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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 

ปี พ.ศ. 2563 นบัเป็นปีที่เศรษฐกิจทัว่โลกซ่ึงรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยต่างก็ไดรั้บผลกระทบ

อยา่งรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทาํให้ภาครัฐ

ตอ้งออกมาประกาศมาตรการลอ็คดาวน์ที่ส่งผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจเกิดการชะลอตวัซ่ึงกระทบต่อภาค

ธุรกิจเป็นอย่างมาก นับจากที่ภาครัฐเร่ิมมีมาตรการผ่อนคลายการล็อคดาวน์อย่างต่อเน่ือง กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจก็เร่ิมมีความเคล่ือนไหวอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ถึงแมว้่าภาครัฐจะมีมาตรการเยยีวยาต่าง ๆ ออกมา

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ   ภาวะเศรษฐกิจก็ยงัไม่สามารถกลับสู่ภาวะการณ์

ตามปกติได ้ประกอบกบัการเดินทางระหว่างประเทศยงัคงถูกจาํกัดเน่ืองจากประเทศต่างๆ ทัว่โลกยงัคง

ประสบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อยา่งรุนแรงและต่อเน่ือง รวมทั้งประเทศไทยเองก็

เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายปีดว้ยเช่นกนั 

จากสถานการณ์ดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดด้าํเนินการปรับกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจดว้ยการขยายช่อง

ทางการจาํหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้นรวมทั้งปรับกลยุทธ์การแข่งขนัทางธุรกิจภายใต้

สถานการณ์ที่มีการเปล่ียน แปลงเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ รวมทั้งยงัมีการจดัโปรโมชั่นส่งเสริม

ยอดขายกับห้างสรรพสินคา้ การทาํโปรโมชั่นส่งเสริมการขายกับบตัรเครดิต สิทธิพิเศษต่างๆ การลง

ประชาสมัพนัธสิ์นคา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) อีกทั้งยงัไดว้างแผนปรับลดค่าใชจ่้ายของบริษทั

ฯ ตลอดจนยงัคงแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุนอย่างต่อเน่ือง เพื่อความมั่นคงและย ัง่ยืนของธุรกิจ

ต่อไป  

 สําหรับทิศทางธุรกิจในปี 2564 บริษทัฯ ยงัคงตั้งเป้าหมายการก้าวขึ้นสู่ผูน้าํดา้นการจดัจาํหน่าย

สินค้าแฟชั่นระดับสากล โดยการเพิ่มแบรนด์สินคา้ใหม่ๆ ตลอดจนมองหาโอกาสท่ีจะทาํให้บริษทัฯ 

สามารถขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื นอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีแผนในการขยาย

และปรับปรุงสาขาให้มีความทันสมัย เพิ่มช่องทางการจัดจาํหน่ายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับโครงสร้างองคก์รเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญการ

เปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงัคงตระหนักถึงความสาํคญัของการดาํเนิน

ธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบที่มีต่อผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งยงัได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

ตลอดจนเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัให้บุคลากรและคู่คา้ของกลุ่ม

บริษทัฯ รับทราบอีกดว้ย 

 ทา้ยสุดน้ี ในนามของบริษทั ริช สปอร์ต จาํกดั (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ผูมี้อุปการ

คุณ พนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกท่านที่ไดใ้ห้การสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ดว้ยดีโดยตลอดมา เราขอยนืยนัวา่จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส 
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มีธรรมาภิบาล รวมทั้งการสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อการพฒันา เติบโตที่

มัน่คง ย ัง่ยนืและสร้างผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกภาคส่วนตลอดไป 

 

 

 

                                     

พลเอก ไพรัช โพธ์ิอุบล     นางสาวพาพชิญ ์วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ              

   ประธานกรรมการ                                                                     ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ริช สปอร์ต จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบไปด้วย

กรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบติัครบถ้วนตามที่กาํหนดไวใ้นกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงสอดคล้องกับขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติัที่ดีของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบดว้ย 

 

   นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการตรวจสอบ 

   นายอุดม ตั้งมานะสกุล กรรมการตรวจสอบ 

 

 ในปี 2563 ไดมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยสรุปสาระสาํคญัของการ

ปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดด้งัน้ี 

 

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ 

ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งและครบถว้นของงบการเงิน การเปิดเผย

ขอ้มูล นโยบายการบญัชีที่สาํคญั  การประมาณการทางบญัชีซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน รวมถึงการ

พจิารณาขอ้สงัเกตจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของผูส้อบบญัชี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ งบการเงินรายไตร

มาส และงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถูก

ตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 

ตลอดจนผลการตรวจสอบภายใน และขอ้เสนอแนะ ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูต้รวจสอบภายในท่ีบริษทัฯ 

ได้ว่าจ้างมาเพื่อทําการตรวจสอบและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ นอกจากน้ี 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในภายใตก้รอบแนวทาง

ปฎิบติัดา้นการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission) โดยใช ้“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามที่

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กาํหนดไว ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและ

เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งส่วนการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และเป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบติังานทางวชิาชีพ  

 

3. สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความสาํคญัในการสอบทานรายการระหว่างกนัหรือรายการที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานขอ้มูลเก่ียวกับ

รายการระหวา่งกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นประจาํทุกไตรมาส โดยพจิารณา

ถึงความถูกตอ้ง ความโปร่งใสในการทาํรายการ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนความเพียงพอของการ

เปิดเผยขอ้มูลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ด้าน

ผลประโยชน์ที่ไดพ้จิารณานั้น ไดด้าํเนินการอยา่งสมเหตุสมผล มีความเพยีงพอในการเปิดเผยขอ้มูล และ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  

 

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและกาํกับดูแลให้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงขอ้กาํหนดและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงขอ้กาํหนดและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ  

 

5. การพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชีโดยการพิจารณาถึงความเป็นอิสระ 

คุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผา่นมา ทกัษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี 

รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพื่อขออนุมติัต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นให้มีมติแต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/

หรือ นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ทะเบียนเลขที่ 

5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ทะเบียนเลขที่ 5872 จากบริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 

 โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ อยา่งครบถว้นและเป็นอิสระ เพื่อให้มัน่ใจได้

วา่ บริษทัฯ มีกระบวนการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการเขา้ทาํ

รายการระหวา่งกนัหรือรายการที่อาจมีผลขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์เป็นไปอยา่งโปร่งใส และสมเหตุสมผล   

       

                               

      

             นายมานิต นิธิประทีป 

      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

             24 กุมภาพนัธ ์2564 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 บริษทั ริช สปอร์ต จาํกดั (มหาชน) มุ่งหวงัที่จะเป็นบริษทัชั้นนาํในดา้นแฟชัน่และไลฟ์สไตล์ใน

ระดบัสากล ดว้ยการเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียง และสามารถตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีสินคา้หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ที่มีความแตกต่างกนัตามโอกาสและสถานท่ี บริษทัฯ จะดาํเนินธุรกิจอยา่งมืออาชีพเพือ่ความย ัง่ยนืและ

เติบโตไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

พันธกิจ (Mission) 

• สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ ดว้ยการส่งมอบผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพ ทนัสมยั และตอบโจทย์

ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

• ดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ

สงัคม 

• สร้างพนัธมิตรทางการคา้โดยมุ่งเนน้การทาํงานร่วมกนัภายใตห้ลกัของความเป็นหุน้ส่วนทางธุรกิจ

แบบยัง่ยนื 

• พฒันาองคค์วามรู้ ศกัยภาพ ทกัษะ และความเช่ียวชาญของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหพ้นกังานทุก

คนทาํงานร่วมกนัอยา่งมีความสุข สามารถเติบโตกา้วหนา้ในองคก์ร 

 

เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ 

 บริษทั ริช สปอร์ต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยมุ่งหวงัที่จะเป็นองคก์รชั้นนาํระดบัสากลในดา้น

การจดัจาํหน่ายสินคา้ไลฟ์สไตลภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ บริษทัฯ 

มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ผูท้ี่มีส่วนได้เสียกบับริษทัฯ และกลุ่มลูกคา้ดว้ยผลิตภณัฑ์ที่ทนัสมยั มี

คุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยมีช่องทางการขายที่เขา้ถึงง่ายและสะดวกสบายพร้อมใหบ้ริการแก่ลูกคา้

อยา่งทัว่ถึง 

 

เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ  

 เป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัฯ คือ การบริหารองคก์รให้เติบโตอยา่งย ัง่ยนื และดาํเนินธุรกิจด้วย

ความรอบคอบและทนัต่อสถานการณ์เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั ทั้งน้ี กลยทุธท์ี่จะใชเ้ป็นกลไก

ที่สาํคญัที่จะทาํใหบ้ริษทัฯ บรรลุเป้าหมายดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ด้านผลิตภัณฑ์ 

 นาํเสนอผลิตภณัฑท์ี่หลากหลายและมีคุณภาพ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเนน้การ

สร้างการรับรู้ในแบรนด ์(Brand Recognition) ใหเ้ด่นชดั และเป็นที่รู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

 บริษทัฯ ตอ้งการเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้โดยการเปิดร้านคา้ปลีกของบริษทัฯ เอง (Mono 

Brand Store) และเคาน์เตอร์จาํหน่ายสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้เพือ่ใหมี้จุดขายครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ อีก

ทั้งบริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการขยายช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยเพิม่ช่องทางการขายผา่นทางออนไลน์

เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถซ้ือขายไดทุ้กที่ทุกเวลา โดยช่อง

ทางการขายออนไลน์ของบริษทัฯ ในปัจจุบนัไดแ้ก่ Lazada, Shopee, Line Official 

 

ด้านการขยายธุรกิจ 

 บริษทัฯ มีนโยบายการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ทั้งในส่วนที่เป็นการเพิ่ม

ผลิตภณัฑท์ี่บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการจดัจาํหน่าย เพือ่ใหมี้สินคา้ที่ครอบคลุมในทุกระดบัราคา รวมทั้งขยาย

พื้นที่ในการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์ปยงัต่างประเทศ 

 

ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการบริหารจดัการภายในทุกภาคส่วน ตั้งแต่การจดัซ้ือผลิตภณัฑ ์การ

บริหารจดัการสินคา้คงคลงั การจดัส่งสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการร้านคา้ ตลอดจนบริหาร

บุคลากรใหมี้คุณภาพชีวิตที่ดี โดยบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพรองรับการ

เติบโตของบริษทัฯ ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ การพฒันาบุคลากรใหส้ามารถเติบโต

ภายในองคก์รได ้ตลอดจนการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมโดยใช้หลกัเกณฑก์ารพิจารณาจากผลงานอย่าง

ชดัเจน เพือ่สร้างขวญั และกาํลงัใจใหก้บัพนกังานทุกคน 
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ค่านิยมองค์กร (Values) 

 เราสร้างรากฐานของบริษทัดว้ยค่านิยม “RSPT”  

 

R = Responsibility for society and environment ความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

S = Service Mind มีทศันคติที่ดีในการใหบ้ริการลูกคา้ 

 

P = Partnership เป็นพนัธมิตรที่ดีกบัทุกฝ่าย ทั้งคู่คา้ ลูกคา้ ชุมชนและ 

 ทุกคนในองคก์ร 

T = Teamwork การทาํงานเป็นทีมดว้ยจุดมุ่งหมายร่วมกนัอยา่งมีพลงั  

 เพือ่ใหบ้รรลุทุกเป้าหมายที่วางไว ้
 

1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการทีสํ่าคญั 

ปี 2544  จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในช่ือ “บริษทั ริช สปอร์ต จาํกดั”  ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 

เม่ือวนัที่ 25 กนัยายน 2544  

ปี 2546 บริษทัฯ ได้รับสิทธิจาก Converse Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการผลิตและจดัจาํหน่าย

สินคา้ภายใตต้ราสินคา้ Converse แต่เพยีงผูเ้ดียวในประเทศไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจาํหน่าย

สินคา้ภายใตต้ราสินคา้ Converse ผ่านเคาน์เตอร์จาํหน่ายสินคา้ในห้างสรรพสินคา้ชั้นนําใน

เครือเดอะมอลล ์โตคิว และ ซุปเปอร์สปอร์ต และไดเ้ปิดร้านคา้ปลีกของบริษทัฯ เอง ในเขต

กรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัตก 

ปี 2549 บริษัทฯ ขยายร้านคา้ปลีกของบริษัทฯ เอง ไปยงัภาคเหนือ โดยเปิดสาขาแรกในจังหวดั

เชียงใหม่ 

ปี 2550 จดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั เบเนฟิท ชูส์ จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท เม่ือวนัที่ 27 

กนัยายน 2550 เพือ่ประกอบธุรกิจผลิตรองเทา้ 

ปี 2551 เร่ิมจาํหน่ายสินคา้ผา่นเคาน์เตอร์จาํหน่ายสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ในเครือเซ็นทรัล โดยสาขา

แรก คือ เซ็นทรัล บางนา 

ปี 2552 บริษทัฯ ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน 95,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,000,000 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 950,000 หุ้น  มูลค่าที่

ตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ

กิจการ 
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ปี 2555 บริษทัฯ ขยายร้านคา้ปลีกของบริษทัฯ เองไปยงัภาคตะวนัออก โดยเปิดสาขาแรกในจงัหวดั

ชลบุรี 

ปี 2557 บริษทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 100 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม เพือ่ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ

จากที่ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังที่ 1/2557 เม่ือวนัที่ 19 ธนัวาคม 2557 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ 

ลงทุนในหุน้สามญัของ บริษทั เบเนฟิท ชูส์ จาํกดั (“BNS”) โดยการซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนของ

บริษทั เบเนฟิท ชูส์ จาํกดั จาํนวน 500,000 หุน้ ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซ่ึง

ภายหลงัการซ้ือหุ้นดงักล่าวทาํให้บริษทัฯ ถือหุ้นใน BNS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.15 ของ

จาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ BNS 

ปี 2558 บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั เบเนฟิท ชูส์ จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิม 4 ราย จาํนวนหุน้รวม 

19,998 หุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ 

เพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ BNS 

ปี 2559 บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 150,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 1,500,000 หุ้น มูล

ค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของ

กิจการ นอกจากน้ีแลว้ บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิจาก Pony International Limited ประเทศฮ่องกง ใน

การผลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภทรองเทา้ เส้ือผา้ และเคร่ืองแต่งกายอ่ืน ภายใตต้ราสินคา้ 

PONY แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ราชอาณาจกัรกมัพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  

ปี 2560 • บริษทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 350,000,000 

บาท เป็นทุนจดทะเบียน 570,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 2,200,000 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน

ของกิจการ และจากที่ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ไดมี้

มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการดงัน้ี 

1. แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ภายใตช่ื้อ “บริษทั ริช สปอร์ต จาํกดั (มหาชน)” 

2. เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท 

3. เพิม่ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 570,000,000 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียน 770,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อจาํหน่ายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 95,000,000 หุ้น และจาํหน่ายให้แก่

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 5,000,000 หุน้ 
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• บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจาํหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ PONY ผ่านเคาน์เตอร์จาํหน่ายสินคา้

ในหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ โดยเร่ิมเปิดสาขาแรกในเซ็นทรัล เวสตเ์กต เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 

• เม่ือวนัที่ 4 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับสิทธิเพิ่มเติมจากทาง Converse ให้เป็น

ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ Converse แต่เพยีงผูเ้ดียวในประเทศกมัพชูา  

• บริษทัฯ ไดน้าํหุน้สามญัของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และเร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัแรกเม่ือวนัที่ 10 

พฤศจิกายน 2560 

ปี 2561 • บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ Melrose Avenue Company Limited ก่อตั้ งบริษัทย่อย Rich 

Avenue Company Limited (“RAV”) ที่ราชอาณาจกัรกมัพูชา เม่ือวนัที่ 2 กุมภาพนัธ ์2561 ดว้ย

ทุนจดทะเบียน จาํนวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 800 ลา้นเรียลกมัพชูา ซ่ึงบริษทัฯ ถือ

ครองหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 51   

• RAV เปิดเคาน์เตอร์จาํหน่ายสินคา้ที่ห้างอิออน มอลล์ แห่งที่ 1 (AEON Mall 1) ใน

กรุงพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพูชา  เม่ือวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2561 จาํนวน 2 สาขา ภายใตต้รา

สินคา้ Converse และ PONY แบรนดล์ะ 1 สาขา และหา้งอิออนมอลล ์แห่งที่ 2 (AEON Mall 2) 

เม่ือวนัที่ 29 พฤษภาคม 2561 จาํนวน 2 สาขา ภายใตต้ราสินคา้ Converse และ PONY แบรนด์

ละ 1 สาขา 

• RAV เปิดร้านคา้ปลีกภายใตต้ราสินคา้ Converse จาํนวน 2 สาขา ท่ีจงัหวดัเสียมเรียบ 

1 สาขา เม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และที่ The Park ในกรุงพนมเปญ อีก 1 สาขา เม่ือวนัที่ 

25 ธนัวาคม 2561 

ปี 2562 • บริษทั เบเนฟิท ชูส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยและเป็นผูผ้ลิตสินคา้ใหแ้ก่บริษทัฯ ไดเ้ลิก

ประกอบกิจการ เน่ืองจากบริษทัฯ ไดป้รับแผนการจดัหาสินคา้โดยการสัง่ซ้ือจากคู่สญัญาแทน 

• RAV ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนคร้ังแรกจากเดิม 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 

400,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และคร้ังท่ีสองจาก 400,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 2,000,000 

เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยไดเ้รียกชาํระค่าหุน้แลว้รวม 1,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัฯ 

ยงัคงสดัส่วนการถือครองหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 51 ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 

• บริษทัฯ ไดต่้อสัญญาการเป็นตวัแทนผลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้รองเทา้และเคร่ือง

แต่งกายอ่ืน ภายใต้ตราสินค้า ”Converse” (คอนเวิร์ส) แต่เพียงผู ้เดียวในประเทศไทย 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
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• นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดล้งนามในสัญญาการเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ือง

แต่งกายกีฬา (Sport wear) ภายใตต้ราสินคา้ “BARREL” (บาร์เรล) จากประเทศเกาหลีใต ้แต่

เพยีงผูเ้ดียวในประเทศไทยและราชอาณาจกัรกมัพชูา  

• ตลอดจนลงนามในสัญญาการเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑร์องเทา้และเคร่ืองหนงั 

ภายใตต้ราสินคา้ “COLE HAAN” (โคลฮาน) จากประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผูเ้ดียวใน

ประเทศไทย 

• RAV ได้ลงนามในสัญญาการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑร์องเทา้และเคร่ือง

หนงั ภายใตต้ราสินคา้ “ECCO” (เอคโค) จากประเทศเดนมาร์ก แต่เพยีงผูเ้ดียวในราชอาณาจกัร

กมัพชูา  

ปี 2563 • RAV ได้ลงนามในสัญญาการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์รองเทา้และเคร่ือง

หนัง ภายใต้ตราสินค้า GEOX (จีอ็อกซ์) จากประเทศอิตาลี แต่เพียงผู ้เดียวใน

ราชอาณาจกัรกมัพชูา โดยเร่ิมจาํหน่ายสินคา้ในเดือนเมษายน 2563 

• บริษทัฯ ลงนามในสญัญาการเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑร์องเทา้และสินคา้แฟชัน่

ภายใตต้ราสินคา้ “Havaianas” (ฮาวายานัส) จากประเทศบราซิล แต่เพียงผูเ้ดียวใน

ประเทศไทย โดยเร่ิมเปิดสาขาที่เป็นร้านคา้ปลีกของบริษทัฯ เอง และเคาน์เตอร์ใน

หา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ เพือ่จาํหน่ายสินคา้ในเดือนพฤษภาคม 2563 
 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัที่  31 ธนัวาคม  2563 เป็นดงัน้ี 

 

 
 

RSP
RAV
51%
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ประเภทกิจการและลักษณะการดาํเนินงาน 

 บริษทั ริช สปอร์ต จาํกัด (มหาชน) เป็นผูน้ําในการประกอบธุรกิจนําเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้

ประเภทแฟชัน่และไลฟ์สไตล์ภายใตต้ราสินคา้ชั้นนาํจากต่างประเทศ โดยครอบคลุมทั้งกลุ่มสินคา้ประเภท

รองเทา้ (Footwear) เส้ือผา้ (Apparel) ตลอดจนเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ อาทิ กระเป๋า (Bag) หมวก (Cap) และถุง

เทา้ (Sock) เพื่อให้มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างครบถว้น 

บริษทัฯ มีช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้แบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยแบบออฟไลน์ แบ่งออกเป็น ร้านคา้

ปลีกของบริษัทฯ เอง และเคาน์เตอร์จาํหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั้ งในประเทศไทยและ

ราชอาณาจกัรกมัพชูา ส่วนช่องทางออนไลน์ ไดจ้าํหน่ายผา่นมาร์เก็ตเพลสชั้นนาํ เช่น Lazada และ Shopee 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจําหน่าย 

 ในปี 2563 ผลิตภณัฑ์ที่บริษทัฯ จดัจาํหน่ายมี 5 ตราสินคา้ ประกอบด้วย ตราสินคา้ CONVERSE, 

PONY, BARREL, COLE HAAN และ HAVAIANAS  

 ส่วนในบริษทัยอ่ยที่อยู่ในราชอาณาจกัรกมัพูชา นอกจากจาํหน่ายตราสินคา้ CONVERSE, PONY 

และ BARREL แลว้ ยงัมีการจาํหน่ายตราสินคา้เพิม่เติมอีก 2 ตราสินคา้ ไดแ้ก่ ตราสินคา้ ECCO และ GEOX 

 

สาํหรับตราสินคา้ที่บริษทัฯ จดัจาํหน่าย มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

(I) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า CONVERSE 

 

CONVERSE เป็นแบรนด์รองเทา้ผา้ใบจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีประวติัยาวนานกว่า 100 ปี มีสญัลกัษณ์

ที่โดดเด่นเป็นรูปดาว 5 แฉก เป็นที่รู้จกัและไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายกนัทัว่โลกมาอยา่งต่อเน่ืองและ

ยาวนาน จากเดิมที่เป็นรองเทา้สาํหรับใส่เล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมินตนั และสเก็ตบอร์ด จน

พฒันากลายมาเป็นรองเทา้ไลฟ์สไตล์สาํหรับทุกเพศทุกวยัที่สามารถสวมใส่ไดใ้นทุกโอกาส ดว้ยรูปทรงและ

ดีไซน์ที่คลาสสิก มีความเป็นเอกลกัษณ์   

ผลิตภัณฑ์ของ CONVERSE สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้า (Footwear) เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษทัฯ โดย

สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย  
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 1) รองเท้ากลุ่มเบสิค (Basic) ไดแ้ก่ รองเทา้ 3 รุ่นหลกั ประกอบดว้ย รุ่น Chuck Taylor All Star, 

รุ่น CONS Star Player และรุ่น Jack Purcell เป็นสินคา้ที่มีจาํหน่ายตลอดปี  

 2) รองเท้ากลุ่มแฟช่ัน (Fashion) เป็นรองเทา้ที่มีการออกแบบใหมี้ความทนัสมยัและมีดีไซน์ที่

เปล่ียนไปตามกระแสความนิยมในแต่ละขณะ ซ่ึงจะมีทั้งรุ่นที่ออกแบบใหม่ในแต่ละซีซั่น และการนาํรองเทา้

รุ่นที่เป็นกลุ่ม Basic  มาปรับเปล่ียนวสัดุดา้นบนของรองเทา้ที่ต่างออกไปจากรุ่น Basic เพือ่ให้รองเทา้มีความ

ทนัสมยัแต่ยงัคงไวด้้วยรูปทรงเดิมตามแบบฉบบัของ CONVERSE ตลอดจนการออกแบบรองเทา้รูปแบบ

ใหม่ และการนาํเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาใชใ้นการผลิตรองเทา้เพือ่ตอบสนองต่อกระแสแฟชัน่และความนิยม

ของกลุ่มลูกคา้ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีทั้งรองเทา้ที่ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของ CONVERSE 

รองเทา้ที่เป็นการร่วมออกแบบระหว่างดีไซน์เนอร์ของ CONVERSE และดีไซน์เนอร์ช่ือดงัของแบรนด์ระดับ

โลก (Collaboration) และรองเทา้ที่ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของบริษทัฯ  

 1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ (Non-Footwear) นอกเหนือจากผลิตภณัฑร์องเทา้

ซ่ึงเป็นสินคา้หลักแลว้ บริษทัฯ ยงัจาํหน่ายสินคา้ประเภทเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ เพื่อให้สินคา้ของ

บริษทัฯ มีความหลากหลายครอบคลุมสินคา้ทุกประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้ โดยสินคา้กลุ่มเส้ือผา้และ

เคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ  จะมีการปรับเปล่ียนดีไซน์ใหม่ๆ ในทุกซีซั่น เพื่อตอบสนองต่อเทรนด์แฟชั่นท่ี

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่ยงัคงไวด้ว้ยเอกลกัษณ์ตามแบบฉบบั CONVERSE โดยสินคา้กลุ่มเส้ือผา้และเคร่ือง

แต่งกายอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ (Apparel) ผลิตภณัฑก์ระเป๋า (Bags)  เช่น หมวก ถุงเทา้ เป็นตน้ 

 

 

(II) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า PONY  
 

 

PONY เป็นแบรนด์รองเทา้ผา้ใบจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีประวติัยาวนานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 โดย

เร่ิมแรกเป็นรองเทา้ที่ออกแบบและผลิตดว้ยเทคโนโลยพีเิศษเพือ่ใหเ้หมาะสาํหรับการเล่นกีฬา ต่อมาไดข้ยาย

กลุ่มผลิตภณัฑไ์ปยงัรองเทา้ไลฟ์สไตล์ที่ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทั้งผูช้ายและผูห้ญิง มีจุดเด่นเป็นสัญลกัษณ์ 

“PONY Chevron” มีดีไซน์เรียบง่ายสามารถสวมใส่ไดใ้นทุกโอกาสและสถานท่ี  

ผลิตภัณฑ์ของ PONY สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

  1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้า (Footwear) แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย 

   1) รองเท้ากลุ่มเบสิค (Basic) เป็นรองเทา้รุ่นท่ีมีดีไซน์เรียบง่ายสวมใส่ได้ทั้งผูช้ายผูห้ญิง 

ประกอบดว้ยรองเทา้ 4 รุ่นหลกั ไดแ้ก่ รุ่น Top Star, รุ่น Shooter, รุ่น Hawaii รวมถึงรุ่น Light ซ่ึงตอบโจทย์

สาํหรับผูห้ญิงโดยเฉพาะ รองเทา้ในกลุ่ม Basic เป็นสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายตลอดปี 
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   2) รองเท้ากลุ่มแฟช่ัน (Fashion) เป็นรองเทา้ที่ออกแบบให้มีดีไซน์เขา้กบักระแสนิยมในแต่

ละซีซัน่ โดยมีทั้งรุ่นที่ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของบริษทัฯ รุ่นที่ออกแบบดีไซน์เนอร์ของ PONY และรุ่นที่

เป็นการออกแบบร่วมกนัระหวา่งดีไซน์เนอร์ของ PONY กบัแบรนดท์ี่มีช่ือเสียง (Collaboration)  

  1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ (Non-Footwear) กลุ่มผลิตภณัฑ ์Non-Footwear 

ภายใตต้ราสินคา้ PONY ประกอบดว้ยเส้ือผา้ กระเป๋า และหมวก ซ่ึงมีความโดดเด่นดว้ยสญัลกัษณ์  “PONY 

Chevron” และมีความหลากหลายทั้งในรูปดีไซน์ที่มีเอกลกัษณ์และรูปแบบที่เรียบง่ายไปถึงรุ่นแฟชั่นที่มี

ลวดลายและสีสนัแปลกใหม่ตามกระแสนิยม 

 

(III) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า BARREL 

 

 

BARREL เป็นแบรนด์ผูน้ําเส้ือผา้แฟชั่นแนวสปอร์ตแวร์และแอคทีฟแวร์ โดยมียอดขายสินคา้ในกลุ่ม 

Watersport เป็นอนัดบั 1 ในประเทศเกาหลีใต ้ โดยมี BARREL GIRL ซ่ึงไดแ้ก่ เหล่าพรีเซนเตอร์สาวชาว

เกาหลีใตท้ี่คดัเลือกมาจาก ดารา ไอดอล ระดับ A-list ซ่ึงจะมีช่วยเสริมความเป็นแฟชั่นให้กับตราสินคา้ 

พร้อมกบัมี BARREL TEAM ไดแ้ก่กลุ่มนกักีฬาท่ีจะมาเสริมความมัน่ใจวา่สินคา้นั้นนอกจากจะสวยแลว้ ยงั

มีคุณภาพที่ดี และไดค้ดัเลือกใหถ่้ายทอดออกมาในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดาํนํ้ า เซิร์ฟบอร์ด โตค้ล่ืน ซ่ึงเป็น

ที่มาของ สโลแกน “Life is Swell”  

ผลิตภัณฑ์ของ BARREL สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

  1.1 BARREL Watersports/Swim สินคา้กลุ่มหลกัที่ใชเ้น้ือผา้เป็นวสัดุระดบัพรีเม่ียม การตดัเยบ็

ปราณีต เน้ือผา้กนัรังสี UPF50+ แหง้เร็วระบายอากาศ ยดืหยุน่ 4 ทิศทาง 

  1.2 BARREL Fit สินคา้กลุ่มแอคทีฟแวร์ ที่มีความตอ้งการสูงในตลาดออกกาํลงักายปัจจุบนั จะ

เนน้ใหมี้คุณภาพและสีที่มีความโดดเด่นสไตลเ์กาหลีซ่ึงกาํลงัเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกคา้ 

  1.3 BARREL Accessories สินคา้ท่ีจะมาช่วยเติมเต็มลุค ไม่ว่าจะเป็นหมวก กระเป๋า แว่นตา ที่

นอกจากจะมีความเป็นแฟชัน่แลว้ยงัผลิตมาจากวสัดุคุณภาพดี 

 

(IV) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า COLE HAAN 
 

 

COLE HAAN เป็นแบรนด์จากนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีประวติัยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1928 โดย

เร่ิมตน้จากผลิตภณัฑป์ระเภทรองเทา้หนงัสาํหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ตลอดจนเส้ือผา้ และเคร่ืองแต่ง

กายอ่ืน ๆ ซ่ึงคลอบคลุมทุกส่วนตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเทา้ ผ่านความพิถีพิถนั การดูแลเอาใจใส่การตดัเยบ็

อยา่งเรียบหรู ดูทนัสมยั และเป็นเอกลกัษณ์  โดยไดห้ลอมรวมคุณสมบติัพิเศษและเทคโนโลยทีี่ไดผ้่านการ
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วจิยัจากทางประเทศสหรัฐอเมริกา บวกกบัการตดัเยบ็ดว้ยมืออยา่งประณีต ซ่ึงนาํไปสู่ความสบายในการสวม

ใส่ ในทุกโอกาสการใชง้าน โดยสินคา้จดัอยูใ่นกลุ่มสินคา้ระดบัราคาสูง เจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีไลฟ์สไตล ์และ

การใชชี้วติในเมือง 

ผลิตภัณฑ์ของ COLE HAAN สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้า (Footwear) แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย 

1)  รองเท้าหนัง (Dress shoes) สินคา้ของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี สาํหรับใส่ในรูปแบบการ

ใชง้านอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงสินคา้ในแต่ละรุ่นจะมีเทคโนโลยเีพือ่ช่วยใหลู้กคา้สวมใสไดอ้ยา่งนุ่มสบาย บน

ความเรียบหรู อยา่งมีเอกลกัษณ์ 

2) รองเท้าสปอร์ต (Sneaker shoes) เป็นรองเทา้ที่เนน้รูปลกัษณ์ให้เหมาะกบักระแสนิยมของ

ผูบ้ริโภค ที่ตอ้งการสินคา้ที่มีความสปอร์ต และสามารถสวมใส่ไดใ้นทุกโอกาส 

1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ (Non-Footwear)  สินคา้ประเภทเส้ือผา้ กระเป๋า

และ เคร่ืองแต่งกายอ่ืน  โดยปรับเปล่ียนดีไซน์ใหม่ในทุกซีซั่นเพื่อตอบสนองต่อเทรนดแ์ฟชัน่ที่เปล่ียนแปลง

ไป 

 

(V) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า HAVAIANAS 

 

 

HAVAIANAS มีความหมายในภาษาโปรตุเกสว่า “Hawaiians” หรือชาวฮาวาย เร่ิมผลิตคร้ังแรกในปี1962 

โดยบริษทั Alparagatas S.A ประเทศบราซิล โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากรองเทา้แตะฟางขา้วท่ีใส่กบัชุด

กิโมโนของญีปุ่่ น และไดด้ดัแปลงเป็นการทาํรองเทา้จากยาง ในช่วงแรกไดรั้บความนิยมในกลุ่มแรงงานของ

บราซิลเป็นอยา่งมาก และต่อมาก็เร่ิมไดรั้บความนิยมในหมู่วยัรุ่นโดยใช้เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ทางการเมือง 

หลงัจากนั้น เร่ิมนาํเสนอสินคา้ที่มีสีสันหลากหลายมากขึ้น ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งมาก อีกทั้งยงัตอกย ํ้า

จุดเด่นของแบรนด์ที่ผลิตจากยาง 100% ไม่มีกล่ิน ทรงรองเทา้ไม่เปล่ียน ไม่ยบุและสายไม่ยว้ย จนกระทัง่

ฟุตบอลโลกปี 1998 เป็นจุดเปล่ียนที่ทาํใหท้ัว่โลกรู้จกั HAVAIANAS เพราะไดผ้ลิตรองเทา้แตะที่ออกแบบ

โดยใชธ้งชาติบราซิลติดที่สายรองเทา้ เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ในการเชียร์ฟุตบอล ทาํใหส้ามารถขยายตลาดไปยงั

อเมริกา สเปน ยโุรป และเอเชีย ส่วนในประเทศไทยไดมี้การจาํหน่าย HAVAIANAS มานานกวา่ 10 ปี 

ผลิตภัณฑ์ของ HAVAIANAS แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1. กลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้า (Footwear) เป็นกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทั โดย

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

1) รองเท้ากลุ่มเบสิค (Basic) ประกอบดว้ย 2 รุ่นหลกั ไดแ้ก่ รุ่น Slim และ Closed Sandals 

เป็นสินคา้ที่มีจาํหน่ายตลอดทั้งปี 
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2) รองเท้ากลุ่มแฟช่ัน (Fashion) เป็นรองเท้าที่ออกแบบให้มีความทันสมัยและดีไซน์ที่

เปล่ียนไปตามกระแสนิยม ซ่ึงจะมีรุ่นที่ออกแบบใหม่ในแต่ละซีซัน่ และรุ่นที่มีการปรับดีไซน์จากรุ่น Basic 

เดิม รวมไปถึงการออกแบบร่วมกนั Collaboration ระหวา่ง HAVAIANAS และดีไซน์เนอร์ช่ือดงัระดบัโลก  

1.2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับ (Non-footwear) นอกจากผลิตภณัฑร์องเทา้ที่เป็นสินคา้หลกั

ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัจาํหน่ายสินค้าเคร่ืองประดับอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และให้

ครอบคลุมสินคา้ในหลายประเภทมากขึ้น โดยสินคา้กลุ่มเคร่ืองประดบั จะมีการเปล่ียนดีไซน์ใหม่ในทุกซี

ซั่น เพื่อตอบสนองเทรนด์แฟชัน่ที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมถึงคอลเลคชัน่พิเศษที่ผลิตมาเพื่อรอง

รอบความตอ้งการของนกัสะสมอีกดว้ย 

 

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ คือ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา วยัรุ่น วยัทาํงาน ที่มีรายไดร้ะดบัปาน

กลางถึงสูง และกลุ่มลูกคา้วยักลางคน ตลอดจนรวมถึงกลุ่มลูกคา้ที่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

3. ช่องทางการจัดจําหน่าย 

 3.1 การจําหน่ายในลักษณะขายปลีก เป็นการจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 

ช่องทาง ดงัน้ี 

 1) ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เอง (Mono Brand Store) เป็นร้านที่จาํหน่ายเฉพาะสินคา้ภายใต้

ตราสินคา้ Converse เท่านั้นซ่ึงจะมีขนาดตั้งแต่ 80-100 ตารางเมตร โดยบริษทัฯ จะเป็นผูบ้ริหารจดัการ

ร้านคา้เองทั้งหมดตั้งแต่การออกแบบ ตกแต่ง ตลอดจนการบริหารการขายสินคา้ และการบริหารสต็อก

สินคา้ ทั้งน้ี ร้านคา้ปลีกทั้งหมดของบริษทัฯ มีลกัษณะเป็นการเช่าพื้นที่จากผูใ้ห้เช่า ซ่ึงจะมีทั้งร้านที่อยูใ่น

ศูนยก์ารคา้ชั้นนาํและอาคารพาณิชยใ์นแหล่งชุมชน  

 2) เคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า (Shop-in-Shop) เป็นการจาํหน่ายสินคา้ใน

ลักษณะการฝากขายผ่านเคาน์เตอร์จาํหน่ายสินคา้ในห้างสรรพสินคา้ชั้นนาํต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้

เซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และซูเปอร์สปอร์ต เป็นต้น รวมทั้ง

หา้งสรรพสินคา้ทอ้งถ่ินในแต่ละจงัหวดั  

 3) การจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) ด้วยรูปแบบการคา้ที่เปล่ียนแปลงไปอยา่ง

รวดเร็วในปัจจุบนั ตลอดจนความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ทาํให้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคเปล่ียนไป บริษทัฯ จึงตอ้งเพิ่มช่องทางการคา้เพื่อรองรับและตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม

ลูกคา้ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็วและตรงกับความตอ้งการ โดยช่องทางออนไลน์นับเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่

ไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 
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 3.2 การจําหน่ายในลักษณะขายส่ง เป็นการจาํหน่ายสินคา้ในลกัษณะขายส่งใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นร้านคา้

จาํหน่ายเส้ือผา้ รองเทา้ และอุปกรณ์กีฬา ทั้งในลกัษณะที่เป็นเครือข่าย (Chain Stores) เช่น แอคทีฟ เนชัน่ 

สปอร์ตโดม และเอาท์เล็ท มอลล์ เป็นต้น และร้านค้าทั่วไป โดยแบ่งเขตการขายครอบคลุมทั้ งใน

กรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้  

 

ตารางแสดงรายละเอียดจํานวนสาขาในช่องทางการขายปลีกแบบออฟไลน์ ปี 2561-2563 
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

 

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

ประเภทของรายได้ ปี 2561* ปี 2562* ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย

รองเทา้ (Footwear) 

887.86 68.14 879.97 67.59 705.70 72.94 

รายไดจ้ากการขายเส้ือผา้ 

และเคร่ืองแต่งกายอ่ืน 

(Non-Footwear) 

385.34 29.57 388.36 29.83 243.27 25.15 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,273.20 97.71 1,268.33 97.42 948.97 98.09 

รายไดอ่ื้น 29.79 2.29 33.59 2.58 18.50 1.91 

รวมรายไดท้ั้งหมด 1,302.99 100.00 1,301.92 100.00 967.47 100.00 

 

โครงสร้างรายได้แยกตามช่องทางการจัดจําหน่าย 

ประเภทของรายได้ ปี 2561* ปี 2562* ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายปลีก

ร้านคา้ของกลุ่มบริษทั  

266.16 20.43 321.92 24.73 477.53 49.36 

ขายปลีกผา่นเคาน์เตอร์ใน

หา้งสรรพสินคา้ 

669.65 51.39 680.48 52.27 232.34 24.02 

ขายปลีกผา่นช่องทาง

ออนไลน ์

- - 12.65 0.97 31.85 3.29 

ขายส่ง 315.38 24.20 253.28 19.45 207.25 21.42 

รับจา้งผลิต 22.01 1.69 - - - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,273.20 97.71 1,268.33 97.42 948.97 98.09 

รายไดอ่ื้น** 29.79 2.29 33.59 2.58 18.50 1.91 

รวมรายไดท้ั้งหมด 1,302.99 100.00 1,301.92 100.00 967.47 100.00 

หมายเหต*ุ: มูลค่ารายได้จากการขาย สาํหรับปี 2561-2562 ได้ถกูปรับปรุงให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ืองรายได้จากสัญญาที่ทาํกับลกูค้า ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในปี 2562 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 

 

 

การจดัหาผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี  

1. ส่ังซ้ือสินค้าโดยตรงจากเจ้าของตราสินค้า หรือส่ังซ้ือจากผู้ผลิตที่เจ้าของตราสินค้ากําหนด  

เป็นการสั่งซ้ือสินคา้โดยตรงจากเจา้ของตราสินคา้ หรือสั่งซ้ือจากผูผ้ลิตที่ผ่านการคดัเลือกและรับรอง

มาตรฐานจากเจา้ของตราสินคา้ ซ่ึงปกติแลว้จะเป็นการสัง่ซ้ือล่วงหนา้ประมาณ 4-6 เดือน ก่อนเร่ิมซีซัน่   

 

2. ว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตจากภายนอก (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) 

บริษทัฯ สามารถจดัหาสินคา้บางกลุ่ม เช่น สินคา้กระเป๋า หมวก และถุงเทา้ ท่ีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของ

บริษทัฯ ผา่นผูรั้บจา้งผลิตภายนอก (OEM) ทั้งในประเทศและต่างประเทศซ่ึงไดรั้บการรับรองมาตรฐานแล้ว

เท่านั้น แบบของสินคา้ดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากเจา้ของตราสินคา้ก่อนจึงจะสามารถผลิตได ้บริษทัฯ 

จะคดัเลือกโรงงานผูรั้บจา้งผลิตโดยพิจารณาจากตน้ทุน เช่น ราคาสินคา้ ภาษีนาํเขา้ ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 

เป็นตน้ รวมถึง ระยะเวลาที่ใชใ้นการผลิตและขนส่งสินคา้เป็นหลกั ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ จะสั่งซ้ือสินคา้จาก

ผูผ้ลิตในประเทศจีนเป็นหลกั ทั้งน้ี บริษทัฯ จะมีการวางแผนการผลิตร่วมกบัผูรั้บจา้งผลิตล่วงหนา้อยา่งน้อย 

6 เดือนก่อนกาํหนดส่งสินคา้ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียง 

 การบริหารความเส่ียง  เป็นกระบวนการสาํคญัท่ีจะช่วยใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย   

การที่บริษทัฯ สามารถทราบหรือระบุความเส่ียงไดล่้วงหนา้ก็จะเป็นการช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได ้ 

นอกจากน้ี  การบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ  ถือเป็นส่วนประกอบสาํคญัที่ช่วยในการตดัสินใจ  ซ่ึงจะ

นาํไปสู่การสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัองคก์ร  ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ  

 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที่ในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแล

การบริหารความเส่ียงและทาํหน้าที่ประเมิน  ประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง  เพือ่ให้มัน่ใจว่าการ

บริหารความเส่ียง  ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสอดคลอ้งกบัแนวทางที่กาํหนด 

 

กระบวนการบริหารความเส่ียง  

 เพือ่นาํกรอบการมองความเส่ียงมาใชใ้ห้เห็นผลในทางปฎิบติั   บริษทัฯ มีกระบวนการบริหารความ

เส่ียงหลกั ๆ ดงัน้ี 

 1. การระบุความเส่ียง 

 เพือ่ช่วยใหพ้นกังานทุกคนในองคก์ร  สามารถระบุความเส่ียงได ้  และใหค้รอบคลุมทุกความเส่ียงที่

อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ  โดยสรุปปัจจยัความเส่ียงไดด้งัน้ี  

 1. ความเส่ียงจากการพึ่งพงิตราสินคา้ Converse เพยีงตราสินคา้เดียว 

 2.ความเส่ียงจากการเร่ิมจาํหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ใหม่   

 3. ความเส่ียงจากการบริหารสินคา้คงคลงั   

 4. ความเส่ียงจากการลงทุนขยายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ และเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าใน

หา้งสรรพสินคา้   

 5. ความเส่ียงจากการขดัขอ้งของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 6. ความเส่ียงจากการเช่าใชร้ะบบ ERP 

 7. ความเส่ียงจากการต่ออายสุญัญาเช่าพื้นท่ี 

 8. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 9. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคตามกระแสนิยม 

 10. ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธุรกิจ  

 11. ความเส่ียงจากการทุจริตของพนกังาน 

 12. ความเส่ียงจากการมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 
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 2. ประเมินความเส่ียง 

 บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียง  ตลอดจน

ความสามารถในการจัดการความเส่ียง  เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงได้ดําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

 

ความเส่ียงสรุปได้ดังนี้ 

 

 1. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงตราสินค้า Converse เพียงตราสินค้าเดียว  

เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัฯ มาจากการจาํหน่ายสินคา้ Converse เพยีงตราสินคา้เดียว หากบริษทัฯ 

ไม่ได้รับการต่อสัญญาจาก Converse หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการรับประกัน

ค่าธรรมเนียมสิทธิขั้นตํ่าและยอดขายขั้นตํ่าซ่ึงระบุในสัญญาการให้สิทธิ (License Agreement) จนเป็นเหตุ

ให้ถูกบอกเลิกสัญญาก่อนครบกาํหนดอายขุองสัญญา อาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของ

บริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา มากกวา่ 17 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดรั้บการต่อสญัญา

จาก Converse อยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถบริหารยอดขายให้เติบโตต่อเน่ืองทุกปี และตอบสนองนโยบาย

และขอ้กาํหนดตามที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด ผูบ้ริหารจึงเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯ จะไดรั้บการสนับสนุนและ

ไวว้างใจจาก Converse ได้อย่างต่อเน่ืองและมัน่คง นอกจากน้ี เพื่อเป็นการลดความเส่ียงดังกล่าวขา้งตน้ 

บริษทัฯ จึงไดด้าํเนินการจดัหาตราสินคา้ใหม่ ๆ เขา้มาจดัจาํหน่าย อาทิเช่น ในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํ

สัญญาเพื่อรับสิทธิในการจดัจาํหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ PONY แต่เพียงผูเ้ดียว ในประเทศไทย กมัพชูา 

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปี 2562 ไดล้งนามสญัญาการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ภายใต้

ตราสินคา้ “BARREL”  แต่เพยีงผูเ้ดียวในประเทศไทยและราชอาณาจกัรกมัพูชา และลงนามสญัญาการเป็น

ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ “COLE HAAN” แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ตลอดจน RAV ซ่ึง

เป็นบริษทัย่อยได้ลงนามสัญญาการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์รองเทา้และเคร่ืองหนังภายใตต้รา

สินคา้ “ECCO” แต่เพียงผูเ้ดียวในราชอาณาจกัรกัมพูชา และในปี 2563 RAV ได้ลงนามสัญญาการเป็น

ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ “GEOX”  แต่เพยีงผูเ้ดียวในราชอาณาจกัรกมัพชูา และบริษทัฯ ไดล้ง

นามสญัญาการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ “HAVAIANAS” แต่เพยีงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดก้วา้งและหลากหลายมากยิง่ขึ้นอีกดว้ย  

 

 2. ความเส่ียงจากการเร่ิมจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าใหม่  

จากการที่บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิจากคู่คา้ทางธุรกิจในการจดัจาํหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ใหม่ ๆ เช่น PONY, 

BARREL COLE HAAN และ HAVAIANAS ซ่ึงแต่ละตราสินคา้ต่างก็มีขอ้กาํหนดแตกต่างกนัไป เช่น บาง

สญัญาการใหสิ้ทธิ (License Agreement) ก็จะมีการกาํหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการรับประกนัยอดขายขั้นตํ่าหรือ
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มีขอ้กาํหนดขั้นตํ่าในการซ้ือสินคา้ หากบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อเน่ืองกนั ผูใ้ห้สิทธิมีสิทธิ

บอกเลิกสัญญาได้ ดังนั้น บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการถูกบอกเลิกสัญญาก่อนครบกาํหนดอายุของ

สัญญา หากบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขที่กาํหนด ยิง่ไปกว่านั้น สินคา้ภายใตต้ราดงักล่าว อาจมี

ความเส่ียงจากการที่ยอดขายไม่เป็นไปตามที่บริษทัฯ คาดหมายหรือประมาณการไวอ้าจไม่คุม้กบัเงินลงทุน 

ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากตราสินคา้เหล่าน้ีค่อนขา้งใหม่

สาํหรับตลาดในประเทศไทย ทั้งบริษทัฯ และเจา้ของตราสินคา้จึงตอ้งร่วมกนัสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกั 

ยอดขายหรือยอดซ้ือขั้นตํ่าที่กาํหนดในสญัญาการใหสิ้ทธิจึงเป็นจาํนวนท่ีสมเหตุสมผลและคาํนึงถึงช่วงเวลา

ที่บริษทัฯ จะตอ้งใชเ้วลาในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างแบรนด ์ ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯ มัน่ใจว่า

จะสามารถบรรลุขอ้กาํหนดดงักล่าวได ้และถึงแมสิ้นคา้ดงักล่าวจะเป็นตราสินคา้ใหม่ที่บริษทัฯ เพิ่งเร่ิมจดั

จําหน่าย แต่จากการที่ทีมผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์และความชํานาญใน

อุตสาหกรรมรองเทา้และเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ มาเป็นเวลานาน ทาํให้สามารถกาํหนดกลยทุธ์การตลาดและ

แนวทางการบริหารงานดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ในช่วงแรกบริษทัฯ จะจาํหน่ายสินคา้ใหม่ ๆ 

ผ่านทางเคาน์เตอร์จาํหน่ายสินคา้ในห้างสรรพสินคา้เป็นหลกั เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนนอ้ย และช่วยลดความ

เส่ียงจากการลงทุนได ้

 

 3. ความเส่ียงจากการบริหารสินค้าคงคลัง  

สินคา้ของบริษทัฯ เป็นสินคา้สามารถเส่ือมสภาพได้ตามกาลเวลา และสินคา้บางส่วนเป็นสินคา้แฟชั่น 

ดังนั้น หากบริษทัฯ บริหารสินคา้คงคลังไม่เหมาะสม โดยมีปริมาณสินคา้คงคลังมากเกินไป ซ่ึงสินคา้

เหล่านั้นอาจจะลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพ ทาํให้ตอ้งตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง แต่ถา้หากมีสินคา้คงคลงันอ้ย

เกินไป ก็จะทาํใหบ้ริษทัฯ มีสินคา้ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ เสียโอกาสในการ

ขายสินคา้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในท่ีสุด ทั้งน้ี บริษทัฯ จึงไดจ้ดัให้มีระบบ 

Inventory Online ที่เช่ือมโยงขอ้มูลสินคา้คงคลงัที่คลงัสินคา้ใหญ่และที่ร้านคา้ปลีกหรือเคาน์เตอร์จาํหน่าย

สินคา้ทาํใหส้ามารถบริหารสินคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 4. ความเส่ียงจากการลงทุนขยายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ และเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้าใน

ห้างสรรพสินค้า  

บริษทัฯ มีแผนที่จะขยายช่องทางการคา้ปลีกบนพื้นที่ที่มีศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงอาจมีความเส่ียง

หากผลประกอบการของสาขาที่เปิดใหม่ไม่เป็นไปตามที่บริษทัฯ คาดการณ์หรือประมาณการไว ้อยา่งไรก็

ตามจากการท่ีร้านคา้ปลีกของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นศูนยก์ารคา้ชั้นนาํ ประกอบกบัแบรนด ์Converse มี

ความแข็งแกร่งและเป็นที่นิยมอยา่งต่อเน่ือง ร้านคา้ปลีกของบริษทัฯ จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยดึงดูดให้ลูกคา้

เขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บโอกาสในการสรรหาพื้นที่ที่มีศกัยภาพจากหา้งสรรพสินคา้
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หรือผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้มาโดยตลอด ประกอบกบัการเลือกทาํเลที่ตั้งและการบริหารงานสาขาได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพของทีมผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงเช่ือมัน่ว่าการขยายสาขาใหม่ของบริษทัฯ จะเป็นการเพิ่มช่อง

ทางการจาํหน่ายสินคา้ให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ จะไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน ซ่ึงมูลค่าการลงทุนในแต่

ละสาขาก็ไม่สูงมากนกั 

 

 5. ความเส่ียงจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษทัฯ ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการบริหารงาน โดยครอบคลุมตั้งแต่ระบบการจดัซ้ือ ขายสินคา้ 

บริหารคลังสินคา้ บญัชีและการเงิน ตลอดจนการรายงานยอดขายประจาํวนัของสาขาต่างๆ ดังนั้น หาก

ระบบสารสนเทศของบริษทัฯ เกิดขดัขอ้ง อาจส่งผลทาํใหก้ารทาํงานตอ้งหยดุชะงกัและส่งผลกระทบต่อการ

ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ใชร้ะบบคลาวดเ์ซิร์ฟเวอร์จากผูใ้หบ้ริการที่ไดรั้บการ

รับรองดา้นการควบคุมความปลอดภยัทางสารสนเทศตามมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล ซ่ึงมี

การรับประกนัว่าระบบสารสนเทศของบริษทัฯ จะสามารถใชง้านไดท่ี้ระดบัร้อยละ 99.90 จึงช่วยลดความ

เส่ียงจากการที่ระบบสารสนเทศของบริษทัฯ จะเกิดปัญหาขดัขอ้งทั้งระบบ ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัไม่เคยประสบ

กบัเหตุการณ์ระบบสารสนเทศขดัขอ้งเสียหายจนส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 

 

 6. ความเส่ียงจากการเช่าใช้ระบบ ERP 

บริษทัฯ ได้เช่าระบบบริหารจดัการทรัพยากรแบบบูรณาการ (ERP) จากผูใ้ห้บริการภายนอก ซ่ึงหากผู ้

ให้บริการหยุดให้การบริการระบบ ERP แก่บริษทัฯ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

อย่างมีนัยสําคัญได้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผูค้วบคุมดูแลบริหารจัดการโปรแกรมและ

ฐานขอ้มูลต่างๆ เอง ดงันั้น แมผู้ใ้ห้บริการหยดุให้การบริการระบบ ERP แก่บริษทัฯ ระบบ ERP ที่บริษทัฯ 

ใช้งานอยู่ก็จะยงัคงสามารถใช้งานต่อไปได ้เพียงแต่จะไม่สามารถพฒันาระบบต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ ซ่ึงใน

ระหว่างนั้นบริษทัฯ ก็สามารถจดัหาและพฒันาระบบอ่ืนมาใชท้ดแทนระบบ ERP ท่ีบริษทัฯ ใชง้านอยูใ่น

ปัจจุบนัได ้

 

 7. ความเส่ียงจากการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ 

บริษทัฯ มีการจาํหน่ายสินคา้ในลกัษณะการขายปลีกให้แก่ลูกคา้ผ่านหน้าร้านคา้ปลีกของบริษทัฯ (Mono 

Brand Store) โดยเป็นการเช่าพื้นที่จากผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้หรือเจา้ของอาคารพาณิชย ์ซ่ึงส่วนใหญ่มี

อายสุัญญาเช่าระหว่าง 1-3 ปี บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บการต่ออายสุัญญาเช่าพื้นที่ อยา่งไรก็

ตามตลอดระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจมากวา่ 17 ปี บริษทัฯ ไม่เคยประสบปัญหาจากการไม่ไดรั้บการต่ออายุ

สัญญาเช่าพื้นที่ เน่ืองจากบริษัทฯ ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาอย่างครบถ้วนมาโดยตลอด ทั้ งยงัมี

ความสัมพนัธ์ที่ดีกบัผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ต่างๆ และแบรนด์ Converse ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมาอยา่ง
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ต่อเน่ืองและยาวนาน ร้านคา้ปลีกของบริษทัฯ จึงมีส่วนช่วยดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ดงันั้น 

บริษทัฯ จึงไดรั้บโอกาสในการหาพื้นที่ที่มีศกัยภาพจากผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ที่มีแผนการขยายสาขาหรือพื้นที่

เพิม่เติมอยา่งต่อเน่ือง 

 

 8. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

เน่ืองจากบริษทัฯ มีการจดัหาสินคา้สาํเร็จรูปจากต่างประเทศ ตลอดจนยงัมีการจ่ายชาํระค่าสิทธิ (Royalty 

Fee) และค่าธรรมเนียมการจดัหาสินคา้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่รายได้จากการขาย

สินคา้ทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้น ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน กรณีที่เงินสกุลดอลลาร์แขง็ค่าขึ้น 

อาจส่งผลให้ตน้ทุนสินคา้ของบริษทัฯ ปรับสูงขึ้นและส่งผลต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งไรก็

ตามกลุ่มบริษทัฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีนโยบายในการกาํหนดราคาสินคา้โดยคาํนึงถึงความ

เส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน ประกอบกับในการจ่ายชาํระค่าสินคา้สําเร็จรูปที่สั่งซ้ือจาก

ต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชาํระค่าสินคา้ล่วงหนา้ก่อนการรับสินคา้ ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถ

กาํหนดราคาขายสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตน้ทุนของสินคา้ได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ จะมีการ

ติดตามข่าวสารและความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ดและจะพิจารณา

ป้องกนัความเส่ียงดว้ยการซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความ

จาํเป็น 

 

 9. ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคตามกระแสนิยม 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสนิยมด้านแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผล

กระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่สามารถปรับตวัไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค อาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่จะ

ไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวนอ้ย เน่ืองจากสินคา้หลกัที่บริษทัฯ จาํหน่ายเป็นหลกั เป็นสินคา้กลุ่ม 

Basic ซ่ึงเป็นรุ่นที่เน้นความคลาสสิกของรูปทรงและสีพื้นฐาน มีวางจาํหน่ายตลอดปี และส่วนที่เหลือเป็น

สินคา้กลุ่มแฟชัน่ซ่ึงจะมีการออกแบบให้มีความทนัสมยัและมีดีไซน์เปล่ียนไปตามกระแสความนิยมในแต่

ละซีซัน่ ซ่ึงจะมีทีมงานฝ่ายผลิตภณัฑติ์ดตามแนวโนม้แฟชัน่อยูต่ลอดเวลา ทาํใหส้ามารถคาดการณ์แนวโนม้

การเปล่ียนแปลง สามารถออกแบบและจัดหาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินการจดัหาตราสินคา้ใหม่ ๆ เขา้มาอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ 

มีนโยบายตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงอยา่งสมํ่าเสมอ สาํหรับสินคา้คงเหลือที่มีอายไุม่เกิน 1 ปี บริษทัฯ จะ

เปรียบเทียบราคาทุนกบัมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะไดรั้บโดยผลต่างที่เกิดขึ้นจากราคาทุนที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่

คาดว่าจะไดรั้บจะถูกนาํมาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง และสาํหรับสินคา้คงเหลือที่มีอายเุกินกว่า 1 ปีขึ้นไป 

บริษทัฯ จะพจิารณาตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงเพิม่ขึ้นตามอายขุองสินคา้ 
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 10. ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจ  

บริษทัฯ ทาํธุรกิจอยูใ่นอุตสาหกรรมรองเทา้และเคร่ืองแต่งกายที่มีการแข่งขนัสูง มีผูป้ระกอบการจาํนวน

มากทั้งที่เป็นตราสินคา้จากในประเทศและต่างประเทศ โดยผูป้ระกอบการแต่ละรายต่างมุ่งเนน้ในการสร้าง

ความแตกต่างของสินคา้และมีการออกสินคา้รุ่นใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการใชเ้ทคโนโลยกีารผลิต

ใหม่ๆ ที่ทนัสมยัเพื่อพฒันาสินคา้ให้มีนํ้ าหนักเบา สวมใส่สบาย ยิง่ไปกว่านั้นมีการใชก้ลยทุธ์การตลาดเพือ่

ดึงดูดให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจและตอ้งการซ้ือสินคา้ของตน  อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากแบรนด์สินคา้ Converse 

ถือเป็นแบรนดท์ี่มีความแข็งแกร่งและเป็นที่รู้จกัอยา่งแพร่หลายทัว่โลก สินคา้มีความหลากหลายตอบโจทย์

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครบถว้น ทั้งรองเทา้ที่เน้นรูปทรงและดีไซน์ที่มีความคลาสสิก มีความ

เป็นเอกลกัษณ์จึงทาํให้ Converse เป็นที่นิยมของกลุ่มผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัมีรองเทา้กลุ่มแฟชัน่ท่ีมีการ

ออกแบบใหมี้ความทนัสมยัและมีดีไซน์ที่เปล่ียนไปตามกระแสความนิยม ตลอดจนไดมี้การจดัหาตราสินคา้

ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ประกอบกบัประสบการณ์การดาํเนินธุรกิจของทีม

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในอุตสาหกรรมมานานกวา่ 20 ปี ทาํใหมี้ความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอยา่งดี ยิง่ไปกวา่นั้น 

บริษทัฯ ยงัให้ความสาํคญักบัการประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ ภาวะตลาด

และการแข่งขนั รวมไปถึงความตอ้งการของลูกคา้อยา่งใกลชิ้ดและสมํ่าเสมอ ทาํใหส้ามารถกาํหนดกลยทุธ์

หรือแผนการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาดและคู่แข่งได้

อยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ ดงันั้น บริษทัฯ จึงเช่ือมัน่วา่จะไดรั้บผลกระทบจากการแข่งขนัดงักล่าวไม่มากนกั 

 

 11. ความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงาน  

จากการที่บริษทัฯ มีพนักงานขายประจาํอยู่ที่ร้านคา้ปลีกของบริษทัฯ หรือเคาน์เตอร์จาํหน่ายสินคา้ เพื่อ

ใหบ้ริการ รวมถึงจดัการบริหารงานในร้านคา้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงอาจมีความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงาน

ขายซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้กาํหนดมาตรการและ

ระเบียบการปฏิบติังานเพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว เช่น กาํหนดให้หัวหน้าเขตการขายตรวจสอบและ

อนุมัติความเหมาะสมของการเบิกสินคา้เขา้ร้าน และตรวจเยี่ยมร้านคา้และเคาน์เตอร์จาํหน่ายสินคา้เป็น

ประจาํ เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานของพนังาน PC อีกทั้งยงักาํหนดให้มีตรวจนับสินคา้คงคลงัในร้านคา้

ปลีกและเคาน์เตอร์จาํหน่ายสินคา้ทุกแห่งเป็นประจาํทุกเดือน ประกอบกบักาํหนดให้แต่ละสาขาโอนเงินที่

ไดรั้บจากการขายสินคา้เขา้บญัชีของบริษทัฯ เป็นประจาํทุกวนัและใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชีลูกหน้ีตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของเอกสาร หากตรวจพบความผดิปกติจะรายงานให้หวัหนา้เขตที่รับผดิชอบทราบทาํการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริง และพิจารณาลงโทษหากพบการทุจริต นอกจากน้ี มีการจดัเก็บเงินคํ้าประกนัการทาํงานและให้

สามารถลดความเส่ียงจากการทจุริตของพนกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 12. ความเส่ียงจากการมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 

บริษทัฯ มีกลุ่มผูถื้อหุน้คือ กลุ่มวงศไ์พฑูรยปิ์ยะ ถือหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 คดิเป็นร้อยละ 67.62 ของ

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แลว้ทั้งหมด ทาํให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยของบริษทัฯ มีความเส่ียงจากการไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่ผูถื้อหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาได้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาํหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และกลัน่กรอง

เพือ่มิใหเ้กิดรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพือ่ใหเ้กิดความโปร่งใสใน

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ยิง่ไปกวา่นั้นแลว้ โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ

จาํนวน 4 ท่าน (รวมถึงประธานกรรมการ) จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร

จาํนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดงักล่าวจะทาํให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเร่ือง

ต่างๆ และช่วยใหก้ารกาํกบัดูแลการบริหารงานเป็นไปอยา่งเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
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4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 

ช่ือบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์ บริษทั ริช สปอร์ต จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ตวัแทนผลิต นาํเขา้ และจาํหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้จากต่างประเทศแต่เพยีง

ผูเ้ดียวในประเทศไทย ราชอาณาจกัรกมัพชูาและสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
หมายเหตุ:  

● CONVERSE:    นาํเข้าและจัดจาํหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

● PONY:              นาํเข้าและจัดจาํหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

● BARREL:          นาํเข้าและจัดจาํหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา 

● COLE HAAN:   นาํเข้าและจัดจาํหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย 

● HAVAIANAS:   นาํเข้าและจัดจาํหน่ายแต่เพียงผู้ เดยีวในประเทศไทย     

ทะเบียนเลขที่ 0107650000257  

ที่ต ั้งสาํนกังาน 116/20 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท ์0-2249-8709 โทรสาร 0-2249-8711  

Home Page:  www.richsport.co.th  

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 770,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียน (ชาํระแลว้) 770,000,000 บาท 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

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

ผูส้อบบญัชี บริษทั  สาํนกังานอีวาย จาํกดั 

193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์02-264-0909 

บริษทัยอ่ย 

 

RICH AVENUE COMPANY LIMITED 

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

Phnom Penh, Cambodia. 

              

“ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัที่ออกหลกัทรัพยเ์พิม่เติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

(แบบ 56-1) ของบริษทัที่แสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเวบ๊ไซตข์องบริษทั www.richsport.co.th.” 

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

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

5.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 770 ลา้นบาท และมีทุนท่ีออกและเรียกชาํระ

แลว้จาํนวน 770 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 770 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

5.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 

30 ธนัวาคม 2563 

จาํนวนหุน้ สดัส่วนการถือ

หุน้ 

1. บริษทั ริช สปอร์ต โฮลด้ิง จาํกดั1 191,000,000 24.81 

2. นางสาวพาพชิญ ์ วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ 133,500,100 17.34 

3. นายภาสวิช  วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ2 133,100,100 17.29 

4. นายภาณุวชิญ ์ วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ2 62,999,800 8.18 

5. บริษทั ริช สปอร์ต จาํกดั (มหาชน) 27,000,000 3.51 

6. นายธีระ กิติจารุรัตน์ 25,263,900 3.28 

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

8. นายสมพงษ ์ชลคดีดาํรงกุล 14,414,200 1.87 

9. นายทวศิีลป์ ชินะพฒันวงศ ์ 7,212,700 0.94 

10. นายกิตติชยั เช้ือรัตนพงษ ์ 7,100,000 0.92 

รวมผูถื้อหุน้สูงสุด 10 อนัดบัแรก 618,475,700 80.32 

จาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน (หุน้) 770,000,000 100.00 

ทุนเรียกชาํระแลว้ของบริษทั (บาท) 770,000,000 100.00 

       หมายเหต ุ:  

1) รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษทั ริช สปอร์ต โฮลดิง้ จาํกัด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายช่ือผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ ร้อยละ 

1. นางสาวพาพชิญ ์วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ 33,334 33.334 

2. นายภาสวชิ วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ 33,333 33.333 

3. นายภาณุวชิญ ์วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ 33,333 33.333 

รวม 100,000 100.000 
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บริษัท ริช สปอรต์ จาํกัด (มหาชน)

(ทุนชาํระแล้ว 770 ล้านบาท)

Rich Avenue  Company Limited 

ทุนชาํระแล้ว 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

2) นายภาสวชิ วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ และนายภาณุวชิญ ์วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ เป็นนอ้งชายของ 

                  นางสาวพาพชิญ ์วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ 

 

 สัดส่วนและการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นบุคคล (ไม่นับรวมหุ้นท่ีอยูใ่นบริษทั ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และ Thailand Securities Depository Company Limited For Depositors) 

 

ผูถื้อหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 มีจาํนวน 16 ราย จาํนวนหุ้น 648,549,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.32 

แบ่งเป็น 

 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จาํนวน

ราย 

จาํนวนหุน้ คิดเป็นร้อย

ละ 

จาํนวนราย จาํนวนหุน้ คิดเป็นร้อย

ละ 

5 246,836,400 32.06 11 401,712,600 52.17 

 

5.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

        -ไม่มี- 

  

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงัน้ี    

      

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท รชิ สปอรต์  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 
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รายละเอียดของบริษัทย่อย  

Rich Avenue Company Limited 

 บริษทัฯ ร่วมทุนกบั Melrose Avenue Company Limited ก่อตั้ง Rich Avenue Company Limited เม่ือ

วนัที่ 2 กุมภาพนัธ ์2561 ที่ราชอาณาจกัรกมัพชูา ดว้ยทุนจดทะเบียน จาํนวน 2,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

หรือ 8 พนัลา้นเรียลกมัพชูา แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ โดยบริษทัฯ ถือหุน้ จาํนวน 5,100 หุน้ คิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 51  



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 
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6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอาจ 

พจิารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กาํหนดไวไ้ด ้โดยจะขึ้นอยูก่บัผลประกอบการ สภาพคล่อง

ทางการเงิน และ ความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจใน

อนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 
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7. โครงสร้างการจดัการและคณะกรรมการ 

โครงสร้างองค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ บริษทัฯ ว่าจ้าง บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกัด เพ่ือทาํหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุม

ภายในของบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

           คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

           คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการ

กาํหนดนโยบายของบริษทั  โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงาน  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน  การบริหารความเส่ียง  และภาพรวมขององคก์ร  มีบทบาทสาํคญัในการ

กาํกบัดูแลตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏบิติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง

ใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ  คณะกรรมการบริษทัทั้ง 7 ท่านไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม  ดงัน้ี  

1) ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิที่เก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต  

2) ไม่มีประวติัการทาํรายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีที่ผา่นมา 

 

 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานบญัชีและการเงิน 

ฝ่าย

การตลาด 
ฝ่ายคลงัสินคา้ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานปฏิบตัิการ  

ฝ่ายขาย ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน 

ฝ่าย IT 

ฝ่าย

ผลิตภัณฑ ์ ฝ่ายพัฒนาธรุกิจ 

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

ธรุการ และจดัซือ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูต้รวจสอบภายใน 

เลขานกุารบริษัท 

ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ ์

และ VM ฝ่าย Sports Fashion 



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัฯ มีกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

 ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. พลเอกไพรัช โพธ์ิอุบล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นางสาวพาพชิญ ์วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ กรรมการ 

3. นายสมโรจน์ ศิริโสภณา กรรมการ 

4. นายนิมิต ศุภรประเสริฐ กรรมการ 

5. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7. นายอุดม ตั้งมานะสกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ   ● กรรมการลาํดบัที่ 1-3 ได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกหน่ึง 

วาระตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 เม่ือวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 

               ● กรรมการลาํดบัที่ 4 ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั (แทน นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย 

ที่ลาออกจากกรรมการบริษัท) จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2563 

 โดยมีนางสาวณัฐปภสัร์ ศรุติทิพารมย ์ เป็นเลขานุการบริษทัฯ แทนนายภาสวิช วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ ซ่ึง

ไดรั้บการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

 

กรรมการผู้มอีํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

นางสาวพาพชิญ ์วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายสมโรจน์ ศิริโสภณา หรือ นายนิมิต ศุภร

ประเสริฐ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตาํแหน่ง 

จาํนวนคร้ังที่เขา้ประชุม/ 

จาํนวนการประชุมทั้งหมด 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. พลเอกไพรัช โพธ์ิอุบล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5/5 5/5 6/6 

2. นางสาวพาพชิญ ์วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ กรรมการ 5/5 5/5 6/6 

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

4. นายนิมิต ศุภรประเสริฐ กรรมการ - - 6/6 

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



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 
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หมายเหต:ุ นายนิมิต ศภุรประเสริฐ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท (แทน นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย 

ที่ลาออกจากกรรมการบริษัท) จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2563 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอุดม ตั้งมานะสกุล กรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งน้ี นายอุดม ตั้งมานะสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะ

สามารถทาํหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ โดยนายอุดม ตั้งมานะสกุล สําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาบญัชี จากมหาวิทยาลยัรังสิต และเป็นกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โปร-แอ๊ค 

เซอร์วิสเซส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัสอบบญัชี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั) 

โดยมีนางศิริพร นิยมเวช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุม

คณะ กรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์2561 

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ช่ือ-นามสกลุ 

 

ตาํแหน่ง 

จาํนวนคร้ังที่เขา้ประชุม/ 

จาํนวนการประชุมทั้งหมด 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

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

2. นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/5 3/4 4/4 

3. นายอุดม ตั้งมานะสกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/5 4/4 4/4 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

บริษทัฯ มีกรรมการบริหารจาํนวนทั้งส้ิน 4 ท่าน ประกอบดว้ย  

6. นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/5 4/5 6/6 

7. นายอุดม ตั้งมานะสกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/5 5/5 6/6 



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 
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ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นางสาวพาพชิญ ์วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสมโรจน์ ศิริโสภณา รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายนิมิต ศุภรประเสริฐ กรรมการบริหาร 

4. นายภาสวิช วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ กรรมการบริหาร 

หมายเหต:ุ นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร (แทน นายเชิดชาย ประสงค์

ผลชัย ที่ลาออกจากกรรมการบริหาร) จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันที่ 21 

กุมภาพนัธ์ 2563 

 

ผู้บริหาร  

บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวนทั้งส้ิน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นางสาวพาพชิญ ์วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

2. นายสมโรจน์ ศิริโสภณา รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นางสาวกาญจนา พรหมมาสกุล รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานปฏิบติัการ 

4. นายนิมิต ศุภรประเสริฐ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานบญัชีและการเงิน 

5. นายภาสวิช วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

6. นางศิริพร นิยมเวช ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

หมายเหต:ุ นางสาวกาญจนา พรหมมาสกุล ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบัติการ 

(แทนนายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย ที่ครบเกษยีณอาย)ุ ตัง้แต่วนัท่ี 17 เมษายน 2563 

 

เลขานุการบริษัทฯ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ

บริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้ง นางสาวณัฐปภสัร์ ศรุติทิพารมย ์ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯ (แทนนายภาสวิช 

วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

2535 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ซ่ึงไดก้าํหนดหนา้ที่

ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ดูแลและให้คาํแนะนําแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด 

กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ  

2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งดูแล

ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของที่ประชุมดงักล่าว 
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3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

4. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

4.1 ทะเบียนกรรมการ 

4.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

4.4 รายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการผูบ้ริหาร 

5. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษทัฯ มีการจ่ายค่าเบ้ียประชุมและค่าบาํเหน็จใหแ้ก่คณะกรรมการ

บริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

ช่ือ-สกุล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. พลเอกไพรัช โพธ์ิอุบล 550,000 550,000 550,000 

2. นางสาวพาพชิญ ์วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ 100,000 100,000 100,000 

3. นายสมโรจน์ ศิริโสภณา 100,000 100,000 100,000 

4. นายนิมิต ศุภรประเสริฐ - - 100,000 

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

6. นายอุดม ตั้งมานะสกุล 530,000 530,000 530,000 

7. นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ 530,000 490,000 530,000 
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ช่ือ-สกุล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 รวม 2,410,000 2,370,000 2,510,000 

 

 

ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไดมี้มติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2563 ดงัน้ี 

1. ค่าเบี้ยประชุม 

 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทน 
ปี 2561 

เบี้ยประชุม/คน/คร้ัง 

ปี 2562 

เบ้ียประชุม/คน/คร้ัง 

ปี 2563 

เบ้ียประชุม/คน/คร้ัง 

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 

 

 2. บาํเหน็จ 

  บริษทัจะจ่ายบาํเหน็จกรรมการ (โบนสัประจาํปี) ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 

5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพจิารณาจดัสรรตามความเหมาะสม 

 หมายเหตุ: ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัไม่ได้

รับผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจากเบีย้ประชุมหรือบาํเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กาํหนดข้างต้น โดยไม่

รวมค่าตอบแทนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษทั 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหารจาํนวน 29.61 ล้านบาท 

จาํนวน 25.57 ลา้นบาท และ จาํนวน 20.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึงเงินเดือน 

โบนสั เงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  

ปี จาํนวนผูบ้ริหาร (คน) ค่าตอบแทน (บาท) 

2561 6 29,612,326.79 

2562 6 25,572,973.16 

2563 6 20,410,710.86 
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ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี -  

 

บุคลากร  

จํานวนบุคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีพนกังานรวมทั้งส้ินจาํนวน 469 คน (ไม่นบัรวมผูบ้ริหารจาํนวน 6 คน) โดย

แบ่งตามสายงานหลกัไดด้งัน้ี 

 

สายงาน จาํนวนพนกังาน (คน) 

1. สาํนกับริหาร 3 

2. ฝ่ายการตลาด 2 

3. ฝ่ายผลิตภณัฑ ์CONVERSE 7 

4. ฝ่ายผลิตภณัฑ ์HAVAIANAS 4 

5. ฝ่าย SPORTS FASHION 4 

6. ฝ่ายขาย 347 

7. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 1 

8. ฝ่ายออนไลน ์ 1 

9. ฝ่ายออกแบบผลิตภณัฑแ์ละ VM 4 

10. ฝ่ายบญัชี 24 

11. ฝ่ายการเงิน 2 

 12. ฝ่ายบุคคล ธุรการ และจดัซ้ือ 14 

 13. ฝ่าย IT 3 

 14. ฝ่ายคลงัสินคา้ 53 

รวม 469 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ย Rich Avenue Company Limited  มีบุคลากรรวมทั้งส้ินจาํนวน 40 คน  

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สําคญัในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี- 

 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

ในปี 2561  ปี 2562 และ ปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวม

ผูบ้ริหารของบริษัทฯ) จาํนวน 215.965 ล้านบาท จาํนวน 184.62 ล้านบาท และจาํนวน 153.39 ล้านบาท

ตามลาํดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบเขา้กองทุน

ประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  

 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษทัฯ เล็งเห็นถึงความสาํคญัของบุคลากรภายในองคก์ร จึงมีนโยบายส่งเสริมและพฒันาพนกังาน

ใหมี้ความรู้ ทกัษะ และทศันคติเก่ียวกบังาน ใหเ้ป็นไปตามความสามารถท่ีตาํแหน่งงานนั้นๆ ตอ้งการ โดยมี

แนวทางในการพฒันาที่หลากหลาย ได้แก่ การส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตวัเองโดยผ่านส่ือ

อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ การจดัอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองคก์ร การ

ฝึกอบรมจากผูมี้ประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการ

ปฏิบติังานจริง (On the Job training) การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอด

ความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  และการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานตามแนวทาง Learning  

Organization 
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8. การกาํกบัดูแลกจิการ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

บริษทัให้ความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสาํคญัในการ

นาํไปสู่การมีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความ

เช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยการมีการกาํกับดูแล

กิจการที่ดีจะเป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขนั รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอยา่ง

ย ัง่ยนืของบริษทัในระยะยาว ดงันั้น คณะกรรมการเห็นควรใหมี้การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที่

ดี เพือ่ใหค้รอบคลุมหลกัปฏิบติัและแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 

2560 เพือ่เป็นแนวทางในการบริหารองคก์รให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและมีความย ัง่ยนืในระยะ

ยาว นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดงัน้ี 

 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้าง

คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมการตอ้งมีความเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํท่ีตอ้งกาํกบั

ดูแลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการที่ดี ซ่ึงคลอบคลุมถึง 

1) กาํหนดกลยทุธ ์วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

2) กําหนดนโยบายการดํา เนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้บรรลุ  

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

3) ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาํเนินงาน 

แนวปฏิบัติ 

 เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริษทัเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผดิชอบในฐานะผูน้าํขององคก์ร 

บริษทัไดก้าํหนดบทบาท อาํนาจและหนา้ที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน นอกเหนือจาก

หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายซ่ึงกาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจและหน้าที่ในการ

บริหารจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริตแลว้ คณะกรรมการบริษทัจะมีหน้าท่ีกาํกบั

ดูแลให้องคก์รมีการบริหารจดัการที่ดี รวมทั้งจะเป็นผูก้าํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย กาํหนดกลยทุธ์

นโยบายการดาํเนินงานของบริษทั ตลอดจนเป็นผูจ้ดัสรรทรัพยากรสาํคญัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมาย และคอยติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาํเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั 

หลักปฏิบัติ 1.2 
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ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื คณะกรรมการมีหน้าที่กาํกบัดูแลกิจการให้นาํไปสู่ผล 

(governance outcome) อยา่งนอ้ยดงัน้ี 

1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ ดี  โดยคํา นึง ถึงผลกระทบในระยะยาว 

(competitiveness and performance with long-term perspective) 

2) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้

เสีย (ethical and responsible business) 

3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม (good corporate 

citizenship) 

4) สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง (corporate resilience) 

แนวปฏิบัติ 

บริษทัใหค้วามสาํคญัในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื โดยบริษทัมีการจดัทาํจรรยาบรรณ

ธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายอ่ืนๆ ที่แสดงถึงหลกัการและแนวทางในการดาํเนินงานไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรเพื่อเป็นแนวปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในการดาํเนินงาน และจะกาํกบั

ดูแลให้มีการส่ือสาร ให้ทุกคนเขา้ใจ มีกลไกเพียงพอที่เอ้ือให้มีการปฏิบติัจริงตามนโยบาย ติดตามผลการ

ปฏิบติั และทบทวนนโยบาย และการปฏิบติัเป็นประจาํ โดยบริษทัไดมี้การเผยแพร่นโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่าง ๆ เก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ ทั้ง

ภาษาไทยและองักฤษบนเวบ็ไซต์ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษทั รวมทั้งการส่ือสารและเผยแพร่สาํหรับการ

ปฐมนิเทศกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใหม่ 

 หลักปฏิบัติ 1.3 

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

ระมดัระวงั (duty of care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาํเนินงานเป็นไป

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบัติ 

บริษัทมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อคอยกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมที่เก่ียวขอ้ง มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและดาํเนินการในกรณีที่มีการทุจริต

คอร์รัปชัน่ เป็นตน้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมติัการดาํเนินงานท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงการลงทุน การทาํธุรกรรม

ที่มีผลกระทบต่อกิจการอยา่งมีนัยสาํคญั การทาํรายการเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 

เพือ่ประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั ตลอดจนสร้างความน่าเช่ือถือในการดาํเนินกิจการอนั

จะทาํใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

 หลักปฏิบัติ 1.4 
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คณะกรรมการจะตอ้งเขา้ใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาํหนด

ขอบเขต การมอบหมายหนา้ที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจา้หน้าที่บริหารและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน 

ตลอดจนติดตามดูแลใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารและฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดรั้บมอบหมาย  

แนวปฏิบัติ 

 เพื่อให้คณะกรรมการมีความเขา้ใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังที่ 3/2560 เม่ือวนัที่ 23 มิถุนายน 2560 ไดมี้มติอนุมติักาํหนดกฎบตัรสาํหรับคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอ่ย และมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของประธานเจา้หน้าที่บริหารไวอ้ยา่งชดัเจน 

และดาํเนินการให้คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับทราบเก่ียวกับกฎบตัรดังกล่าว 

รวมถึงติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้กาํหนดให้มีการทบทวนกฎบตัร

ดงักล่าวทุกปีอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง เพือ่จะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของบริษทั 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่  1/2564 ณ วนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ได้พิจารณา

ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายที่เก่ียวกบั

การกาํกบัดูแลกิจการแลว้มีความเห็นว่าขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาํหนดนั้นเพียงพอต่อการ

กาํกบัดูแลและการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามหลกักาํกบัดูกิจการที่ดี 

 

หลักปฏิบัติ 2  กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมการจะตอ้งกาํหนดหรือดูแลให้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) 

เป็นไปเพือ่ความย ัง่ยนื โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่สอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าใหท้ั้งกิจการ ลูกคา้ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสงัคมโดยรวม 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการจะมีการกาํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย ที่ชดัเจนและเหมาะสมกบัองคก์ร เพื่อ

ส่ือสารใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และเพือ่ใหบุ้คลากร

ในทุกระดบัขององคก์รยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบติัหนา้ที่เพือ่บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่กาํหนดไว ้

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาถึงความพร้อม ความชาํนาญ ความสามารถในการแข่งขนัของ

กิจการ สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทั้งการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่ง

เหมาะสม เพื่อความย ัง่ยนื ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย

กรรมการบริหารทั้งส้ิน 4 คน เพื่อทาํหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการบริหารจดัการให้

เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัที่กาํหนดไวภ้ายใตก้รอบที่ไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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หลักปฏิบัติ 2.2 

คณะกรรมการตอ้งกาํกบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธใ์นระยะเวลา

ปานกลาง และ/หรือประจาํปีของกิจการสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

โดยมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการมีการทบทวนและกาํหนดกลยทุธ์และแผนงานประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเส่ียงต่าง ๆ ที่อาจมี

ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียที่เก่ียวขอ้งบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ง

ตระหนักถึงความเส่ียงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนําไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีการติดตามการดาํเนินการตามกลยทุธ์และแผนงานประจาํปีอยู่เสมอ 

เพือ่กาํกบัดูแลใหมี้การจดัสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาํเนินงานท่ีเหมาะสมตามแผนท่ีกาํหนด 

 ในปี 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 1/2563 ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 

2563 ไดมี้การทบทวนแผนกลยทุธ์และแผนงานประจาํปีให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการดําเนิน

ธุรกิจในปัจจุบนั และพิจารณากาํหนดงบประมาณ ประจาํปี 2563 ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษทั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นว่าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และนโยบาย ที่กาํหนดนั้นมีความเหมาะสมกับแนว

ทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบุคคลากรมีความเข้าใจในเป้าหมายของบริษัทจึงนําไปสู่ผล

ประกอบการที่ดี 

 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 3.1 

คณะกรรมการจะตอ้งรับผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ือง

ขนาด องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการนาํพาองคก์รสู่วตัถุประสงค ์

และเป้าหมายหลกัที่กาํหนดไว ้

แนวปฏิบัติ 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืององคป์ระกอบ 

ขนาด สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสม และคาํนึงถึงคุณสมบติัที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ 

ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โครงสร้างปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมี 7 คน แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 คน 

และกรรมการอิสระจาํนวน 4 คน นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ไม่น้อย

กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

หลักปฏิบัติ 3.2 
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คณะกรรมการตอ้งเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ัน่ใจวา่ องคป์ระกอบ 

และการดาํเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ 

แนวปฏิบัติ 

 บริษทักาํหนดให้ประธานกรรมการของบริษทัเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกับ

ประธานเจา้หน้าที่บริหารจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกนั โดยคณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดอาํนาจ

หน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที่บริหารไวอ้ยา่งชดัเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหน่ึงมี

อาํนาจโดยไม่จาํกดั บริษทัจึงมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคล

เดียวกัน และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีไวอ้ย่างชัดเจนในอํานาจการดําเนินงานของบริษัท 

(Authority Table) นอกจากน้ีบริษทัยงัมีนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 9 

ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระ

นั้นใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษทัจะพจิารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจาํเป็นดงักล่าว 

 บริษทักาํหนดใหต้อ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพือ่พจิารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กลัน่กรอง

ขอ้มูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป ทั้งน้ี บริษทัมีการเปิดเผย

บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวนคร้ังของการประชุมและจาํนวนคร้ัง

ที่กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย

ทุกชุด 

 หลักปฏิบัติ 3.3 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชดัเจน 

เพือ่ใหไ้ดค้ณะกรรมการที่มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่กาํหนดไว ้

แนวปฏิบัติ 

เน่ืองจากบริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บริษทัจึงเป็นผูท้าํหน้าที่ในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการของบริษทัและกาํหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอ

ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้  

บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลของกรรมการและผูบ้ริหาร อาทิ อายุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ 

สัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่ง รวมถึงขอ้มูลของที่ปรึกษาในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาใน

รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 

หลักปฏิบัติ 3.4 

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถื้อหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้

โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาํพา

องคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

แนวปฏิบัติ 
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คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้จิารณากาํหนดอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั เพือ่นาํเสนอ

ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้โดยคาํนึงหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

3.4.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

แต่ละคน 

3.4.2 ค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการท่ีมีความ รู้  

ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบติัหนา้ที่ใหก้บัองคก์รได ้

3.4.3 องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเขา้ใจ ทั้งรูปแบบ

ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 

3.4.4 เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ

ใกลเ้คียงกนั 

นอกจากน้ี ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษทักาํหนด 

โดยเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่านประกอบการ

พิจารณา เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผู ้

ประเมินผลการปฏิบติังานผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงรวมถึง ประธานเจา้หน้าที่บริหาร รองประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารสายงานปฏิบติัการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานบญัชีและการเงิน เป็นประจาํทุกปี โดย

ใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินที่เช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปีตามเป้าหมายที่วางไว ้เพือ่กาํหนด

ค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม และประธานเจา้หน้าที่บริหารเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังาน

และกาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัตํ่ากวา่รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลงมาตามลาํดบั  

หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการจะตอ้งกาํกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ี และ

จดัสรรเวลาอยา่งเพยีงพอ 

แนวปฏิบัติ 

บริษทัมีนโยบายให้กรรมการทุกคนตอ้งปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจด

ทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะส่งเสริม

คณะกรรมการทุกคนเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน และปฏิบติัหน้าท่ีให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสตัย์

สุจริต และคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั นอกจากน้ีกรรมการบริษทัทุกคนจะตอ้ง

อุทิศเวลาเพื่อปฏิบติัหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีและเพียงพอโดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายให้

กรรมการบริษทัแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมกรรมการบริษทั

ทั้งหมดที่ไดจ้ดัใหมี้ขึ้นในแต่ละปี และกรรมการแต่ละคนจะสามารถไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียน

อ่ืนไดร้วมแลว้ไม่เกิน 5 บริษทั 
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หลักปฏิบัติ 3.6 

คณะกรรมการจะตอ้งกาํกบัดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกาํกบัดูแลนโยบายและการดาํเนินงาน

ของบริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืนที่บริษทัไปลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง 

รวมทั้งบริษทัและกิจการอ่ืนที่บริษทัไปลงทุนมีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

แนวปฏิบัติ 

 บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยบริษทัจะพจิารณาลงทุน

ในกิจการที่มีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษทั หรือกิจการที่มีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกนั หรือลงทุนในธุรกิจที่เอ้ือประโยชน์ใหก้บับริษทั โดยสามารถสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจหลกั

ของบริษทัใหมี้ความครบวงจรมากยิง่ขึ้น เพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั    

นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายที่จะกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยบริษทัจะส่งกรรมการหรือ

ผูบ้ริหารที่มีคุณสมบติัและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในการบริหาร

กิจการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น ๆ เพื่อกาํหนดนโยบายที่สาํคญัและควบคุมการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมดงักล่าว นอกจากน้ี กรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัจะตอ้งทาํหน้าที่ใน

การกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม ใหบ้ริหารจดัการหรือดาํเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายที่บริษทั

กาํหนด รวมถึงจะตอ้งใชดุ้ลยพนิิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั

ที่อนุมติัในเร่ืองที่สาํคญัของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และ

เพือ่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทั 

หลักปฏิบัติ 3.7 

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจําปีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะตอ้งถูกนาํไปใชส้าํหรับการพฒันาการ

ปฏิบติัหนา้ที่ต่อไปดว้ย 

แนวปฏิบัติ 

บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยเป็นการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมแบบทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้

คณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหา เพือ่การปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยกาํหนดบรรทดัฐานที่จะ

ใชเ้ปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์โดยผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนาํไปใช้

ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ทั้ งน้ี บริษัทได้มีการเปิดเผย

หลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี 

หลักปฏิบัติ 3.8 

คณะกรรมการตอ้งกาํกบัดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
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สนบัสนุน ใหก้รรมการทกุคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ สาํหรับการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและการอบรมตามที่

หน่วยงานต่าง ๆ จดัขึ้น ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ี และการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัจะมี

การเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมต่าง ๆ ในรายงานประจาํปี 

 หลักปฏิบัติ 3.9 

คณะกรรมการจะตอ้งดูแลใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลที่จาํเป็น และมีเลขานุการบริษทัที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จาํเป็นและเหมาะสมต่อ

การสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ  

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดการประชุมไวล่้วงหน้าอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปีและอาจมีการ

ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาํเป็น โดยการประชุมแต่ละคร้ังไดมี้การกาํหนดวาระในการประชุมอยา่ง

ชดัเจนและมีการส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั 

เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไดมี้การจดบนัทึก

รายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ

บริษทัพร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

 นอกจากน้ีบริษทัได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัเพื่อดูแลและให้คาํแนะนําแก่กรรมการและ

ผูบ้ริหารเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตามดูแล

ให้มีการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ และรับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการ

ประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของที่ประชุมดงักล่าว รวมถึงหน้าที่อ่ืนใด

ตามที่กฎหมายกาํหนด 

 ในปี 2563 ที่ผา่นมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนโครงสร้างปัจจุบนัของ

คณะกรรมการแลว้เห็นวา่มีขนาด องคป์ระกอบ และสดัส่วนกรรมการอิสระท่ีเหมาะสมกบัขนาดธุรกิจของ

บริษทั และในการคดัเลือกบุคคลที่จะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั คณะกรรมการบริษทัได้

นาํเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาถึง

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัและคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแลว้เห็นวา่ใน

ช่วงเวลาที่ผา่นมาเป็นประโยชน์กบับริษทั และบุคคลที่เสนอแต่งตั้งไม่เป็นผูมี้คุณสมบติัตอ้งหา้มประการใด 

และไม่ไดป้ระกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขนักบัการดาํเนินงานของบริษทั และใน

การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการไดพ้จิารณาถึงความรับผดิชอบและผลการปฏิบติัหนา้ที่

ของคณะกรรมการบริษทั และขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั และมี
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ขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และไดน้าํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติั 

 นอกจากน้ีในปี 2563 ที่ผ่านมากรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมโดยเฉล่ียแต่ละคนอยู่ใน

อัตราร้อยละ 100 ของจาํนวนการประชุมทั้งหมด และในปัจจุบนักรรมการทุกคนของบริษทัมีการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนไม่เกินกวา่ 4 แห่ง 

 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1 

คณะกรรมการตอ้งดาํเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพฒันาประธานเจา้หน้าที่บริหารและ

ผูบ้ริหารระดบัสูงให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่

เป้าหมาย  

แนวปฏิบัติ 

 บริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติั อาํนาจ หน้าที่ของผูบ้ริหารระดบัสูงไวอ้ยา่งชดัเจน และคณะกรรมการ

จะเป็นผูพ้ิจารณาหลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล หรือเห็นชอบบุคคลที่ถูกเสนอให้

เป็นผูบ้ริหารระดับสูง นอกจากน้ีบริษัทได้จัดทาํนโยบายสืบทอดตาํแหน่งสําหรับการเตรียมสืบทอด

ตาํแหน่งประธานเจา้หน้าที่บริหาร และผูบ้ริหารระดับสูงเพื่อให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง  

 หลักปฏิบัติ 4.2 

คณะกรรมการต้องกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่

เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษทัจะดาํเนินการให้มีการกาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่

เหมาะสม โดยคาํนึงถึงหลกัยติุธรรม สามารถอา้งอิงกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 

และเป็นค่าตอบแทนที่สามารถรักษาผูบ้ริหารที่มีคุณสมบติัตามที่บริษทัตอ้งการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจใหมี้

การปฏิบติังานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี เหมาะสมกบัหนา้ที่และความรับผดิชอบที่ไดรั้บมอบหมาย และ

จะพจิารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังาน ความสามารถ ของผูบ้ริหารแต่ละคน 

หลักปฏิบัติ 4.3 

คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหาร

และการดาํเนินงานของกิจการ 

แนวปฏิบัติ 



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2563 
 

50 

 

คณะกรรมการบริษทัจะพจิารณาและทาํความเขา้ใจโครงสร้างและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการบริหารและการดาํเนินงานของกิจการ และกาํกบัดูแลโครงสร้างและความสัมพนัธ์นั้น

ไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการ นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูล

ตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

หลักปฏิบัติ 4.4 

คณะกรรมการต้องติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ ํานวน ความรู้ทักษะ 

ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 

 คณะกรรมการบริษทัจะคอยติดตามดูแลการบริหารงานให้มีการพฒันาบุคลากรทั้งในเร่ือง ความรู้

ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสมอยูเ่สมอ มีการกาํหนดใหมี้โครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคลอ้ง

กบั ความรู้ ความสามารถ และหนา้ที่ความรับผดิชอบในตาํแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจา้ง ค่าตอบแทน 

และผลประโยชน์พนักงานอยา่งเหมาะสม ให้สิทธิและสวสัดิการที่ดี เหมาะสมกบัสถานะของบริษทัและ

เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้

มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพยสิ์น และจดัให้มีช่องทางการส่ือสารระหว่างพนักงานกบั

หัวหน้างานหรือผูบ้งัคบับญัชา รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพฒันา และเพิ่มพูนทกัษะความรู้ โดยจดัให้มี

การฝึกอบรมตามตาํแหน่งงานทั้งภายใน และภายนอกบริษทัตามความจาํเป็นและเหมาะสมเพื่อเป็นการ

พฒันาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 คณะกรรมการไดมี้การประเมินผลการปฏิบติัหน้าที่ของประธานเจา้หนา้ที่บริหารสาํหรับ

การปฏิบติังานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้

สอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติัหนา้ที่ความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 

คณะกรรมการตอ้งให้ความสําคญัและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ

ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู ้ที่ เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

แนวปฏิบัติ 

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมการสร้าง

นวตักรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ซ่ึงอาจครอบคลุมการ

กาํหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพฒันาการดาํเนินงาน การวิจยั 

การปรับปรุงกระบวนการทาํงาน โดยบริษทัไดค้าํนึงถึงการพฒันาคุณภาพ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การ



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2563 
 

51 

 

คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และความรับผดิชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ทั้งน้ีเพือ่สร้างความสมดุลระหวา่งผลกาํไร

ทางธุรกิจและการตอบแทนสู่สงัคม 

หลักปฏิบัติ 5.2 

คณะกรรมการตอ้งติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยูใ่นแผนดาํเนินการ (operational plan) เพื่อให้มัน่ใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององคก์รได้

ดาํเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ ์(strategies) ของกิจการ 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน 

หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ทั้งน้ี เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหว่างบริษทั และผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของบริษทัในระยะยาว บริษทัจึงไดมี้การกาํหนดนโยบาย และแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• ผูถื้อหุน้ 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ที่จะดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและมุ่งเน้นพฒันาองคก์รให้มีการเติบโตอย่าง

ย ัง่ยนื และต่อเน่ือง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบัผูถื้อหุ้นและเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษทั 

และส่งผลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด โดยกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน

จะตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัยสุ์จริต หลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ ที่

จะเขา้ข่ายมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• พนกังาน 

บริษทัตระหนักถึงความสาํคญัของพนักงานทุกคนในบริษทัซ่ึงจะมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนให้

บริษทัสามารถพฒันาการดาํเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษทัจึงมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพและ

ความรู้ความสามารถ และทกัษะของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนปลูกฝังทศันคติและจิตสาํนึกที่

ดี รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและ

สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัที่ประกอบธุรกิจเดียวกนั ทั้งน้ี บริษทัไดถื้อปฏิบติัต่อพนักงานทุก

รายอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม  และใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถของพนกังาน

แต่ละคน และสวสัดิการที่เหมาะสม 

• คู่คา้ และ/หรือ เจา้หน้ี 

บริษทัไดป้ฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค มีความซ่ือสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ ไม่

เอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้และเจา้หน้ี รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจ ตลอดจนปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการค้า และ/หรือขอ้ตกลงตามสัญญาที่ทาํร่วมกันอย่าง

เคร่งครัด เพือ่พฒันาความสมัพนัธท์างธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 

• ลูกคา้ 
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บริษทัเอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคา้โดยเนน้การจดัหาสินคา้ และ/หรือผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น การรักษาความลบัของ

ลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัยงัใหค้วามสาํคญัต่อการกาํหนดราคาขายและเง่ือนไขที่เหมาะสมใหแ้ก่

ลูกคา้อยา่งเท่าเทียม และบริษทัมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทาํหนา้ที่ดูแลความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

• คู่แข่งทางการคา้ 

บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดีและกฎหมายท่ีกาํหนดไว ้รักษาบรรทดัฐานของขอ้

พงึปฏิบติัในการแข่งขนั ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที่ไม่สุจริต 

หรือไม่เหมาะสม และไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย  

• ชุมชนและสงัคม 

บริษทัเนน้การปลูกฝังจิตสาํนึก ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมใหเ้กิดขึ้นในบริษทัอยา่ง

ต่อเน่ือง รวมถึงสนบัสนุนกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสงัคม และไม่กระทาํการ

ใด ๆ ที่ขดัหรือผดิกฎหมาย 

• ส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด และให้

ความสาํคญักบัการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง บริษทัมีนโยบายที่ใหก้าร

สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนรักษา

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

หลักปฏิบัติ 5.3 

คณะกรรมการตอ้งคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain 

เพือ่ใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดนโยบาย เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจน

งบประมาณของบริษทั และไดติ้ดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและ

งบประมาณที่กาํหนดไว ้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้นโดยรวม โดยจะมีการทบทวนแผน

ธุรกิจ และงบประมาณดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อติดตามดูแลการจดัสรรและจดัการทรัพยากรของบริษทั

ใหมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปอยา่งย ัง่ยนืตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีกาํหนดไว ้

หลักปฏิบัติ 5.4 

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีกรอบการกาํกบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบั

องคก์ร ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
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เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 

แนวปฏิบัติ 

 คณะกรรมการบริษทัจะคอยดูแลให้การบริหารความเส่ียงขององคก์รครอบคลุมถึงการบริหารและ

จดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและจะจดัใหมี้การบริหารความปลอดภยัของระบบสารสนเทศที่

มีมาตรฐานความปลอดภยัที่เพยีงพอ เพือ่ประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษทั 

 บริษทัมีการนาํโปรแกรม Smart Xcellence ERP  มาใชใ้นการตรวจนบัสินคา้คงเหลือและตรวจสอบ

ยอดขาย  

 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมการตอ้งกาํกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในที่จะทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู ้พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk 

Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกาํกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการ

ความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวธีิควบคุมเพือ่ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัอยา่งเหมาะสม  

บริษทัให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในสาํหรับทั้งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ จึง

ไดมี้การกาํหนดขอบเขตหนา้ที่และอาํนาจดาํเนินการอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการ

ใชท้รัพยสิ์นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนุมติั การบนัทึก

รายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และการจดัเก็บดูแลทรัพยสิ์นออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ

ตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีการควบคุมภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษทัจดั

ให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานที่รับผิดชอบ ถึงแม้ว่าปัจจุบนั บริษทัจะยงัไม่มีฝ่าย

ตรวจสอบภายในของบริษัทเอง แต่บริษทัก็ได้จา้งผูต้รวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาทําการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัและให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและสามารถวดัผลการดาํเนินงานได ้โดยฝ่าย

บริหารและจดัการจะมีการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานจริงกบัเป้าหมายที่กาํหนดไวเ้ป็นประจาํทุกเดือน 

โดยจะมีการประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดาํเนินงาน วิเคราะห์ถึง
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ปัจจยัที่เป็นสาเหตุและมีการกาํหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง 

รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้น ๆ 

อยา่งต่อเน่ือง และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการบริษทั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารของบริษัทยงัได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประกอบดว้ย อนุกรรมการบริหารความเส่ียงจาํนวน 6 ท่าน เพื่อปฏิบติัหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือ

ปัจจยัเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและหาทางลดความเส่ียงหรือบริหารความเส่ียงให้

ต ํ่าที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัทราบ

อยา่งสมํ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 6.2 

คณะกรรมการตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบติัหน้าที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และอิสระ  

แนวปฏิบัติ 

 คณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คนโดยมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบหลกัในการสอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

และมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการใหค้วามเห็นอยา่งอิสระต่อการเขา้ทาํรายการท่ีอาจมีผลประโยชน์ชดั

แยง้ และมีหนา้ที่ตามที่ไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี บริษทัมีกรรมการตรวจสอบ 1 

คน เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีที่เพียงพอที่จะสามารถทาํหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัได ้

หลักปฏิบัติ 6.3 

คณะกรรมการต้องคอยติดตามดูแลและจัดการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้

ระหว่างบริษทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควร

ในทรัพยสิ์น ขอ้มูล และโอกาสของบริษทั และการทาํธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัใน

ลกัษณะที่ไม่สมควร 

แนวปฏิบัติ 

 บริษทักาํหนดให้ผูท้ี่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวขอ้งกับรายการดังกล่าวไม่มีสิทธิในการตดัสินใจ

เก่ียวกบัรายการนั้น ๆ โดยบริษทัไดจ้ดัทาํมาตรการการทาํรายการระหว่างกนั และนโยบายที่เก่ียวกับการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงกาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัและความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตามที่คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ ตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด เพือ่เป็นคู่มือในการปฏิบติั
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เม่ือมีการทาํรายการระหวา่งกนัและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การสอบทาน

การทาํรายการระหว่างกนั โดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

กาํหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลใหมี้การสุ่มสอบทานการทาํรายการวา่เป็นไปโดยถูกตอ้ง ตรงตาม

สญัญา หรือนโยบายหรือเง่ือนไขที่กาํหนดไว ้

บริษทัมีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่

เ ก่ียวโยงกัน หรือ รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และตามหลักเกณฑ์ท่ี  

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปีและรายงานประจาํปี 

 หลักปฏิบัติ 6.4 

คณะกรรมการตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชั่นที่

ชดัเจน และส่ือสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพือ่ใหเ้กิดการนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง  

แนวปฏิบัติ 

 บริษทัไดมี้การจดัทาํคู่มือบริหารความเส่ียงดา้นทุจริต ซ่ึงกาํหนดมาตรการและแนวปฏิบติัดา้นการ

ต่อตา้นคอร์รัปชันที่ชัดเจน เพื่อส่ือสารให้ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกสามารถนําไป

ปฏิบติัไดจ้ริง  

หลักปฏิบัติ 6.5 

คณะกรรมการตอ้งกาํกบัดูแลใหกิ้จการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการ

ช้ีเบาะแส 

แนวปฏิบัติ 

 บริษทัไดมี้การจดัทาํนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต ซ่ึงไดก้าํหนดกลไกใน

การรับเร่ืองร้องเรียน การดาํเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส และการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียนโดย

จะไม่กระทาํการใดอนัที่ไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน และไม่เปิดเผยช่ือ ช่ือสกุล ที่อยู ่และ

ขอ้มูลอ่ืนใดที่สามารถระบุตวัผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียนได ้  

ทั้งน้ี ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษทัได้จดัการอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับแนวทางในการ

ต่อตา้นการทุจริตและคอรรัปชัน่ของบริษทั แก่พนกังานทุกคน เม่ือวนัที่ 19 ตุลาคม 2563 

 บริษทัไดก้าํหนดช่องทางในการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนไวด้งัน้ี 

 อีเมล ์ whistleblower@richsport.co.th 

 ไปรษณีย ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

บริษทั ริชสปอร์ต จาํกดั (มหาชน) 

116/20 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110 

mailto:whistleblower@richsport.co.th
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ทั้งน้ี ในปี 2563 ที่ผา่นมาไม่มีการร้องเรียนใด ๆ เกิดขึ้นภายในองคก์ร 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1 

คณะกรรมการตอ้งมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลสําคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัที่

เก่ียวขอ้ง  

แนวปฏิบัติ 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทาง

การเงินและข้อมูลทัว่ไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ์ 

ตลอดจนขอ้มูลที่สาํคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจ

ของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัจะคอยดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับ

การจดัทาํ และเปิดเผยขอ้มูล มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผดิชอบ และมี

จาํนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึงผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัทาํบญัชี ผู ้

ตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษทั ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยขอ้มูล 

โดยจะคาํนึงถึง ผลการประเมินความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ความเห็นของผูส้อบบญัชี

ในรายงานทางการเงินและขอ้สังเกตที่เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกักลยทุธแ์ละนโยบายของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี (แบบ 56-1 ) และรายงานประจาํปี สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอย่าง

เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทาํคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 

discussion and analysis หรือ MD&A) เพือ่ประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ทั้งน้ี เพือ่ใหน้กัลงทุนไดรั้บทราบ

ขอ้มูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัไดดี้ยิง่ขึ้น 

นอกจากตวัเลขทางการเงินเพยีงอยา่งเดียว 

ทั้งน้ี บริษทัไดด้าํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น และสาธารณชนผ่าน

ช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) 

ของบุคคลที่เก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั

ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล รวมถึงไดก้าํหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มูลของบริษทัหรือนาํขอ้มูลของบริษทัไปใชเ้พือ่ประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการนาํ

ขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งหา้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงั

ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
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งบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ โดยบริษทัไดด้าํเนินการแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ใจ

และรับทราบเก่ียวกบัภาระหนา้ที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ี่

อยูกิ่นดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

ครองหลกัทรัพยต่์อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบท

กาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 

หลักปฏิบัติ 7.2 

คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระ

หน้ี  

แนวปฏิบัติ 

 คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง

การเงินซ่ึงแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี การวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญั

ในรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี อยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนด ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

นอกจากน้ี ในการอนุมติัการทาํรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติ 

คณะกรรมการจะมีการประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการทาํ

รายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดําเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการชาํระหน้ี 

  หลักปฏิบัติ 7.3 

ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาคณะกรรมการตอ้ง

มัน่ใจไดว้่า กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทั้งน้ี 

ภายใตก้ารคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

แนวปฏิบัติ 

 คณะกรรมการให้ความสาํคญัในการบริหารจดัการการแกไ้ขปัญหาทางการเงินโดยคาํนึงถึงสิทธิ

ของ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยในกรณีที่กิจการมีแนวโนม้ที่จะไม่สามารถชาํระหน้ีหรือมีปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทั จะดูแลอย่างใกล้ชิดให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวงัเป็นพิเศษ และ

ดาํเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจดัการรายงานสถานะอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการ

พจิารณาตดัสินใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษทั ไม่วา่จะดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอยา่ง

สมเหตุสมผลโดยกาํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงินท่ีคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

รวมถึงการติดตามให้บริษทั ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลให้ผูถื้อหุ้นรับทราบอย่าง

ครบถว้น 
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หลักปฏิบัติ 7.4 

คณะกรรมการตอ้งพจิารณาจดัทาํรายงานความย ัง่ยนืตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 

 บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัตามกฎหมาย การปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจ และขอ้พึง

ปฏิบติัในการทาํงาน นโยบายต่อตา้นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ การปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึง

รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มไวใ้นรายงานประจาํปี โดยจะคาํนึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดรั้บการยอมรับในประเทศหรือใน

ระดบัสากล และขอ้มูลที่เปิดเผยจะเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัและสะทอ้นการปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่การสร้างคุณค่าแก่

กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

หลักปฏิบัติ 7.5 

คณะกรรมการตอ้งกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัใหมี้หน่วยงานหรือผูรั้บผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์

ที่ทาํหน้าที่ในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอยา่ง

เหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา 

แนวปฏิบัติ 

 บริษทัได้มอบหมายให้รองประธานเจา้หน้าที่บริหารสายงานบญัชีและการเงินทาํหน้าที่ในการ

ติดต่อและให้ขอ้มูลต่าง ๆ  แก่ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็น

ขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง และทัว่ถึง  

หลักปฏิบัติ 7.6 

คณะกรรมการตอ้งส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 

แนวปฏิบัติ 

 นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท์ี่กาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย บริษทัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีการ

นาํเสนอขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

 ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดําเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ โดยมีการจัดประชุม

นักวิเคราะห์ จาํนวน 3 คร้ัง เพื่อเป็นการนําเสนอความสําเร็จของผลประกอบการและการคาดการณ์ทิศ

ทางการเติบโตของบริษทั  

 

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการตอ้งคอยดูแลใหม้ัน่ใจวา่ ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทั 

แนวปฏิบัติ 
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บริษทัตระหนักและให้ความสาํคญัในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงไดแ้ก่ สิทธิการซ้ือขาย

หรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของกิจการ

อยา่งเพยีงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพือ่ใชสิ้ทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้เพือ่แต่งตั้งหรือถอดถอน

กรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือ

ก า ร แ ก้ ไ ข ข้ อ บั ง คั บ  แ ล ะ ห นั ง สื อ บ ริ ค ณ ห์ ส น ธิ แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ  ก า ร ล ด ทุ น ห รื อ เ พิ่ ม ทุ น  

เป็นตน้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าเร่ืองสําคญั ทั้งประเด็นที่กาํหนดในกฎหมายและ

ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดาํเนินงานของกิจการ ไดผ้่านการพิจารณาหรืออนุมติัจากผูถื้อหุน้

โดยจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และ

เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่

เก่ียวขอ้งกาํหนด เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาพิจารณารายละเอียด แต่ละวาระการประชุม และบริษทัมีการ

กาํหนดหลกัเกณฑใ์ห้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสาํหรับการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

หลักปฏิบัติ 8.2 

คณะกรรมการตอ้งดูแลให้การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส 

มีประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

แนวปฏิบัติ 

 บริษทัให้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอน

สิทธิของผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปตาม

กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นและเหมาะสม โดยดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอาํนวย

ความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้  ดงัน้ี 

8.2.1 บริษทัจะมีการจดัส่งหนังสือนัดประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่

กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้งกาํหนดโดยจะระบุวนั เวลา สถานที่ และ

วาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลประกอบที่เก่ียวขอ้งกับเร่ืองที่ตอ้งตัดสินใจในที่

ประชุมอยา่งครบถว้น  

8.2.2 บริษทัจะดาํเนินการให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นบนเว็บไซต์ของ

บริษทัล่วงหน้าอยา่งน้อย 28 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด

ขอ้มูลระเบียบวาระการประชุมไดอ้ยา่งสะดวก และครบถว้น 

8.2.3 บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยจะกาํหนด

หลักเกณฑ์ในการส่งคาํถามและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบน website ของบริษทั 

และบริษทัจะรวบรวมเพือ่นาํคาํถามที่สาํคญัไปสอบถามในที่ประชุมต่อไป 



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2563 
 

60 

 

8.2.4 ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทัจะอาํนวยความ

สะดวกแก่ผูถื้อหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือจดัให้มีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป็น

ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนผูถื้อหุ้นดังกล่าว โดยจะแจง้รายช่ือ

พร้อมขอ้มูลของกรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

8.2.5 บริษทัมีการจดัทาํหนังสือนัดประชุมพร้อมขอ้มูลประกอบการประชุมทั้งฉบบัเป็น

ภาษาองักฤษเพือ่จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ต่างชาติ 

8.2.6 บริษทัจะอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุม

ทั้งในเร่ืองสถานที่และเวลาที่เหมาะสม 

8.2.7 ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะดาํเนินการประชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดย

จะพิจารณา และลงคะแนนเรียงตามลาํดบัวาระที่กาํหนดไว ้ ไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูลที่

เป็นสาระสาํคญั หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จาํเป็น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมี

สิทธิเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  

8.2.8 บริษทัมีการใชบ้ตัรลงคะแนนในวาระที่สาํคญั และจดัใหมี้บุคคลที่เป็นอิสระ อาทิเช่น

ผูส้อบบญัชีภายนอก ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสียงในที่การประชุม 

8.2.9 บริษทัจะส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบ

ขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั 

8.2.10 คณะกรรมการบริษทัจะกาํกบัดูแลและกลัน่กรองการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจดัทาํ

รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามตามกฎเกณฑ์ที่

เก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นและเหมาะสม เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

8.2.11 บริษัทมีการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมไดก่้อนการประชุมผูถื้อหุ้น 

โดยจะกาํหนดเป็นหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน และเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผูถื้อหุ้น

ทราบล่วงหน้า และจะแจง้เหตุผลที่ไม่นาํขอ้เสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นบรรจุ

เป็นวาระการประชุมของบริษทัต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังนั้น ๆ  

 หลักปฏิบัติ 8.3 

คณะกรรมการตอ้งดูแลใหก้ารเปิดเผยมติท่ีประชุม และการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไป

อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

แนวปฏิบัติ 

บริษทัจะกาํหนดแนวทางปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี มีการดาํเนินการ

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและโปร่งใส และจะเปิดเผยมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัทาํการ
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ถดัไป ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั พร้อมทั้งจดัส่งสาํเนา

รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ที่ผ่านมา บริษทัมีการส่งหนังสือเชิญประชุม

ล่วงหนา้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนด และมีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย สามารถเสนอช่ือบุคคล

เพือ่พจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิม่เติมไดก่้อนการประชุมผูถื้อหุน้ ตั้งแต่วนัที่ 

14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั และในระหว่างการประชุมบริษทั

ดาํเนินการใหมี้การลงคะแนนเรียงตามลาํดบัวาระท่ีกาํหนดไว ้ไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญั หรือ

เพิม่วาระการประชุมและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการสอบถาม  
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9. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

(Corporate Social Responsibilities: CSR) 

 บริษทัฯ เล็งเห็นความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยความเช่ือมัน่ว่าการดาํเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นแนวทางที่จะนําไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยืนในอนาคต ฝ่ายบริหารจึงได้มี

นโยบายการดาํเนินธุรกิจโดยยดึมัน่และให้ความสาํคญักบัหนา้ที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 

และกลุ่มของผูท้ี่มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ตามหลกัการ 8 ขอ้ ดงัน้ี 

 

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

 จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ครอบคลุมการเคารพกฎหมาย ปราศจากการมีส่วนได้

ส่วนเสียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การรักษาความลบัและการใชข้อ้มูลภายใน การปฏิบติัต่อลูกคา้

และผูบ้ริโภค การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ การจดัซ้ือจดัหาและการปฏิบติัต่อคู่คา้ ความรับผิดชอบต่อ

ชุมชนและสังคมโดยรวม การปฏิบติัต่อพนักงาน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับการให้

ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการ

ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ กําหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการอบรมในระหว่างการ

ปฐมนิเทศ และการพฒันาหลกัสูตรอบรมทบทวนสาํหรับพนกังานปัจจุบนั เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่พนกังานทุกคนมี

ความตระหนักและเขา้ใจอยูเ่สมอ เพื่อสร้างจิตสาํนึกและความเขา้ใจของพนักงาน และยงัครอบคลุมไปถึง

กระบวนการวดัประสิทธิผลของระบบเพื่อการปรับปรุงให้ดียิง่ขึ้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีการสร้าง

จิตสํานึกทั่วทั้ งองค์กรอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถนํา

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจไปประยกุตใ์นการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัฯ มีนโยบายการดาํเนินกิจการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม สนบัสนุน

ใหพ้นกังานของบริษทัฯ ปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้

คู่คา้ของกลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจที่ถูกตอ้งดว้ยความโปร่งใสดว้ยเช่นกนั เพือ่ใหส้งัคมโดยรวมดาํเนินไปได้

โดยสันติสุข บริษทัฯ จึงกาํหนดให้การต่อตา้นการทุจริตและการติดสินบนเป็นนโยบายท่ีสาํคญัอีกนโยบาย

หน่ึงของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกับการรับ-การให้ของขวญัหรือ

ทรัพยสิ์นขึ้น เพื่อสร้างความมัน่ใจว่านโยบายการต่อตา้นการทุจริตและการติดสินบนไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง

เป็นรูปธรรมอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที่ 3/2560 เม่ือวนัที่ 23 มิถุนายน 2560 

ไดอ้นุมติั “นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่” ซ่ีงมีแนวทางที่สาํคญัดงัน้ี   

 1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานทุกตาํแหน่ง และทุกระดบัของบริษทัฯ ดาํเนินการหรือ

ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้ งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินสด หรือ
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ผลประโยชน์อ่ืนใดเพื่อหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีขดัต่อหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลจากบุคคลที่ทาํธุรกิจกบับริษทัฯ ครอบคลุมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน คู่

คา้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

 2. การรับมอบ หรือรับของกาํนลั การเล้ียงรับรอง ซ่ึงเป็นไปตามเทศกาลประเพณีนิยม หรือเพือ่รักษา

และพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร และไม่ขดัต่อหลกัการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และธรรมาภิบาลไม่ถือเป็นการคอร์รัปชัน่ 

 3. การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และตอ้งถูกตอ้งตาม

กฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจวา่เงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้พือ่เป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

 4. ห้ามให้หรือรับสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่คา้ คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือ

หน่วยงานที่ดาํเนินธุรกิจกบับริษทัฯ โดยการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส 

ซ่ือสตัย ์และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัฯ มีนโยบายที่จะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกับพนักงาน และหลักการ

เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑส์ากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ เพศ อาย ุสีผวิ ศาสนา 

ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดที่มิได้เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการปฏิบติังาน 

รวมทั้งใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัฯ ไดต้ระหนักอยูเ่สมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษทัฯ เป็น

ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงใหก้ารดูแลและการปฏิบติัที่เป็นธรรม

ดงัน้ี 

 ดา้นการบริหารค่าจา้ง 

 ผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ บริหารโดยคาํนึงถึงการสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน ปฏิบติังานอยา่ง

เตม็ความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและมีระบบแบบแผนในการปฏิบติัที่

เป็นมาตรฐานเดียวกนั มีการประเมินและวิเคราะห์ตวัช้ีวดัให้มีความเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัระดับหน้าท่ี

ความรับผิดชอบสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และอยูใ่นระดับที่สามารถแข่งขนัได้หรือเทียบเท่ากบัอัตรา

ค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนๆ ในธุรกิจเดียวกนั 

 ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

 บริษทัฯ ได้ให้ความสําคญัในการพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะการบริหาร โดยผ่าน

กระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน และยงัมุ่งมัน่ที่จะสร้างกรอบการพฒันาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของพนกังานทุกระดบัและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

 ดา้นการจา้งงาน การปฏิบติังาน ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
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 บริษัทฯ ได้กําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตั้ งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบติัและ

สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยให้โอกาสทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งในดา้นสดัส่วนของหญิง 

ชาย เช้ือชาติ ศาสนา ภูมิลาํเนาเดิม อาย ุสภาพความพกิาร ฐานะทางเศรษฐกิจสงัคม หรือ คุณวฒิุการศึกษา 

 ดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในที่ทาํงาน 

บริษทัฯ ห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้น จึงให้ความสําคญัในด้านการบริหารการ

จดัการด้านความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย

กาํหนดแลว้ บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการใหบ้ริการของลูกคา้ และจดัทาํแบบสาํรวจความพงึพอใจของลูกคา้เป็น

ประจาํทุกปี เพือ่นาํผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯ ไดมี้การรณรงคใ์หพ้นกังานประหยดัพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กบัการ

ปลูกจิตสาํนึกของพนกังาน อาทิเช่น 

• การรณรงคใ์หพ้นกังานเปล่ียนมาใชร้ะบบขนส่งที่ทางบริษทัฯ ที่จดัไวเ้พือ่เป็นการอาํนวยความ

สะดวก และเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัพนกังานที่ปฏิบติังานท่ีคลงัสินคา้  

พร้อมทั้งเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มและเป็นการลดมลพษิทางอากาศ 

• การรณรงคใ์หปิ้ดไฟฟ้า และปิดหนา้จอคอมพวิเตอร์ ช่วงพกักลางวนัระหวา่งเวลา 12.00-13.00 น. 

ทั้งน้ี เพือ่ใหพ้นกังานฝึกปฏิบติัการประหยดัพลงังานและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั รวมถึง

การเผยแพร่วธีิการประหยดัพลงังานในสงัคมของตนเอง 

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 บริษทัฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมที่เขม้แข็งมีการพฒันาที่ย ัง่ยนื มีความสาํคญัอยา่งยิง่ใน

ฐานะเป็นปัจจยัเอ้ือต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

 ดา้นสาธารณสุข  : บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานของโรงพยาบาล และมูลนิธิดงักล่าว เช่น มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิเด็ก

โรคหวัใจ และโรงพยาบาลบึงกาฬ เป็นตน้ 

 ดา้นการศึกษา  : บริษทัฯ มีการมอบทุนการศึกษาให้กบันกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี และการบริจาค

เงินใหแ้ก่โรงเรียนเพือ่สนบัสนุนการศึกษา 

 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัฯ สนับสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดับกระบวนการทาํงานในองค์กร และในระดบัความ

ร่วมมือระหว่างองคก์ร ซ่ึงหมายถึงการทาํส่ิงต่างๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทาง
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ความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าเป้าหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อทาํให้ส่ิงต่างๆ 

เกิดเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิม่ขึ้น ทั้งน้ีเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมสูงสุด 



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2563 

 

66 

 

10. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยทาํการ

ซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร แลว้สรุปไดว้า่จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ 

5 ส่วน ประกอบดว้ย 

 

1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

3. การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสม โดยบริษทั

ฯ ไดจ้ดัให้มีบุคลากรอยา่งเพยีงพอที่จะดาํเนินการตามระบบดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถทาํให้

การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และ

มีความโปร่งใส นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้ระบบการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพือ่ใหม้ัน่ใจ

ไดว้า่จะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ จากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดย

ไม่มีอาํนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเร่ืองการทาํธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ

ขดัแยง้หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนั 

 

 การดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 บริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาํหน้าท่ีสอบทานให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบติังานของ

กลุ่มบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ

ประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส เพือ่พจิารณาและดาํเนินการใหมี้รายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งและมีการ

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้นและเพียงพอ รวมถึงการพจิารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาด

หลกัทรัพย ์ซ่ึงในการประชุมจะมีผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้สังเกตจากการตรวจสอบบญัชีของ

บริษทัฯ 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทั ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัที่มีประสบการณ์ มีความรู้

ความสามารถเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปให้ปฏิบติัหน้าที่เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

ประจาํปี 2563 โดยบริษทั ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จาํกดั ไดม้อบหมายให้ นางสาวศมจรีย ์แกว้ขอมดี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริหารและผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน โดย

คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จาํกดั  

   นางสาวศมจรีย ์แกว้ขอมดี 

   ตาํแหน่ง กรรมการบริหารและผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

คุณวฒิุการศึกษา  - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

   เอกการบญัชี มหาวทิยาลยับูรพา (บญัชี บณัฑิต)  

 

ประสบการณ์ทาํงาน  

 

มิ.ย. 2559 – ปัจจุบนั บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จํากัด ให้บริการตรวจสอบภายใน 

  กรรมการบริหารและผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ปี 2554 – 3 มิ.ย. 2559 บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จํากัด ให้บริการตรวจสอบบัญชี 

  ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

ปี 2552 – 2553  บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จํากัด ให้บริการตรวจสอบบัญชี 

  ผูต้รวจสอบภายในอาวโุสแผนกตรวจสอบภายใน 

ปี 2549 – 2551  บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จํากัด ให้บริการตรวจสอบบัญชี 

  ผูต้รวจสอบภายในแผนกตรวจสอบภายใน 

 

การฝึกอบรม  - หลกัสูตรผูต้รวจสอบภายใน รุ่น 1-2 

   - หลกัสูตรการประเมินความเส่ียง 

   - หลกัสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

   - โครงการดาํรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 

   - แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

   - แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต 
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   - มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน (International  

   Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 

   - อบรมเตรียมตวัสอบ CIA Part II สภาวชิาชีพบญัชี 

   - โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพือ่เตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรับ 

   อนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   - Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors Conference 2018  

   (มาเลเซีย) 

 

ทั้งน้ี การพจิารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 

21 กุมภาพนัธ ์2563 

โดยผูต้รวจสอบภายในดงักล่าวไดจ้ดัทาํรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และนาํเสนอรายงานใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอยา่งต่อเน่ืองเป็น

ประจาํทุกไตรมาส ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการแกไ้ขปรับปรุงระบบการปฏิบติังานในฝ่ายต่างๆ 

ตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในมาโดยตลอด  

ทั้งน้ี ภายหลังจากที่บริษทัฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในคร้ังน้ีและได้เขา้เป็นบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แลว้ กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายที่จะจา้งผูต้รวจสอบภายในจาก

ภายนอก (Outsource) อยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหร้ะบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  

 ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม – เดือนธนัวาคม 2563 ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและติดตาม

ระบบบริหารงานหลกัดา้นต่าง ๆ ของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

 1. เร่ืองกระบวนการบริหารจดัการทรัพยสิ์น 

    2. เร่ืองกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 3. กระบวนการการบริหารจดัการคลงัสินคา้และการจดัส่ง 

 4. กระบวนการบริหารงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 โดยผูต้รวจสอบภายในได้ให้ขอ้เสนอแนะให้บริษทัฯ แกไ้ข ปรับปรุงเพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพ

ของการปฎิบติังานและระบบการควบคุมภายในเพื่อประสิทธิผลของการทาํงาน และให้มีระบบการกาํกบั

ดูแลกิจการที่ดี ทั้งน้ีบริษทัฯ จะดาํเนินการแกไ้ขประเด็นต่าง ๆที่ผูต้รวจสอบภายในเสนอแนะ 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี 

 นอกจากน้ี บริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั ไดด้าํเนินการสอบทานการการควบคุมทัว่ไปของระบบ

สารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลทางการเงินในระหว่างวนัที่ 29-31 กรกฎาคม 2563  โดยการสอบ

ทานครอบคลุมระบบงาน  XCELLENCE และ TURNPRO บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด มีข้อสังเกต 

เก่ียวกบั การพฒันา จดัหา และบาํรุงรักษาระบบงาน การควบคุมการเขา้ถึงระบบและขอ้มูล การสาํรองขอ้มูล 

การกูค้ืนขอ้มูล การจดัลาํดบังาน และการจดัการกบัปัญหาของระบบสารสนเทศ 

 ทั้งน้ี บริษทัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
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11. รายงานระหว่างกนั 

11.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีรายละเอียดของ

รายการดงัน้ี 

 

 

กลุ่ม บคุคลที�อาจ มลูค่ารายการ

มคีวามขัดแย้ง (หน่วย: บาท)

1. ผูบ้ริหาร นางสาวพาพิชญ ์วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ขายสินคา้  79,436.45

ค ํ้าประกนัสญัญาเชา่ซ ือ้ของบริษทัฯ

วงเงินค ํ้าประกนัตามสญัญา  3,561,109.80

ยอดหน้ีคงเหลือ ณ สิ้นงวด  521,911.18

นางสาวกาญจนา พรหมมาสกลุ ดาํรงตาํแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท ีบ่ริหาร     

สายงานปฏบิตักิาร

ขายสินคา้  13,864.02

นายนิมิต ศุภรประเสริฐ ดาํรงตาํแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท ีบ่ริหาร     

สายงานการเงินและบญัชี

ขายสินคา้  4,953.27

นายภาสวชิ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิและ

ถือหุ้นในบริษทัฯ จํานวน133,100,100 หุ้น คดิ

เป็นรอ้ยละ 17.29 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้

แลว้ท ัง้หมด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563

ขายสินคา้  70,465.42

นางศิริพร นิยมเวช ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ัดการฝ่ายบญัชี ขายสินคา้  2,887.85

2.สมาชกิใน

ครอบครวัและ

ญาติ

นายสุเทพ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ บดิาของนางสาวพาพิชญ ์วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 

ประธานเจ้าหน้าท ีบ่ริหารของ บมจ. ริช สปอร์ต

 คา่จ้าง 291,458.00 บริษทัฯ ไดว้า่จ้างนายสุเทพ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะเป็น

ทีป่รึกษาดา้นการดาํเนินธุรกจิ ซ ึ่งบริษทัฯ ไดจ้ัดทาํ

เป็นสญัญาจ้างไวอ้ย่างชดัเจน

การวา่จ้างดงักล่าวมีความเหมาะสม 

เน่ืองจากนายสุเทพ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ

เป็นผูม้ีประสบการณ์และความเช ีย่วชาญ

ในธุรกจิน้ีมาอย่างยาวนาน ตลอดจนมี

ความสมัพนัธ์ท ีด่ีกบั Principal

การค ํ้าประกนัของนางสาวพาพิชญ ์วงศ์

ไพฑรูย์ปิยะ เกดิขึ้นเน่ืองจากความ

จําเป็นเพื่อกอ่ให้เกดิประโยชน์ตอ่บริษทัฯ

 ในการทาํสญัญาเชา่ซ ือ้รถยนตเ์พื่อ

นํามาใชใ้นกจิการของบริษทัฯ

บริษทัฯ มีสญัญาเชา่ซ ือ้กบับริษทัลิสซิง่เพื่อซ ือ้

รถยนตเ์พื่อใชใ้นกจิการของบริษทัฯ โดยสญัญา

เชา่ซ ือ้ดงักล่าวค ํ้าประกนัโดยนางสาวพาพิชญ ์วงศ์

ไพฑรูย์ปิยะ ซ ึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่าํหนดโดย

บริษทัลิสซิง่ โดยไม่มีการคดิคา่ธรรมเนียมการค ํ้า

ประกนัสญัญาเชา่ซ ือ้จากบริษทัฯ

เป็นสวสัดิการทีบ่ริษทัฯ ให้แกพ่นักงานทกุคน  

โดยเงื่อนไขตา่งๆ ทีผู่บ้ริหารไดร้บัเป็นเงื่อนไข

เดียวกนักบัทีพ่นักงานทกุคนไดร้บั นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ไดจ้ัดทาํระเบยีบปฏบิตัเิก ีย่วกบัสวสัดิการ

พนักงานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน

การขายสินคา้ให้แกผู่บ้ริหารดงักล่าวมี

ความเหมาะสม เน่ืองจากการขายสินคา้

ดงักล่าวเป็นสวสัดิการทีบ่ริษทัฯ ให้แก ่

พนักงานทกุคน โดยเงื่อนไขตา่งๆ ที่

ผูบ้ริหารไดร้บัเป็นเงื่อนไขเดียวกบัที่

พนักงานทกุคนไดร้บั

ดาํรงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าท ีบ่ริหารและถือ

หุ้นในบริษทัฯ จํานวน 133,500,100 หุ้น คดิเป็น

รอ้ยละ 17.34 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้

ท ัง้หมด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การขายสินคา้ให้แกน่างสาวพาพิชญ ์วงศ์

ไพฑรูย์ปิยะ ดงักล่าวมีความเหมาะสม 

เน่ืองจากการขายสินคา้ดงักล่าวเป็น

สวสัดิการทีบ่ริษทัฯ ให้แกพ่นักงานทกุคน

 โดยเงื่อนไขตา่งๆ ทีผู่บ้ริหารไดร้บัเป็น

เงื่อนไขเดียวกบัทีพ่นักงานทกุคนไดร้บั

เป็นสวสัดิการทีบ่ริษทัฯ ให้แกพ่นักงานทกุคน  

โดยเงื่อนไขตา่งๆ ทีน่างสาวพาพิชญ ์วงศ์

ไพฑรูย์ปิยะ ไดร้บัเป็นเงื่อนไขเดียวกนักบัที่

พนักงานทกุคนไดร้บั นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ัดทาํ

ระเบยีบปฏบิตัเิก ีย่วกบัสวสัดิการพนักงานไวเ้ป็น

ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน
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1.2 มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน  

บริษทัฯ มีการกาํหนดมาตรการในการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบั

บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นของ

การเขา้ทาํรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้น โดยพจิารณาจากเง่ือนไข

ต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้ับราคาที่เกิด

ขึ้นกบับุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัที่

อาจเกิดขึ้น บริษทัฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชาํนาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น 

สาํนักกฎหมาย เป็นตน้ ที่เป็นอิสระจากบริษทัฯ และบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบั

รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบนาํเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี  

นอกจากน้ี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกาํหนดมาตรการไม่ให้ผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนได้เสีย

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้ งโดยทางตรงและทางอ้อม และ

คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการ

ที่เก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่สาํคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติั

ตามมาตรฐานบญัชีที่กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และจะทาํการเปิดเผยรายการ

ระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั

ฯ  

 

  

 



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2563 
 

72 

 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

 คณะกรรมการบริษทั ริช สปอร์ต จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และ

งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศที่ปรากฎในรายงานประจาํปี งบการเงิน

ดงักล่าวจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี โดย

เลือกใชน้โยบายการบญัชีที่เหมาะสม ถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอยา่งระมดัระวงั ตลอดจนใช้

ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทาํ รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลที่สําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน เพื่อให้งบการเงินสามารถสะทอ้นผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสเงินสด

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งแทจ้ริงเพือ่ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

 คณะกรรมการบริษทัได้จดัให้มีและดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ

ประสิทธิผล เพือ่ใหเ้กิดความมัน่ใจอยา่งมีเหตุผลวา่ ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอ ที่

จะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดาํเนินการที่ผิดปกติอย่างมี

สาระสาํคญั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

ทาํหนา้ทีก่าํกบัดูแลรับผดิชอบในการการสอบทานคุณภาพรายงานทางการเงิน นโยบายการบญัชี ระบบการ

ควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัอยา่งครบถว้น 

เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่นรายงานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวม มีความเพียงพอ 

เหมาะสม และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลไดว้่า งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

                                                  
     นางสาวพาพชิญ ์วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ                     นายสมโรจน์ ศิริโสภณา 

                     กรรมการ                                                                                       กรรมการ 
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12. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

     

บริษทั ริช สปอร์ต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 1,014,888,854 461,896,669 1,010,376,237 455,586,033

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 4, 9 215,090,280 - 215,090,280 -

เงินลงทุนชวัคราว 9 - 698,657,951 - 698,657,951

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 7, 10 140,317,930 147,933,305 141,712,869 148,487,305

สินคา้คงเหลือ 11 260,010,945 297,533,962 253,687,439 299,107,442

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 7,376,436 61,268,127 7,376,436 61,268,127

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 12 27,673,778 24,029,273 27,234,558 22,372,737

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,665,358,223 1,691,319,287 1,655,477,819 1,685,479,595

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 8 13,354,864 12,550,771 13,354,864 12,550,771

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - 15,713,708 15,713,708

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 4, 14 15,037,003 - 15,037,003 -

เงินลงทุนระยะยาว 14 - 15,068,563 - 15,068,563

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 3,171,036 3,957,294 3,143,073 3,929,528

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 145,804,800 150,118,137 139,338,889 144,262,214

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 17 163,759,552 - 163,406,458 -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 14,274,633 6,821,768 14,274,633 6,821,768

เงินมดัจาํค่าเช่า 37,230,043 32,461,161 35,524,116 31,032,977

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน - 225,950 - 225,950

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 392,631,931 221,203,644 399,792,744 229,605,479

รวมสินทรัพย์ 2,057,990,154 1,912,522,931 2,055,270,563 1,915,085,074

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7, 18 78,346,710 60,989,027 77,972,635 60,475,623

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 4, 17 60,149,084 1,952,328 59,898,161 1,952,328

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,183,947 15,077,566 2,169,819 15,069,244

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,059,329 1,139,557 751,159 1,046,361

รวมหนีสินหมุนเวียน 141,739,070 79,158,478 140,791,774 78,543,556

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 17 117,722,848 2,830,031 117,722,848 2,830,031

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 19 21,449,018 19,141,192 21,449,018 19,141,192

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 20,276,367 14,553,278 19,979,261 14,467,025

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 159,448,233 36,524,501 159,151,127 36,438,248

รวมหนีสิน 301,187,303 115,682,979 299,942,901 114,981,804

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

        หุน้สามญั 770,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 770,000,000 770,000,000 770,000,000 770,000,000

   ทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

        หุน้สามญั 770,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 770,000,000 770,000,000 770,000,000 770,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 918,025,291 918,025,291 918,025,291 918,025,291

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 20 61,807,697 61,687,697 61,807,697 61,687,697

   จดัสรรแลว้ - สํารองอืน ๆ 21 121,500,000 121,500,000 121,500,000 121,500,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (2,451,318) 40,380,442 5,894,674 50,790,282

หุ้นสามญัซือคืน 21 (121,900,000) (121,900,000) (121,900,000) (121,900,000)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น (696,792) (606,030) - -

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 1,746,284,878 1,789,087,400 1,755,327,662 1,800,103,270

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,517,973 7,752,552 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,756,802,851 1,796,839,952 1,755,327,662 1,800,103,270

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,057,990,154 1,912,522,931 2,055,270,563 1,915,085,074

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 23 948,968,144 1,268,328,913 926,863,033 1,257,761,036

รายไดอ้ืน 18,502,517 33,587,049 18,468,569 31,048,744

รวมรายได้ 967,470,661 1,301,915,962 945,331,602 1,288,809,780

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 449,643,547 567,280,095 445,120,496 565,343,201

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 382,395,386 441,694,936 369,886,725 434,529,143

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 132,559,350 107,122,279 127,129,604 103,091,591

รวมค่าใช้จ่าย 964,598,283 1,116,097,310 942,136,825 1,102,963,935

กําไรจากการดําเนินงาน 2,872,378 185,818,652 3,194,777 185,845,845

ตน้ทุนทางการเงิน 24 (6,388,189) (255,541) (6,189,613) (251,133)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3,515,811) 185,563,111 (2,994,836) 185,594,712

รายได้ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25 4,958,192 (34,804,272) 5,201,772 (37,987,330)

กําไรสําหรับปี 1,442,381 150,758,839 2,206,936 147,607,382

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (ไม่มีผลกระทบของภาษีเงินได)้ (41,590) (793,572) - -

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (41,590) (793,572) - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี (41,590) (793,572) - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,400,791 149,965,267 2,206,936 147,607,382

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 4,288,452 152,005,947 2,206,936 147,607,382

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,846,071) (1,247,108)

1,442,381 150,758,839

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 4,197,690 151,560,143 2,206,936 147,607,382

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,796,899) (1,594,876)

1,400,791 149,965,267

กําไรต่อหุ้น 26

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.0058 0.1982 0.0030 0.1925

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 743,000,000 766,745,205 743,000,000 766,745,205

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจากการ ผลต่างจากการแปลงค่า รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

ทีออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่า รวมธุรกิจภายใต้ งบการเงินทีเป็น ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

เต็มมูลค่าแลว้ หุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั สํารองตามกฎหมาย สํารองอืน ๆ (ขาดทุนสะสม) หุน้สามญัซือคืน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 770,000,000 918,025,291 50,355,127 54,305,368 - 43,901,347 - (160,226) 1,836,426,907 2,908,297 1,839,335,204

กาํไรสําหรับปี - - - - - 152,005,947 - - 152,005,947 (1,247,108) 150,758,839

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - - - - - - - (445,804) (445,804) (347,768) (793,572)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี - - - - - 152,005,947 - (445,804) 151,560,143 (1,594,876) 149,965,267

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) - - - - - (76,999,650) - - (76,999,650) - (76,999,650)

เงินรับค่าหุ้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

   อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - 6,439,131 6,439,131

ปรับส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

   การควมคุมเดียวกนัเนืองจากบริษทัย่อย

   เลิกกิจการ - - (50,355,127) - - 50,355,127 - - - - -

หุน้สามญัซือคืน (หมายเหตุ 21) - - - - - - (121,900,000) - (121,900,000) - (121,900,000)

จดัสรรสาํรองอืน ๆ (หมายเหตุ 21) - - - - 121,500,000 (121,500,000) - - - - -

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) - - - 7,382,329 - (7,382,329) - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 770,000,000 918,025,291 - 61,687,697 121,500,000 40,380,442 (121,900,000) (606,030) 1,789,087,400 7,752,552 1,796,839,952

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุง) 770,000,000 918,025,291 - 61,687,697 121,500,000 40,380,442 (121,900,000) (606,030) 1,789,087,400 7,752,552 1,796,839,952

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) - - - - - (37,148,706) - - (37,148,706) - (37,148,706)

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เนืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

   มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตุ 4) - - - - - (9,851,506) - - (9,851,506) - (9,851,506)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง) 770,000,000 918,025,291 - 61,687,697 121,500,000 (6,619,770) (121,900,000) (606,030) 1,742,087,188 7,752,552 1,749,839,740

กาํไรสําหรับปี - - - - - 4,288,452 - - 4,288,452 (2,846,071) 1,442,381

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - - - - - - - (90,762) (90,762) 49,172 (41,590)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี - - - - - 4,288,452 - (90,762) 4,197,690 (2,796,899) 1,400,791

เงินรับค่าหุ้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

   อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13) - - - - - - - - - 5,562,320 5,562,320

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสํารองตามกฏหมาย (หมายเหตุ 20) - - - 120,000 - (120,000) - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 770,000,000 918,025,291 - 61,807,697 121,500,000 (2,451,318) (121,900,000) (696,792) 1,746,284,878 10,517,973 1,756,802,851

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

เต็มมูลค่าแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย สาํรองอืน ๆ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นสามญัซือคืน ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 770,000,000 918,025,291 54,305,368 - 109,064,879 - 1,851,395,538

กาํไรสําหรับปี - - - - 147,607,382 - 147,607,382

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 147,607,382 - 147,607,382

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) - - - - (76,999,650) - (76,999,650)

หุ้นสามญัซือคืน (หมายเหตุ 21) - - - - - (121,900,000) (121,900,000)

จดัสรรสาํรองอืน ๆ (หมายเหตุ 21) - - - 121,500,000 (121,500,000) - -

จดัสรรสาํรองตามกฏหมาย (หมายเหตุ 20) - - 7,382,329 - (7,382,329) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 770,000,000 918,025,291 61,687,697 121,500,000 50,790,282 (121,900,000) 1,800,103,270

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุง) 770,000,000 918,025,291 61,687,697 121,500,000 50,790,282 (121,900,000) 1,800,103,270

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) - - - - (37,148,706) - (37,148,706)

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เนืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

   มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตุ 4) - - - - (9,833,838) - (9,833,838)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง) 770,000,000 918,025,291 61,687,697 121,500,000 3,807,738 (121,900,000) 1,753,120,726

กาํไรสําหรับปี - - - - 2,206,936 - 2,206,936

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 2,206,936 - 2,206,936

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฏหมาย (หมายเหตุ 20) - - 120,000 - (120,000) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 770,000,000 918,025,291 61,807,697 121,500,000 5,894,674 (121,900,000) 1,755,327,662

- - - - - - -
- - - - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (3,515,811) 185,563,111 (2,994,836) 185,594,712

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 64,760,406 25,659,914 62,353,063 24,871,711

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน/หนีสงสัยจะสูญ 537,797 164,168 537,797 164,168

   ปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 6,785,443 - 6,785,443 -

   รับคืนสินคา้ 224,075 531,876 224,075 531,876

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 590,408 (1,845,793) 590,408 438,072

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายหลกัทรัพย์ 2,499,708 (6,906,721) 2,499,708 (6,906,721)

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (674,082) 5,061 (674,082) 5,061

   ส่วนเกินจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย - - - (459,167)

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4,459,886 6,744,846 4,459,886 6,744,846

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์ 31,153,124 (2,333,866) 31,153,124 (2,333,866)

   เงินปันผลรับ (6,011,087) - (6,011,087) -

   ดอกเบยีรับ (9,551,643) (17,535,586) (9,551,114) (17,559,558)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบยี 6,388,189 255,541 6,189,613 251,133

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 97,646,413 190,302,551 95,561,998 191,342,267

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6,287,146 51,924,070 5,446,206 40,598,133

   สินคา้คงเหลือ 30,737,574 129,107,978 38,634,560 128,351,884

   เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 53,891,691 5,440,017 53,891,691 5,440,017

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (3,417,137) 16,402,234 (4,634,453) 17,198,414

   เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั (804,093) (1,205,928) (804,093) (1,205,928)

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (4,542,932) (2,411,292) (4,265,189) (1,454,441)

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 16,479,374 (7,858,140) 16,547,320 511,094

   หนีสินหมุนเวียนอืน (423,531) (436,687) (638,505) 31,174

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 5,499,015 446,453 5,288,161 422,106

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (2,152,060) (15,161,590) (2,152,060) (1,037,025)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 199,201,460 366,549,666 202,875,636 380,197,695

   รับดอกเบยี 10,293,402 25,014,434 10,292,873 25,038,406

   จ่ายภาษีเงินได้ (15,388,292) (44,707,984) (15,150,517) (44,599,365)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 194,106,570 346,856,116 198,017,992 360,636,736

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (816,905,120) - (816,905,120) -

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว - (1,147,796,718) - (1,147,796,718)

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนระยะยาว - (15,085,801) - (15,085,801)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 1,266,614,539 - 1,266,614,539 -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว - 934,335,742 - 934,335,742

เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (32,897,374) (22,322,050) (30,584,492) (21,402,818)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (207,713) (90,000) (200,000) (1,680,928)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 523,364 3,067,108 523,364 -

เงินปันผลรับ 6,091,322 - 6,091,322 -

เงินสดจ่ายค่าหุน้ในบริษทัยอ่ย - - - (12,310,560)

เงินสดรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ยทีเลิกกิจการ - - - 35,958,967

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 423,219,018 (247,891,719) 425,539,613 (227,982,116)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับค่าหุ้นจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,562,320 6,439,131 - -

เงินสดจ่ายชาํระหนีตามสัญญาเช่า (23,058,617) (418,242) (22,170,461) (114,241)

เงินสดจ่ายจากการซือหุ้นคืน - (121,900,000) - (121,900,000)

เงินปันผลจ่าย (37,148,706) (76,999,650) (37,148,706) (76,999,650)

ดอกเบียจ่าย (9,646,810) (255,541) (9,448,234) (251,133)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (64,291,813) (193,134,302) (68,767,401) (199,265,024)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (41,590) (793,572) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 552,992,185 (94,963,477) 554,790,204 (66,610,404)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 461,896,669 556,860,146 455,586,033 522,196,437

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,014,888,854 461,896,669 1,010,376,237 455,586,033

- - - -

ข้อมูลเพิมเตมิประกอบกระแสเงนิสด

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่า

      เพมิขนึจากการทาํสัญญาเช่าเพมิ 14,347,443 - 14,347,443 -

   ซือยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน - 1,499,299 - 1,499,299

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษทั ริช สปอร์ต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ ผลิตและจาํหน่ายรองเทา้ เสือผา้ หมวก และกระเป๋า ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของ

บริษัทฯตังอยู่ทีเลขที 116/20 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีสาขาจาํนวน 53 แห่ง (31 ธนัวาคม 2562: 39 แห่ง)

1.2   บริษัทย่อยเลิกกิจการ

เมือว ันที 3 ธันวาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท  เบเนฟิท ชูส์ จาํก ัด ซึงเป็นบริษัทย่อย 

และเป็นผูผ้ลิตสินคา้ให้แก่บริษัทฯมีมติอนุมติัใหเ้ลิกประกอบกิจการทงัหมดในวนัที 16 มกราคม 2562

เนืองจากบริษทัฯไดเ้ปลียนแผนการจดัหาสินคา้โดยการซือจากคู่สัญญา

เมือวนัที 18 มีนาคม 2562 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยมมีติพเิศษใหเ้ลิกกิจการ โดยบริษทัย่อย

ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 21 มีนาคม 2562 และผูช้าํระบญัชีของบริษัทย่อย

ไดอ้นุมัติการจ่ายคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 69.15 บาท รวมเป็นจาํนวน  35.96 ลา้นบาท โดย

จ่ายคืนทุนวนัที 31 พฤษภาคม 2562

1.3 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนที

เกียวกบัรายไดจ้ากการขาย ซึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักลา่วและประเมินผล

กระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง

ทงันีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการบญัชี

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ริช สปอร์ต จาํกดั (มหาชน) (ซึงต่อไปนี

เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษัทยอ่ย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษัทยอ่ย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

ดงัต่อไปนี

จดัตงัขึนใน อตัราร้อยละ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้

31 ธนัวาคม

2563

31 ธนัวาคม

2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

Rich Avenue Company Limited จาํหน่ายรองเทา้ เสือผา้ 

หมวก และกระเป๋า

กมัพูชา 51.00 51.00

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสังการกิจกรรมที

ส่งผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนนั

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ

จ) สินทรัพยแ์ละหนีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซึงจดัตงัในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลียนถวัเฉลียรายเดือน ผลต่างซึงเกิดขึนจากการแปลงค่าดังกล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ 

“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วน

ของผูถ้ือหุ้น
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ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกนัทีมีสาระสําค ัญได้ถูกตัดออกจาก

งบการเงินรวมนีแลว้ 

ช) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั

ย่อยส่วนทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม

และส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ  มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติ

ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคัญ 

สามารถสรุปไดด้งันี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท

ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business

Model) หลกัการเกียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

การนาํมาตรฐานกลุ่มนีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปนี

-      การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน – กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิต

ทีคาดว่า จะเกิดขึนต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ ําเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่า

ดา้นเครดิตเกิดขึนก่อนกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะ

เกิดขึนตลอดอายสุาํหรับลูกหนีการคา้

-      การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษัทรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมือเริมแรกด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ณ วนัทีเขา้ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลา

รายงานการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะถูกรับรู้ผา่นกาํไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบัติครังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที

1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และ         

การตีความมาตรฐานบัญชีทีเกียวข้อง มาตรฐานฉบับนีได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ

การวดัมูลค่า  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหนีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ

การบัญชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสาํคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบตัิใชค้รังแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใชแ้นวปฏิบัติทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสาํหรับ

ทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพือใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาทียงัมี

ความไม่แน่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว

แนวปฏิบัติทางการบญัชีดงักล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 และ

มีผลบงัคบัใช้สาํหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัทีมีรอบระยะเวลาสินสุดในช่วงเวลาระหว่าง

วนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี

- เลือกทีจะไม่นําการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่า

โดยทยอยปรับลดหนีสินตามสัญญาเช่าทีครบกําหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนทีได้ส่วนลด 

พร้อมทงักลบัรายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบียจากหนีสินตามสญัญาเช่า

ทียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบันทึกผลต่างทีเกิดขึนในกาํไรหรือ

ขาดทุน

ในระหว่างไตรมาสที 1-3 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชวัคราว

สาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีในเรืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตาม

วิธีการอยา่งง่าย การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และการกลบัรายการของสินทรัพยภ์าษีเงินได้ ในไตรมาสที 4

ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 สาํหรับรายการขา้งตน้แลว้ ดงันัน ในการจดัทาํงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตร

การผ่อนปรนชัวคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเฉพาะเรืองดังกล่าวทีกลุ่มบริษัทได้เคย

ถือปฏิบติัในช่วงทีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมผีลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึน

เพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น

การอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทัในปีทีเริมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั

4. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาถือปฏิบัติ

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบัติในระหว่าง

ปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที

1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ



7

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เนืองจากการนาํ

มาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ผลกระทบจาก

31 ธันวาคม

2562

มาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือ        

ทางการเงิน

มาตรฐาน

การรายงานทาง

การเงินฉบบัที 

16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนชวัคราว 698,658 (698,658) - -

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน - 698,658 - 698,658

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน - 15,069 - 15,069

เงินลงทุนระยะยาวอนื 15,069 (15,069) - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 150,118 - (14,666) 135,452

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - 211,280 211,280

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 60,989 - (1,908) 59,081

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,952 - 44,880 46,832

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 343 - 343

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2,830 - 163,150 165,980

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 40,380 (343) (9,508) 30,529
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบจาก

31 ธันวาคม

2562

มาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือ        

ทางการเงิน

มาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงิน

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนชวัคราว 698,658 (698,658) - -

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน - 698,658 - 698,658

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน - 15,069 - 15,069

เงินลงทุนระยะยาวอนื 15,069 (15,069) - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 144,262 - (14,666) 129,596

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - 207,671 207,671

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 60,476 - (1,836) 58,640

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 1,952 - 43,784 45,736

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 343 - 343

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2,830 - 160,548 163,378

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 50,790 (343) (9,491) 40,956
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4.1 เครืองมือทางการเงิน

รายละเอียดผลกระทบทีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัครังแรก แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลคา่ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ (343)

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เครืองมือทางการเงินมาถือปฏิบตัิ (343)
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ณ วนัที 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามทีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เปรียบเทียบกบัการ

จดัประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

มูลค่าตามบญัชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9

มูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน

มูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 461,897 - - 461,897 461,897

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 698,658 448,606 - 250,052 698,658

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 147,933 - - 147,933 147,933

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 12,551 - - 12,551 12,551

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 15,068 - - 15,068 15,068

เงินมดัจาํค่าเช่า 32,461 - - 32,461 32,461

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,368,568 448,606 - 919,962 1,368,568
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9

มูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน

มูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 455,586 - - 455,586 455,586

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 698,658 448,606 - 250,052 698,658

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 148,487 - - 148,487 148,487

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 12,551 - - 12,551 12,551

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 15,068 - - 15,068 15,068

เงินมดัจาํค่าเช่า 31,033 - - 31,033 31,033

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,361,383 448,606 - 912,777 1,361,383

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หนีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้หนีสินตราสารอนุพนัธ์ซึงมี

มูลค่ายติุธรรม 11 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ลา้นบาท)
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4.2     สัญญาเช่า

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญา

เช่าสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชาํระ            

ตามสญัญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 1 มกราคม 2563

สาํหรับสญัญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัทีนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16

มาถือปฏิบติัครังแรก

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 108,016 104,095

บวก: สิทธิเลือกในการขยายหรือยกเลิกอายุสญัญาเช่า 129,164 129,164

หัก: สัญญาทีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (2,374) (2,374)

หัก: ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (26,776) (26,553)

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก 208,030 204,332

หนีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 4,782 4,782

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 212,812 209,114

อตัราดอกเบียการกูย้มืส่วนเพมิถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก (ร้อยละต่อปี) 5.275 - 6.000 5.275

ประกอบดว้ย

หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 46,832 45,736

หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 165,980 163,378

212,812 209,114

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิ

ครังแรก ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 196,614 193,005

ยานพาหนะ 14,666 14,666

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 211,280 207,671
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5. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมือมี

การส่งมอบสินคา้ รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดร้ับหรือคาดว่าจะไดร้ับสาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบ

หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ

รายได้ดอกเบยี 

รายไดด้อกเบียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตใน

ภายหลงั ทีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด

ว่าจะเกิดขึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใชจ่้ายดอกเบียจากหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบียที

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสนัทีมีสภาพ

คล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิก

ใช้

5.3 สินค้าคงเหลือ

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน ตามวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนักหรือมูลค่าสุทธิที

จะไดร้ับแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต

วตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า และ

จะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้
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5.4 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา

ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม และ

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้ม)ี

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงันี

อาคารและโรงงาน 5 และ 20 ปี

เครืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5 และ 10 ปี

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้าํนกังาน 3 และ 5 ปี

ยานพาหนะ 5 และ 8 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยร์ะหว่างติดตงัและก่อสร้าง

กลุ่มบริษทัตดัรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดร้ับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์นัออกจากบญัชี

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน

กลุ่มบริษทัจะบันทึกตน้ทุนเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี ของ

สินทรัพยน์นั

กลุ่มบริษทัตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์นั และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีข้อบ่งชีว่า

สินทรัพยน์ันเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่าย

ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอยา่งนอ้ยค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี

    อายุการใหป้ระโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี
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5.6 สัญญาเช่า

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมือสญัญานนัมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพือเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน

กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสนัและสญัญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใชง้าน) กลุม่บริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนีสิน

ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหักดว้ยสิงจูงใจตาม

สัญญาเช่าทีไดร้ับ

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ

ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสนักว่า ดงันี

อาคาร 1 - 6 ปี

ยานพาหนะ       8 ปี

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซือ ค่าเสือมราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ

ของสินทรัพย์

หนสิีนตามสัญญาเช่า

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีหกัดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที

ขึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินทีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซือซึงมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินัน และการจ่ายค่าปรับเพือ

การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสญัญา
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เช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเหตุการณ์หรือ

เงือนไขซึงเกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนนัไดเ้กิดขึน

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญา

เช่าหรืออตัราดอกเบียการกู ้ยืมส่วนเพมิของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนจากดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนีสินตาม

สัญญาเช่า นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายุ

สัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า หรือการเปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ

สินทรัพยอ์า้งอิง

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าตํา

สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตังแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่าซึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยที์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจาํนวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือม

ราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยที์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตาํกว่า

สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า

5.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ

นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ

หรือพนักงานของบริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ
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5.8 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินทีใช้

ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนนั

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพย์

และหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ

วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

5.9  การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยที์ไม่มีตวัตนอืนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ

ดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่าตาํกว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ทงันีมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนหมายถึงมูลค่ายตุิธรรมหักตน้ทุนในการขาย

ของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

5.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนักงานจ่ายสะสม

และเงินทีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออก

จากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปี

ทีเกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน

ซึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน

กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการ ประเมินภาระ

ผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

5.11 ประมาณการหนีสิน

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผกูพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ

ปลดเปลืองภาระผูกพนันนั และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ 

5.12 หุ้นสามัญซือคืน

หุน้สามญัซือคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนและแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนของผู ้

ถือหุ้นทงัหมด หากราคาขายของหุ้นสามญัซือคืนสูงกว่าราคาซือหุน้สามญัซือคืน บริษทัฯจะรับรู้ผลต่างเขา้

บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัซือคืนและหากราคาขายของหุน้สามญัซือคืนตาํกว่าราคาซือหุ้นสามญัซือคืน 

บริษทัฯจะนาํผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัซือคืนใหห้มดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่างทีเหลืออยู่ไปหัก

จากบญัชีกาํไรสะสม

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนักในการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย

5.13 ภาษีเงนิได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายใหก้ับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนนั โดยใชอ้ตัรา

ภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีรวมทงัผลขาดทุนทางภาษีทียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้นหากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้งกบั

รายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

5.14 เครืองมือทางการเงนิ

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

อย่างไรก็ตาม สาํหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนัยสาํคญัหรือลูกหนีการคา้

ทีกลุ่มบริษทัเลือกใชก้ารผ่อนปรนในทางปฏิบตัิทีจะไม่ปรับปรุงผลกระทบของการมีองค์ประกอบเกียวกบั

การจดัหาเงินทีมีนยัสําคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีกล่าว

ไวใ้นนโยบายการบญัชีเรืองการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
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สินทรัพย์ทางการเงนิทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนันเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านนั

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบียทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ดอ้ยค่า ทังนี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการ การเปลียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ตราสารหนี) 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เมือกลุ่มบริษทั

ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนันเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ

เงือนไขตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และ

ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านนั

ทงันี รายไดด้อกเบีย กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือการโอน

กลบัรายการผลขาดทุนนันจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและคาํนวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับ

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ในขณะทีการเปลยีนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอืน ๆ 

จะรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ผลสะสมของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทีเคยรับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะโอนเขา้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน

นนั

สินทรัพย์ทางการเงนิทีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายตุิธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ทงันี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์ถือไวเ้พือคา้ เงิน

ลงทุนในตราสารทุนซึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีมีกระแสเงินสดทีไม่ไดรั้บชาํระเพยีงเงินตน้และดอกเบีย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายได้อืนในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสินทางการเงนิ

ยกเวน้หนีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมือเริมแรกสาํหรับหนีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบียทีแทจ้ริง ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดั

รายการหนีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือ

ตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงนันดว้ย ทงันี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง

แสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ันได้

สินสุดลง หรือไดม้ีการโอนสิทธิทีจะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัน รวมถึงไดม้ีการโอนความเสียง

และผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์ัน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ัน แมว้่าจะไม่มี

การโอนหรือไม่ไดค้งไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินก็ต่อเมือไดม้ีการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของหนีสินนันแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผูกพนันนั หรือมีการสินสุดลงของภาระผูกพนันนั ในกรณีทีมีการเปลียนหนีสินทางการเงินทีมี

อยู่ให้เป็นหนีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซึงมีข้อกําหนดทีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหนีสินทีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีสินเดิมและรับรู้หนีสิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของตราสารหนีทงัหมดทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดทีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทงัหมดทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชาํระ และคิด

ลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีไดม้า

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับลูกหนีการคา้

ดงันัน ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของความเสียง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของลูกหนี

การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการ

คาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกบัลูกหนีนนัและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดจาํหน่ายออกจากบญัชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม

สัญญาอีกต่อไป
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การหักกลบของเครืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินทีรับรู้ และกิจการมี

ความตงัใจทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563

ลูกหนกีารค้า

ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสาํหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึงโดยทัวไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี

เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือ

ไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์นัออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะครบกาํหนดชาํระในหนึงปี รวมทงัทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตาม

ราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตาํกว่ามูลค่าตราสารหนีตามวิธีอตัราดอกเบียที

แทจ้ริง ซึงจาํนวนทีตดัจาํหน่าย/รับรู้นีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบียรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทวัไป ซึงแสดงในราคาทุน

สุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

มูลค่ายตุิธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือหลงัสุด ณ สินวนัทาํการ

สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหนีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหนีไทยหรืออตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเสียงทีเหมาะสมแลว้แต่

กรณี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนักในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน

ในกรณีทีมีการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึงไปเป็นอีกประเภทหนึง บริษทัฯจะปรับมูลค่า

ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนจะบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนทีมีการโอนเปลียน

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดร้ับกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
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5.15 ตราสารอนุพันธ์

  บริษทัฯใชต้ราสารอนุพนัธ ์เช่น สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพือป้องกนัความเสียงจากความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลียน

  บริษัทฯรับรู้มูลค่าเริมแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีทาํสัญญา และวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน ทงันี บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และ

แสดงเป็นหนีสินทางการเงินเมือมีมูลค่ายตุิธรรมน้อยกว่าศูนย์

  บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์ทีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 12

เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน หรือหนีสินไม่หมุนเวียนอืน และแสดงตราสารอนุพันธ์อืนเป็น

สินทรัพยห์มุนเวียน หรือหนีสินหมุนเวียน

5.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะต้องจ่ายเพือ

โอนหนีสินให้ผูอื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย 

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะ

เดียวกนั หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องไดบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ

มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้้อมูลที

สามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนนัให้มากทีสุด 

ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสิน ใน

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณขึน 

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของ

มูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึนประจาํ
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี

สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

การกาํหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

ในการกาํหนดอายสัุญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความแน่นอน

อยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัใน

การใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั

อตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิม

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนัยของสญัญาเช่า ดงันันจึงใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วน

เพิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงินกูย้ืมส่วนเพิมเป็นอตัราดอกเบียทีกลุ่ม

บริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงินทีจาํเป็นเพือให้ไดม้าซึงสินทรัพยที์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง

ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึนของลูกหนีการค้า

ในการประมาณค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ทีมี

ความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทงันี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ทีเกิดขึนจริงใน

อนาคต

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ

การประมาณรายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับของสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการขายสินคา้ โดยคาํนึงถึงมูลค่าสุทธิทีจะ

ไดรั้บของสินคา้ อายุของสินคา้คงเหลือทีคงคา้งและสภาพการจดัเก็บสินคา้ เป็นตน้
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ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน

นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน 

ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึง

เกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้

7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัทีมีรายการธุรกิจทีสาํคญัในระหว่างปี 2563

และ 2562 มีดงันี

ประเทศ

รายชือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ทีจดทะเบียน ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ

Rich Avenue Company Limited กมัพูชา บริษทัย่อย

Melrose Avenue Company Limited กมัพูชา ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

ของบริษทัย่อย

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา

ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม

ซือสินคา้ ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม

ซืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ราคาใกลเ้คียงตลาด

ค่าทีปรึกษา ราคาตามสัญญา
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ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัรายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั

เหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายการธุรกิจกบับริษทัย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

รายไดจ้ากการขาย - - 1,987 4,255

ซือสินคา้ - - - 3,712

ซืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 4,471

รายไดอ้ืน - - - 24

รายการธุรกิจกบักิจการและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั

ขายสินคา้ - 2,728 - 2,710

ค่าทีปรึกษา 291 300 291 300

ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 256  และ 2562 มี

รายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)

 บริษทัย่อย - - 2,085 1,146

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน -

กิจการทเีกียวขอ้งกนั - - 2,085 1,146

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

 บริษทัย่อย - - - 182

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - 19 - -

 กรรมการบริษทัฯ 196 80 196 80

ผูบ้ริหาร 57 19 57 19

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน -

กิจการทเีกียวขอ้งกนั 253 118 253 281
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสนั 18,550 23,543 18,550 23,486

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,860 2,030 1,860 2,030

รวม 20,410 25,573 20,410 25,516

ภาระคําประกันกบักจิการทีเกยีวข้องกนั

กรรมการบริษทัฯไดค้าํประกนัหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนของบริษทัฯ

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกัน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินสดในมือ 1,346 1,849 1,227 1,810

เงินฝากธนาคาร 1,013,543 460,048 1,009,149 453,776

รวม 1,014,889 461,897 1,010,376 455,586

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง

0.95 ต่อปี (256 : ร้อยละ 0.10 ถึง 1.20 ต่อปี)

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั เป็นเงินฝากธนาคารทีบริษัทฯวางไวเ้ป็นหลกัประกันสําหรับวงเงิน

สินเชือจากสถาบนัการเงิน ซึงประกอบดว้ยวงเงินสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วงเงินสินเชือ

คาํประกนั วงเงินสินเชือธุรกรรมต่างประเทศ และวงเงินเบิกเกินบญัชี (วงเงิน 20 ลา้นบาท) และอีกส่วน

หนึงเป็นเงินฝากทีบริษทัฯ รับจากพนกังานเพือคาํประกนัการทาํงาน โดยจะตอ้งจ่ายคืนเมือสินสุดสภาพการ

เป็นพนกังาน
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9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน/เงินลงทุนชัวคราว

(หน่วย: พนับาท)

อตัราดอกเบีย

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

หุน้กู ้ 2.27 - 3.10 2.27 - 4.62 44,129 89,622

พนัธบตัร - 1.41 - 5,998

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 70,856 300,037

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 99,402 52,949

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์– สุทธิ 214,387 448,606

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์(หมายเหตุ 32) - - 651 -

รวม 215,038 448,606

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

เงินฝากประจาํ 0.70 1.25 52 52

เงินลงทุนในตราสารหนี - ครบกาํหนดไถ่ถอน

ภายใน 1 ปี - 1.90 - 250,000

รวม 52 250,052

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 215,090 698,658

มูลค่ายติุธรรมรวมของสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนข้างต้น

ณ วนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมูลค่ารวม 212 ลา้นบาท
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10. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหนกีารค้า - กิจการทีเกยีวข้องกนั

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 2,085 335

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการ

ทีเกียวขอ้งกนั - - 2,085 335

ลูกหนกีารค้า - กจิการทีไม่เกยีวข้องกนั

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 135,478 144,168 134,788 143,576

คา้งชาํระ

   ไม่เกิน 3 เดือน 3,506 1,067 3,506 1,067

   3 - 6 เดือน 188 25 188 25

   6 - 12 เดือน 122 95 122 95

   มากกว่า 12 เดือน 343 70 343 70

รวม 139,637 145,425 138,947 144,833

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิต

ทีคาดว่าจะเกิดขึน (2562: ค่าเผือหนี

สงสยัจะสูญ) (702) (165) (702) (165)

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการ

ทีไม่เกียวขอ้งกนั - สุทธิ 138,935 145,260 138,245 144,668

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 138,935 145,260 140,330 145,003

ลูกหนอีืน

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 811

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 1,383 2,673 1,383 2,673

รวมลกูหนีอืน 1,383 2,673 1,383 3,484

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน

   - สุทธิ 140,318 147,933 141,713 148,487
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การเปลียนแปลงของบญัชีค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน

มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (165)

กลบัรายการ 165

เพิมระหว่างปี (702)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 (702)

11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุน

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินคา้สําเร็จรูป 260,183 304,598 (17,344) (10,559) 242,839 294,039

วสัดุสินเปลือง - 710 - - - 710

สินคา้ระหวา่งทาง 17,172 2,785 - - 17,172 2,785

รวม 277,355 308,093 (17,344) (10,559) 260,011 297,534

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุน

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินคา้สําเร็จรูป 253,902 306,171 (17,344) (10,559) 236,558 295,612

วสัดุสินเปลือง - 710 - - - 710

สินคา้ระหวา่งทาง 17,129 2,785 - - 17,129 2,785

รวม 271,031 309,666 (17,344) (10,559) 253,687 299,107

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

จาํนวน 7 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ 7 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขาย 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัย่อยมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 2.4 ลา้นบาทโดยนาํไป

หักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในระหว่างปี
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12. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาษีซือรอเรียกคืน 13,251 12,658 13,251 12,658

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 9,040 8,179 9,024 7,934

อืน ๆ 5,383 3,192 4,960 1,781

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 27,674 24,029 27,235 22,373

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

บริษทัย่อย ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน - ราคาทุน

ค่าเผือการดอ้ยค่า       

ของเงินลงทุน มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

Rich Avenue

Company Limited

4,000

ลา้นเรียล

กมัพูชา

4,000

ลา้นเรียล

กมัพูชา 51 51 15,714 15,714 - - 15,714 15,714

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 15,714 15,714 - - 15,714 15,714

ในปี 2563 และ 2562 บริษทัย่อยไม่ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล

   ในปี 2563 บริษทัย่อยไดรั้บเงินค่าหุ้นจากผูมี้ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย จาํนวน              

6 ลา้นบาท เงินรับค่าหุน้ดงักล่าวเป็นเงินคา้งรับค่าหุ้นซึงแสดงเป็นส่วนหักในเงินรับค่าหุน้ในส่วนของผูมี้

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

ณ วันที 31 ธันวาคม  2563 บริษัทฯผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าหุ้น ทีบริษัทย่อยยงัไม่เรียกชําระจํานวน 

2,040 ลา้นเรียลกมัพูชา (15 ลา้นบาท)
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14. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน/เงินลงทุนระยะยาว

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืนเป็นเงินลงทุนในหุ้นกู ้

ทีจะถือ จนครบกาํหนดโดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 2.65 ต่อปี จาํนวน 5 ลา้นบาท และร้อยละ 2.88 ต่อปี

จาํนวน 10 ลา้นบาท ซึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนทงัจาํนวนในปี 2565

15. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน

(หน่วย: พนับาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ราคาทุน

1 มกราคม 2562 12,512 4,694

ซือเพิม 1,703 1,681

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (7,810) -

31 ธนัวาคม 2562 6,405 6,375

ซือเพิม 207 200

31 ธนัวาคม 2563 6,612 6,575

ค่าตดัจําหน่ายสะสม

1 มกราคม 2562 3,583 1,554

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 934 891

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (2,069) -

31 ธนัวาคม 2562 2,448 2,445

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 993 987

31 ธนัวาคม 2563 3,441 3,432

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

31 ธนัวาคม 2562 3,957 3,930

31 ธนัวาคม 2563 3,171 3,143

ค่าตดัจาํหน่ายทีรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปี

2562 934 891

2563 993 987
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16. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ทีดิน

อาคารและ

โรงงาน

เครืองจกัร

และอุปกรณ์

เครืองตกแต่ง

และเครืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่างติดตงั

และกอ่สร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 59,999 41,336 12,319 127,390 21,751 2,708 265,503

ซือเพมิ - 1,279 - 6,446 3,220 14,793 25,738

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (4,572) (12,319) (9,133) (3,943) - (29,967)

โอนเข้า (ออก) - 37 - 15,197 - (15,234) -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 59,999 38,080 - 139,900 21,028 2,267 261,274

ซือเพมิ - - - 8,233 - 28,045 36,278

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (5,352) (6) - (5,358)

โอนเข้า (ออก) - - - 25,293 - (25,293) -

โอนออกไปเป็นสินทรัพย์

สิทธิการใช้ - - - - (17,965) - (17,965)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 59,999 38,080 - 168,074 3,057 5,019 274,229

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 - 18,282 8,368 75,509 5,696 - 107,855

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 3,564 48 19,517 1,596 - 24,725

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนที

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (2,632) (8,416) (7,509) (2,867) - (21,424)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 - 19,214 - 87,517 4,425 - 111,156

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 1,855 - 22,891 277 - 25,023

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนที

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (4,454) (2) - (4,456)

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนที

โอนออกไปเป็นสินทรัพย์

สิทธิการใช้ - - - - (3,299) - (3,299)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 - 21,069 - 105,954 1,401 - 128,424

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 59,999 18,866 - 52,383 16,603 2,267 150,118

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 59,999 17,011 - 62,120 1,656 5,019 145,805

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

 2562 (จาํนวน 0.07 ลา้นบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 24,725

 2563 (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารทงัจาํนวน) 25,060
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ทีดิน อาคาร

เครืองตกแต่ง

และเครืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่างติดตงั

และกอ่สร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 12,014 20,564 119,565 17,808 2,708 172,659

ซือเพมิ - 1,279 4,696 3,220 12,731 21,926

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (4,205) - - (4,205)

โอนเข้า (ออก) - 37 15,197 - (15,234) -

โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 47,985 16,200 - - - 64,185

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 59,999 38,080 135,253 21,028 205 254,565

ซือเพมิ - - 6,728 - 26,817 33,545

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (4,554) (6) - (4,560)

โอนเข้า (ออก) - - 22,532 - (22,532) -

โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - - (17,965) - (17,965)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 59,999 38,080 159,959 3,057 4,490 265,585

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 - 12,682 71,574 2,840 - 87,096

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 3,539 18,857 1,584 - 23,980

โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 2,994 - - - 2,994

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/

ตดัจาํหน่าย - - (3,767) - - (3,767)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 - 19,215 86,664 4,424 - 110,303

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 1,854 21,262 277 - 23,393

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/

ตดัจาํหน่าย - - (4,148) (2) - (4,150)

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีโอนไปเป็น

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - - (3,299) - (3,299)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 - 21,069 103,778 1,400 - 126,247

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 59,999 18,865 48,589 16,604 205 144,262

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 59,999 17,011 56,181 1,657 4,490 139,338

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

 2562 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทงัจาํนวน) 23,980

 2563 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทงัจาํนวน) 23,393

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้

งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนประมาณ 65 ลา้นบาท

(2562: 45 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 65 ลา้นบาท (2562: 45 ลา้นบาท))
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17. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าอาคาร และยานพาหนะ เพือใชใ้นการดาํเนินงาน สัญญาเช่าอาคารมีอายสุัญญาเช่า

อยู่ระหว่าง 1 - 6 ปี และสัญญาเช่ายานพาหนะมีอายสัุญญาเช่าอยู่ระหว่าง 4 - 5 ปี

17.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคาร ยานพาหนะ รวม อาคาร ยานพาหนะ รวม

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 196,614 14,666 211,280 193,005 14,666 207,671

เพิมขึน 14,350 - 14,350 14,350 - 14,350

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (2,738) (929) (3,667) (180) (929) (1,109)

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (37,326) (1,345) (38,671) (36,629) (1,345) (37,974)

ส่วนลดค่าเช่า (19,532) - (19,532) (19,532) - (19,532)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 151,368 12,392 163,760 151,014 12,392 163,406

17.2 หนีสินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 194,846 5,134 194,580 5,134

หกั: ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย (16,974) (352) (16,959) (352)

รวม 177,872 4,782 177,621 4,782

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (60,149) (1,952) (59,898) (1,952)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 117,723 2,830 117,723 2,830

   การครบกาํหนดของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุทีเกียวขอ้ง
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17.3 ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พนับาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 38,671 37,974

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 6,388 6,190

ค่าใชจ้่ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสนั 230 230

17.4 อืน ๆ 

   กลุ่มบ ริษัทมีกระแสเงิน สดจ่ายทังหม ดของสัญ ญ าเช่าสําหรับปี สิน สุด วัน ที  31 ธัน วาคม  2563

จาํนวน 33 ลา้นบาท ซึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสนั และสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิง

มีมูลค่าตาํ 

18. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 13,491 7,254 13,491 7,254

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 253 118 253 281

เจา้หนีอืน - กิจการทีไมเ่กียวขอ้งกนั 64,603 53,617 64,229 52,941

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 78,347 60,989 77,973 60,476

19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ยอดต้นปี 19,141 27,558 19,141 13,433

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,644 3,298 3,644 3,298

ตน้ทุนบริการในอดีต - 2,978 - 2,978

ตน้ทุนดอกเบีย 542 469 542 469

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี (1,878) (15,162) (1,878) (1,037)

ยอดปลายปี 21,449 19,141 21,449 19,141
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กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้าเป็นจาํนวนประมาณ

1.1 ลา้นบาท (2562: จาํนวน 1.6 ลา้นบาท)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนาํหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของกลุ่มบริษทัประมาณ 14 ปี (เฉพาะของบริษทัฯ: 14 ปี) (2562: 14 ปี (เฉพาะของบริษทัฯ: 14 ปี))

สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

อตัราคิดลด 3.02 3.02 3.02 3.02

อตัราการขึนเงินเดือน 2.00 - 5.00 2.00 - 5.00 2.00 - 5.00 2.00 - 5.00

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวน

พนกังาน 0.00 - 25.00 0.00 - 25.00 0.00 - 25.00 0.00 - 25.00

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนักงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เคลือนไหว                   

เพมิขึน/ลดลง

ผลกระทบ

ต่อสํารอง

เคลือนไหว                   

เพมิขึน/ลดลง

ผลกระทบ

ต่อสํารอง

(ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท)

อตัราคิดลด 1.0 (1.9) / 2.2 1.0 (1.9) / 2.2

อตัราการขนึเงินเดอืน 1.0 2.5 / (2.2) 1.0 2.5 / (2.2)

อตัราการเปลียนแปลง

ในจาํนวนพนกังาน 10.0 (0.7) / 0.7 10.0 (0.7) / 0.7

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เคลือนไหว                   

เพมิขึน/ลดลง

ผลกระทบ

ต่อสํารอง

เคลือนไหว                   

เพมิขึน/ลดลง

ผลกระทบ

ต่อสํารอง

(ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท)

อตัราคิดลด 1.0 (1.6) / 1.9 1.0 (1.6) / 1.9

อตัราการขนึเงินเดอืน 1.0 2.0 / (1.7) 1.0 2.0 / (1.7)

อตัราการเปลียนแปลง

ในจาํนวนพนกังาน 10.0 (0.6) / 0.6 10.0 (0.6) / 0.6
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เมือวนัที 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจา

นุเบกษา ซึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพมิเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20

ปีขึนไปให้มีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้

ตงัแต่วนัที 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัมีหนีสินสาํรองผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังานเพิมขึน 3 ลา้นบาท (เฉพาะของ บริษทัฯ: 3 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจากการ

เปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

20. สํารองตามกฎหมาย

ภายใตบ้ทบัญญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียนสาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้

21. หุ้นสามัญซือคืน

เมือวนัที 4 ตุลาคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครังที 4/2562 ไดม้ีมติอนุมตัิโครงการซือหุ้น

คืนเพือการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 121.50 ลา้นบาท เป็นจํานวนหุ้นทีจะซือ 

27 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.51 ของหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด โดยเป็นการเสนอซือเป็นการทวัไปใน

ราคาหุน้ละ 4.50 บาท มีกาํหนดระยะเวลานับตงัแต่วนัที 5 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที 14 พฤศจิกายน 2562

ทังนี  ในเดือนพฤศจิกายน  2562 บริษัทฯได้ซือหุ้นสามัญซือคืนจ ํานวน 27 ล้านหุ้น  เป็น จํานวน

121.50 ลา้นบาท โดยมีค่าใชจ้่ายทางตรงทีเกียวขอ้งกบัหุน้สามญัซือคืนจาํนวน 0.4 ลา้นบาท ซึงไดแ้สดงเป็น

ส่วน หักใน ส่วน ของผูถื้อหุ้น  และบริษัทฯ  ได้จัดสรรก ําไรสะสมเป็ นเงินสํารองอืน ๆ  จ ํานวน 

121.50 ลา้นบาท ซึงเท่ากบัจาํนวนเงินทีไดจ่้ายซือหุน้คืนจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหุ้นทีซือคืนไดห้มดหรือลด

ทุนทีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซือคืนทีจาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี ทงันี บริษทัฯไม่ไดจ้าํหน่ายหุน้ทีซือคืน

ดังก ล่าวภายใน ก ําห น ดระยะเวลาใน การขายหุ้น ทีซื อคืน ตังแต่ว ัน ที  1 มิ ถุน ายน  2563 ถึงว ัน ที 

5 มิถุนายน 2563 ดงันนั บริษทัฯจะดาํเนินการลดทุนทีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนทีซือคืนทงัหมดให้

เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนดไวต้่อไป
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22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อนื

ของพนกังาน 158,393 184,622 151,247 179,906

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 64,760 25,659 62,353 24,871

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 647 (589) 354 173

การเปลียนแปลงในสินคา้สําเร็จรูป

และงานระหวา่งทาํ 51,674 97,420 52,269 97,425

ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 85,566 71,703 84,000 71,023

ค่าเช่าและบริการ 24,021 69,146 19,524 67,553

23. รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึง 948,968 1,268,329 926,863 1,257,761

24. ต้นทุนทางการเงิน

  (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ค่าใชจ้่ายดอกเบียของหนีสินจากสัญญาเช่า 6,388 256 6,190 251
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25. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึน (2562: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ) 140 32 140 32

ค่าเผือการปรับมูลคา่สินคา้คงเหลือ 3,469 2,112 3,469 2,112

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน 4,290 3,828 4,290 3,828

สัญญาเช่า 5,014 - 5,014 -

อืน ๆ 2,027 1,718 2,027 1,718

รวม 14,940 7,690 14,940 7,690

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (665) (868) (665) (868)

รวม (665) (868) (665) (868)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 14,275 6,822 14,275 6,822

   ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี (2,495) (35,352) (2,251) (35,235)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชวัคราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชวัคราว 7,453 548 7,453 (2,752)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,958 (34,804) 5,202 (37,987)
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รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กาํไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีก่อนภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคล (3,516) 185,563 (2,995) 185,595

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กาํไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีก่อนภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 703 (37,113) 599 (37,119)

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:

ค่าใช้จา่ยตอ้งห้าม (5,829) (4,144) (5,481) (4,144)

ค่าใชจ้่ายทีมสิีทธิหกัไดเ้พิมขึน 2,150 5,978 2,150 5,978

รายไดท้ีไดร้ับยกเวน้ 481 50 481 50

การเปลียนแปลงผลแตกต่างชวัคราว 7,453 548 7,453 (2,752)

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการ

จดัทาํงบการเงินรวม - (3,300) - -

อืน ๆ - 3,177 - -

รวม 4,255 2,309 4,603 (868)

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงินไดท้ีแสดง

อยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 4,958 (34,804) 5,202 (37,987)

26. กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหว่างปี สุทธิจากหุน้สามญัซือคืน

ทีถือโดยบริษทัฯ

27. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทงันีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทั คือ กรรมการบริษทัฯ

   กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานทีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือจาํหน่ายรองเทา้ เสือผา้ 

หมวกและกระเป๋า บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานซึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน

ดงันนั รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยที์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วน

งานดาํเนินงานแลว้
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ข้อมูลเกยีวกับเขตภูมิศาสตร์

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขนึตามสถานทีตงัของลูกคา้ ซึงแสดงไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ในประเทศ 925 1,254 925 1,254

ต่างประเทศ 24 14 2 4

รวม 949 1,268 927 1,258

ข้อมูลเกยีวกับลูกค้ารายใหญ่

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 6 ราย คิดเป็นจาํนวน

รวม 409 ลา้นบาท (2562: ลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 6 ราย เป็นจาํนวนรวม 578 ลา้นบาท)

28. กองทุนสํารองเลยีงชีพ

บริษทัฯและพนักงานของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุน

สาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3

ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึง และจะจ่าย

ให้แก่พนกังานเมือพนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในปี 2563 บริษทัฯ

จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนจาํนวน 1.4 ลา้นบาท (2562: 1.5 ลา้นบาท)

29. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมตัิโดย

เงินปันผลจ่าย

(พนับาท)

เงินปันผล

จ่ายต่อหุน้

(บาท)

เงินปันผลสาํหรับปี 2561 ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

วนัที 22 เมษายน 2562 77,000                   0.10

รวม 2562 77,000                   0.10

เงินปันผลระหว่างกาลจาก

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2562

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

วนัที 26 มีนาคม 2563 37,149 0.05*

รวม 2563 37,149                   0.05

*คาํนวณจากหุน้สามญัจาํนวน 743 ลา้นหุ้น



43

30. ภาระผูกพนั

30.1 ภาระผูกพันเกียวกบัสัญญาเช่า

กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาเช่าอุปกรณ์และสัญญาบริการทีเกียวขอ้ง (31 ธนัวาคม 2562: เช่าพืนทีศูนยก์ารคา้ 

ห้างคา้ปลีก คลงัสินคา้ อาคารพาณิชยห์ลายแห่ง เช่าอุปกรณ์ และสัญญาบริการทีเกียวขอ้ง) อายขุองสัญญา

มีระยะเวลาโดยเฉลียประมาณ 1 - 4 ปี (31 ธนัวาคม 2562: 1 - 3 ปี) และสญัญาดงักล่าวเป็นสัญญาทีบอกเลิก

ไม่ได ้เวน้แต่คู่สญัญาทงัสองฝ่ายตกลงยนิยอมร่วมกนั

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาเช่าดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

จ่ายชาํระภายใน

   ภายใน 1 ปี 4 57 4 56

   1 ปี ถึง 3 ปี 1 51 1 48

30.2 ภาระผูกพันเกียวกบัสัญญาการให้สิทธิและสัญญารับบริการจดัหาสินค้า

สัญญาการให้สิทธิ

บริษทัฯไดท้าํสัญญาหลายฉบบัในการรับสิทธิในการใชต้ราสินคา้ ออกแบบ ผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ภายใต้ตราสินค้าของผูใ้ห้สิทธิ บริษัทฯผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามเงือนไขที

ระบุในสญัญา

สัญญารับบริการจัดหาสินค้า

บริษทัฯไดท้าํสญัญารับบริการจดัหาสินคา้กบัผูใ้หบ้ริการรายหนึง เกียวกบัการจดัหาและประสานงานกบั

ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ โดยมีระยะเวลาสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯผูกพนัทีจะต้องจ่าย

ค่าบริการใหแ้ก่คู่สญัญาตามเงือนไขทีระบุในสญัญา
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31. ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือการเงิน

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยที์ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2563

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

เครืองมือทางการเงนิทีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

สินทรัพยท์างการเงิน

   หุน้กู้ - 44 - 44

   เงินลงทุนในกองทุนเปิด - 71 - 71

   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 99 - - 99

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 1 - 1

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2562

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

เครืองมือทางการเงนิทีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

สินทรัพยท์างการเงิน

   หุน้กู้ - 90 - 90

   พนัธบตัร - 6 - 6

   เงินลงทุนในกองทุนเปิด - 300 - 300

   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 53 - - 53
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32. เครืองมือทางการเงนิ

32.1 ตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทีไม่ได้กําหนดให้

เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียง

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 651 - 651 -

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 651 - 651 -

ตราสารอนุพันธ์ทีไม่ได้กาํหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง

กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือบริหารความเสียงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 

โดยเขา้ทาํสญัญาดงักล่าวในช่วงเวลาทีสอดคลอ้งกบัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

ของรายการอา้งอิงซึงมีอายุสัญญาโดยทวัไปตงัแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน

32.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงนิ

เครืองมือทางการเงินทีสาํคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี

เงินลงทุน เงินมดัจาํค่าเช่า เจา้หนี และหนีสินตามสญัญาเช่า กลุ่มบริษทัมีความเสียงทางการเงินทีเกียวขอ้ง

กบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสียง ดงันี

ความเสียงด้านเครดิต

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้ เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน และ

เครืองมือทางการเงินอืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่าตาม

บญัชีทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ซึงไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทั

อาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวัขอ้ความเสียงดา้นสภาพคล่อง (ถา้มี)

ลูกหนีการค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสียงโดยใชน้โยบายและขันตอนในการควบคุมการให้สินเชืออย่างเหมาะสม

จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินทีมีสาระสําคัญ นอกจากนี กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอด

คงค้างของลูกหนีการค้าอย่างสมาํเสมอ นอกจากนี การให้สินเชือของกลุ่มบริษัท เป็นการให้สินเชือ

แบบไม่กระจุกตวั
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กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตังสํารองของผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายหุนีคงคา้งนับจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระสาํหรับ

กลุ่มลูกคา้ทีมีรูปแบบของความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้ และ

อนัดบัความน่าเชือถือของลูกคา้ และปัจจยัอืนประกอบ

เครืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษทับริหารความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวขอ้งกบัยอดเงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ

ลงทุนกบัคู่สัญญาทีได้รับการอนุมตัิแลว้เท่านนัและอยูใ่นวงเงินสินเชือทีกาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย

โดยวงเงินสินเชือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํทุกปีและอาจมีการปรับปรุงใน

ระหว่างปีขึนอยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็น

การช่วยลดความเสียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินทีอาจเกิดขึนจากผิดนัดชาํระของ

คู่สัญญา

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นเครดิตของตราสารหนีและตราสารอนุพนัธใ์นระดบัตาํเนืองจากคู่สญัญาเป็น

ธนาคารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตทีอยูใ่นระดบัสูง

ความเสียงด้านตลาด

กลุ่มบริษทัมีความเสียงเกียวกบัราคาสินคา้สาํเร็จรูป กลุ่มบริษทัไดติ้ดตามการเปลียนแปลงของราคาอยา่ง

ใกลชิ้ดเพือประกอบการวางแผนสงัซือ

ความเสียงจากอัตราแลกเปลยีน

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสาํคญัอนัเกียวเนืองจากการซือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดต้กลงทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่

เกินหนึงปีเพือใชเ้ป็นเครืองมือในการบริหารความเสียง

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนีสินทางการเงินทีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ดงันี

หนีสินทางการเงิน อตัราแลกเปลียนเฉลีย

สกุลเงิน 2563 2562 2563 2562

(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.3 1.0 30.21 31.10
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดงันี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

สกุลเงิน

จาํนวน

ทีซือ อตัราแลกเปลียนตามสัญญา

วนัครบกาํหนดตาม

สัญญา

(ลา้น)

ดอลลาร์ฮ่องกง 12.77 3.88 - 4.02 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง 4 มกราคม 2564 -

4 มกราคม 2565

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

สกุลเงิน

จาํนวน

ทีซือ อตัราแลกเปลียนตามสัญญา

วนัครบกาํหนดตาม

สัญญา

(ลา้น)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.37 30.96 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 24 มิถุนายน 2563

ความเสียงจากอัตราดอกเบยี

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสาํคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุน

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย

คงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั

ความเสียงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีความเสียงจากการขาดสภาพคล่องเกียวกบัการจ่ายเงินแก่เจา้หนีในระดับตาํ เนืองจากกลุ่ม

บริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอ

รายละเอียดการครบกําหนดชาํระของหนีสินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

ซึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาทียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

เมือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

หนีสินทางการเงิน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - 78,347 - - 78,347

หนีสินตามสญัญาเช่า - 67,644 127,202 - 194,846

รวม - 145,991 127,202 - 273,193
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

หนีสินทางการเงิน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - 77,973 - - 77,973

หนีสินตามสญัญาเช่า - 67,378 127,202 - 194,580

รวม - 145,351 127,202 - 272,553

32.3 มูลค่ายุตธิรรมของเครืองมือทางการเงนิ

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน หรือมีอตัราดอกเบีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนทีประกาศโดย

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

เงินลงทุนในตราสารหนีแสดงมูลค่ายตุิธรรมตามราคาตลาดหรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนทีประกาศ

โดยสมาคมตราสารหนีไทย

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 

33. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนทีสาํคญัของกลุ่มบริษทัคือ การจดัให้มีซึงโครงสร้างทุนทีเหมาะสม

เพือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม

2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.17:1 (2562: 0.06:1) และเฉพาะของบริษทัฯมีอตัราส่วน

หนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.17:1 (2562: 0.06:1)

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติดงัต่อไปนี

- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 27 ลา้นบาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน

770 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 743 ลา้นบาท โดยการตดัจากหุน้ซือคืนทงัหมดจาํนวน 27 ลา้นหุน้

- โอนกาํไรสะสมส่วนทีเป็นสาํรองอืน ๆ เป็นส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 121.5 ลา้นบาท

- ใหน้าํส่วนต่างของราคาตามมูลค่าหุน้ซึงตาํกว่าราคาทุนของหุน้ซือคืนจาํนวน 95 ลา้นบาท ไปหักออก

จากบญัชีทีเกียวขอ้งในส่วนของผูถ้ือหุ้น
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35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนีไดร้ับอนุมตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2564
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 13. การวเิคราะห์และอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ปี 2563 นับเป็นอีกปีหน่ึงที่เศรษฐกิจทั่วโลกซ่ึงรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยต่างก็ได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ภาครัฐตอ้งออกมาประกาศใชม้าตรการล็อคดาวน์ที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดการชะลอตวัและ

กระทบต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการเยียวยาต่าง ๆ ออกมาเพื่อช่วยเหลือและ

บรรเทาผลกระทบดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ภาวะเศรษฐกิจก็ยงัไม่สามารถกลับสู่สถานการณ์ตามปกติได้ 

ตลอดจนในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกก็ยงัคงเกิดการแพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งเม่ือเกิดการแพร่ระบาดของ

โรค COVID-19 ระลอกใหม่ขึ้นอีกคร้ังภายในประเทศในช่วงปลายปี ก็ยิง่ทาํให้เศรษฐกิจที่เร่ิมจะฟ้ืนตวัขึ้น

อยา่งค่อยเป็นค่อยไปกลบัตอ้งมาซบเซาลงอีกคร้ังหน่ึง 

จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้น้ี ทาํให้บริษทัฯ ตอ้งปิดการขายในช่องทางออฟไลน์ (ร้านคา้ของ

บริษทัฯ เอง และเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินคา้) เกือบทุกสาขาเป็นการชัว่คราวจากมาตรการล็อคดาวน์ของ

ภาครัฐในช่วงตั้งแต่วนัที่ 23 มีนาคม จนถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 ในระหวา่งนั้น บริษทัฯ  ไดด้าํเนินการ

ขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบดงักล่าว แต่อยา่งไรก็ตาม หลงัจากผ่านพน้

มาตรการล็อคดาวน์ ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถกลบัมาเปิดดาํเนินการในช่องทางออฟไลน์ไดต้ามปกติอีกคร้ัง 

บริษทัฯ ก็ไดเ้ร่ิมวางจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตแ้บรนด ์“Havaianas” (ฮาวายานสั) ซ่ึงเป็นแบรนดร์องเทา้

แตะจากประเทศบราซิล ในช่วงแรกหลงัจากผอ่นคลายมาตรการล็อคดาวน์ การจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภคก็

ยงัคงเป็นไปดว้ยความระมดัระวงั โดยเร่ิมปรับตวัดีขึ้นในช่วง 2-3 เดือนถดัมา จากนั้น ก็เป็นแบบค่อยเป็น

ค่อยไปและชะลอตวัในบางขณะ โดยปกติในช่วงปลายปีจะเป็นช่วงของการจบัจ่ายใชส้อย แต่การจบัจ่ายใช้

สอยก็ไดก้ลบัสู่ภาวะที่ซบเซาอีกคร้ัง เม่ือเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ขึ้นในประเทศ 

ส่งผลให้ในปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายรวมเป็นจาํนวน 949.0 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 

25.2   โดยมีกาํไรขั้นตน้ จาํนวน 499.4 ลา้นบาท   อตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 52.6  ซ่ึงลดลงจากอตัรากาํไร

ขั้นตน้ของปี 2562   เน่ืองจากภาวะการแข่งขนัที่สูงขึ้นในธุรกิจแฟชัน่ ทุกแบรนดพ์ยายามที่จะระบายสต๊อก

สินคา้ โดยการลดแลกแจกแถมกนัเป็นอยา่งมาก ทาํให้บริษทัฯ เองก็จาํเป็นตอ้งจดักิจกรรมส่งเสริมกายขาย

เพิ่มมากขึ้ น ทั้ งในรูปแบบของการให้ส่วนลด แถมสินค้า เข้าร่วมโปรโมชั่นกับทางศูนยก์ารค้าหรือ

หา้งสรรพสินคา้และผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิต ซ่ึงก็ช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถระบายสตอ๊กสินคา้ออกไดเ้ป็นอยา่ง

ดี ตลอดจนลดภาระในการจดัเก็บสตอ๊กสินคา้ดงักล่าวดว้ย 

รายไดอ่ื้นรวมในปี 2563 จาํนวน 18.5 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 44.9 เน่ืองจากตลาดหุน้

ไทยมีความผนัผวนค่อนขา้งมาก โดยปัจจยัที่เขา้มากระทบก็คงหนีไม่พน้จากเร่ืองของการแพร่ระบาดจาก
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โรค COVID-19 ซ่ึงทาํใหผ้ลตอบแทนที่เกิดจากเงินลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนลดลงอยา่งเป็นนยัสาํคญั 

ตลอดจนอตัราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเองก็ลดลงอยา่งต่อเน่ืองดว้ยเช่นกนั  

สาํหรับค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายรวม จาํนวน 382.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 40.3   

จากยอดขาย ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 13.5  สาเหตุหลักเกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษทัฯ และ

ค่าใชจ่้ายที่ผนัแปรไปตามยอดรายไดล้ดลงตามยอดรายไดท้ี่ลดลง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงอยา่งมี

นัยสาํคญัจากใชจ่้ายเก่ียวกบัสถานที่จาํหน่ายสินคา้ ตลอดจนการลดลงของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร ส่วน

ค่าใชจ่้ายที่เพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยสาํคญั ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคา เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่า 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ืองสัญญาเช่า ที่มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 ซ่ึง

เปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัค่าเช่า โดยใหรั้บรู้เป็นค่าเส่ือมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแทน 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม จาํนวน 132.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.0 จากยอดขาย 

เพิม่ขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 23.8 สาเหตุหลกัเกิดจากตลาดหุน้ไทยผนัผวนอยา่งมาก ดชันีร่วงลงอยา่งหนกั ทาํ

ให้กระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลงอย่างมีนัยสาํคญั 

บริษทัฯ ตอ้งรับรู้ผลขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในสินทรัพยท์าง

การเงินหมุนเวยีนอ่ืนเป็นจาํนวน 28.2 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นอยา่งมากจากปี 2562  

 ตน้ทุนทางการเงินรวม จาํนวน 6.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.7 จากยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปี 

2562 จาํนวน 6.1 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการเปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงาน

การเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเช่า ที่มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 

 กาํไรสุทธิรวมของบริษทัฯ คงเหลือ 1.4 ล้านบาท อัตรากาํไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 0.1 ลดลงอย่างมี

นยัสาํคญัจากปี 2562 จากสาเหตุตามที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ี แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ยงัคงมีเป้าหมายในการ

เป็นผูน้าํดา้นการจาํหน่ายสินคา้แฟชัน่ระดบัสากล ตลอดจนมองหาโอกาสใหม่ ๆ ท่ีจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถ

ขยายหรือต่อยอดธุรกิจเพือ่การเติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืต่อไป 

 

การวเิคราะห์ฐานะการเงิน 

 

สินทรัพย์ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเป็นจาํนวน 2,058.0 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 7.6 

เม่ือเทียบกับยอด ณ ส้ินปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากการรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเช่า และมีการเปล่ียนแปลงในรายการหลกัจากการเพิม่ขึ้นของเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ตลอดจนการลดลง

ของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน และเงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้  
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หนี้สิน 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ จาํนวน 301.2 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 160.3 จากส้ินปี 2562 โดยสาเหตุ

หลกัมาจากการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ืองสัญญาเช่า 

และมีการเปล่ียนแปลงในรายการหลัก จากการเพิ่มขึ้นของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินไม่

หมุนเวยีนอ่ืน ตลอดจนการลดลงของภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ากบั 1,756.8 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.2 จากส้ินปี 2562 เน่ืองจากการลดลง

ของผลการดาํเนินงาน และจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการปรับปรุงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ

บญัชี เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

 

สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิ 

 

กระแสเงินสด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 553.0 ล้านบาท เป็น

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละกิจกรรม ดงัน้ี 

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 194.1 ล้านบาท เกิดจากการดาํเนินงาน

ตามปกติของธุรกิจ ตลอดจนการรับรู้การจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า ท่ีเกิดจากมาตรฐานการ

รายงานการเงิน ฉบบัที่ 16 ซ่ึงทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงในส่วนของการจ่ายค่าเช่าเป็นการจ่ายหน้ี

ตามสญัญาเช่า ซ่ึงทาํใหเ้กิดการยา้ยกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเป็นกระแสเงิน

สดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินแทน 

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 423.2 ล้านบาท เกิดจากเงินรับสุทธิจากการ

ขายเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน และไดรั้บผลตอบแทนจากเงินลงทุนใน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืนในรูปของเงินปันผล ตลอดจนการลงทุนจ่ายซ้ืออุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 64.3 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายชาํระ

หน้ีสินตามสญัญาเช่าพร้อมดอกเบ้ียจ่าย และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ตลอดจนการรับ

ชาํระค่าหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 
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อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2563 ปี 2562  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)--     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 11.75 21.37 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 8.15 16.53 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.37 4.38 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 6.56 7.13 

ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 55.6 51.17 

อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (เท่า)  1.54 1.52 

ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)  237.62 240.55 

อตัราส่วนการหมุนเวยีนของเจา้หน้ี (เท่า) 6.45 8.74 

ระยะเวลาในการชาํระหน้ี (วนั) 56.55 41.77 

Cash Cycle (วนั)  236.67 249.95 

อัตราส่วนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)     

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 52.62 55.17 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (%) -1.65 12 

EBITDA (%) 3.01 16.68 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 0.15 11.89 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 0.08 8.43 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 0.07 7.88 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 17.96 116.92 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อถือ (เท่า) 0.17 0.06 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย (เท่า) 22.38 1,533.29 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 0.21 0.25 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) - 26 
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ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 

 เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า มาถือปฏบิติั  ซ่ึงมาตรฐานดงักล่าวมี

ผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 

- มาตรฐานการายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีผลกระทบทาํใหก้าํไรสะสมที่ยงั

ไม่จดัสรรลดลงและมีหน้ีสินตราสารอนุพนัธท์างการเงินเพิม่ขึ้นซ่ึงเป็นผลกระทบที่ไม่มี

นยัสาํคญั  

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) มีผลกระทบที่สาํคญั

ต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ตอ้งนาํสัญญาเช่าดาํเนินงานในอดีต (เฉพาะสญัญาเช่าที่

เขา้เง่ือนไข TFRS 16) มาบนัทึกเป็นสินทรัพยท์ี่เรียกวา่ “สินทรัพยสิ์ทธิการใช”้ คู่กบัหน้ีสินที่

เรียกวา่  “หน้ีสินตามสญัญาเช่า” และเปล่ียนแปลงการรับรู้ค่าใชจ่้ายจากเดิมที่รับรู้ค่าใชจ่้ายใน

รูปของ “ค่าเช่า” เป็น การรับรู้ค่าใชจ่้ายในรูปของ “ค่าเส่ือมราคา” ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

และ “ตน้ทุนทางการเงิน” ที่เกิดจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า ทั้งน้ี บริษทัฯ เลือกใชว้ธีิปฏิบติั

ในช่วงเปล่ียนแปลง โดยการรับรู้ผลกระทบจาก TFRS 16 ณ วนัแรกที่ใช ้โดยไม่ตอ้งปรับปรุง

งบการเงินเปรียบเทียบ (Modified Retrospective Approach) แต่ปรับผลสะสมจากการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวกบักาํไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรร  

 

ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 

 

หน่วย : ล้านบาท

TFRS TFRS 16 รวม

เครื�องมือทางการเงิน สัญญาเช่า ปรับปรุง

เพิ�มขึ �น (ลดลง) เพิ�มขึ �น (ลดลง) เพิ�มขึ �น (ลดลง)

สินทรัพย์

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 196.6                          196.6                          

หนี �สิน

เจา้หนี �การค้าและเจา้หนี �อื�น (1.9)                            (1.9)                            

หนี �สินตราสารอนพุันธท์างการเงิน 0.3                              0.3                              

หนี �สินตามสญัญาเช่า 208.0                          208.0                          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร (0.3)                            (9.5)                            (9.8)                            
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ทั้งน้ี ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯ ไดน้าํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราว

สาํหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบญัชีเพือ่รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบ่งแนวปฏิบติัที่เลือกใชเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. แนวปฏิบติัที่บริษทัฯ ใชต้ลอดทั้งปี 2563 เร่ือง การเลือกที่จะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสญัญาจาก

ผูใ้ห้เช่ามาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า  

2. แนวปฏิบติัที่บริษทัฯ ใชเ้ฉพาะในไตรมาสที่ 1-3 ปี 2563 เร่ือง การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้น

เครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้นตามวธีิการอยา่งง่าย การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และการกลบัรายการของ

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้ซ่ึงทั้ง 3 เร่ือง บริษทัฯ ไดพ้ิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผอ่น

ปรนชัว่คราวดงักล่าวในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ 

จากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวในปี 2563 ทาํใหก้าํไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา

และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) มีผลกระทบดงัน้ี  

 

 
 

(หน่วย : ล้านบาท) Post-TFRS 16 Pre-TFRS 16 % Chg.

รายได้รวม 967.5         967.5         0.0% 1,301.9       -25.7% -25.7%

ค่าใชจ้่าย (ไม่รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย) 919.4           956.4           -3.9% 1,090.4        -15.7% -12.3%

EBITDA 48.1           11.1           333.3% 211.5         -77.3% -94.8%

EBITDA Margin 5.0% 1.1% 16.2%

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 45.2             26.0             73.8% 25.7             75.9% 1.2%

งบการเงินรวม

ปี 2562
ปี 2563 Post-ปี 63 

VS ปี 62

Pre-ปี 63 

VS ปี 62

(หน่วย : ล้านบาท)  Post-TFRS 16 Pre-TFRS 16 % Chg.

รายได้รวม 945.3         945.3         0.0% 1,288.8       -26.7% -26.7%

ค่าใชจ้่าย (ไม่รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย) 899.3           936.3           -4.0% 1,078.1        -16.6% -13.2%

EBITDA 46.0           9.0            411.1% 210.7         -78.2% -95.7%

EBITDA Margin 4.9% 1.0% 16.3%

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 42.8             24.4             75.4% 24.9             71.9% -2.0%

Post-ปี 63 

VS ปี 62

Pre-ปี 63 

VS ปี 62

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2563
ปี 2562
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ภาคผนวก 
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    เอกสารแนบ 1 

1. รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม 

 
 

 

 

(30/12/63)

รอ้ยละ

พลเอกไพรัช โพธิ�อุบล 64 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 0.09 - 2559-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต นาํเข้าและจัดจําหนา่ย

ประธานกรรมการ โรงเรียนแผนท ี�ทหาร กรมแผนท ี�ทหาร สินค้าแฟชั�นและไลฟ์สไตล์

และกรรมการอิสระ ภายใต้ตราสินค้าชั�นนาํ

จากต่างประเทศ

2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ออร์โธเมด เอเซีย

2561-ปัจจุบัน หวัหนา้คณะทาํงาน หนว่ยงานราชการ

2561-ปัจจุบัน อนกุรรมการกลั�นกรองด้าน

ยุทธศาสตร์

สถาบันเทคโนโยลีป้องกัน

ประเทศ

องค์การมหาชน

ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ

หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท ี� 123/2016

บมจ . เสริมสร้าง พาวเวอร์ 

คอร์ปอเรชั�น

ผลิต-จําหนา่ยไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน

ขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์

และทางการแพทย์

สํานกังานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศันแ์ละกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ประเทศไทย

(ปี)
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกิจ

ชื�อ-สกุล /ตําแหน่ง อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถือห ุน้

ในบรษิทัฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผู้บรหิาร

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
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(30/12/63)

รอ้ยละ

2560-ปัจจุบัน ท ี�ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ . กสท โทรคมนาคม ธุรกิจด้านสื�อสารโทรคมนาคม

2560-ปัจจุบัน กรรมการ หนว่ยงานราชการ

2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ . 2 เอส เมทลั

2560-2562 ท ี�ปรึกษากิตติมศักดิ� สหกรณ์ออมทรัพย์ หนว่ยงานราชการ

กรมแผนท ี�ทหาร

2559-2561 ท ี�ปรึกษากิตติมศักดิ� สหกรณ์ออมทรัพย์ หนว่ยงานราชการ

กองบัญชาการกองทพัไทย

2558-2559 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทพัไทย หนว่ยงานราชการ

(อัตราพลเอก)

2556-2558 เจ้ากรมการสื�อสารทหาร กองบัญชาการกองทพัไทย หนว่ยงานราชการ

2552-2556 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทพัไทย หนว่ยงานราชการ

(อัตราพลโท)

(ปี)
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกิจ

ชื�อ-สกุล /ตําแหน่ง อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถือห ุน้

ในบรษิทัฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผู้บรหิาร

สภาองค์การสงเคราะหท์หาร

ผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลิตและบริการจัดจําหนา่ย

ผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจร

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
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(30/12/63)

รอ้ยละ

นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 34 42.14 พี�สาวของ 2559-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต นาํเข้าและจัดจําหนา่ย

กรรมการ นายภาสวิช  วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ สินค้าแฟชั�นและไลฟ์สไตล์

ประธานกรรมการบริหาร ภายใต้ตราสินค้าชั�นนาํ

และประธานเจ้าหนา้ท ี�บริหาร จากต่างประเทศ

(กรรมการผู้มีอํานาจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559 – 2561 กรรมการ บจ. เบเนฟิท ชูส์ ผลิตรองเทา้

ลงนามผูกพันบริษัทฯ)

2558–ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ริช สปอร์ต โฮลดิ �ง โฮลดิ �ง

2557-2559 บมจ . ริช สปอร์ต

2555-2557 บมจ . ริช สปอร์ต

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี สาขาการเงิน

หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท ี� 123/2016

กรรมการและกรรมการ

ผู้จัดการ

ผลิต จัดหา และจําหนา่ย

รองเทา้ เสื �อผ้าและเครื�อง

แต่งกายอื�นๆ

กรรมการและผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ

ผลิต จัดหา และจําหนา่ย

รองเทา้ เสื �อผ้าและเครื�อง

แต่งกายอื�นๆ

Master of Business Administration, 

Babson College, USA

กรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร และ

ประธานเจ้าหนา้ท ี�บริหาร

(ปี)
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกิจ

ชื�อ-สกุล /ตําแหน่ง อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถือห ุน้

ในบรษิทัฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผู้บรหิาร

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2563 
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(30/12/63)

รอ้ยละ

นายสมโรจน ์ศิริโสภณา 62 0.06 - 2559-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต นาํเข้าและจัดจําหนา่ย

สินค้าแฟชั�นและไลฟ์สไตล์

ภายใต้ตราสินค้าชั�นนาํ

จากต่างประเทศ

(กรรมการผู้มีอํานาจ

ลงนามผูกพันบริษัทฯ) 2559-2561 กรรมการ บจ. เบเนฟิท ชูส์ ผลิตรองเทา้

2554-2563 บจ. ทมีสตีวิโดร์ ขนถ่ายสินค้าทางทะเล

2552-2562 ขนส่ง

2544-2561 บจ. แมคโครฟาร์ โรงงานผลิตยา

บจ. คอบบร้า เฟรท เทรด

วินด์ อินเตอร์เนชั�นแนล

ท ี�ปรึกษาด้านบัญชีและ

การเงิน

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรรมการและรองประธาน

กรรมการบริหารกรรมการและรองประธาน

กรรมการบริหาร

หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท ี� 123/2016

ท ี�ปรึกษาด้านบัญชีและ

การเงิน

ท ี�ปรึกษาด้านบัญชีและ

การเงิน

(ปี)
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกิจ

ชื�อ-สกุล /ตําแหน่ง อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถือห ุน้

ในบรษิทัฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผู้บรหิาร

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2563 

 

149 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(30/12/63)

รอ้ยละ

นายนมิิต ศุภรประเสริฐ 48 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - - 2563-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต นาํเข้าและจัดจําหนา่ย

สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ สินค้าแฟชั�นและไลฟ์สไตล์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ตราสินค้าชั�นนาํ

จากต่างประเทศ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

(กรรมการผู้มีอํานาจ สาขาการบัญชี 2558-2562 บมจ . ริช สปอร์ต นาํเข้าและจัดจําหนา่ย

ลงนามผูกพันบริษัทฯ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สินค้าแฟชั�นและไลฟ์สไตล์

ภายใต้ตราสินค้าชั�นนาํ

จากต่างประเทศ

2557-2558 ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี บมจ . เอส เอฟ คอร์ปอเรชั�น โรงภาพยนตร์

2556-2557 ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี บมจ . พีเออี (ประเทศไทย)

2544-2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. เป็ปโป้ แฟชั�น กรุ๊ป ค้าปลีกเครื�องแต่งกาย

กรรมการ กรรมการบริหาร

และรองประธานเจ้าหนา้ท ี�

บริหาร สายงานบัญชีและ

การเงิน

กรรมการและรองประธาน

เจ้าหนา้ท ี�บริหาร สายงานบัญชี

และการเงิน

กรรมการบริหารและรอง

ประธานเจ้าหนา้ท ี�บริหาร 

สายงานบัญชีและการเงิน

หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท ี� 123/2016

ใหบ้ริการวิศวกรรมในธุรกิจ

น ํ�ามันและก๊าซธรรมชาติ

ชื�อ-สกุล /ตําแหน่ง อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถือห ุน้

ในบรษิทัฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผู้บรหิาร
(ปี)

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2563 
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(30/12/63)

รอ้ยละ

นายมานติ นธิิประทปี 65 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 0.06 - 2559-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต นาํเข้าและจัดจําหนา่ย

ประธานกรรมการตรวจสอบ สินค้าแฟชั�นและไลฟ์สไตล์

และกรรมการอิสระ ภายใต้ตราสินค้าชั�นนาํ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากต่างประเทศ

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

สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2563-ปัจุบัน ประธานกรรมการ บริหารทรัพย์สิน 

2557-2563 กรรมการตรวจสอบ บมจ . ทา่อากาศยานไทย ทา่อากาศยาน

2558-2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ . บางปะกง เทอร์มินอล ทา่เทยีบเรือ

หลักสูตร Directors Certification 

Program (DCP) รุ่นท ี� 225/2016

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระสาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม/

พัฒนาการเศรษฐกิจ

บริการขนส่งสินค้าเหลวทาง

เรือระหว่างประเทศ

บจ. บริหารสินทรัพย์ ไนท

คลับ แคปปิตอล

หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท ี� 126/2016

(ปี)
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกิจ

ชื�อ-สกุล /ตําแหน่ง อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถือห ุน้

ในบรษิทัฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผู้บรหิาร

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2563 
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(30/12/63)

รอ้ยละ

2558-2559 กรรมการ บมจ . พีทจีี เอ็นเนอยี

2556 - 2559 กรรมการ

2557-2558 กรมสรรพากร หนว่ยงานราชการ

2555-2558 กรรมการ องค์การตลาดเพื�อเกษตรกร รัฐวิสาหกิจ

2554-2556 รองอธิบดี กรมสรรพากร หนว่ยงานราชการ

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถือห ุน้

ในบรษิทัฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผู้บรหิาร

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง

(ปี)
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกิจ

ค้าปลีกและค้าส่งน ํ�ามัน

เชื �อเพลิง

บมจ . เอ็นอีพี 

อสังหาริมทรัพย์ และ

อุตสาหกรรม

ผลิตและจําหนา่ยบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติก

ท ี�ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การ

จัดเก็บภาษี

ชื�อ-สกุล /ตําแหน่ง



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2563 
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รอ้ยละ

นายชัยศักดิ� อังค์สุวรรณ 71 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 0.06 - 2559-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต นาํเข้าและจัดจําหนา่ย

กรรมการตรวจสอบ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สินค้าแฟชั�นและไลฟ์สไตล์

และกรรมการอิสระ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใต้ตราสินค้าชั�นนาํ

จากต่างประเทศ

ปริญญาตรี นติิศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ . เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

2556-2563 บมจ . วันทวูัน คอนแทคส์

นายอุดม ตั�งมานะสกุล 49 ปริญญาตรี คณะบัญชี - - 2559-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต นาํเข้าและจัดจําหนา่ย

กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต สินค้าแฟชั�นและไลฟ์สไตล์

และกรรมการอิสระ ภายใต้ตราสินค้าชั�นนาํ

จากต่างประเทศ

2544-ปัจจุบัน บจ. โปร -แอ๊ค เซอร์วิสเซส ใหบ้ริการสอบบัญชี

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท ี� 128/2016

กรรมการและกรรมการ

ผู้จัดการ

ผลิตและจําหนา่ยชิ �นส่วน

อุปกรณ์สําหรับ

เครื�องปรับอากาศและเครื�อง

ทาํความเย็น

หลักสูตร Directors Certification 

Program (DCP) รุ่นท ี� 129/2010

หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท ี� 51/2006

รองประธานกรรมการและ 

กรรมการตรวจสอบ

บริการบริหารจัดการงาน

ลูกค้าสัมพันธ์เต็มรูปแบบ

หลักสูตร The Role of Chairman (RCP)

 รุ่นท ี� 13/2006

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

(ปี)
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกิจ

ชื�อ-สกุล /ตําแหน่ง อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถือห ุน้

ในบรษิทัฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผู้บรหิาร

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2563 
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(30/12/63)

รอ้ยละ

นางสาวกาญจนา พรหมมาสกุล 46 - - 2563-ปัจจุบัน บมจ . ริช สปอร์ต นาํเข้าและจัดจําหนา่ย

สินค้าแฟชั�นและไลฟ์สไตล์

ภายใต้ตราสินค้าชั�นนาํ

จากต่างประเทศ

2561-2563

2559-2561 Vice President Merchandise บมจ . โรบินสัน หา้งสรรพสินค้า

2556-2559 Head of Sales & Marketing

Omnichannel Merchandise 

Director

บมจ .  เซ็นทรัล รีเทล คอร์

ปอเรชั�น

ค้าปลีกสินค้า

บจ. เอช แอนด์ เอฟ ชูส์ 

(ไทยแลนด)์

ผลิต ขาย จําหนา่ย ซื �อ 

นาํเข้าส่งออก และค้าส่ง

รองเทา้และอุปกรณ์เกี�ยวกับ

รองเทา้ทกุประเภท

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์

รองประธานเจ้าหนา้ท ี�บริหาร

 สายงานปฏิบัติการรองประธานเจ้าหนา้ท ี�บริหาร 

สายงานปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

(ปี)
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกิจ

ชื�อ-สกุล /ตําแหน่ง อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถือห ุน้

ในบรษิทัฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผู้บรหิาร

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2563 
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นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 31 Master of Business Admisnistrations 42.1 นอ้งชายของ 2558-ปัจจุบัน ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ . ริช สปอร์ต นาํเข้าและจัดจําหนา่ย

ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Imperial College London, UK นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ สินค้าแฟชั�นและไลฟ์สไตล์

ภายใต้ตราสินค้าชั�นนาํ

จากต่างประเทศ

2561-2563 เลขานกุารบริษัทฯ บมจ . ริช สปอร์ต นาํเข้าและจัดจําหนา่ย

สินค้าแฟชั�นและไลฟ์สไตล์

ภายใต้ตราสินค้าชั�นนาํ

จากต่างประเทศ

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ริช สปอร์ต โฮลดิ �ง โฮลดิ �ง

2555-2558 ผู้จัดการโครงการ บจ. คาราทามะ

นางศิริพร   นยิมเวช 54 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ - - 2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ . ริช สปอร์ต นาํเข้าและจัดจําหนา่ย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สาขาบัญชี สินค้าแฟชั�นและไลฟ์สไตล์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภายใต้ตราสินค้าชั�นนาํ

จากต่างประเทศ

2557-2560 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผลิต นาํเข้า จําหนา่ย

กระเบื �องปูพื �น บุผนงั

บมจ .โรแยล ซีรามิค 

อุตสาหกรรม

นาํเข้าวัตถุดิบอาหารและ

ร้านอาหาร

Bachelor of Chemical Engineering, 

University College London, UK

หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท ี� 154/2018
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2.  รายละเอียดเกีย่วกับเลขานุการบริษัทฯ 

 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัทฯ 

1. ดูแลและให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัอยา่ง

ถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 

2. รับผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งดูแลประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของที่ประชุมดงักล่าว 

3. ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผดิชอบเป็นไปตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(30/12/62)

ร้อยละ

นางสาวณัฐปภัสร ์ศรุติทิพารมย์ 38 ปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร ์ - - 2563-ปัจจุบัน เลขานุการบรษัิท บมจ. รชิ สปอรต์ นาํเขา้และจัดจาํหน่าย

เลขานุการบรษัิทฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สินคา้แฟชั�นและไลฟ์สไตล์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใตต้ราสินคา้ชั�นนาํ

จากต่างประเทศ

2561-2563 บมจ. รชิ สปอรต์ นาํเขา้และจัดจาํหน่าย

สินคา้แฟชั�นและไลฟ์สไตล์

ภายใตต้ราสินคา้ชั�นนาํ

จากต่างประเทศ

2556-2561 เจา้หนา้ที�ฝ่ายปฏิบัติงาน บจ. โก ฮอลลิเดย ์ทัวร ์ บรกิารท่องเที�ยว

2550-2556 เจา้หนา้ที�ประสานงานขาย บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บรกิารดา้นการขยายตลาด

หลักสูตร Company Secretary 

Program (CSP) รุน่ที� 91/2018

ประเภทธุรกิจ

ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ
ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณก์ารทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ปี)
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบริษัท

เลขานุการประธาน

เจา้หนา้ที�บรหิาร
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4. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

4.1 ทะเบียนกรรมการ  

4.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  

4.4 รายงานประจาํปีของบริษทั  

4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

5. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  
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3.  รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ตําแหน่ง

ในบริษัทฯ

พลเอกไพรัช โพธิ�อุบล A, G G D G
นางสาวพาพิชญ์ วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ C, H, I, J H H
นายสมโรจน ์ศิริโสภณา H, I
นายมานิต นิธิประทีป B, G B A F F H H
นายชัยศักดิ� อังคส์ุวรรณ F,G F E, F
นายอุดม ตั�งมานะสกุล F,G H, K
นายนิมิต ศุภรประเสริฐ H, I, J
นางสาวกาญจนา พรหมมาสกุล J
นายภาสวิช วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ I, J H H
นางศิริพร นิยมเวช J
หมายเหตุ :
A = ประธานกรรมการ G = กรรมการอิสระ
B = ประธานกรรมการตรวจสอบ H = กรรมการ
C = ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร I = กรรมการบริหาร
D = ประธานกรรมการบริหาร J = ผูบ้ริหาร
E = รองประธานกรรมการ K = กรรมการผูจ้ัดการ
F = กรรมการตรวจสอบ

รายชื�อ

ตําแหน่งในบริษัทที�เกี�ยวข้อง
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