางไว้ 
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1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

ปี 2544  จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทในช่ือ “บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด”  ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 

25 กนัยายน 2544  

ปี 2546 บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก Converse Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าภายใต้

ตราสนิค้า Converse แตเ่พียงผู้เดียวในประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เร่ิมจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า 

Converse ผา่นเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าในห้างสรรพสนิค้าชัน้นําในเครือเดอะมอลล์ โตควิ และ ซุปเปอร์

สปอร์ต และได้เปิดร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เอง ในเชตกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่าง ๆ ทัง้ในภาคใต้ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัตก 

ปี 2549 บริษัทฯ ขยายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เอง ไปยงัภาคเหนือ โดยเปิดสาขาแรกในจงัหวดัเชียงใหม ่

ปี 2550 จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท เบเนฟิท ชูส์ จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 2,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 27 กันยายน 

2550 เพ่ือประกอบธรุกิจผลติรองเท้า 

ปี 2551 เร่ิมจําหน่ายสินค้าผ่านเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล โดยสาขาแรก คือ 

เซ็นทรัล 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 ถือหุ้นเดมิ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ 

ปี 2555 บริษัทฯ ขยายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เองไปยงัภาคตะวนัออก โดยเปิดสาขาแรกในจงัหวดัชลบรีุ 

ปี 2557 บริษัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ 1,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ และจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น

ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557 มีมตอินุมตัิให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามญัของ บริษัท เบเนฟิท 

ชูส์ จํากัด (“BNS”) โดยการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท เบเนฟิท ชูส์ จํากดั จํานวน 500,000 หุ้น ใน

ราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งภายหลงัการซือ้หุ้นดงักลา่วทําให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน BNS คิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ 96.15 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ BNS 

ปี 2558 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เบเนฟิท ชส์ู จํากดั จากผู้ถือหุ้นเดมิ 4 ราย จํานวนหุ้นรวม 19,998 หุ้น 

ในราคาตามมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 99.99 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ BNS 

ปี 2559 บริษัทฯ เพิม่ทนุจดทะเบียนอีก 150,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทนุจด

ทะเบียน 350,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 1,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 

บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ ได้รับ

สิทธิจาก Pony International Limited ประเทศฮ่องกง ในการผลิตและจัดจําหน่ายสนิค้าประเภทรองเท้า 

เสือ้ผ้า และเคร่ืองแต่งกายอ่ืน ภายใต้ตราสินค้า PONY แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย ราชอาณาจักร

กมัพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
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ปี 2560  บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 350,000,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 570,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จํานวน 2,200,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 100 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของกจิการ และจากท่ีประชุม

วสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมตอินมุตัใิห้บริษัทฯ ดําเนินการดงันี ้

1. แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั ภายใต้ช่ือ “บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน)” 

2. เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดมิหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

3. เพิม่ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ 570,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 

770,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ

จําหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป 95,000,000 หุ้น และจําหน่ายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 5,000,000 หุ้น 

 บริษัทฯ ได้เร่ิมจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า PONY ผ่านเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าใน

ห้างสรรพสนิค้าชัน้นํา โดยเร่ิมเปิดสาขาแรกในเซ็นทรัล เวสต์เกต เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 

 เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับสทิธิเพิม่เตมิจากทาง Converse ให้เป็นตวัแทนจําหน่าย

สนิค้าภายใต้ตราสนิค้า Converse แตเ่พียงผู้เดียวในประเทศกมัพชูา  

 บริษัทฯ ได้นําหุ้นสามญัของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเร่ิม

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นวนัแรกเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 

ปี 2561  บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ Melrose Avenue Company Limited ก่อตัง้บริษัทย่อย Rich Avenue 

Company Limited (“RAV”) ท่ีราชอาณาจักรกัมพูชา เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 

จํานวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 800 ล้านเรียลกมัพชูา ซึ่งบริษัทฯ ถือครองหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 

51   

 RAV เปิดเคาน์เตอร์จําหน่ายสนิค้าท่ีห้างอิออน มอลล์ แห่งท่ี 1 (AEON Mall 1) ในกรุงพนมเปญ 

ราชอาณาจักรกัมพชูา  เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 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 ท่ีจังหวดัเสียมเรียบ 1 สาขา 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 และท่ี The Park ในกรุงพนมเปญ อีก 1 สาขา เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 

ปี 2562  บริษัท เบเนฟิท ชูส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นผู้ผลิตสนิค้าให้แก่บริษัทฯ ได้เลิกประกอบ

กิจการ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ปรับแผนการจดัหาสนิค้าโดยการสัง่ซือ้จากคูส่ญัญาแทน 

 RAV ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนครัง้แรกจากเดิม 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 400,000 

เหรียญสหรัฐอเมริกา และครัง้ท่ีสองจาก 400,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 2,000,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา โดยได้เรียกชําระค่าหุ้นแล้วรวม 1,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ยังคงสดัส่วนการ

ถือครองหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 51 ไมมี่การเปล่ียนแปลง 
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 บริษัทฯ ได้ต่อสญัญาการเป็นตวัแทนผลิตและจดัจําหน่ายสินค้ารองเท้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืน 

ภายใต้ตราสินค้า ”Converse” (คอนเวิร์ส) แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ลงนามในสญัญาการเป็นตวัแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองแต่งกาย

กีฬา (Sport wear) ภายใต้ตราสินค้า “BARREL” (บาร์เรล) จากประเทศเกาหลีใต้ แต่เพียงผู้ เดียวใน

ประเทศไทยและราชอาณาจกัรกมัพชูา  

 ตลอดจนลงนามในสญัญาการเป็นตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑ์รองเท้าและเคร่ืองหนงั ภายใต้ตรา

สนิค้า “COLE HAAN” (โคลฮาน) จากประเทศสหรัฐอเมริกา แตเ่พียงผู้เดียวในประเทศไทย 

 RAV ได้ลงนามในสญัญาการเป็นตวัแทนจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์รองเท้าและเคร่ืองหนัง ภายใต้

ตราสนิค้า “ECCO” (เอคโค) จากประเทศเดนมาร์ก แตเ่พียงผู้เดียวในราชอาณาจกัรกมัพชูา  

 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2562 เป็นดงันี ้
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

ประเภทกิจการและลักษณะการดาํเนินงาน 

 บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้า (Footwear) 

เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กายอ่ืน ๆ (Non-Footwear) ภายใต้ตราสนิค้าชัน้นําจากตา่งประเทศ  

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจาํหน่าย  

 ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ จัดจําหน่ายมี 4 ตราสินค้า ประกอบด้วย ตราสินค้า CONVERSE, PONY, 

BARREL และ COLE HAAN โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

 

(I) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Converse 

Converse เป็นแบรนด์รองเท้าผ้าใบจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีประวตัิยาวนานกว่า 100 ปี ทําให้รองเท้า Converse ท่ีมี

สญัลกัษณ์รูปดาว 5 แฉก เป็นท่ีรู้จกัและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาอย่างตอ่เน่ืองและยาวนาน จากเดมิท่ีเป็น

รองเท้าสําหรับใส่เล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมินตนั และสเก็ตบอร์ด จนพฒันากลายมาเป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์

สําหรับทกุเพศทุกวยัท่ีสามารถสวมใสไ่ด้ในทุกโอกาส ด้วยรูปทรงและดีไซน์ท่ีคลาสสิก มีความเป็นเอกลกัษณ์   

ผลิตภัณฑ์ของ Converse สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

 1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้า (Footwear) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ โดยสามารถ

แบง่เป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย  

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

CONS Star Player และรุ่น Jack Purcell เป็นสนิค้าท่ีมีจําหน่ายตลอดปี  

 2) รองเท้ากลุ่มแฟช่ัน (Fashion) เป็นรองเท้าท่ีมีการออกแบบให้มีความทันสมยัและมีดีไซน์ท่ีเปล่ียนไป

ตามกระแสความนิยมในแต่ละขณะ ซึ่งจะมีทัง้รุ่นท่ีออกแบบใหม่ในแต่ละซีซั่น และการนํารองเท้ารุ่นท่ีเป็นกลุ่ม Basic  มา

ปรับเปล่ียนวสัดดุ้านบนของรองเท้าท่ีต่างออกไปจากรุ่น Basic เพ่ือให้รองเท้ามีความทนัสมยัแตย่ังคงไว้ด้วยรูปทรงเดิมตาม

แบบฉบบัของ Converse ตลอดจนการออกแบบรองเท้ารูปแบบใหม ่และการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการผลิตรองเท้า

เพ่ือตอบสนองต่อกระแสแฟชั่นและความนิยมของกลุ่มลกูค้าท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีทัง้รองเท้าท่ีออกแบบโดย

ดีไซน์เนอร์ของ Converse รองเท้าท่ีเป็นการร่วมออกแบบระหว่างดีไซน์เนอร์ของ Converse และดีไซน์เนอร์ช่ือดงัของแบ

รนด์ระดบัโลก (Collaboration) และรองเท้าท่ีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของบริษัทฯ  

 1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ (Non-Footwear) นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์รองเท้าซึ่งเป็น

สนิค้าหลกัแล้ว บริษัทฯ ยงัจําหน่ายสนิค้าประเภทเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กายอ่ืนๆ เพ่ือให้สนิค้าของบริษัทฯ มีความหลากหลาย

ครอบคลมุสนิค้าทุกประเภทตัง้แตศ่รีษะถึงปลายเท้า โดยสนิค้ากลุ่ม Non-Footwear จะมีการปรับเปล่ียนดีไซน์ใหม่ๆ  ในทกุซี

ซั่น เพ่ือตอบสนองต่อเทรนด์แฟชัน่ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่ยังคงไว้ด้วยเอกลกัษณ์ตามแบบฉบบั Converse โดยสินค้า

กลุม่ Non-Footwear ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์เสือ้ผ้า (Apparel) ผลติภณัฑ์กระเป๋า (Bags)  และสนิค้าประเภทเคร่ืองแต่งกาย

อ่ืนๆ (Accessories) เช่น หมวก ถงุเท้า เป็นต้น 
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(II) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า PONY  

PONY เป็นแบรนด์รองเท้าผ้าใบจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีประวัติยาวนานมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1972 โดยเร่ิมแรกเป็น

รองเท้าท่ีออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีพิเศษเพ่ือให้เหมาะสําหรับการเล่นกีฬา ต่อมาได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ไปยัง

รองเท้าไลฟ์สไตล์ท่ีครอบคลมุกลุม่ลกูค้าทัง้ผู้ชายและผู้หญิง มีจดุเดน่เป็นสญัลกัษณ์ “PONY Chevron” มีดีไซน์เรียบง่าย

สามารถสวมใสไ่ด้สําหรับในทกุโอกาสและสถานท่ี  

ผลิตภัณฑ์ของ PONY สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

 1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้า (Footwear) แบง่ได้เป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 

 1) รองเท้ากลุ่มเบสิค (Basic) เป็นรองเท้ารุ่นท่ีมีดีไซน์เรียบง่ายสวมใส่ได้ทัง้ผู้ชายผู้หญิง ประกอบด้วย

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

รองเท้าในกลุม่ Basic เป็นสนิค้าท่ีมีจําหน่ายตลอดปี 

 2) รองเท้ากลุ่มแฟช่ัน (Fashion) เป็นรองเท้าท่ีออกแบบให้มีดีไซน์เข้ากบักระแสนิยมในแต่ละซีซัน่ โดยมี

ทัง้รุ่นท่ีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของบริษัทฯ รุ่นท่ีออกแบบดีไซน์เนอร์ของ PONY และรุ่นท่ีเป็นการออกแบบร่วมกนัระหว่าง

ดีไซน์เนอร์ของ PONY กบัแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียง (Collaboration)  

 1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ (Non-Footwear) กลุ่มผลิตภัณฑ์ Non-Footwear 

ภายใต้ตราสินค้า PONY ประกอบด้วยเสือ้ผ้า กระเป๋า และหมวก ซึ่งมีความโดดเดน่ด้วยสญัลกัษณ์  “PONY Chevron” 

และมีความหลากหลายทัง้ในรูปดีไซน์ท่ีมีเอกลกัษณ์และรูปแบบท่ีเรียบง่ายไปถึงรุ่นแฟชัน่ท่ีมีลวดลายและสีสนัแปลกใหม่

ตามกระแสนิยม 

 

(III) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า BARREL 

BARREL เป็นแบรนด์ผู้ นําเสือ้ผ้าแฟชั่นแนวสปอร์ตแวร์และแอคทีฟแวร์ โดยมียอดขายสินค้าในกลุ่ม Watersport เป็น

อนัดบั 1 ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมี BARREL GIRL เหลา่พรีเซนเตอร์สาวชาวเกาหลีท่ีคดัมาจาก ดารา ไอดอล ระดบั A-

list ท่ีจะมีช่วยเสริมความเป็นแฟชัน่ให้กบัตราสนิค้า พร้อม BARREL TEAM กลุม่นกักีฬาท่ีจะมาเสริมความมัน่ใจวา่สินค้า

นัน้นอกจากจะสวยแล้ว ยังมีคณุภาพท่ีดี และได้คดัเลือกให้ถ่ายทอดออกมาในกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น ดํานํา้ เซิร์ฟบอร์ด โต้

คล่ืน ซึ่งเป็นท่ีมาของ สโลแกน “Life is Swell”  

ผลิตภัณฑ์ของ BARREL สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

 1.1 BARREL Watersports/Swim สนิค้ากลุม่หลกัท่ีใช้เนือ้ผ้าเป็นวสัดรุะดบัพรีเม่ียม การตดัเย็บปราณีต เนือ้ผ้า

กนัรังสี UPF50+ แห้งเร็วระบายอากาศ ยืดหยุ่น 4 ทิศทาง 

 1.2 BARREL Fit สินค้ากลุ่มแอคทีฟแวร์ ท่ีมีความต้องการสูงในตลาดออกกําลังกายปัจจุบัน จะเน้นให้มี

คณุภาพและสีท่ีมีความโดดเดน่สไตล์เกาหลีซึ่งกําลงัเป็นท่ีนิยมในกลุ่มลกูค้า 

 1.3 BARREL Accessories สินค้าท่ีจะมาช่วยเติมเต็มลคุ ไม่ว่าจะเป็นหมวก กระเป๋า แว่นตา ท่ีนอกจากจะมี

ความเป็นแฟชัน่แล้วยงัผลติมาจากวสัดคุณุภาพดี 

 

(IV) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า COLE HAAN 

COLE HAAN เป็นแบรนด์จากนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีประวตัิยาวนานตัง้แต่ปี ค.ศ. 1928 โดยเร่ิมต้นจาก

ผลติภณัฑ์ประเภทรองเท้าหนงัสําหรับสภุาพบรุุษ และสภุาพสตรี ตลอดจนเสือ้ผ้า และเคร่ืองแต่งกายอ่ืน ๆ ซึ่งคลอบคลมุ

ทุกส่วนตัง้แต่ศรีษะจรดปลายเท้า ผ่านความพิถีพิถัน การดูแลเอาในใส่การตัดเย็บอย่างเรียบหรู ดูทันสมัย และเป็น
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เอกลกัษณ์  โดยได้หลอมรวมคณุสมบตัิพิเศษและเทคโนโลยีท่ีได้ผ่านการวิจยัจากทางประเทศสหรัฐอเมริกา บวกกับการ

ตดัเย็บด้วยมืออย่างประณีต ซึ่งนําไปสู่ความสบายในการสวมใส่ ในทุกโอกาสการใช้งาน โดยสนิค้าจัดอยู่ในกลุ่มสินค้า

ระดบัราคาสงู เจาะกลุม่ลกูค้าท่ีมีไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวติในเมือง 

ผลิตภัณฑ์ของ COLE HAAN สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้า (Footwear) แบง่ได้เป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 

1) รองเท้าหนัง (Dress shoes) สินค้าของสภุาพบุรุษและสภุาพสตรี สําหรับใส่ในรูปแบบการใช้งาน

อย่างเป็นทางการ ซึ่งสนิค้าในแต่ละรุ่นจะมีเทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้ลกูค้าสวมใสได้อย่างนุ่มสบาย บนความเรียบหรู อย่างมี

เอกลกัษณ์ 

2) รองเท้าสปอร์ต (Sneaker shoes) เป็นรองเท้าท่ีเน้นรูปลกัษณ์ให้เหมาะกับกระแสนิยมของผู้บริโภค 

ท่ีต้องการสนิค้าท่ีมีความสปอร์ต และสามารถสวมใสไ่ด้ในทกุโอกาส 

1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ (Non-Footwear)  สนิค้าประเภทเสือ้ผ้า กระเป๋าและ 

เคร่ืองแตง่กายอ่ืน  โดยปรับเปล่ียนดีไซน์ใหมใ่นทกุซีซัน่เพ่ือตอบสนองตอ่เทรนด์แฟชัน่ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

 

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ คือ กลุม่นักเรียน นิสิต นักศึกษา วยัรุ่น วยัทํางาน ท่ีมีรายได้ระดบัปานกลางถึงสูง 

และกลุม่ลกูค้าวยักลางคน ตลอดจนรวมถึงกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาต ิ

 

 

3. ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

 3.1 การจําหน่ายในลักษณะขายปลีก เป็นการจําหน่ายให้แก่ลกูค้ารายย่อยทั่วไป ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ช่องทาง 

ดงันี ้

 1) ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เอง (Mono Brand Store) เป็นร้านท่ีจําหน่ายเฉพาะสินค้าภายใต้ตรา

สินค้า Converse เท่านัน้ซึ่งจะมีขนาดตัง้แต่ 80-100 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารจัดการร้านค้าเองทัง้หมด

ตัง้แต่การออกแบบ ตกแต่ง ตลอดจนการบริหารการขายสินค้า และการบริหารสต็อกสินค้า ทัง้นี ้ร้านค้าปลีกทัง้หมดของ

บริษัทฯ มีลกัษณะเป็นการเช่าพืน้ท่ีจากผู้ให้เช่า ซึ่งจะมีทัง้ร้านท่ีอยู่ในศนูย์การค้าชัน้นําและอาคารพาณิชย์ในแหลง่ชมุชน  

 2) เคาน์เตอร์จาํหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า (Shop-in-Shop) เป็นการจําหน่ายสนิค้าในลักษณะ

การฝากขายผ่านเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าชัน้นําตา่ง ๆ เช่น ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสนิค้าโร

บนิสนั ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์ และซูเปอร์สปอร์ต เป็นต้น รวมทัง้ห้างสรรพสนิค้าท้องถิ่นในแตล่ะจงัหวดั  

 3) การจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) ด้วยรูปแบบการค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน

ปัจจบุนั ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีตา่ง ๆ ทําให้พฤตกิรรมการซือ้สนิค้าของผู้บริโภคเปล่ียนไป บริษัทฯ จึง

ต้องเพิ่มช่องทางการค้าเพ่ือรองรับและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็วและตรงกับความ

ต้องการ โดยช่องทางออนไลน์นบัเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะเป็นท่ีจะได้รับความนิยมในอนาคต 

 3.2 การจําหน่ายในลักษณะขายส่ง เป็นการจําหน่ายสินค้าในลักษณะขายส่งให้แก่ลูกค้าท่ีเป็นร้านค้า

จําหน่ายเสือ้ผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬา ทัง้ในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่าย (Chain Stores) เช่น แอคทีฟ เนชั่น สปอร์ตโดม 
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และเอาท์เล็ท มอลล์ เป็นต้น และร้านค้าทั่วไป โดยแบ่งเขตการขายครอบคลมุทัง้ในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่าง ๆ 

เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้   

 

ตารางแสดงรายละเอียดจาํนวนสาขาในช่องทางการขายปลีก ปี 2560-2562 

 

ช่องทางการจัดจาํหน่าย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

ร้านค้าปลีกของกลุ่มบริษัทฯ       

CONVERSE 41 20.60 43 21.50 37 19.68 

เคาน์เตอร์จาํหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า       

CONVERSE 118 59.30 121 60.50 116 61.70 

PONY 40 20.10 36 18.00 25 13.30 

BARREL - - - - 5 2.66 

COLE HAAN - - - - 5 2.66 

รวม 199 100.00 200 100.00 188 100.00 

หมายเหต:ุ ไมร่วม Pop up store ท่ีมีอายสุญัญาเช่าไมถ่ึง 6 เดือน 

 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

 

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

ประเภทของรายได้ ปี 2560* ปี 2561* ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรองเท้า 

(Footwear) 

1,018.67 75.10 887.86 68.14 879.97 67.59 

รายได้จากการขายเสือ้ผ้า 

และเคร่ืองแตง่กายอ่ืน 

(Non-Footwear) 

329.43 

 

24.28 

 

385.34 29.57 388.36 29.83 

รวมรายได้จากการขาย 1,348.10 99.38 1,273.20 97.71 1,268.33 97.42 

รายได้อ่ืน 8.36 0.62 29.79 2.29 33.59 2.58 

รวมรายได้ทัง้หมด 1,356.46 100.00 1,302.99 100.00 1,301.92 100.00 
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โครงสร้างรายได้แยกตามช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ประเภทของรายได้ ปี 2560* ปี 2561* ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายปลีกร้านค้า

ของกลุม่บริษัท  

260.28 19.19 266.16 20.43 321.92 24.73 

ขายปลีกผา่นเคาน์เตอร์ใน

ห้างสรรพสนิค้า 

728.26 53.69 669.65 51.39 680.48 52.27 

ขายปลีกผา่นช่องทางออนไลน์ - - - - 12.65 0.97 

ขายสง่ 359.56 26.51 315.38 24.20 253.28 19.45 

รับจ้างผลติ - - 22.01 1.69 - - 

รวมรายได้จากการขาย 1,348.10 99.38 1,273.20 97.71 1,268.33 97.42 

รายได้อ่ืน** 8.36 0.62 29.79 2.29 33.59 2.58 

รวมรายได้ทัง้หมด 1,356.46 100.00 1,302.99 100.00 1,301.92 100.00 

หมายเหต*ุ: มลูค่ารายได้จากการขาย สําหรับปี 2560 – 2561 ได้ถกูปรับปรุงให้ปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายได้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ในปี 2562 

 

 

 

 

การจดัหาผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้ 

 

1. ส่ังซือ้สินค้าโดยตรงจากเจ้าของตราสินค้า หรือส่ังซือ้จากผู้ผลิตที่เจ้าของตราสินค้ากําหนด  

เป็นการสั่งซือ้สินค้าโดยตรงจากเจ้าของตราสินค้า หรือสั่งซือ้จากผู้ผลิตท่ีผ่านการคัดเลือกและรับรองมาตรฐานจาก

เจ้าของตราสนิค้า ซึ่งปกตแิล้วจะเป็นการสัง่ซือ้ลว่งหน้าประมาณ 4-6 เดือน ก่อนเร่ิมซีซัน่   

 

2. ว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตจากภายนอก (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) 

บริษัทฯ สามารถจัดหาสินค้าบางกลุม่ เช่น สินค้ากระเป๋า หมวก และถุงเท้า ท่ีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของบริษัทฯ ผ่าน

ผู้ รับจ้างผลิตภายนอก (OEM) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วเท่านัน้ แบบของสินค้า

ดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัจิากเจ้าของตราสินค้าก่อนจึงจะสามารถผลิตได้ บริษัทฯ จะคดัเลือกโรงงานผู้ รับจ้างผลิตโดย

พิจารณาจากต้นทุน เช่น ราคาสินค้า ภาษีนําเข้า ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น รวมถึง ระยะเวลาท่ีใช้ในการผลิตและ

ขนส่งสินค้าเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ จะสั่งซือ้สินค้าจากผู้ผลิตในประเทศจีนเป็นหลัก ทัง้นี ้บริษัทฯ จะมีการวาง

แผนการผลติร่วมกบัผู้ รับจ้างผลติลว่งหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนกําหนดสง่สนิค้า 

 

 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

การบริหารความเส่ียง 

 การบริหารความเส่ียง  เป็นกระบวนการสําคญัท่ีจะช่วยให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย   การท่ี

บริษัทสามารถทราบหรือระบุความเส่ียงได้ล่วงหน้าก็จะเป็นการช่วยลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้  นอกจากนี ้ การ

บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  ถือเป็นส่วนประกอบสําคญัท่ีช่วยในการตดัสนิใจ  ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างมลูค่าเพิ่ม

ให้กบัองค์กร  ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียตา่ง ๆ  

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดแูลการบริหาร

ความเส่ียงและทําหน้าท่ีประเมิน  ประสทิธิภาพในการบริหารความเส่ียง  เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียง  ดําเนินไป

อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  และสอดคล้องกบัแนวทางท่ีกําหนด 

 

กระบวนการบริหารความเส่ียง  

 เพ่ือนํากรอบการมองความเส่ียงมาใช้ให้เห็นผลในทางปฎิบัติ   บริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียงหลกั ๆ 

ดงันี ้

 1. การระบุความเส่ียง 

 เพ่ือช่วยให้พนักงานทกุคนในองค์กร  สามารถระบุความเส่ียงได้  และให้ครอบคลมุทุกความเส่ียงท่ีอาจส่งผล

กระทบตอ่การดําเนินธรุกิจ  โดยสรุปปัจจยัความเส่ียงได้ดงันี ้ 

 1. ความเส่ียงจากการพึง่พงิตราสนิค้า Converse เพียงตราสนิค้าเดียว 

 2.ความเส่ียงจากการเร่ิมจําหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าใหม ่   

 3. ความเส่ียงจากการบริหารสนิค้าคงคลงั   

 4. ความเส่ียงจากการลงทนุขยายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ และเคาน์เตอร์จําหน่ายสนิค้าในห้างสรรพสนิค้า   

 5. ความเส่ียงจากการขดัข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 6. ความเส่ียงจากการเช่าใช้ระบบ ERP 

 7. ความเส่ียงจากการตอ่อายสุญัญาเช่าพืน้ท่ี 

 8. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

 9. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภคตามกระแสนิยม 

 10. ความเส่ียงจากการแขง่ขนัในธรุกิจ  

 11. ความเส่ียงจากการทจุริตของพนกังาน 

 12. ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50 

 

 2. ประเมินความเส่ียง 

 บริษัทมีการประเมนิโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียง  ตลอดจนความสามารถในการ

จดัการความเส่ียง  เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงได้ดําเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพ  และประสทิธิผล 
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 ความเส่ียงสรุปได้ดังนี ้

 1. ความเส่ียงจากการพึ่งพงิตราสินค้า Converse เพียงตราสินค้าเดียว  

เน่ืองจากรายได้สว่นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการจําหน่ายสนิค้า Converse เพียงตราสนิค้าเดียว หากบริษัทฯ ไมไ่ด้รับการ

ต่อสัญญาจาก Converse หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการรับประกันค่าธรรมเนียมสิทธิขัน้ต่ําและ

ยอดขายขัน้ต่ําซึ่งระบใุนสญัญาการให้สทิธิ (License Agreement) จนเป็นเหตใุห้ถกูบอกเลกิสญัญาก่อนครบกําหนดอายุ

ของสญัญา อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 

มากกวา่ 16 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้รับการตอ่สญัญาจาก Converse อย่างตอ่เน่ือง โดยสามารถบริหารยอดขายให้เติบโต

ตอ่เน่ืองทุกปี และตอบสนองนโยบายและข้อกําหนดตามท่ีระบุในสญัญามาโดยตลอด ผู้บริหารจึงเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯ จะ

ได้รับการสนับสนนุและไว้วางใจจาก Converse ได้อย่างต่อเน่ืองและมัน่คง นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงัล่าว

ข้างต้น บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการจดัหาตราสินค้าใหม่ ๆ เข้ามาจัดจําหน่าย อาทิเช่น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญา

เพ่ือรับสิทธิในการจัดจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า PONY แต่เพียงผู้ เดียว ในประเทศไทย กัมพชูา และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  และในปี 2562 ได้ลงนามสญัญาการเป็นตวัแทนจําหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้า “BARREL”  

แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพชูา และลงนามสญัญาการเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าภายใต้ตรา

สินค้า “COLE HAAN” แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย ตลอดจน RAV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ลงนามสญัญาการเป็นตวัแทน

จดัจําหน่ายผลติภณัฑ์รองเท้าและเคร่ืองหนงัภายใต้ตราสนิค้า “ECCO” แตเ่พียงผู้เดียวในราชอาณาจกัรกัมพชูา ซึ่งจะทํา

ให้บริษัทฯ สามารถขยายกลุม่ลกูค้าเปา้หมายได้กว้างและหลากหลายมากยิ่งขึน้อีกด้วย   

 

 2. ความเส่ียงจากการเร่ิมจาํหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าใหม่  

จากการท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิจากคู่ค้าทางธุรกิจในการจัดจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าใหม่ ๆ เช่น PONY, BARREL 

และ COLE HAAN ซึ่งแตล่ะตราสนิค้าตา่งกมี็ข้อกําหนดแตกตา่งกนัไป เช่น บางสญัญาการให้สทิธิ (License Agreement) 

ก็จะมีการกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการรับประกันยอดขายขัน้ต่ําหรือมีข้อกําหนดขัน้ต่ําในการซือ้สินค้า หากบริษัทฯ ไม่

สามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขตอ่เน่ืองกนั ผู้ให้สทิธิมีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ ดงันัน้ บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากการถูกบอก

เลิกสญัญาก่อนครบกําหนดอายุของสญัญา หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ย่ิงไปกว่านัน้ สินค้า

ภายใต้ตราดงักลา่ว อาจมีความเส่ียงจากการท่ียอดขายไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ คาดหมายหรือประมาณการไว้อาจไม่คุ้ม

กับเงินลงทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตราสินค่าเหล่านีค้่อนข้างใหม่

สําหรับตลาดในประเทศไทย ทัง้บริษัทฯ และเจ้าของตราสินค้าจึงต้องร่วมกันสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกั ยอดขายหรือยอด

ซือ้ขัน้ต่ําท่ีกําหนดในสญัญาการให้สทิธิจึงเป็นจํานวนท่ีสมเหตสุมผลและคํานึงถึงช่วงเวลาท่ีบริษัทฯ จะต้องใช้เวลาในการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างแบรนด์  ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ มัน่ใจวา่จะสามารถบรรลขุ้อกําหนดดงักลา่วได้ และถึงแม้

สินค้าดงักล่าวจะเป็นตราสินค้าใหม่ท่ีบริษัทฯ เพิ่งเร่ิมจัดจําหน่าย แตจ่ากการท่ีทีมผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์และความชํานาญในอตุสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองแตง่กายอ่ืนๆ มาเป็นเวลานาน ทําให้สามารถกําหนดกล

ยุทธ์การตลาดและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ทัง้นี ้ในช่วงแรกบริษัทฯ จะจําหน่ายสินค้า

ใหม่ ๆ ผ่านทางเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเป็นหลกั เน่ืองจากใช้เงินลงทุนน้อย และช่วยลดความเส่ียง

จากการลงทนุได้ 
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 3. ความเส่ียงจากการบริหารสินค้าคงคลัง  

สนิค้าของบริษัทฯ เป็นสนิค้าสามารถเส่ือมสภาพได้ตามกาลเวลา และสนิค้าบางสว่นเป็นสนิค้าแฟชัน่ ดงันัน้ หากบริษัทฯ 

บริหารสินค้าคงคลงัไม่เหมาะสม โดยมีปริมาณสนิค้าคงคลงัมากเกินไป ซึ่งสินค้าเหล่านัน้อาจจะล้าสมยัหรือเส่ือมสภาพ 

ทําให้ต้องตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง แตถ้่าหากมีสนิค้าคงคลงัน้อยเกินไป ก็จะทําให้บริษัทฯ มีสนิค้าไมเ่พียงพอตอ่ความ

ต้องการของลกูค้า ส่งผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการขายสินค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน

ท่ีสดุ ทัง้นี ้บริษัทฯ จึงได้จดัให้มีระบบ Inventory Online ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูสนิค้าคงคลงัท่ีคลงัสนิค้าใหญ่และท่ีร้านค้าปลีก

หรือเคาน์เตอร์จําหน่ายสนิค้าทําให้สามารถบริหารสนิค้าคงคลงัได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

 4. ความเส่ียงจากการลงทุนขยายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ และเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าใน

ห้างสรรพสินค้า  

บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายช่องทางการค้าปลีกบนพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงหากผล

ประกอบการของสาขาท่ีเปิดใหม่ไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ คาดการณ์ หรือประมาณการไว้ อย่างไรก็ตามจากการท่ีร้านค้า

ปลีกของบริษัทฯ สว่นใหญ่ตัง้อยู่ในศนูย์การค้าชัน้นํา ประกอบกบัแบรนด์ Converse มีความแขง็แกร่งและเป็นท่ีนิยมอย่าง

ตอ่เน่ือง ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยดึงดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการศนูย์การค้า ทําให้บริษัทฯ ได้รับ

โอกาสในการสรรหาพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพจากห้างสรรพสินค้าหรือผู้พฒันาศนูย์การค้ามาโดยตลอด ประกอบกับการเลือก

ทําเลท่ีตัง้และการบริหารงานสาขาได้อย่างมีประสทิธิภาพของทีมผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเช่ือมัน่วา่การขยายสาขาใหมข่อง

บริษัทฯ จะเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลกูค้า จะได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทนุ ซึ่งมลูค่า

การลงทนุในแตล่ะสาขากไ็มส่งูมากนกั 

 

 5. ความเส่ียงจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัทฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงาน โดยครอบคลุมตัง้แต่ระบบการจัดซือ้ ขายสินค้า บริหาร

คลงัสินค้า บญัชีและการเงิน ตลอดจนการรายงานยอดขายประจําวนัของสาขาต่างๆ ดงันัน้ หากระบบสารสนเทศของ

บริษัทฯ เกิดขัดข้อง อาจส่งผลทําให้การทํางานต้องหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใช้ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์จากผู้ ให้บริการท่ีได้รับการรับรองด้านการควบคุมความปลอดภัยทาง

สารสนเทศตามมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากล ซึ่งมีการรับประกนัว่าระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จะสามารถ

ใช้งานได้ท่ีระดบัร้อยละ 99.90 จึงช่วยลดความเส่ียงจากการท่ีระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จะเกิดปัญหาขดัข้องทัง้ระบบ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัไมเ่คยประสบกบัเหตกุารณ์ระบบสารสนเทศขดัข้องเสียหายจนสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธรุกิจ 

 

 6. ความเส่ียงจากการเช่าใช้ระบบ ERP 

บริษัทฯ ได้เช่าระบบบริหารจดัการทรัพยากรแบบบรูณาการ (ERP) จากผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งหากผู้ให้บริการหยดุให้การ

บริการระบบ ERP แก่บริษัทฯ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญได้ อย่างไรก็ตาม 

เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ควบคมุดูแลบริหารจัดการโปรแกรมและฐานข้อมลูต่างๆ เอง ดงันัน้ แม้ผู้ ให้บริการหยุดให้การ

บริการระบบ ERP แก่บริษัทฯ ระบบ ERP ท่ีบริษัทฯ ใช้งานอยู่ก็จะยังคงสามารถใช้งานต่อไปได้ เพียงแต่จะไม่สามารถ

พฒันาระบบต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ ซึ่งในระหว่างนัน้บริษัทฯ ก็สามารถจัดหาและพฒันาระบบอ่ืนมาใช้ทดแทนระบบ ERP ท่ี

บริษัทฯ ใช้งานอยู่ในปัจจบุนัได้ 
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 7. ความเส่ียงจากการต่ออายุสัญญาเช่าพืน้ที่ 

บริษัทฯ มีการจําหน่ายสินค้าในลกัษณะการขายปลีกให้แก่ลกูค้าผ่านหน้าร้านค้าปลีกของบริษัทฯ (Mono Brand Store) 

โดยเป็นการเช่าพืน้ท่ีจากผู้ประกอบการศนูย์การค้าหรือเจ้าของอาคารพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายสุญัญาเช่าระหว่าง 1-3 

ปี บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการไมไ่ด้รับการตอ่อายุสญัญาเช่าพืน้ท่ี อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาการดําเนินธรุกิจมาก

วา่ 16 ปี บริษัทฯ ไมเ่คยประสบปัญหาจากการไมไ่ด้รับการตอ่อายสุญัญาเช่าพืน้ท่ี เน่ืองจากบริษัทฯ ปฏิบตัติามเง่ือนไขใน

สญัญาอย่างครบถ้วนมาโดยตลอด ทัง้ยังมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับผู้พฒันาศนูย์การค้าต่างๆ และแบรนด์ Converse ได้รับ

ความนิยมจากผู้บริโภคมาอย่างตอ่เน่ืองและยาวนาน ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ จึงมีสว่นช่วยดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการ

ศนูย์การค้า ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้รับโอกาสในการหาพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพจากผู้พฒันาศนูย์การค้าท่ีมีแผนการขยายสาขาหรือ

พืน้ท่ีเพิม่เตมิอย่างตอ่เน่ือง 

 

 8. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ  

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการจัดหาสินค้าสําเร็จรูปจากต่างประเทศ ตลอดจนยังมีการจ่ายชําระค่าสิทธิ (Royalty Fee) และ

คา่ธรรมเนียมการจดัหาสินค้าเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีรายได้จากการขายสินค้าทัง้หมดเป็นสกลุเงิน

บาท ดงันัน้ ความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน กรณีท่ีเงินสกลุดอลลาร์แข็งคา่ขึน้ อาจส่งผลให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ 

ปรับสงูขึน้และส่งผลตอ่การดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมี

นโยบายในการกําหนดราคาสนิค้าโดยคํานึงถึงความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน ประกอบกบัในการจ่าย

ชําระคา่สนิค้าสําเร็จรูปท่ีสัง่ซือ้จากตา่งประเทศนัน้ สว่นใหญ่เป็นการจ่ายชําระคา่สนิค้าลว่งหน้าก่อนการรับสนิค้า ซึ่งจะทํา

ให้บริษัทฯ สามารถกําหนดราคาขายสนิค้าได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทนุของสินค้าได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะ

มีการตดิตามข่าวสารและความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและจะพจิารณาป้องกัน

ความเส่ียงด้วยการซือ้เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจําเป็น 

 

 9. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภคตามกระแสนิยม 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสนิยมด้านแฟชั่นทัง้ในและต่างประเทศเป็นปัจจัยสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

ของบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับตวัได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค อาจส่งผลกระทบต่อ

รายได้และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่จะได้รับผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวน้อย 

เน่ืองจากสินค้าหลกัท่ีบริษัทฯ จําหน่ายเป็นหลกั เป็นสินค้ากลุ่ม Basic ซึ่งเป็นรุ่นท่ีเน้นความคลาสสิกของรูปทรงและสี

พืน้ฐาน มีวางจําหน่ายตลอดปี และส่วนท่ีเหลือเป็นสนิค้ากลุ่มแฟชั่นซึ่งจะมีการออกแบบให้มีความทนัสมยัและมีดีไซน์

เปล่ียนไปตามกระแสความนิยมในแต่ละซีซั่น ซึ่งจะมีทีมงานฝ่ายผลิตภัณฑ์ติดตามแนวโน้มแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา ทําให้

สามารถคาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง สามารถออกแบบและจัดหาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลกูค้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ บริษัทฯ ยังได้ดําเนินการจัดหาตราสินค้าใหม่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัทฯ มี

นโยบายตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลงอย่างสม่ําเสมอ สําหรับสนิค้าคงเหลือท่ีมีอายไุมเ่กิน 1 ปี บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคา

ทนุกบัมลูคา่สทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับโดยผลต่างท่ีเกิดขึน้จากราคาทนุท่ีสงูกว่ามลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับจะถูกนํามาตัง้ค่า

เผ่ือมลูค่าสินค้าลดลง และสําหรับสินค้าคงเหลือท่ีมีอายุเกินกว่า 1 ปีขึน้ไป บริษัทฯ จะพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้า

ลดลงเพิม่ขึน้ตามอายขุองสนิค้า 



บริษัท ริช สปอร์ต  จํากดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจําปี 2562 
 

19 

 

 

 10. ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจ  

บริษัทฯ ทําธรุกิจอยู่ในอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองแต่งกายท่ีมีการแขง่ขนัสงู มีผู้ประกอบการจํานวนมากทัง้ท่ีเป็นตรา

สนิค้าจากในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการแต่ละรายต่างมุง่เน้นในการสร้างความแตกต่างของสินค้าและมี

การออกสนิค้ารุ่นใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ือง รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีการผลติใหม่ๆ  ท่ีทนัสมยัเพ่ือพฒันาสนิค้าให้มีนํา้หนักเบา 

สวมใสส่บาย ยิ่งไปวา่นัน้มีการใช้กลยทุธ์การตลาดเพ่ือดงึดดูให้ผู้บริโภคหนัมาสนใจและต้องการซือ้สนิค้าของตน  อย่างไร

ก็ดี เน่ืองจากแบรนด์สินค้า Converse ถือเป็นแบรนด์ท่ีมีความแข็งแกร่งและเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลก สนิค้ามี

ความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน ทัง้รองเท้าท่ีเน้นรูปทรงและดีไซน์ท่ีมีความ

คลาสสกิ มีความเป็นเอกลกัษณ์จึงทําให้ Converse เป็นท่ีนิยมของกลุม่ผู้บริโภค นอกจากนีย้งัมีรองเท้ากลุม่แฟชัน่ท่ีมีการ

ออกแบบให้มีความทนัสมยัและมีดีไซน์ท่ีเปล่ียนไปตามกระแสความนิยม ตลอดจนได้มีการจัดหาตราสินค้าใหม่ ๆ เพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับประสบการณ์การดําเนินธุรกิจของทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ใน

อุตสาหกรรมมานานกว่า 19 ปี ทําให้มีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ย่ิงไปกว่านัน้ บริษัทฯ ยังให้ความสําคญักับการ

ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ ภาวะตลาดและการแข่งขนั รวมไปถึงความต้องการของ

ลกูค้าอย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ ทําให้สามารถกําหนดกลยทุธ์หรือแผนการดําเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และสามารถ

รองรับการเปล่ียนแปลงของตลาดและคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเช่ือมัน่ว่าจะได้รับผลกระทบ

จากการแขง่ขนัดงักลา่วไมม่ากนกั 

 

 11. ความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงาน  

จากการท่ีบริษัทฯ มีพนกังานขายประจําอยู่ท่ีร้านค้าปลีกของบริษัทฯ หรือเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้า เพ่ือให้บริการ รวมถึง

จัดการบริหารงานในร้านค้า ดงันัน้ บริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงจากการทจุริตของพนกังานขายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการและระเบียบการปฏิบตัิงานเพ่ือป้องกันความเส่ียง

ดงักลา่ว เช่น กําหนดให้หวัหน้าเขตการขายตรวจสอบและอนมุตัคิวามเหมาะสมของการเบกิสนิค้าเข้าร้าน และตรวจเย่ียม

ร้านค้าและเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าเป็นประจํา เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตังิานของพนักงาน PC อีกทัง้ยงักําหนดให้มีตรวจ

นบัสนิค้าคงคลงัในร้านค้าปลีกและเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าทกุแห่งเป็นประจําทกุเดือน ประกอบกบักําหนดให้แตล่ะสาขา

โอนเงินท่ีได้รับจากการขายสินค้าเข้าบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจําทุกวนัและให้เจ้าหน้าท่ีบญัชีลกูหนีต้รวจสอบความ

ถูกต้องของเอกสาร หากตรวจพบความผิดปกติจะรายงานให้หัวหน้าเขตท่ีรับผิดชอบทราบทําการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

และพจิารณาลงโทษหากพบการทจุริต นอกจากนี ้มีการจดัเก็บเงินคํา้ประกนัการทํางานและให้พนกังาน PC ทํากรมธรรม์

ประกันภัยการคํา้จุนลูกจ้าง เพ่ือคุ้มครองค่าเสียหายท่ีเกิดกรณีท่ีลูกจ้างมีการกระทําอันฉ้อโกง ยักยอก หรือลกัทรัพย์ 

รวมทัง้ให้พนักงาน PC ประจําสาขาทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้หากเกิดการสญูหายของสินค้าใน

ร้านค้าหรือเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้า บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่ามาตรการและระเบียบปฏิบตัิดงักล่าวสามารถลดความเส่ียงจาก

การทจุริตของพนกังานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

 12. ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 

ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตอ่ประชาชนในครัง้นี ้กลุ่มวงศ์ไพฑูรย์ปิยะจะมีสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 

คดิเป็นร้อยละ 67.61 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทําให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการไม่
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สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพจิารณาได้ อย่างไรก็

ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบ พิจารณา และกลัน่กรองเพ่ือมิให้เกิดรายการท่ี

อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานของบริษัทฯ ย่ิงไป

กว่านัน้แล้ว โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน (รวมถึงประธานกรรมการ) จาก

จํานวนกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดงักล่าวจะทําให้เกิดการ

ถ่วงดลุในการออกเสียงเพ่ือพจิารณาในเร่ืองตา่งๆ และช่วยให้การกํากบัดแูลการบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิด

ประสทิธิภาพ 
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4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมลูสําคัญอ่ืน

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน)

ประเภทธรุกิจ ตวัแทนผลติ นําเข้า และจําหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าจาก

ตา่งประเทศแตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย ราชอาณาจกัรกมัพชูา

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หมายเหตุ:  

*CONVERSE: นําเข้า และจดัจําหนา่ยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ราชอาณาจกัรกมัพชูา

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

**PONY:  นําเข้า และจดัจําหนา่ยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ราชอาณาจักรกมัพชูา 

             และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

***BARREL: นําเข้าและจดัจําหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย และราชอาณาจกัรกมัพชูา 

****COLE HAAN: นําเข้าและจดัจําหนา่ยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย

ทะเบียนเลขท่ี 0107650000257  

ท่ีตัง้สํานกังาน 116/20 ถนน ณ ระนอง  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์ 0-2249-8709 

โทรสาร 0-2249-8711  

Home Page:  www.richsport.co.th  

ทนุจดทะเบียน หุ้นสามญั 770,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

ทนุจดทะเบียน (ชําระแล้ว) 770,000,000 บาท 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 0-2009-9999, 0-2009-9378  

โทรสาร 0-2009-9476 

ผู้สอบบญัชี บริษัท  สํานกังานอีวาย จํากดั 

193/136-137 ชัน้ 33 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ 02-264-0909 

บริษัทย่อย RICH AVENUE COMPANY LIMITED 

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

Phnom Penh, Cambodia. 

“ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว๊บไซต์ของบริษัท www.richsport.co.th.” 

http://www.richsport.co.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.richsport.co.th/
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5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และหลักทรัพย์ของบริษัท

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

5.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 770 ล้านบาท และมีทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 770 

ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 770 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

5.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

รายช่ือผู้ถือหุ้น

30 ธนัวาคม 2562 

จํานวนหุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 

1. บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิง้ จํากดั1 191,000,000 24.81 

2. นางสาวพาพชิญ์  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 133,500,100 17.34 

3. นายภาสวชิ  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ2 133,100,100 17.29 

4. นายภาณวุชิญ์  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ2 62,999,800 8.18 

5. บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) 27,000,000 3.51 

6. BBHISL NOMINEES LIMITED 22,687,700 2.95 

7. CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD. 16,884,900 2.19 

8. นายอําพน กิตจิารุรัตน์ 9,034,800 1.17 

9. นายธีระ กิตจิารุรัตน์ 8,871,400 1.15 

10. นางสาวยวุดี วชิรปภา 8,119,500 1.05 

รวมผู้ถือหุ้นสงูสดุ 10 อนัดบัแรก 613,198,300 79.64 

จํานวนหุ้นรวมทัง้สิน้ (หุ้น) 770,000,000 100.00 

ทนุเรียกชําระแล้วของบริษัท (บาท) 770,000,000 100.00 

       หมายเหต ุ: 

1) รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิง้ จํากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 33,334 33.334 

2. นายภาสวชิ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 33,333 33.333 

3. นายภาณวุชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 33,333 33.333 

รวม 100,000 100.000 

2) นายภาสวชิ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ และนายภาณวุชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ เป็นน้องชายของ

นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ

2562
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บริษัท ริช สปอร์ต จาํกัด (มหาชน)

(ทุนชาํระแล้ว 770 ล้านบาท)

Rich Avenue  Company Limited 

ทุนชาํระแล้ว 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

 สัดส่วนและการกระจายการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นบุคคล (ไม่นับรวมหุ้ นท่ีอยู่ในบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั และ Thailand Securities Depository Company Limited For Depositors) 

 

ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 0.5 มีจํานวน 19 ราย จํานวนหุ้น 668,341,900 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 86.80 แบง่เป็น 

 

นิตบิคุคล บคุคลธรรมดา 

จํานวนราย จํานวนหุ้น คดิเป็นร้อยละ จํานวนราย จํานวนหุ้น คดิเป็นร้อยละ 

9 288,001,800 37.40 10 380,340,100 49.39 

 

5.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

        -ไมมี่- 

  

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงันี ้     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของบริษัทย่อย  

Rich Avenue Company Limited 

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

วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีราชอาณาจกัรกมัพชูา ด้วยทนุจดทะเบียน จํานวน 2,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 8 พนั

ล้านเรียลกมัพชูา แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้น จํานวน 5,100 หุ้น คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 51  
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6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการภายหลงัการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจ พิจารณาจ่ายเงินปันผล

แตกตา่งไปจากนโยบายท่ีกําหนดไว้ได้ โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ สภาพคลอ่งทางการเงิน และ ความจําเป็นในการ

ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือบริหารกิจการ และแผนการขยายธรุกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 
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7. โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการ 

 

โครงสร้างองค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากดั เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคมุภายใน 

    ของบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

           คุณสมบัตแิละองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

           คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบาย

ของบริษัท  โดยร่วมกับผู้บริหารระดบัสงูวางแผนการดําเนินงาน  ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  ตลอดจนกําหนดนโยบาย

การเงิน  การบริหารความเส่ียง  และภาพรวมขององค์กร  มีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลตรวจสอบ  และประเมนิผลการ

ดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้ บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นอิสระ  

คณะกรรมการบริษัททัง้ 7 ท่านไมมี่คณุสมบตัต้ิองห้าม  ดงันี ้ 

1) ไมมี่ประวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทจุริต  

2) ไมมี่ประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานบญัชีและการเงิน 

ฝ่าย

การตลาด 
ฝ่ายคลงัสินค้า 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบตัิการ  

ฝ่ายขาย ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน 

ฝ่าย IT 

ฝ่าย

ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาธรุกิจ 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ธรุการ และจดัซือ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

เลขานกุารบริษัท 

ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และ VM ฝ่าย Sports Fashion 



บริษัท ริช สปอร์ต  จํากดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจําปี 2562 
 

26 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจํานวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ประกอบด้วย 

 ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. พลเอกไพรัช โพธ์ิอบุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ กรรมการ 

3. นายสมโรจน์ ศริิโสภณา กรรมการ 

4. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั กรรมการ 

5. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นายชยัศกัดิ ์องัค์สวุรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7. นายอดุม ตัง้มานะสกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ กรรมการลําดบัท่ี 5-7 ได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกหน่ึงวาระ ตามมติท่ี

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

    

โดยมีนายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ เป็นเลขานกุารบริษัทฯ แทนนางสาวอัมพร ประกายหงษ์มณี ซึ่งได้รับการ

แตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายสมโรจน์ ศริิโสภณา หรือ นายเชิดชาย ประสงค์ผล

ชยั รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 6 ครัง้ 5 ครัง้ และ 5 ครัง้ 

ตามลําดบั โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่าน มีดงันี ้

 

 

ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

จํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ/ 

จํานวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

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

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

3. นายสมโรจน์ ศริิโสภณา กรรมการ 6/6 5/5 5/5 

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

5. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 6/6 5/5 5/5 

6. นายชยัศกัดิ ์องัค์สวุรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 6/6 5/5 4/5 

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีกรรมการจํานวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชยัศกัดิ ์องัค์สวุรรณ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอดุม ตัง้มานะสกลุ กรรมการตรวจสอบ 

 

ทัง้นี ้นายอดุม ตัง้มานะสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถทํา

หน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ โดยนายอุดม ตัง้มานะสกลุ สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

สาขาบญัชี จากมหาวทิยาลยัรังสติ และเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปร-แอ๊ค เซอร์วสิเซส จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทสอบบญัชี 

(ดรูายละเอียดเพิม่เตมิในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท) 

 

โดยมีนางศิริพร นิยมเวช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะ 

กรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 5 ครัง้ 5 ครัง้ และ 4 

ครัง้ ตามลําดบั โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะท่าน มีดงันี ้

 

ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตําแหน่ง 

จํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ/ 

จํานวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/5 5/5 4/4 

2. นายชยัศกัดิ ์องัค์สวุรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/5 5/5 3/4 

3. นายอดุม ตัง้มานะสกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/5 5/5 4/4 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจํานวนทัง้สิน้ 4 ท่าน ประกอบด้วย  

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสมโรจน์ ศริิโสภณา รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั กรรมการบริหาร 

4. นายนิมติ ศภุรประเสริฐ กรรมการบริหาร 
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ผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีผู้บริหารจํานวนทัง้สิน้ 6 ท่าน ประกอบด้วย 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายสมโรจน์ ศริิโสภณา รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบตักิาร 

4. นายนิมติ ศภุรประเสริฐ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานบญัชีและการเงิน 

5. นายภาสวชิ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

6. นางศริิพร นิยมเวช ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 

 

เลขานุการบริษัทฯ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ

แต่งตัง้นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 

2559 ซึ่งได้กําหนดหน้าท่ีความรับผดิชอบของเลขานกุารบริษัทฯ ดงันี ้

1. ดแูลและให้คําแนะนําแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ   และตดิตามดแูลให้มีการปฏิบตัอิย่างถกูต้องและสม่ําเสมอ  

2. รับผิดชอบในการจัดประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลประสานงานให้มีการ

ปฏิบตัติามมตขิองท่ีประชมุดงักลา่ว 

3. ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูและรายงานสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 

4. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ทะเบียนกรรมการ 

4.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

4.3 หนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น 

4.4 รายงานประจําปีของบริษัทฯ 

4.5 รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการผู้บริหาร 

5. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายคา่เบีย้ประชุมและค่าบําเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 

และกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดดงันี ้   

  (หน่วย : บาท) 

ช่ือ-สกลุ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. พลเอกไพรัช โพธ์ิอบุล 180,000 550,000 550,000 

2. นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ - 100,000 100,000 

3. นายสมโรจน์ ศริิโสภณา - 100,000 100,000 

4. นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั -   80,000 100,000 

5. นายมานิต นิธิประทีป 245,000 600,000 600,000 

6. นายอดุม ตัง้มานะสกลุ 220,000 530,000 530,000 

7. นายชยัศกัดิ ์องัค์สวุรรณ 220,000 530,000 490,000 

 รวม 865,000 2,490,000 2,470,000 

 

 

ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ได้มีมตกํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 

ดงันี ้

 1. คา่เบีย้ประชมุ  

 

องค์ประกอบของคา่ตอบแทน 
ปี 2560 

เบีย้ประชมุ/คน/ครัง้ 

ปี 2561 

เบีย้ประชมุ/คน/ครัง้ 

ปี 2562 

เบีย้ประชมุ/คน/ครัง้ 

ประธานกรรมการ 30,000 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 
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2. บําเหน็จกรรมการ 

บริษัทจะจ่ายบําเหน็จกรรมการ (โบนัสประจําปี) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 5,000,000

บาท โดยคณะกรรมการจะพจิารณาจดัสรรตามความเหมาะสม 

หมายเหต:ุ ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับ

ผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจากเบีย้ประชุมหรือบําเหน็จกรรมการตามรายละเอียดท่ีกําหนดข้างต้น โดยไม่รวม

คา่ตอบแทนอ่ืนในฐานะพนกังานของบริษัท 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจํานวน 35.22 ล้านบาท จํานวน 29.61 ล้านบาท 

และ จํานวน 25.57 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วรวมถึงเงินเดือน โบนสั เงินสมทบเข้ากองทนุสํารอง

เลีย้งชีพ 

ปี จํานวนผู้บริหาร (คน) คา่ตอบแทน (บาท) 

2560 7 35,222,427.00 

2561 6 29,612,326.79 

2562 6 25,572,973.36 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไมมี่ -  

 

บุคลากร  

จาํนวนบุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนกังานรวมทัง้สิน้จํานวน 487 คน (ไม่นบัรวมผู้บริหารจํานวน 6 คน) โดยแบ่งตามสาย

งานหลกัได้ดงันี ้

 

สายงาน จํานวนพนกังาน (คน) 

1. สํานกับริหาร 3 

2. ฝ่ายการตลาด 2 

3. ฝ่ายผลติภณัฑ์ 6 

4. ฝ่ายขาย 363 

5. ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 1 

6. ฝ่ายออกแบบผลติภณัฑ์และ VM 4 

7. ฝ่าย Sports Fashion 5 

8. ฝ่ายบญัชี 24 

9. ฝ่ายการเงิน 3 
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สายงาน จํานวนพนกังาน (คน) 

10. ฝ่ายบคุคล ธรุการ และจดัซือ้ 12 

11. ฝ่าย IT 4 

12. ฝ่ายคลงัสนิค้า 60 

รวม 487 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทย่อย Rich Avenue Company Limited  มีบคุลากรรวมทัง้สิน้จํานวน 31 คน  

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไมมี่- 

 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

ในปี 2560  ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่พนกังาน (ไมร่วมผู้บริหารของบริษัท

ฯ) จํานวน 208.76 ล้านบาท จํานวน 215.965 ล้านบาท และจํานวน 184.62 ล้านบาทตามลําดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป

ของเงินเดือน คา่คอมมชิชัน่ คา่ลว่งเวลา โบนสั เงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ  

 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯเลง็เห็นถึงความสําคญัของบคุลากรภายในองค์กร จึงมีนโยบายสง่เสริมและพฒันาพนักงานให้มีความรู้ 

ทักษะ และทัศนคตเิก่ียวกับงาน ให้เป็นไปตามความสามารถท่ีตําแหน่งงานนัน้ๆ ต้องการ โดยมีแนวทางในการพฒันาท่ี

หลากหลาย ได้แก่ การสง่เสริมให้พนกังานเพิม่พนูความรู้ให้ตวัเองโดยผา่นส่ืออิเลคทรอนิคส์ต่างๆการจดัอบรมสมัมนาโดย

วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผู้ มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดย

หัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job training) การศึกษาดูงานทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน  และการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผู้บริหารและพนักงานตาม

แนวทาง Learning  Organization 
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8. การกาํกับดูแลกิจการ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เน่ืองจากพจิารณาเห็นวา่เป็นกลไกสําคญัในการนําไปสูก่าร

มีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจตอ่ผู้

ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยการมีการกํากับดแูลกิจการท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพิม่มลูค่า 

สร้างความสามารถในการแขง่ขนั รวมทัง้สง่เสริมการเตบิโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดงันัน้ บริษัทฯ จึง

กําหนดให้มีนโยบายในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 23 มถินุายน 2560  

เน่ืองด้วยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ปรับปรุงแนวทางหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี โดยแยกเป็นหลกัปฏิบตั ิ 8 ข้อ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

เพ่ือให้ครอบคลมุหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพ่ือเป็น

แนวทางในการบริหารองค์กรให้เกิดประสทิธิภาพในการดําเนินงานและมีความยัง่ยืนในระยะยาว นอกเหนือจากการสร้าง

ความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ดงันี ้

หลักปฏบัิต ิ1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่

สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน 

นอกเหนือจากหน้าท่ีและความรับผดิชอบตามกฎหมายซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าท่ีในการบริหาร

จดัการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมตท่ีิประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ 

ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริตแล้ว บริษัทฯ ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และ

งบประมาณประจําปีของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 

แผนงาน และงบประมาณประจําปีท่ีกําหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตัิงานดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการส่ือสารให้

คณะกรรมการและทุกฝ่ายได้รับทราบเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีกําหนด เพ่ือให้คณะกรรมการได้

ตระหนกัถึงหน้าท่ีความรับผดิชอบในฐานะผู้นําองค์กรและทกุฝ่ายได้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตน  

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือทําหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ ตรวจสอบและกํากับดแูลการปฏิบตัิงานและ

การบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีท่ีกําหนด และกําหนดขอบเขตอํานาจ

หน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อยและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้อย่างชดัเจน  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 

อนุกรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน 6 ท่าน เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กบั
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การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และหาทางลดความเส่ียงหรือบริหารความเส่ียงให้ต่ําท่ีสดุ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ําเสมอ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 23 มถินุายน 2560 ได้มีมตอินมุตักํิาหนดกฎบตัรสําหรับ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อย และดําเนินการให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ได้รับ

ทราบเก่ียวกับกฎบตัรดงักล่าว รวมถึงติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย และได้กําหนดให้มีการ

ทบทวนกฎบตัรดงักลา่วทกุปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกบัทิศทางของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่าง ๆ เก่ียวกับการ

กํากับดแูลกิจการเพ่ือเป็นแนวปฏิบตัิในการกํากับดแูลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมี

ความรับผดิชอบตอ่ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย และดําเนินธรุกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้สามารถ

ปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปล่ียนแปลงเพ่ือสร้างผลประกอบการท่ีมัน่คงในระยะยาว 

ในปี 2562 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการเผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 

Conduct) และนโยบายตา่ง ๆ เก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ ทัง้ภาษาไทยและองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  

หลักปฏบัิต ิ2  กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน  

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเปา้หมายในการดําเนินธรุกิจท่ีชดัเจนและเหมาะสมกับ

องค์กร เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตคู่กับสงัคมด้วยความยั่งยืน และเพ่ือให้สามารถ

ขบัเคล่ือนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันและเพ่ือบรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ บริษัทฯ มีนโยบายส่ือสาร

วิสยัทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจให้กับบุคลากรในทุกระดบัขององค์กรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ

หน้าท่ี รวมถึงส่ือสารให้กบัผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายได้เข้าใจในวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร  

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะทบทวนและพิจารณากําหนดแผนกลยุทธ์ และงบประมาณทุกปีเพ่ือให้มัน่ใจว่าแผนกล

ยทุธ์และงบประมาณดงักล่าวสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพขององค์กร รวมถึงมีการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

ปัจจัยและความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องบนพืน้ฐานของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

สิง่แวดล้อม รวมถึงสง่เสริมให้มีการสร้างนวตักรรมและนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ และกํากบัดแูลให้มีการ

จดัสรรทรัพยากรสําคญัและการควบคมุการดําเนินงานท่ีเหมาะสมตามแผนท่ีกําหนด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีในการกํากับดแูลและตดิตามการ

ปฏิบตังิานให้เป็นไปตามกลยทุธ์และงบประมาณท่ีกําหนด  

หลักปฏบัิต ิ3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัทฯ

และเป็นตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะมีสดัส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท่ีสะท้อนอํานาจท่ีถ่วงดุลอย่างเหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 
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กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการของบริษัทฯ โดยปัจจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จํานวน 7 ท่าน 

แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 4 ท่าน นอกจากนี ้คณะกรรมการ

บริษัทฯ ยงัได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ เพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารทัง้สิน้ 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็น 

ผู้ กําหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดําเนินธรุกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ

บริษัทฯ และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคลอ่งตวั  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้สิน้ 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีซึ่งสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือ

ของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบคือ สอบ

ทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ และมีระบบ

การควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสม

และมีประสทิธิผล รวมถึงการให้ความเห็นอย่างอิสระตอ่การเข้าทํารายการท่ีอาจมีผลประโยชน์ชดัแย้ง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยงัได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 

อนุกรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน 6 ท่าน เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กบั

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และหาทางลดความเส่ียงหรือบริหารความเส่ียงให้ต่ําท่ีสดุ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้เป็น              

คนละบุคคลกัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการ

บริหารงานประจําวนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แบง่แยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ  กบัผู้บริหาร

อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริหาร   

ขณะท่ีผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด  และเพ่ือเป็นการป้องกนั

การมีอํานาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจนในอํานาจการดําเนินงานของบริษัทฯ 

(Authority Table) 

ในการประชุมคณะกรรมการแตล่ะครัง้ได้มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการสง่หนังสือนดั

ประชมุพร้อมรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อน

เข้าร่วมประชุม รวมทัง้ได้มีการจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่าน

การรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทกุคนต้องปฏิบตัติามข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code 

of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะสง่เสริมให้คณะกรรมการทกุคนเข้าใจและ

ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน และปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยความซ่ือสัตย์สจุริต และคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็น
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สําคญั นอกจากนีก้รรมการบริษัททุกคนจะต้องอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีและเพียงพอ

โดยบริษัทฯ จะกําหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชมุ

กรรมการบริษัททัง้หมดท่ีได้จดัให้มีขึน้ในแตล่ะปี 

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  บริษัทฯ มีการกําหนด

กระบวนการท่ีชัดเจนและโปร่งใส แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเพ่ือทําหน้าท่ีดังกล่าวก็ตาม โดยบริษัทฯ จะสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ท่ี

เหมาะสมและสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ  

บริษัทฯ กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทัง้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการและ

ผู้บริหารท่ีมีคณุสมบตัติามท่ีบริษัทฯ ต้องการได้ ทัง้นี ้การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการจะต้องผา่นการอนมุตัจิากท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

คา่ตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดยเช่ือมโยงกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่านประกอบการพิจารณา เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานผู้บริหารระดบัสงู 

ซึ่งรวมถึง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบตัิการ และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

สายงานบญัชีและการเงิน เป็นประจําทกุปี โดยใช้หลกัเกณฑ์การประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยุทธ์และแผนงานประจําปี

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เพ่ือกําหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้

ประเมนิผลการปฏิบตัิงานและกําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัต่ํากว่ารองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมาตามลําดับ 

นอกจากนี ้ยังคํานึงถึงหลักยุติธรรม สามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็น

ค่าตอบแทนท่ีสามารถรักษาผู้บริหารท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีบริษัทฯ ต้องการ รวมทัง้สร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบตัิงานท่ีมี

คณุภาพและมาตรฐานท่ีดี เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมาย  

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมโดยบริษัทฯ  จะพจิารณาลงทนุในกิจการ

ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการประกอบธรุกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ หรือกิจการท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกัน หรือลงทนุใน

ธรุกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ ให้กบับริษัทฯ โดยสามารถสนบัสนนุการดําเนินธรุกิจหลกัของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึน้ 

เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะกํากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยบริษัทฯ จะสง่กรรมการหรือผู้บริหารท่ี

มีคณุสมบตัิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการดําเนินธรุกิจเพ่ือเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมนัน้ ๆ เพ่ือกําหนดนโยบายท่ีสําคญัและควบคมุการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดงักล่าว 

นอกจากนี ้กรรมการซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทฯ จะต้องทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหาร

จดัการหรือดําเนินงานตา่ง ๆ ตามนโยบายท่ีบริษัทฯ กําหนด รวมถึงจะต้องใช้ดลุยพนิิจตามมตขิองท่ีประชมุคณะกรรมการ 
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และ/หรือท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีอนมุตัใินเร่ืองท่ีสําคญัของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุแก่บริษัทฯ และเพ่ือการเตบิโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ อาย ุประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือ

หุ้น จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุย่อย ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัท ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงินในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายงานข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  

คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ลกัษณะ

การประกอบธรุกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจ ตลอดจนสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนได้รับการเสริมสร้าง

ทกัษะและความรู้สําหรับการปฏิบตัหิน้าท่ีกรรมการอย่างสม่ําเสมอโดยจะสง่เสริมให้กรรมการเข้าร่วมการสมัมนาและการ

อบรมตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึน้ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าท่ี และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ มี

นโยบายในการเปิดเผยข้อมลูการฝึกอบรมตา่ง ๆ ในรายงานประจําปี 

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจดัการประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าท่ีประจําปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย 

และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมนิควรถกูนําไปใช้สําหรับการพฒันาการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไป 

บริษัทฯ มีการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือดแูลและให้คําแนะนําแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัอิย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ 

และรับผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม

มตขิองท่ีประชมุดงักลา่ว รวมถึงหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ในปี 2562 ท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีการประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

โดยเป็นการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมแบบทัง้คณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมนิดงักล่าวตอ่

คณะกรรมการบริษัท 

หลักปฏบัิต ิ4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึง คุณสมบัติ คุณลักษณะ ทักษะ ความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีจําเป็นสําหรับการนําพาและขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมายโดยบริษัทฯ จะกําหนด

คณุสมบตัิ อํานาจ หน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณาหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการ

สรรหาและแต่งตัง้บุคคล หรือเห็นชอบบุคคลท่ีถูกเสนอให้เป็นผู้บริหารระดบัสงู ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะพิจารณา

กําหนดร่วมกนักบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายสืบทอดตําแหน่งสําหรับ

การเตรียมสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือให้การดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง

ตอ่เน่ือง  

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

ผู้บริหารท่ีมีความสําคญักบัองค์กรมีความตัง้ใจในการทํางานเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
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จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีทุกปี เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทน และพฒันาขีดความสามารถ

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สขุอนามยั และ

ทรัพย์สนิ 

หลักปฏบัิต ิ5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

ด้วยลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ จะขึน้อยู่กับความสนใจของลกูค้าเป็นสําคญั บริษัทฯ จึงให้ความสําคญักับการ

พฒันา และมีนโยบายส่งเสริมให้มีการนํานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการทํางานเพ่ือให้

สามารถตอบสนองความต้องการและสนใจของลกูค้า 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุ่มไมว่่าจะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภายใน หรือผู้มีสว่นได้

เสียภายนอก ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหว่างบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสีย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินธรุกิจและสร้างความเช่ือมัน่ รวมทัง้เพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้มี

การกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบตั ิดงันี ้

 ผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและ

ต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม ด้วยความรู้ และทักษะในการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานท่ีดี มีการเจริญเตบิโตอย่างมัน่คง และคงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการแขง่ขนั 

 พนกังาน  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานทกุคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีสว่นร่วมในการขบัเคล่ือนให้บริษัทฯ 

สามารถพัฒนาการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้

ความสามารถ และทักษะของพนกังานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติและจิตสํานึกท่ีดี รวมถึง

พจิารณาให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนกังานแตล่ะคนและสามารถเทียบเคียง

ได้กบับริษัทท่ีประกอบธรุกิจเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัติอ่พนกังานทกุรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม  

และให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถของพนกังานแตล่ะคน และสวสัดกิารท่ีเหมาะสม 

 ลกูค้า 

บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการจัดหาสินค้า และ/หรือผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน การรักษาความลบัของลกูค้า 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังให้ความสําคญัตอ่การกําหนดราคาขายและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมให้แก่ลกูค้าอย่างเท่า

เทียม และบริษัทฯ มีหน่วยงานหรือบคุคลท่ีทําหน้าท่ีดแูลความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
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 คูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้  

บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติอ่คูค้่าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีความซ่ือสตัย์ในการดําเนินธรุกิจ ไมเ่อารัด

เอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี ้ รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน

ปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาท่ีทําร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพ่ือพัฒนา

ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ของทัง้สองฝ่าย 

 คูแ่ขง่ทางการค้า 

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึง

ปฏิบตัิในการแข่งขนั ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่

เหมาะสม และไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

 ชมุชนและสงัคม  

บริษัทฯ เน้นการปลกูฝังจิตสํานึก ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง 

รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ส่วนรวมและสงัคม และไม่กระทําการใด ๆ ท่ีขดัหรือผิด

กฎหมาย 

 สิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้

ความสําคญักับการควบคมุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ มีนโยบายท่ีให้การสนับสนุน

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเสริมสร้างคณุภาพ อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวติ และทรัพย์สนิของพนกังานอยู่เสมอ 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ กําหนดนโยบาย เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของ

บริษัทฯ และได้ติดตามดแูลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไว้ เพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  โดยจะมีการทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมาณดงักล่าวอย่างสม่ําเสมอ 

เพ่ือติดตามดแูลการจัดสรรและจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปอย่างยั่งยืนตาม

วตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัท่ีกําหนดไว้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2562 บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย เป้าหมายการ

ดําเนินธรุกิจ แผนธรุกิจ และงบประมาณ ประจําปี 2562 ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะกําหนดกรอบการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ท่ี

สอดคล้องกบัความต้องการของกิจการรวมทัง้ดแูลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธรุกิจและ

พฒันาการดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลวุตัถุประสงค์  และเป้าหมายหลกัของกิจการ 
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะจัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัท่ีเพียงพอเพ่ือ

ประโยชน์และประสทิธิผลทางธรุกิจของบริษัทฯ 

หลักปฏบัิต ิ6 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในสําหรับทัง้ระดับบริหารและระดับปฏิบตัิการ จึงได้มีการ

กําหนดขอบเขตหน้าท่ีและอํานาจดําเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินให้เกิด

ประโยชน์มากท่ีสดุ และมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนุมตั ิการบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ 

และการจดัเก็บดแูลทรัพย์สนิออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมี

การควบคมุภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

ถึงแม้วา่ปัจจบุนั บริษัทฯ จะยงัไมมี่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง แตบ่ริษัทฯ ก็ได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจาก

ภายนอกเข้ามาทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธรุกิจท่ีชดัเจนและสามารถวดัผลการดําเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหาร

และจดัการจะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกบัเปา้หมายท่ีกําหนดไว้เป็นประจําทกุเดือน โดยจะมีการประเมนิ

ปัจจยัความเส่ียงทัง้ท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการดําเนินงาน วเิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตแุละมีการกําหนด

มาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเส่ียง รวมทัง้มาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึง

มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตดิตามความเส่ียงนัน้ ๆ อย่างตอ่เน่ือง และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือทําหน้าท่ีในการพจิารณาและวเิคราะห์ความเส่ียงท่ี

อาจเกิดขึน้กับบริษัทฯ และนําเสนอมาตรการบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธรุกิจของบริษัทฯ  และ

กํากบัดแูลการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีกําหนด  

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้กําหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจนและ

ส่ือสารให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบและยึดถือปฏิบตัติาม และได้กําหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเพ่ือเป็นกลไก

ในการกํากบัดแูลให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องปฏิบตัติามนโยบายต่าง ๆ ท่ีกําหนดขึน้ท่ีเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการอีกด้วย  

ทัง้นี ้บริษัทฯมีนโยบายเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการท่ีเก่ียว

โยงกนั หรือ รายการระหวา่งกนั ตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานการบญัชี และตามหลกัเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

และ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด และบริษัทฯได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2562 

ภายใต้หวัข้อ “รายงานระหวา่งกนั” และรายงานประจําปี 2562 
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หลักปฏบัิต ิ7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการ

เปิดเผยข้อมลู และให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงิน

และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้หมดได้รับทราบข้อมลูอย่างเท่าเทียม

กนั และ บริษัทฯ ได้ดําเนินกการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น และสาธารณชนผา่นช่องทางและส่ือการ

เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ   

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี (แบบ 56-1) รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ตอ่รายงาน

งบการเงินท่ีมีข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตสุมผล งบการเงินของบริษัทฯ จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัอิย่างสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพนิิจอย่างระมดัระวงั รวมทัง้มี

การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบ การจัดทํารายงานทางการเงินเป็นการจดัทําตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบตัิสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการ

จดัทํา รวมทัง้กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเก่ียวกับคณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ ให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้

โดยให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี 

การวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี อย่าง

ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกําหนด ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นอกจากนี ้ในการอนมุตัิการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนมุตั ิคณะกรรมการจะมี

การประเมินปัจจัยความเส่ียงทัง้ท่ีมาจากภายนอกและภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าการทํารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความ

ตอ่เน่ืองในการดําเนินกิจการสภาพคลอ่งทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี ้

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาทางการเงินโดยคํานึงถึงสทิธิของผู้ มีส่วน

ได้เสียทกุฝ่าย โดยในกรณีท่ีกิจการมีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถชําระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการบริษัท จะดแูล

อย่างใกล้ชิดให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังเป็นพเิศษ และดําเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่าย

จดัการรายงานสถานะอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้มัน่ใจว่าการพิจารณาตดัสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ 

ไมว่า่จะด้วยวธีิการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลโดยกําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงินท่ีคํานึงถึงความเป็นธรรม
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ตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบตัติามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ

อย่างครบถ้วน 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ี

เก่ียวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะของบุคคล

ดงักลา่วท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลู รวมถึงได้กําหนดบทลงโทษเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ หรือนําข้อมลูของบริษัทฯ ไป

ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะของบุคคลดงักล่าว ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง

ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการแจ้งให้กรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าใจและรับทราบเก่ียวกับภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง  

คูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตาม

พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

 ในส่วนของงานด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษัทฯ ยงัไม่ได้มีการจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะเน่ืองจากกิจกรรมในเร่ือง

ดงักล่าวยงัมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานบญัชีและการเงินทําหน้าท่ีในการตดิต่อ

และให้ข้อมลูต่าง ๆ แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งข้อมลูดงักล่าวต้องเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน 

ตรงตอ่ความเป็นจริง และทั่วถึง  

หลักปฏบัิต ิ8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สทิธิใน

การท่ีจะได้รับสว่นแบง่กําไรของกิจการ สทิธิในการได้รับข้อมลูขา่วสารของกิจการอย่างเพียงพอ สทิธิในการเข้าร่วมประชุม

เพ่ือใช้สทิธิ ออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ

บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั การลดทนุหรือ

เพิม่ทนุ เป็นต้น  

บริษัทฯ มีนโยบายไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐาน

ของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 

ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั เพ่ือประกอบการตดัสนิใจในทกุ ๆ เร่ือง คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบายดงันี ้

1) จัดให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาเร่ืองท่ีสําคญัตามท่ีกฎหมายกําหนด

หรือเร่ืองท่ีอาจมีกระทบตอ่การดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ 

2) จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชมุ

ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษา

ข้อมลูอย่างครบถ้วนก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามล่วงหน้า
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ก่อนวนัประชมุ โดยจะกําหนดหลกัเกณฑ์ในการสง่คําถามและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วบน website 

ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมเพ่ือนําคําถามท่ีสําคญัไปสอบถามในท่ีประชมุตอ่ไป 

3) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือเสนอ

วาระการประชมุเพิม่เตมิได้ก่อนการประชมุผู้ถือหุ้น โดยจะกําหนดเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน และเปิดเผย

หลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตผุลท่ีไมนํ่าข้อเสนอวาระการประชุมของผู้

ถือหุ้นบรรจเุป็นวาระการประชมุของบริษัทฯ ตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นในครัง้นัน้ ๆ 

4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ี

ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ

จัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ ถือหุ้ น

ดงักลา่ว โดยจะแจ้งรายช่ือพร้อมข้อมลูของกรรมการอิสระดงักลา่วไว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้น 

5) บริษัทฯ มีการจัดทําหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมลูประกอบการประชุมทัง้ฉบบัเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือ

จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นตา่งชาต ิ

6) ดําเนินการให้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นลว่งหน้าอย่างน้อย 23 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้อย่างสะดวก และครบถ้วน  

7) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทัง้ในเร่ืองสถานท่ี และ

เวลาท่ีเหมาะสม 

8) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะดําเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา 

และลงคะแนนเรียงตามลําดบัวาระท่ีกําหนดไว้ ไมเ่ปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญั หรือเพิม่วาระ

การประชุมโดยไม่จําเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความ

คดิเห็น และข้อเสนอแนะตา่ง ๆ 

9) ใช้บัตรลงคะแนนในวาระท่ีสําคัญ และจัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระ อาทิเช่นผู้สอบบัญชีภายนอก ท่ี

ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในท่ีการประชมุ 

10) บริษัทฯ จะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซักถามจาก 

ผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 

11) จดบนัทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบนัทึกรายช่ือกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าร่วม

ประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถามและ

ข้อคิดเห็นท่ีสําคญัไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 

วนั นบัแตว่นัท่ีมีการประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยมตท่ีิประชุม ผลการลงคะแนน
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เสียงภายในวันทําการถัดไป ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของ     

บริษัทฯ พร้อมทัง้นําสง่รายงานการประชุมดงักล่าวไปยังตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ภายในเวลาท่ีกําหนด รวมถึงนํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือ

หุ้นได้พจิารณา 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 บริษัทฯ มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า และมีการเปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเตมิได้ก่อน

การประชมุผู้ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 และในระหวา่งการประชุม บริษัทฯ ดําเนินการให้มีการลงคะแนนเรียง

ตามลําดบัวาระท่ีกําหนดไว้ ไม่เปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีเป็นสาระสําคญั หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จําเป็น และเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเท่าเทียมกนัในการสอบถาม 
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

(Corporate Social Responsibilities: CSR) 
 

 บริษัทฯ เลง็เห็นความสําคญัตอ่ความรับผดิชอบตอ่สงัคมด้วยความเช่ือมัน่ว่าการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมจะเป็นแนวทางท่ีจะนําไปสู่การพฒันาท่ียั่งยืนในอนาคต ฝ่ายบริหารจึงได้มีนโยบายการดําเนินธรุกิจโดยยึดมัน่

และให้ความสําคญักับหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มของผู้ ท่ีมีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

ตามหลกัการ 8 ข้อ ดงันี ้

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลมุการเคารพกฎหมาย ปราศจากการมีสว่นได้ส่วนเสียและ

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน การปฏิบตัติอ่ลกูค้าและผู้บริโภค การปฏิบตัิต่อ

คู่แข่งทางการค้า การจัดซือ้จัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม การปฏิบัติต่อ

พนกังาน การควบคมุและการตรวจสอบภายใน การรับการให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใด ความปลอดภยัด้านสขุอนามยั

และสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ กําหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับ

การอบรมในระหว่างการปฐมนิเทศ และการพัฒนาหลักสูตรอบรมทบทวนสําหรับพนักงานปัจจุบัน เพ่ือให้มั่นใจว่า

พนกังานทกุคนมีความตระหนกัและเข้าใจอยู่เสมอ เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความเข้าใจของพนกังาน และยงัครอบคลมุไปถึง

กระบวนการวดัประสิทธิผลของระบบเพ่ือการปรับปรุงให้ดีย่ิงขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสร้างจิตสํานึกทั่วทัง้

องค์กรอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนักงานสามารถนําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไป

ประยกุต์ในการทํางานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินกิจการให้ถกูต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม สนับสนุนให้พนักงาน

ของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ รวมทัง้ส่งเสริมให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ 

ดําเนินธรุกิจท่ีถกูต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกนั เพ่ือให้สงัคมโดยรวมดําเนินไปได้โดยสนัติสขุ บริษัทฯ จึงกําหนดให้การ

ตอ่ต้านการทจุริตและการติดสินบนเป็นนโยบายท่ีสําคญัอีกนโยบายหน่ึงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและ

แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการรับ-การให้ของขวญัหรือทรัพย์สนิขึน้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและการ

ตดิสนิบนได้รับการปฏิบตัอิย่างเป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 23 

มถินุายน 2560 ได้อนมุตั ิ“นโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่” ซ่ีงมีแนวทางท่ีสําคญัดงันี ้  

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานทุกตําแหน่ง และทุกระดับของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับการ

คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินสด หรือผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือหวัง

ผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีขดัต่อหลกัการของคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลจากบุคคลท่ีทํา

ธรุกิจกบับริษัทฯ ครอบคลมุถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน คูค้่า ลกูค้า และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  
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 2. การรับมอบ หรือรับของกํานัล การเลีย้งรับรอง ซึ่งเป็นไปตามเทศกาลประเพณีนิยม หรือเพ่ือรักษาและพัฒนา

ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กร และไมข่ดัตอ่หลกัการของคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลไมถื่อเป็น

การคอร์รัปชัน่ 

 3. การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนนุ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้อง

มัน่ใจวา่เงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไมไ่ด้ถกูนําไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการตดิสนิบน 

 4. ห้ามให้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิดกับคูค้่า คู่สญัญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีดําเนิน

ธุรกิจกับบริษัทฯ โดยการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องดําเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสตัย์ และเป็นไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกําหนดไว้ 

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน และหลักการเก่ียวกับสิทธิ

มนุษยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ

ตระกลู สถานศกึษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมไิด้เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบตังิาน รวมทัง้ให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจก

ชนและศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 

 4. การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่ง

ความสําเร็จของการบรรลเุปา้หมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดแูลและการปฏิบตัท่ีิเป็นธรรมดงันี ้

 ด้านการบริหารคา่จ้าง 

 ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ บริหารโดยคํานึงถึงการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมีระบบแบบแผนในการปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ตวัชีว้ดัให้มีความเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับระดบัหน้าท่ีความรับผิดชอบสอดคล้องกับ

การดําเนินธรุกิจ และอยู่ในระดบัท่ีสามารถแขง่ขนัได้หรือเทียบเท่ากับอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนๆ ในธรุกิจเดียวกนั 

 ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการบริหาร โดยผ่านกระบวนการ

ฝึกอบรม การสมัมนา การดงูาน และยังมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างกรอบการพฒันาบุคลากร เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของพนกังาน

ทกุระดบัและเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง 
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 ด้านการจ้างงาน การปฏิบตังิาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

 บริษัทฯ ได้กําหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตัง้อยู่บนหลักการท่ีไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับ

กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ในด้านสัดส่วนของหญิง ชาย เชือ้ชาติ ศาสนา 

ภมูลํิาเนาเดมิ อาย ุสภาพความพกิาร ฐานะทางเศรษฐกิจสงัคม หรือ คณุวฒุิการศกึษา 

 ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในท่ีทํางาน 

บริษัทฯ ห่วงใยในชีวิตและสขุภาพของพนักงานทุกคน ดงันัน้ จึงให้ความสําคญัในด้านการบริหารการจัดการด้านความ

ปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว บริษัทฯ ยงัสนบัสนุน

และสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมความปลอดภยัอย่างตอ่เน่ืองอีกด้วย 

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในการให้บริการของลกูค้า และจดัทําแบบสํารวจความพงึพอใจของลกูค้าเป็นประจําทกุปี เพ่ือ

นําผลการประเมนิมาปรับปรุงและพฒันาการทํางานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนกังานประหยดัพลงังานและทรัพยากรธรรมชาตไิปพร้อมๆ กบัการปลกูจิตสํานึก

ของพนกังาน อาทิเช่น 

 การรณรงค์ให้พนกังานเปล่ียนมาใช้ระบบขนสง่ท่ีทางบริษัทฯ ท่ีจดัไว้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก และเป็น

การประหยดัคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัพนกังานท่ีปฏิบตังิานท่ีคลงัสินค้า  พร้อมทัง้เป็นการรักษาสิง่แวดล้อม

และเป็นการลดมลพษิทางอากาศ 

 การรณรงค์ให้ปิดไฟฟา้ และปิดหน้าจอคอมพวิเตอร์ ช่วงพกักลางวนัระหวา่งเวลา 12.00-13.00 น. ทัง้นี ้เพ่ือให้

พนกังานฝึกปฏิบตักิารประหยดัพลงังานและนําไปประยกุต์ใช้ในชีวติประจําวนั รวมถึงการเผยแพร่วธีิการ

ประหยดัพลงังานในสงัคมของตนเอง 

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมท่ีเข้มแข็งมีการพัฒนาท่ียั่งยืน มีความสําคญัอย่างยิ่งในฐานะเป็น

ปัจจยัเอือ้ตอ่การดําเนินธรุกิจ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

 ด้านสาธารณสขุ  : บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของโรงพยาบาล และมลูนิธิดงักลา่ว เช่น มลูนิธิโรงพยาบาลราชวถีิ มลูนิธิเดก็โรคหวัใจ และโรงพยาบาลบงึกาฬ 

เป็นต้น 

 ด้านการศกึษา  : บริษัทฯ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี และการบริจาคเงินให้แก่

โรงเรียนเพ่ือสนบัสนนุการศกึษา 
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 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้จากการดําเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีนวัตกรรมทัง้ในระดับกระบวนการทํางานในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่าง

องค์กร ซึ่งหมายถึงการทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลติ เพ่ือเพิ่ม

มลูคา่เปา้หมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือทําให้สิง่ตา่งๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ ก่อผลติผล

ท่ีเพิม่ขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุ 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 



บริษัท ริช สปอร์ต  จํากดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจําปี 2562 

 

48 

 

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยทําการซักถามข้อมลูจาก

ฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้วา่จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 5 สว่น ประกอบด้วย 

 

1. การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 

2. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

3. การควบคมุการปฏิบตังิาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication) 

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มี

บุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทําให้การดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี ้บริษัท

ฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ 

จากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมชิอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการมีระบบการควบคมุดแูลท่ีเพียงพอใน

เร่ืองการทําธรุกรรมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

 การดาํเนินการเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายใน

และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบตัิงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพ่ือพิจารณาและ

ดําเนินการให้มีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณา

รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อสงัเกตจาก

การตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิต ิจํากดั ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ

เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจําปี 2562 โดยบริษัท 

ตรวจสอบภายใน ธรรมนิต ิจํากดั ได้มอบหมายให้ นายณัชพล ใหญ่หนกัแน่น ตําแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคณุสมบตัิของผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีรายละเอียด

ดงันี ้

 

ผู้ตรวจสอบภายใน  บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิต ิจํากดั  

   นางสาวลภสัรดา เลศิภานโุรจ  

   ตําแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร 

 

คณุวฒุิการศกึษา  - ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ สาขาการบญัชี 

   ศนูย์กลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

   - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสตูรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

   สาขาการกํากบัดแูลกิจการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ประสบการณ์ทํางาน  

 

ปี 2561 – ปัจจบุนั  บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ

                                 รองประธานกรรมการบริหาร  

ปี 2560   บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ

                                   กรรมการบริหาร และ ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 

ปี 2555 – 2559    บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี 

                                   ผู้จดัการ ฝ่ายสรรหาและจดัซือ้  

                                   เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

                                   เลขานกุารคณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริต  

ปี 2552 – 2554   บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี 

                              ผู้จดัการสว่นตรวจสอบภายใน 

                                   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

                                   เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ปี 2548 – 2552   ธนาคารออมสนิ สายงานตรวจสอบภายใน กลุม่งานตรวจสอบสํานกังานใหญ่ และงาน 

  กลยทุธ์และพฒันางานตรวจสอบภายใน 

                                   เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ระดบั 4 

ปี 2555 – 2560      ท่ีปรึกษาด้านการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

                                    Energy Earth Public Company Limited, Energy Perfect Company  Limited         
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                                    Exotic Food Public Company Limited, Takerng Pineapple Industrial  

                                   Company Limited, Daiwa Industry Company Limited, Jmart Group, 

                                    De Lamai Company Limited, Blue Stacks Company Limited, Mukdahan  

                                    International Hospital, Dr.Hann Hospital Group, Glow Group, บมจ.บางกอก  

                                   เชน ฮอสปิทอล, บจ.จระเข้ คอร์ปอเรชั่น, บจ.ธนารักษ์พฒันาทรัพย์สิน, บจ.เอชอาร์ไอ เอ็น

 เทค, บจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์, บจ.เอ.พี.เค กรีนเอ็นเนอร์จี, บมจ.อลคูอน, บจ.ดาคอน 

 อินสเป็คชัน่ เทคโนโลยีส์, บมจ.สหประกนัภยั 

ปี 2560 – ปัจจบุนั  วิทยากรพิเศษ บจ. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ  /  ทีมนักวิชาการ CG Training / 

 มหาวิทยาลัยกรุง เทพธนบุ รี   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

 มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 

การฝึกอบรม  - การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในหลกัสตูร 1 (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) 

   - การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในหลกัสตูร 2 (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) 

   - หลกัสตูร Company Secretary Program (100/2019) 

   - หลกัสตูร ผู้ตรวจประเมนิภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 

   - อมรมประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT  

   - แบบประเมนิตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

   - หลกัสตูร Leadership Skills for Auditors 

   - หลกัสตูร Value-Added Business Control The Right 

   - หลกัสตูร Internal Audit Quality System 

   - หลกัสตูร GMP/HACCP 

   - หลกัสตูร การกําหนดดชันีตวัชีว้ดั (KPIs) 

   - หลกัสตูร ภาวะผู้นํา (Leadership) 

   - หลกัสตูร หลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016 

 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ผ่านการ

อนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ จากท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

โดยผู้ตรวจสอบภายในดงักล่าวได้จัดทํารายงานผลการประเมนิและตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย และนําเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบตังิานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดย

ตลอด  
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ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตอ่ประชาชนในครัง้นีแ้ละได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) อย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือให้ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
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ความเหน็เก่ียวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบ

บริหารงานหลกัด้านตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

 1. เร่ืองกระบวนการขายและกระบวนการรับชําระเงิน (การขายหน้าร้าน การขายออนไลน์ การขายสนิค้าทัว่ไป)   

 2. เร่ืองการขายและการรับชําระเงิน (การฝากขาย)  

 3. กระบวนการจดัซือ้/จดัจ้างและการจ่ายชําระเงิน  

 4. กระบวนการปิดบญัชี  

 โดยผู้ ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ แก้ไข ปรับปรุงเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของการ

ปฎิบตังิานและระบบการควบคมุภายในให้มีระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะดําเนินการแก้ไขประเดน็ต่าง ๆ

ท่ีผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

 

ข้อสังเกตเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี 

 นอกจากนี ้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ดําเนินการสอบทานการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศท่ี

เก่ียวข้องกบัการประมวลผลข้อมลูทางบญัชีในระหวา่งวนัท่ี 22-26 กรกฎาคม 2562  โดยการสอบทานครอบคลมุระบบงาน  

ERP และ POS บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีข้อสงัเกต เก่ียวกับ การพฒันา จัดหา และบํารุงรักษาระบบ  การควบคมุ

การเข้าถึงระบบและข้อมูล การสํารองข้อมูล การกู้ คืนข้อมูล การจัดลําดับงาน และการจัดการกับปัญหาของระบบ

สารสนเทศ 

 ทัง้นี ้บริษัทอยู่ระหวา่งการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดงักล่าว 
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11. รายงานระหว่างกัน 
 

11.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทํารายการกับบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีรายละเอียดของรายการดงันี ้
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1.2 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน  

บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการในการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นของการเข้าทํารายการ ความ

สมเหตสุมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการ

ดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะให้บคุคลท่ีมีความรู้ความชํานาญ

พเิศษ เช่น ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมนิราคาทรัพย์สิน สํานกักฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบคุคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแตก่รณี  

นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกําหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีสว่นได้เสียสามารถเข้ามามีส่วน

ร่วมในการอนุมตัิรายการท่ีตนเองมีส่วนได้เสียทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดแูลให้บริษัทฯ 

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกับการ

เปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิท่ีสําคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และจะทําการเปิดเผยรายการ

ระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

 คณะกรรมการบริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผดิชอบตอ่งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ี

เหมาะสม ถือปฏิบตัิอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั ตลอดจนใช้ประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการ

จดัทํา รวมทัง้ได้เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้งบการเงินสามารถสะท้อนผล

การดําเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างแท้จริงเพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกั

ลงทนุทัว่ไป 

 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและประสทิธิผล เพ่ือให้

เกิดความมัน่ใจอย่างมีเหตผุลว่า ข้อมลูทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ตลอดจนเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือดําเนินการท่ีผดิปกตอิย่างมีสาระสําคญั 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ ทําหน้าท่ี

กํากับดแูลรับผิดชอบในการการสอบทานคณุภาพรายงานทางการเงิน นโยบายการบญัชี ระบบการควบคมุภายในการ

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี

แล้ว 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวม มีความเพียงพอ เหมาะสม และ 

สามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลได้ว่า งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 

                               
                   

     นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ                     นายสมโรจน์ ศริิโสภณา 

                     กรรมการ                                                                                กรรมการ 
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12. ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ 
     

บริษัท ริช สปอร์ต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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 13. การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

 ปี 2562 เป็นปีท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงอยู่ในภาวะการชะลอตวัอย่างตอ่เน่ือง สาเหตเุกิดจาก

ผลกระทบจากสงครามการค้า ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั ตลอดจนการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กย็ิ่งสง่ผล

กระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึน้ ถึงแม้วา่ รัฐบาลจะมีมาตรการตา่ง ๆ เพ่ือรับมือ เช่น มาตรการลดคา่

ครองชีพให้กบัผู้มีรายได้น้อย “บตัรสวสัดกิารแห่งรัฐ” มาตรการสง่เสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ “ชิม ซ็อป ใช้” 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรท่ีประสบภยัแล้ง มาตรการทางด้านภาษีเพ่ือสง่เสริมการลงทนุ

ภายในประเทศ รวมถึงการเข้าถึงแหลง่เงินทนุของ SMEs แตส่ภาวะเศรษฐกิจก็ยงัคงได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทําให้

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ระดบัปานกลางลงลา่งมีกําลงัซือ้ลดลงอย่างมาก และจํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงอย่างมีนัยสําคญัก็

สง่ผลกระทบอย่างหนกัตอ่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนกระทบถึงอตุสาหกรรมอ่ืนซึ่งก็รวมถึงอตุสาหกรรมค้าปลีก

ด้วยเช่นกนั 

 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากบั 1,268 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกบัยอดขายของปีก่อน โดยมีช่อง

ทางการจดัจําหน่ายเพิ่มขึน้ คือ การขายผา่นช่องทางออนไลน์ และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีจํานวนร้านค้า

ของบริษัทฯ เอง และเคาน์เตอร์จําหน่ายสนิค้าภายในห้างสรรพสนิค้า รวมทัง้สิน้ 188 แห่ง  

 

 บริษัทมีกําไรขัน้ต้น จํานวน 701 ล้านบาท โดยคดิเป็นอัตรากําไรขัน้ต้นโดยรวมท่ีร้อยละ 55.3 ลดลงจากร้อยละ 

57  ในปี 2561 จากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นีเ้พ่ือกระตุ้นการจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค เพ่ือ

รักษายอดขายและลกูค้า ตลอดจนสามารถลดระดบัสนิค้าคงคลงัได้เป็นอย่างมาก 

 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 549 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกบัปีก่อน ตา่งกนัตรงท่ีมีคา่ใช้จ่ายทาง

การตลาดเพิม่ขึน้ แตค่า่ใช้จ่ายในส่วนของเงินชดเชยเม่ือเลกิจ้าง และขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ลดลง 

 

 สว่นกําไรสทุธิของปี 2562 เท่ากบั 151 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัรากําไรสทุธิโดยรวมท่ีร้อยละ 11.9 ลดลงจากร้อย

ละ 12.4 ในปี 2561 เป็นผลมาจากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีกลา่วข้างต้น 
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การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ  

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,913 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2561 เป็นจํานวน 67 

ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายการเงินลงทนุ 238 ล้านบาท การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 95 ล้านบาท การลดลงของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 60 ล้านบาท การลดลงของสนิค้าคงเหลือ 130 ล้านบาท 

และการลดลงของสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 22 ล้านบาท  

 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 116 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิน้ปี 2561 เป็นจํานวน 25 

ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 8 ล้านบาท การลดลงของภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9 

ล้านบาท การลดลงของสํารองคา่ชดเชยเม่ือเลกิจ้าง 14 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของสํารองผลประโยชน์พนกังาน 6 ล้าน

บาท  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 1,797 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิน้ปี 2561 เป็น

จํานวน 42 ล้านบาท ปัจจยัหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของกําไรเบด็เสร็จรวม 150 ล้านบาท การรับเงินคา่หุ้นจากผู้ถือหุ้นท่ีไม่

มีอํานาจควบคมุ 6 ล้านบาท การลดลงเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผล 77 ล้านบาท และการจ่ายซือ้คืนหุ้นสามญั 121 ล้าน

บาท 

 

สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิ 

กระแสเงนิสด 

ปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 95 ล้านบาท เป็นผลมาจาก 

- กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงานสทุธิ 347 ล้านบาท เป็นผลมาจากการดําเนินงานตามปกติของธรุกิจ 

- กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุ 248 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราวและเงินลงทนุ

ระยะยาวสทุธิ 229 ล้านบาท จ่ายซือ้สนิทรัพย์ท่ีใช้ในการดําเนินธรุกิจ 22 ล้านบาท และรับเงินจากการขาย

อปุกรณ์ 3 ล้านบาท 

- กระแสเงินสดใช้ไปในการจดัหาเงิน 194 ล้านบาท เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผล 77 ล้านบาท จ่ายซือ้คืนหุ้นสามญั 

121 ล้านบาท  และรับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 6 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2562 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 21.37 16.00 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 16.53 11.18 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 2.34 1.86 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 7.13 6.59 

ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 51.17 55.35 

อตัราสว่นหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลือ (เท่า)  1.52 1.71 

ระยะเวลาการขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั)  240.55 213.15 

อตัราสว่นการหมนุเวียนของเจ้าหนี ้(เท่า) 8.74 15.87 

ระยะเวลาในการชําระหนี ้(วนั) 41.77 23.01 

Cash Cycle (วนั)  249.95 245.49 

อัตราส่วนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 55.17 57.05 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 12.00 13.84 

อัตราส่วนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

EBITDA (%) 16.68 18.31 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 121.90 116.76 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 11.89 12.38 

อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 8.43 8.58 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (%) 7.88 7.96 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 116.92 122.67 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ส่วนของผู้ถือถือ (เท่า) 0.06 0.08 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า) 590.96 615.25 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เท่า) 0.25 0.45 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 26 49 
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ภาคผนวก 
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    เอกสารแนบ 1 
1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม 

 

(30/12/62)

ร้อยละ

พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล 63 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 0.09 - 2559-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต

ประธานกรรมการ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร

และกรรมการอิสระ

2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ . 2 เอส เมทัล

2561-ปัจจุบัน หัวหน้าคณะทํางาน หน่วยงานราชการ

2561-ปัจจุบัน

2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ . กสท โทรคมนาคม ธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม

2560-ปัจจุบัน กรรมการ หน่วยงานราชการ

2560-2562 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยงานราชการ

กรมแผนที่ทหาร

อนุกรรมการกลั่นกรองด้าน

ยุทธศาสตร์

สถาบันเทคโนโยลีป้องกัน

ประเทศ

องค์การมหาชน

สภาองค์การสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 ผลิตและบริการจัดจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจร

สํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล /ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ป)ี
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบริษัท



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2562 

 

118 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30/12/62)

ร้อยละ

2559-2561 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยงานราชการ

กองบัญชาการกองทัพไทย

2558-2559 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยงานราชการ

(อัตราพลเอก)

2556-2558 เจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยงานราชการ

2552-2556 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยงานราชการ

(อัตราพลโท)

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ป)ี
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

ชื่อ-สกุล /ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร
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ร้อยละ

นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 33 42.15 พี่สาวของ 2559-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต

กรรมการ นายภาสวิช  วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

ประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2559 – 2561 กรรมการ บจ. เบเนฟิท ชูส์ ผลิตรองเท้า

(กรรมการผู้มีอํานาจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงนามผูกพันบริษัทฯ) 2558–ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง โฮลดิ้ง

2557-2559 บมจ . ริช สปอร์ต

2555-2557 บมจ . ริช สปอร์ต

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการ

บัญชีสาขาการเงิน

หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 กรรมการและกรรมการ

ผู้จัดการ

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

กรรมการและผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

Master of Business Administration, 

Babson College, USA

กรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

ประเภทธุรกิจ

ชื่อ-สกุล /ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ป)ี
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบริษัท
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ร้อยละ

นายสมโรจน์ ศิริโสภณา 61 0.06 - 2559-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต

(กรรมการผู้มีอํานาจ 2559-2561 กรรมการ บจ. เบเนฟิท ชูส์ ผลิตรองเท้า

ลงนามผูกพันบริษัทฯ)

2554-ปัจจุบัน บจ. ทีมสตีวิโดร์ ขนถ่ายสินค้าทางทะเล

2552-ปัจจุบัน ขนส่ง

2544-ปัจจุบัน บจ. แมคโครฟาร์ โรงงานผลิตยา

นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย 61 - - 2559-2562 บมจ . ริช สปอร์ต

2558-2559 บมจ . ริช สปอร์ต

(กรรมการผู้มีอํานาจ

ลงนามผูกพันบริษัทฯ)

2554-2558 ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด บมจ . ริช สปอร์ต

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการและรองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน

ปฏิบัติการ

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆกรรมการและรองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน

ปฏิบัติการ หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 สายงานปฏิบัติการ

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและ

การเงิน

บจ. คอบบร้า เฟรท เทรด

วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและ

การเงิน

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี , 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรรมการและรองประธาน

กรรมการบริหาร

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

กรรมการและรองประธาน

กรรมการบริหาร

หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและ

การเงิน

ประเภทธุรกิจ

ชื่อ-สกุล /ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ป)ี
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบริษัท

 

  



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 
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ร้อยละ

นายมานิต นิธิประทีป 64 0.06 - 2559-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มิ.ย.2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ . อาม่า มารีน

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2557-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ท่าอากาศยานไทย ท่าอากาศยาน

2558-2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ . บางปะกง เทอร์มินอล ท่าเทียบเรือ

2558-2559 กรรมการ บมจ . พีทีจี เอ็นเนอยี

2556 - 2559 กรรมการ

2557-2558 กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ

2555-2558 กรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รัฐวิสาหกิจ

2554-2556 รองอธิบดี กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การ

จัดเก็บภาษี

บริการขนส่งสินค้าเหลวทาง

เรือระหว่างประเทศปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์

หลักสูตร Directors Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 225/2016

ค้าปลีกและค้าส่งนํ้ามัน

เชื้อเพลิงหลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016

บมจ . เอ็นอีพี 

อสังหาริมทรัพย์ และ

อุตสาหกรรม

ผลิตและจําหน่ายบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติก

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขา

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม/พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

ประเภทธุรกิจ

ชื่อ-สกุล /ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ป)ี
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบริษัท



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 
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ร้อยละ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ 70 0.06 - 2559-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 2557-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ . เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556-ปัจจุบัน บมจ . วันทูวัน คอนแทคส์

นายอุดม ตั้งมานะสกุล 48 ปริญญาตรี คณะบัญชี - - 2559-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต

มหาวิทยาลัยรังสิต

2544-ปัจจุบัน บจ. โปร -แอ๊ค เซอร์วิสเซส ให้บริการสอบบัญชี

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016 กรรมการและกรรมการ

ผู้จัดการ

รองประธานกรรมการและ 

กรรมการตรวจสอบ

บริการบริหารจัดการงาน

ลูกค้าสัมพันธ์เต็มรูปแบบหลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 51/2006

หลักสูตร The Role of Chairman (RCP)

 รุ่นที่ 13/2006

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขา

การจัดการภาครัฐและเอกชน

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วน

อุปกรณ์สําหรับ

เครื่องปรับอากาศและเครื่อง

ทําความเย็นหลักสูตร Directors Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 129/2010

ประเภทธุรกิจ

ชื่อ-สกุล /ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ป)ี
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบริษัท



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 
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ร้อยละ

นายนิมิต ศุภรประเสริฐ 47 - - 2558-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 2557-2558 ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี บมจ . เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น โรงภาพยนตร์

สาขาการบัญชี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2556-2557 ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี บมจ . พีเออี (ประเทศไทย)

2544-2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. เป็ปโป้ แฟชั่น กรุ๊ป ค้าปลีกเครื่องแต่งกาย

นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 30 42.1 น้องชายของ 2558-ปัจจุบัน ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ . ริช สปอร์ต

ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

2561-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทฯ บมจ . ริช สปอร์ต

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง โฮลดิ้ง

2555-2558 ผู้จัดการโครงการ บจ. คาราทามะ

Bachelor of Chemical Engineering, 

University College London, UK

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

นําเข้าวัตถุดิบอาหารและ

ร้านอาหาร

ให้บริการวิศวกรรมในธุรกิจ

นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ

หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ

จัดการเชิงกลยุทธ์

กรรมการบริหารและรอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สายงานบัญชีและการเงิน

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

ประเภทธุรกิจ

ชื่อ-สกุล /ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ป)ี
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบริษัท



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 
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ร้อยละ

นางศิริพร   นิยมเวช 53 - - 2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ . ริช สปอร์ต

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2557-2560 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา

บัญชี

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

บมจ .โรแยล ซีรามิค 

อุตสาหกรรม

ผลิต นําเข้า จําหน่าย

กระเบื้องปูพื้น บุผนัง

ประเภทธุรกิจ

ชื่อ-สกุล /ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ป)ี
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบริษัท



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 
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2.  รายละเอียดเก่ียวกับเลขานุการบริษัทฯ 

 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัทฯ 

1. ดแูลและให้คําแนะนําแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัท และตดิตามดแูลให้มีการปฏิบตัอิย่างถกูต้องและสม่ําเสมอ 

2. รับผดิชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลประสานงานให้มีการปฏิบตัติามมติของท่ีประชมุดงักลา่ว 

3. ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

4. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ทะเบียนกรรมการ  

4.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ  

4.3 หนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น  

4.4 รายงานประจําปีของบริษัท  

4.5 รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  

 

 

(30/12/62)

ร้อยละ

นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 30 42.1 น้องชายของ 2561-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทฯ บมจ . ริช สปอร์ต

ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

Bachelor of Chemical Engineering, 

University College London, UK

ผลิต จัดหา และจําหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายอื่นๆ

หลักสูตร Directors Accreditation 
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ชื่อ-สกุล /ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ป)ี
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อบริษัท



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2562 
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3.  รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เก่ียวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

รายช่ือ 
ตาํแหน่ง 

ในบริษัทฯ 

ตาํแหน่งในบริษัทที่เก่ียวข้อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลเอกไพรัช โพธ์ิอบุล C, /   /      
 

นางสาวพาพชิญ์ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ /, //, M / /       
 

นายสมโรจน์ ศริิโสภณา /, //         
 

นายเชิดชาย ประสงค์ผลชยั /, //, M         
 

นายมานิต นิธิประทีป /, AC    /, AC /, AC /, AC    

นายชยัศกัดิ ์องัค์สวุรรณ /, AC       /, AC /, AC  

นายอดุม ตัง้มานะสกุล /, AC         / 

นายนิมติ ศภุรประเสริฐ //, M         
 

นายภาสวชิ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ M / /       
 

นางศริิพร นิยมเวช M   
 

 
    

 

 

หมายเหต ุ: C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ 

 // = กรรมการบริหาร M = ผู้บริหาร 
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