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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงพฒันาการท่ีส าคญั 

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท มุ่งพัฒนา มารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั) 

ก่อตั้งขึ้ นเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2524 โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท เพ่ือ

ด าเนินธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ครื่องครวัท่ีมีคุณภาพ ต่อมาในปี 2531 บริษัทไดร้บัสิทธิในการผลิต 

การใช ้และการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมถึงการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “พีเจน้” (Pigeon) แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศ

ไทย ซ่ึงพีเจน้เป็นผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัแม่และเด็กท่ีมีช่ือเสียงจากประเทศญ่ีปุ่น และดว้ยความรูแ้ละประสบการณ์ของ

ผูบ้ริหารท าใหบ้ริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ  

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

ปี 2524 ก่อตั้งขึ้ นโดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ภายใตช่ื้อ “บริษัท มุ่งพฒันามารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั” ดว้ย                      

ทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

ปี 2531 บริษัทไดร้บัสิทธิในการผลิต การใช ้และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใชเ้คร่ืองหมายการคา้               

“พีเจน้” (Pigeon) แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย จากพีเจน้ คอรป์ ประเทศญ่ีปุ่น 

 

ปี 2533 บริษัทได้เขา้ท าสัญญากิจการร่วมคา้กับพีเจน้ คอร์ป เพ่ือจัดตั้งบริษัท ไทยพีเจน้  จ ากัด (“TP”)              

มีจุดประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จุกนมซิลิโคน ขวดนม และช้ินส่วน

พลาสติกเพ่ือจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ TP มีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 20 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหุน้จ านวน 200,000 หุน้ โดยบริษัทถือหุน้จ านวน 84,000 หุน้ คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 42 

ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

 

ปี 2535 บริษัทไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 50 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท มีจ านวน 500,000 

หุน้ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการขยายกิจการ 

 

ปี 2537 บริษัทไดเ้ขา้ท าสญัญากิจการร่วมคา้กบั บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญ่ีปุ่น) (“โยชิโน ญ่ีปุ่น”) 

และ บริษัท โนมูระ จิมูโช อ๊ิงค์ (ประเทศญ่ีปุ่น) เพ่ือจดัตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) 

จ ากัด (“YMP”) เพ่ือก่อตั้งโรงงานผลิตสินคา้ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก อาทิเช่น หวัป๊ัมสเปรย์

ส าหรบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นของเหลว ขวดบรรจุภณัฑ ์และพลาสติกเคลือบ YMP มีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 

125 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้จ านวน 1,250,000 หุน้ โดยบริษัทเขา้ถือหุน้จ านวน 437,500 หุน้            

คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 35 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

ปี 2539 บริษัทไดเ้ขา้ท าสัญญากิจการร่วมคา้กับพีเจน้ คอรป์ เพ่ือจดัตั้งบริษัท พีเจน้ อินดัสทรีส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (“PIT”) โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นซบัน ้านมและผา้เช็ด
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ท าความสะอาด PIT มีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 120 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้จ านวน 12,000,000 หุน้ 

โดยบริษัทถือหุน้จ านวน 1,200,000 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

 

ปี 2541 TP เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 20 ลา้นบาท เป็น 122 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวนหุน้เท่ากบั 1,220,000 

หุน้เพ่ือขยายโรงงานเพ่ิมก าลังการผลิต บริษัทไดเ้พ่ิมสัดส่วนการถือหุน้ใน TP เป็นรอ้ยละ 47 ของ

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ หรือเทียบเท่ากบัหุน้จ านวน 573,400 หุน้ 

 

ปี 2543 PIT เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 120 ลา้นบาท เป็น 144 ลา้นบาท คิดเป็นหุน้จ านวน 14,400,000 

หุน้ มีวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายโรงงาน บริษัทขายหุน้จ านวน 840,000 หุน้คืนใหก้ับพี

เจน้ คอรป์ และไม่ลงทุนซ้ือหุน้เพ่ิมทุน จึงท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน PIT ลดลงเหลือรอ้ยละ 2.5 ของ

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

 

ปี 2544 YMP ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 125 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวนหุน้ 3,000,000 

หุน้ มีวตัถุประสงค์ในการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายโรงงาน บริษัทขายหุน้จ านวน 287,500 หุน้คืนโยชิโน 

ญ่ีปุ่น และลงทุนซ้ือหุน้เพ่ิมทุนแต่ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้ จึงท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน YMP  

ลดเหลือรอ้ยละ 6 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

 

ปี 2549 บริษัทไดจ้ดัใหมี้การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2549 มีมติ

อนุมติัจา่ยเงินปันผลเป็นจ านวน 115 ลา้นบาท 

 

ปี 2550 บริษัทไดซ้ื้อตราสินคา้สไมลว์ี สมารท์วี และบีแคร ์เป็นสินคา้ประเภทของใชป้ระจ าวนัจากบริษัท ไม

ซีส จ ากดั (“ไมซีส”) ซ่ึงเคยจ าหน่ายสินคา้ใหบ้ริษัทในต่างจงัหวดั และไมซีสไม่มีความเก่ียวขอ้งใดๆ 

กบับริษัทท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 

ปี 2551 บริษัทไดร้บัการรบัรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัท ยไูนเต็ดรีจสิตรา้ ออฟ  

ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั เม่ือเดือนมกราคม 2551 

 บริษัทไดจ้ดัใหมี้การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2551 มีมติให้

เพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกช าระจ านวน 40 ลา้นบาท ท าใหทุ้นจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ

บริษัทเพ่ิมขึ้ น จาก 50 ลา้นบาทเป็น 90 ลา้นบาท และไดอ้นุมติัจา่ยเงินปันผลเป็นจ านวน 60 ลา้น

บาท  

 บริษัทไดจ้ดัใหมี้การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551มีมติให ้      

แปรสภาพบริษัทฯเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปล่ียนช่ือบริษัทใหม่เป็น “บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์

แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)” และแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 1 บาท 

รวมถึงมีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 90 ลา้นบาท เป็น 120 ลา้นบาทโดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน

จ านวน 30 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครั้งแรก นอกจากน้ีไดมี้การอนุมติัจา่ย           

เงินปันผลเป็นจ านวน 21.6 ลา้นบาท 
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ปี 2552 บริษัทร่วมลงนามในสัญญาจดัจ าหน่ายสินคา้ กับบริษัท พีไอพี อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด เพ่ือเป็น

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑถุ์งลอกเทา้ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Revival Care” 

 

ปี 2553 บริษัทร่วมลงนามในสัญญาจดัจ าหน่ายสินคา้ กับบริษัท ไทย มัลติพลาย จ ากัด บริษัท ศิริมงคล 

อินเตอรเ์ทรด จ ากัด บริษัท ไทยยินตัน จ ากดั และบริษัท ฟอรแ์คร ์จ ากัด เพ่ือเป็นตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ ์ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “YURA” “BR” “Jintan” และ “4CARE” ตามล าดบั 

 

ปี 2554 บริษัทเปิดตัวโครงการ “Pigeon Little Moments Club” เพ่ือเป็นช่องทางส่ือสารใหลู้กคา้ติดต่อกับ

บริษัทได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอค าปรึกษาเก่ียวกับการเล้ียงดูทารก หรือการใหร้ายละเอียดขอ้มูล

ผลิตภณัฑต่์างๆ ของบริษัทในปีเดียวกนัน้ีบริษัทไดย้กเลิกการขายสินคา้ภายใตต้รา “Jintan” 

 

ปี 2555 ภายใต้ตราสินคา้พีเจน้ บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เขา้สู่ตลาดมากมาย อาทิเช่น จุกเสมือนนม

มารดารุน่พลสั แปรงสีฟันและยาสีฟันเด็ก แกว้หดัด่ืม MagMag เป็นตน้ และในปีน้ีบริษัทไดร้บัความ

ไวว้างใจในการเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพช่องปากภายใตต้ราสินคา้จอรแ์ดน และ

บริษัท พีพีเอ็น ฟู้ดส์ จ ากัด ผูผ้ลิตน ้ าพริกภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “รุ่งเจริญ” นอกจากน้ีบริษัท

ยกเลิกการขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “YURA” และเพ่ือรองรบัการขยายตัวอยา่งต่อเน่ือง 

ในปีน้ีบริษัทไดม้อบหมายใหบ้ริษัท DHL ซ่ึงเป็นผูน้ าระดับโลกดา้นลอจิสติกส์ ดูแลเร่ืองการบริหาร

คลงัสินคา้  

 

ปี 2556      บริษัทไดมี้การเปิดตวัแคมเปญ “Meet The Expert - เพราะเราเขา้ใจ เราจึงเช่ียวชาญ” เพ่ือตอกย า้

ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นผลิตภณัฑแ์ม่และเด็ก จากการวจิยัพฒันาใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์มี

คุณภาพ ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้ใจถึงความตอ้งการของแม่ในการเล้ียงดูลูกน้อย จาก ศูนยว์จิยัและ

พฒันา Pigeon ในประเทศญ่ีปุ่น และมีการแนะน าผลิตภณัฑใ์หม่ ในกลุ่มผลิตภณัฑผ์า้เช็ดท าความ

สะอาด สูตรลาโนลิน ขนาด 20 ช้ิน และกลุ่มขวดนมใหมี้ความหลากหลาย  ดา้นการขยายการ

ด าเนินธุรกิจ บริษัทไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ลุ่มเวเฟอรแ์ละแครกเกอร ์

ภายใตต้ราสินคา้ Rebisco โดยบริษัท Andaman International Resources Co., Ltd.  นอกจากน้ี

บริษัทไดมี้การแนะน าผลิตภณัฑใ์หม่สู่ตลาดในกลุ่มผา้เช็ดท าความสะอาดส าหรบัผูใ้หญ่ คือ วแีคร์ 

แนชเชอรลัไวพส ์ลาย เฮลโลคิตต้ี และ ผา้เช็ดท าความสะอาดผิวกายส าหรบัผูช้ายวีแคร ์รีเฟรชช่ิง

ไวพส ์สูตรคูลแมกซแ์ละมีการปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑส์ าลี วแีครใ์หมี้ความทนัสมยั 

ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคดว้ยความหลากหลายและมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ในกลุ่มส าลีเพ่ือ

ความงาม Beauty and Make up Cotton โดยในปลายปี2556 บริษัทไดมี้การขยายธุรกิจไปยงัตลาด

ต่างประเทศ โดยมีการน าผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ วแีคร ์และจอรแ์ดน ไปจดัจ าหน่าย ใน

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศแรก เพ่ือรองรบัการเปิดตลาดของ AEC ใน

อนาคต 
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ปี 2557 บริษัทไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์ดวา่ยน ้าส าหรบัทารกและเด็กเล็กภายใต้

ตราสินคา้ Splash About จากประเทศองักฤษ และมีการแนะน าผลิตภณัฑแ์ผ่นซบัน ้านม Pigeon ท่ีมี

การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หมี้การซึมซบัไดดี้ขึ้ นกวา่เดิมดว้ยเทคโนโลยผิีวหน้าแบบรงัผ้ึง และไดร้บั

การแต่งตั้งใหเ้ป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและขนมส าหรับเด็กเล็ก ตราสินคา้ พีชช่ี 

(Peachy) ซ่ึงจดัจ าหน่ายไปยงัประเทศกมัพูชา   นอกจากน้ี บริษัทมีการยกเลิกการจัดจ าหน่าย

ผลิตภณัฑเ์วเฟอรแ์ละแครกเกอรต์รา Rebisco และผลิตภณัฑถุ์งลอกเทา้ Rivival Care บริษัทไดมี้การ

พัฒนาน าระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (ERP-SAP System) เพ่ือน ามาใช้ในการ

วางแผนงาน การควบคุมติดตามต่างๆ และเพ่ือท าให้การบริหารจัดการโดยรวมของบริษัทมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น เพ่ือสรา้งเสริมความพรอ้มทางธุรกิจในการเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ใน

อนาคตอนัใกลน้ี้ 

 

ปี2558     บริษัทไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวของผลิตภณัฑ ์กระดาษทิชชู่ ตราเอลลิแอร ์ 

                (Elleair) จากประเทศญ่ีปุ่น,มีดโกนหนวดชนิดใชแ้ลว้ท้ิงตราลอรด์(Lord)จากประเทศอียิปตแ์ละ 

               ผา้ออ้มผูใ้หญ่ภายใตต้รามูมู่ (Mumu)ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศไทยรวมถึงขนมวุน้เพคตินส าเร็จรูป 

               ส าหรบัเด็กตราเฮอรบ์ลัแลนด(์Herbaland)จากประเทศแคนาดาและไดมี้การยกเลิกการจดัจ าหน่าย 

               ผลิตภณัฑก์ะทิธญัพืชและ น ้าจมูกขา้วตรา ฟอรแ์คร ์(4-Care) 

               บริษัทไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 200 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มีจ านวน 200 ลา้นหุน้   

               ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน จ านวน 144.157 ลา้นหุน้ โดยมี   

               วตัถุประสงคใ์นการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดการเพ่ิมทุนดงัน้ี 

1. หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 24 ลา้นหุน้ เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อใบส าคญั 

     แสดงสิทธิครั้งท่ี 1 โดยในระหวา่งปี 2558 มีการแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัแลว้  

     จ านวน 215,800 หน่วย 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 5 ลา้นหุน้ เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อใบ 

                ส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP (ยงัไม่เร่ิมโครงการ) 

3. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 24 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการ 

     ถือหุน้ (Right Offering) โดยบริษัทไดร้บัช าระค่าหุน้ทั้งหมดแลว้ 

4. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 27 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

                (Private Placement) โดยบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท (ยงัไม่เร่ิม   

                โครงการ) 

     5.   โครงการหุน้กู ้500 ลา้นบาท 
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วิสยัทศัน ์

 

“””มุ่งพฒันาสู่ความเป็นเลิศในดา้นสินคา้และบริการ ภายใต ้

คุณธรรม, จริยธรรม และความรบัผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค นกัลงทุน 

และสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัคู่คา้ 

 

พนัธกิจ 

1. มุ่งเป็นองคก์รท่ีมีผลก าไรโดดเด่น และไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้ริโภค คู่คา้ และนักลงทุน 

2. มุ่งเป็นองค์กรท่ีจะใหค้วามส าคัญกับบุคลากร เน้นการพัฒนาทักษะ องค์ความรู ้และคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน 

3. มุ่งเป็นองคก์รท่ีใหค้วามสมัพนัธท่ี์ดีกบัคู่คา้ และเติบโตควบคู่กนัไปในระยะยาว 

4. มุ่งเป็นองคก์รท่ีเน้นย า้ จริยธรรม คุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ และรบัผิดชอบต่อสงัคม 

5. มุ่งเป็นองคก์รท่ีไดร้บัการยอมรบัในความเป็นมืออาชีพดา้นการตลาดและการจดัจ าหน่ายสินคา้ 

 

คุณค่า  

1. เรามุ่งมัน่ในการท างาน รกัษาสญัญา พรอ้มและยอมรบัในการปรบัปรุงและเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง

ผลงานท่ีเป็นเลิศอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นคุณภาพของผลงานและบุคลากร  

2. เรามุ่งเน้นใหค้วามส าคัญในดา้นความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่คา้เพ่ือการเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว เรา

ใหบ้ริการกับคู่คา้ของเราดว้ยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและช านาญการเพ่ือสรา้งแนวคิดหรือผลิตส่ิง

ใหม่ๆ ท่ีสามารถแข่งขนัในตลาดได ้รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการ

ด าเนินธุรกิจและรบัผิดชอบต่อสงัคม  

3. เรามุ่งเน้นการสรา้งวฒันธรรมองค์กร โดยยึดหลักความสามัคคีและส่งเสริมใหพ้นักงานทุกระดับมีส่วน

รว่มในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร เรายดึมัน่ในการท างานเป็นทีมโดยมุ่งปฏิบติัเพ่ือให้

บรรลุวิสยัทัศน์ และมุ่งสรา้งองคก์รแหง่การเรียนรูท่ี้ซ่ึงพนักงานใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั บุคลากรทุกคนจะ

ไดร้บัการสนับสนุนใหมี้ความรู ้ความสามารถ กระตุน้ใหมี้ความใฝ่รู ้และไดโ้อกาสในการพฒันาตนเองให้

เติบโตไปกบัองคก์ร  

4. เราใหค้วามสนใจและยดึถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยร์วมในการด าเนินธุรกิจ โดยเรามองส่ิงต่างๆ 

จากภายนอกเขา้มา สามารถเขา้ใจและเห็นถึงความตอ้งการของลูกคา้ และพรอ้มอยู่เคียงขา้งลูกคา้เพ่ือ

พฒันาหาวิธีท่ีจะตอบสนองความตอ้งการน้ัน และสามารถสรา้งผลตอบแทนท่ีสูงขึ้ นไดจ้ากความสามารถ

ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงใจ ตรงความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยวิธีการท่ีสรา้งสรรคแ์ละแปลกใหม่ เพ่ือ

ช่วยลูกคา้ประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีตอ้งการไดด้ว้ยคุณภาพและความพึงพอใจ 

 

 

 

“ 

” 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 

 บริษัทด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ

หลกั ดงัน้ี  

1. กลุ่มผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษัท 

 

1.1  กลุ่มผลิตภณัฑส์  าหรบัใชใ้นครวัเรือน ไดแ้ก่  

- กระบอกฉีดน ้าภายใตต้ราสินคา้ฟ๊อกก้ี (Foggy) และ สไมลว์ ี(Smile-V)  

- มีดแสตนเลสภายใตต้ราสินคา้เกอรล์าจ (Gerlach)  

 

1.2 กลุ่มผลิตภณัฑข์องใชป้ระจ  าวนั ไดแ้ก ่สินคา้จ าพวกส าลี ผา้เช็ดท าความสะอาดผิวส าหรบัผูใ้หญ่  

       แปรงสีฟัน ตราสินคา้วแีคร ์(V-Care)  

  

2. กลุ่มธุรกิจตวัแทนจดัจ  าหน่าย  

บริษัทมีความเช่ียวชาญในดา้นการตลาด โดยบริหารแบรนดห์รือตราสินคา้ท่ีบริษัทเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย

ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัและรกัษากลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหค้งความนิยมในแบรนดอ์ยา่งต่อเน่ือง ผ่านกิจกรรมทางการตลาดท่ี

บริษัทไดก้ าหนดไว ้นอกจากน้ีบริษัทยงัมีความช านาญในดา้นการจดัจ าหน่ายโดยมีเครือขา่ยช่องทางการจดั -

จ าหน่ายท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศไทยทั้งรา้นคา้สมยัใหม่หรือโมเดิรน์เทรด (Modern Trade) รา้นคา้แบบดั้งเดิม 

(Traditional Trade) และผ่านรถขายเงินสด (Cash Van) รวมถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายอ่ืนๆอาทิ ธุรกิจขายตรง 

และ E-commerce เป็นตน้ จากความเช่ียวชาญและความช านาญในการบริหารตราสินคา้ และการมีช่องทางการ

จดัจ าหน่ายท่ีครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศ ท าใหบ้ริษัทมีศกัยภาพสามารถใหบ้ริการเป็นตวัแทนจ าหน่ายใหก้บัสินคา้

อ่ืนๆ ท่ีตอ้งการท าการตลาดในประเทศไทยและท าใหบ้ริษัทมีจ านวนสินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายเพ่ิมขึ้ น โดยมีกลุ่มผลิต 

ภณัฑท่ี์หลากหลายมากขึ้ น ดง้น้ี  

 

2.1 กลุ่มผลิตภัณฑส์ าหรบัแม่และเด็กภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ (Pigeon) จากประเทศญ่ีปุ่นโดย

เน้นท่ีเด็กทารกท่ีมีอายุระหวา่ง 0-3 ปี รวมถึงผลิตภณัฑส์ าหรบัคุณแม่ เพ่ือครอบคลุมความตอ้งการในทุก ๆ ดา้น 

อาทิเช่น จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารทารก อุปกรณ์การใหน้มมารดา และผา้เช็ดท าความสะอาดผิว   

เป็นตน้  

 

2.2  ผลิตภณัฑชุ์ดว่ายน ้าทารกและเด็กเล็ก Splash About จากประเทศองักฤษ 

 

2.3 กลุ่มผลิตภณัฑข์องใชป้ระจ  าวนั  

- ผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพช่องปาก แปรงสีฟัน ไหมขดัฟัน จอรแ์ดน  

- ผลิตภณัฑก์ระดาษทิชชู่ ตรา เอลลิแอร ์(Elleair) 

- ผลิตภณัฑมี์ดโกนหนวด ตรา ลอรด์ (Lord) 
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2.4 กลุ่มผลิตภณัฑอ์าหาร และเครื่องดื่ม 

- ผลิตภณัฑน์ ้าพริกมินิ ตรา รุง่เจริญ 

- ผลิตภณัฑอ์าหารและขนมส าหรบัเด็ก Peachy (เฉพาะในประเทศกมัพูชา)  

- ผลิตภณัฑข์นมวุน้เพคตินส าเร็จรูปส าหรบัเด็ก ตรา เฮอรบ์ลัแลนด ์(Herbaland) 

 

                2.5 กลุ่มสินคา้ส าหรบัผูสู้งอายุ 

             - ผลิตภณัฑผ์า้ออ้มผูใ้หญ่ส าเร็จรูป ตรา มูมู่ (Mumu) 

 

นอกจากการด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคแลว้ บริษัทยงัมีกิจการ

รว่มคา้รวมทั้งส้ิน 3 บริษัท ไดแ้ก่ TP PIT และ YMP โดยมีสดัส่วนการร่วมลงทุนอยูท่ี่รอ้ยละ 47 รอ้ยละ 2.5 และ

รอ้ยละ 6 ตามล าดับ ในการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทไดร้บัประโยชน์จากการไดสิ้ทธิเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้ท่ี

แต่ละบริษัทรว่มคา้ผลิตแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย รวมถึงไดร้บัผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 

 

เงินลงทุนในบริษัทรว่ม 

บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากดั หรือ TP เป็นกิจการร่วมคา้ระหวา่งบริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ จากประเทศญ่ีปุ่น 

และบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษัทขึ้ นเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 

2533 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัทารกภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ จุกนม 

ขวดนม ผลิตภัณฑ์พลาสติก น ้ ายาท าความสะอาดจุกนมและขวดนม  เป็นต้น โดยจ าหน่ายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ปัจจุบนัมีทุนช าระแลว้ 122 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษัทเป็นตัวแทนการจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 

TP แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ YMP เป็นกิจการร่วมคา้ระหว่าง 3 บริษัท ได้แก่  

บริษัท โยชิโน โคเคียวโช (ประเทศญ่ีปุ่น) บริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศญ่ีปุ่น) และบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์

แนชชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) โดยแต่ละบริษัทถือหุน้ใน YMP ในสัดส่วนรอ้ยละ 83 รอ้ยละ 11 และรอ้ยละ 6 

ตามล าดับ YMP ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2537 ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ประเภทบรรจุภัณฑ์

พลาสติก ช้ินส่วน ส่วนประกอบและอะไหล่ท่ีเป็นพลาสติก เพ่ือจ าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ  เช่น หวัฉีดน ้า,  

หัวป๊ัม, ขวดแชมพู, หลอดส าหรับครีมบ ารุงผม และตลับแป้ง เป็นต้น ทั้งน้ีบริษัทเป็นตัวแทนการจัดจ าหน่าย

ผลิตภณัฑข์อง YMP แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย  

 

บริษัท พีเจน้ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ PIT เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท  พีเจน้          

คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศญ่ีปุ่น และ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียน           

จดัตั้งบริษัทขึ้ นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2539 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผา้เช็ดท าความสะอาดผิว และแผ่น

ซบัน ้านม โดยจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ีบริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑข์อง PIT แต่เพียงผู้

เดียวในประเทศไทย 
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โครงสรา้งรายได ้  

 

ประเภทของรายได ้ 2558 2557 2556 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

จ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ม่และเด็ก 534.6 71.2 529.8 69.6 500.3 63.4 

จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 130.0 17.3 130.7 17.2 104.6 13.3 

จ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑ ์   1.0 0.1 33.2 4.4 94.3 12.0 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย
1) 68.7 9.2 46.4 6.1 56.4 7.1 

รายไดจ้ากเงินปันผล
 2) 4.6 0.6 3.7 0.5 2.4 0.3 

รายไดอ่ื้น
3) 12.2 1.6 16.7 2.2 31.1 3.9 

รายไดร้วม 751.1 100.0 760.5 100.0 789.1 100.0 

หมายเหตุ :   

             1 ส่วนแบ่งก าไรจาก TP 

    2 เงินปันผลจาก YMP และ PIT 

    3 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่า, รายไดค้่านายหน้า, ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์และ 

       ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
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 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

 

กลยุทธก์ารประกอบธุรกิจของแตล่ะกลุ่มธุรกิจ ประกอบดว้ย 

1.  กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษัท 

      1.1 ผลิตภณัฑข์องใชส้่วนบุคคล ตราสินคา้ วีแคร ์ 

 บริษัทเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องใชส้่วนบุคคล ภายใตแ้บรนดห์ลกัคือ วแีคร ์โดยในปัจจุบนั 

 มีกลุ่มผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดว์แีครด์งัต่อไปน้ี 

 

กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 บริษัทเน้นพฒันาและจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ราคาคุม้ค่า และมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการและไลฟ์สไตลท่ี์แตกต่างกนัของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการสรา้งแบรนด ์วแีคร ์(V-CARE) ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั

กวา้งขวางยิ่งขึ้ น เป็นผูน้ าดา้นส าลี และเป็นแบรนด์ท่ีผูบ้ริโภคนึกถึง ดว้ยการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ หลากหลาย จบั

กลุ่มตลาดใหม่ๆ ออกสู่ตลาด พรอ้มกับเน้นการกระจายสินคา้ เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายใหท้ัว่ถึง ทั้งช่องทาง                

การจดัจ าหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และ ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบสมยัใหม่ (Modern Trade)  

ในปี 2558 บรษััทฯ มีนโยบายพฒันาสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑส์ าลีวแีครแ์ละวางแผนสรา้งแบรนดใ์หผู้บ้ริโภค 

นึกถึงเป็นอนัดบัตน้ๆ โดยทุ่มงบการตลาดอยา่งเต็มรูปแบบครอบคลุมครบวงจรบริษัทไดมี้การเปิดตวั  คุณณิชา - 

ณัฎฐณิชา ดงัวธันาวณิชย ์นางเอกดาวรุง่ช่ือดงั ช่อง 3 และถือวา่ป็นแบรนดแ์อมบาสเดอรค์นแรกของผลิตภณัฑ ์

ตราสินคา้ หมวดผลิตภณัฑ ์ จุดขายหลกั 

   

    

วีแครแ์นชเชอรลั 

ส าลีอเนกประสงค ์ ส าลีคุณภาพจากใยฝ้ายธรรมชาติ 100%  เนียนนุ่ม 

อ่อนโยนปราศจากสารเรืองแสง อ่อนโยนทุกๆสมัผสั 

 

 

 

วีแครบิ์วตี้ แอนดเ์มคอพั 

ส าลีเพ่ือความงาม ส าลีคุณภาพท่ีออกแบบเป็นพิเศษเพ่ือการดูแลผิวและ

แต่งหน้าโดยเฉพาะ เทคโนโลยกีารถกัทอดว้ยน ้า เพ่ือให้

ไดเ้สน้ใยยาวกวา่ เน้ือสมัผสัเนียนละเอียดไม่ระคายผิว  

แมผิ้วบอบบางบริเวณรอบดวงตาหรือริมฝีปาก 

  

     

 

วีแครอ์อรแ์กนิค ไวพส ์

ผา้เช็ดท าความสะอาด

ผิวส าหรบัผูห้ญิง 

สูตรอ่อนโยนจากธรรมชาติปราศจากแอลกอฮอล ์         

พรอ้มกล่ินหอมอ่อนๆจากคาโมมายลแ์ละโรสฮิป 

พรอ้มลายเฮลโลคิตต้ี Hello Kitty 

 

      

วีแคร ์เมน 

ผา้เช็ดท าความสะอาด

ผิวส าหรบัผูช้าย 

สูตร Cool Max ใหค้วามเยน็ สดช่ืน มัน่ใจในแบบผูช้าย 

ช่วยลดเหง่ือ และการสะสมของแบคทีเรียอนัเป็นสาเหตุ

ของกล่ินกาย 

 

 

วีแคร ์แปรงสีฟัน 

แปรงสีฟันส าหรบัเด็ก 

และผูใ้หญ่ 

ขนแปรงอ่อนนุ่ม ถนอมป้องกนัเหงือกและเคลือบฟัน 

ดีไซน์หลากหลาย ราคาคุม้ค่า 
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 พรอ้มกนัน้ีวแีครอ์อกแคมเปญใหม่ “ส ำลีวีแคร.์.. จุดเริม่ตน้ของผวิสวย” ภายใตส้โลแกน  

“ผวิสวยใสไม่โดนส ำลีหลอก” โดยจดักิจกรรมการตลาดตลอดปี อาทิ โรดโชวไ์ปยงัหา้งสรรพสินคา้ต่างๆทัว่

ประเทศ เพ่ือกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายรูจ้กั พรอ้มท าเวริค์ช็อปสอนเทคนิคการแต่งหน้ากบัช่างแต่งหน้าช่ือดงั               

รวมทั้งส่ือโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์ ส่ือนอกบา้น (BTS and LED Screen) และท่ีเน้นเป็นพิเศษคือ                  

การปรบัภาพลกัษณ์หน้ารา้นใหโ้ดดเด่นยิง่ขึ้ น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพจากงานแถลงขา่วเปิดตวั วแีคร ์แบรนด์แอมบาสซาเดอร ์วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ณ หอ้งเพลยรู์ม  

       โรงแรม โอเรียลทอลเรสซิเดนซ ์ถนนวทิยุ กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพจากจากกิจกรรม Vcare Workshop  วนัท่ี 21 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรม S31 สุขุมวทิ กรุงเทพฯ   
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กิจกรรมทางการตลาดผลิตภณัฑผ์า้เช็ดท าความสะอาดผิว   

ในส่วนของกลุ่มผลิตภณัฑผ์า้เช็ดท าความสะอาดผิว วแีคร ์เฮลโล คิตต้ี บริษัทฯ ยงัคงเน้น มีการสนับสนุน

กิจกรรมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2558 ชูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เร่ือง ผา้เช็ดท าความสะอาดสูตรออรแ์ก

นิค ปราศจากแอลกอฮอล ์มีกล่ินหอมสดช่ืน สะอาดไม่เหนียวเหนอะหนะ  

หลังจากออกคอลเลคชัน่แรก ประสบความส าเร็จอย่างงดงาม มียอดขายอย่างต่อเน่ือง โดยในปีน้ี              

มีการออกผลิตภณัฑ ์4 ลายใหม่ และท าการตลาดครอบคลุมยิง่ขึ้ น             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัผลิตภณัฑก์ลุ่มผา้เช็ดท าความสะอาดผิว บริษัทฯ ยงัคงเน้น การสรา้งการรบัรู ้ผ่านกิจกรรมทาง

การตลาดท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก รวมถึงมีการส่ือสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นส่ือท่ี

เขา้ถึงไลฟ์สไตลข์องกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบนั 

พรอ้มทั้งจดัโปรโมชัน่ตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆทัว่ประเทศเพ่ือกระตุน้และท าใหก้ลุ่มเป้าหมายรูจ้กัจดจ า 

แบรนด์วีแคร์ได้มากยิ่งขึ้ นรวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ  อย่างครบวงจรทั้งส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ

ออนไลน์   เช่น  นิตยสาร ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และออนไลน์ เว็บไซต์ ต่างๆ ในทุกช่องทางใหเ้ป็นท่ีรูจ้กักันมากขึ้ น 

โดยคาดวา่จะสรา้งความมัน่ใจในตวัของผลิตภณัฑแ์ละไดร้บัการตอบรบัอยา่งดีจากกลุ่มเป้าหมายและผูบ้ริโภค  
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ภาพจากจากกิจกรรม Sampling Troop แจกตวัอยา่งทดลองใชช้่วงสงกรานต ์ณ ป้ัม ปตท 8 สาขา เพ่ือให้

เกิดการทดลองใชแ้ละท าใหก้ลุ่มเป้าหมายรูจ้กัจดจ าแบรนดว์แีคร ์ไดม้ากยิง่ขึ้ น 

 

การจ  าหน่ายและช่องทางการจดัจ  าหน่าย  

          บริษัทฯ จดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางเครือขา่ยรา้นคา้ท่ีครอบคลุมอยูท่ัว่ประเทศ โดยผ่านช่องทางการจดั

จ าหน่ายหลกัๆ ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบสมยัใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบดั้งเดิม 

(Traditional Trade) ซ่ึงประกอบดว้ยรา้นคา้ส่ง-ปลีกทัว่ไปท่ีกระจายอยูทุ่กภูมิภาคของประเทศ และช่องทางอ่ืนๆ 

ได้แก่  ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบขายตรง ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านร้านตัวแทนจ าหน่ายเฉพาะ                   

(Specialty Shop) โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม และช่องทางการจัดจ าหน่ายทาง อิเล็กทรอนิกส ์               

(E-commerce) 

1.2 ผลิตภณัฑเ์ครื่องครวั ไดแ้ก่ กระบอกฉีดน ้าฟ็อกก้ี และ สไมลวี์  

          ผลิตภัณฑ์ของใชใ้นครวัเรือนท่ีบริษัทฯจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ กระบอกฉีดน ้าฟ็อกก้ี (Foggy) กระบอกฉีดน ้ า  

สไมล์วี (Smile-V) และมีดอุตสาหกรรม เกอร์ลาจ (Gerlach) บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายฟ็อกก้ี โดย

บริษัทฯจดเคร่ืองหมายการคา้ ฟ็อกก้ี และ สไมลว์ี เป็นของบริษัทฯและยงัเป็นผูผ้ลิตรายแรกของประเทศไทยท่ีให้

ความสนใจพฒันาสินคา้กระบอกฉีดน ้า แบรนด์ฟ็อกก้ีเป็นท่ียอมรบัมากวา่ 30 ปีในเร่ืองของคุณภาพ โดยเฉพาะ

หวัฉีดท่ีไดผ่้านการพฒันาใหส้ามารถใชง้านไดห้ลากหลาย และมีความทนทาน  

 

กลยุทธก์ารแข่งขนั 

    ส าหรบัผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีดน ้า บริษัทฯ วางต าแหน่งแบรนด์  Foggy ในระดับพรีเม่ียม มีสินคา้

หลากหลายรุ่น ท่ีเหมาะทั้งอุตสากรรมหนักและการใชง้านทัว่ไป โดย Foggy Duty เน้นจบักลุ่มตลาดท่ีตอ้งการ

สินคา้คุณภาพดี มีความทนทานสูง เช่นธุรกิจซกัรีด ลา้งรถ และ Foggy Multi เน้นรา้นอาหาร เสริมสวย ท าสวน

เป็นต้น การจัดจ าหน่ายจึงเน้นไปยังช่องทางพิเศษท่ีเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายทัว่ไป ส่วนแบรนด์ Smile-V มุ่งจบักลุ่มตลาดลูกคา้ทัว่ไปท่ีใชง้านไม่บ่อย เน้นราคาย่อมเยา 

หลากหลายดีไซน์ เน้นการกระจายสินคา้อยา่งทัว่ถึง 
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การจ  าหน่ายและช่องทางการจดัจ  าหน่าย  

         บริษัทฯ  จัดจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายรา้นค้าท่ีครอบคลุมอยู่ทัว่ประเทศ รวมถึงช่องทาง

อุตสาหกรรมต่างๆ 

 

2. กลุ่มธุรกิจตวัแทนจดัจ  าหน่าย  

 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย และเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้แต่เพียงผูเ้ดียวในผลิตภณัฑห์ลกั 

ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑส์ าหรบัแม่และเด็กภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ (Pigeon) กลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารและเครื่องด่ืม

ภายใตต้ราสินคา้ น ้าพริกมินิ ตรารุง่เจริญ ผลิตภณัฑชุ์ดวา่ยน ้าทารกและเด็กเล็ก Splash About จากประเทศ

องักฤษ ผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพช่องปากจอรแ์ดน(Jordan) ผลิตภณัฑอ์าหารและขนมส าหรบัเด็กเล็กพีชชี่ (Peachy) 

ซ่ึงจดัจ าหน่ายไป สู่ประเทศกมัพูชา รวมถึงผลิตภณัฑทิ์ชชู่ เอลลิแอร ์(Elleair) มีดโกนหนวดจากอียปิต ์ตรา ลอรด์ 

(Lord) และผา้ออ้มผูใ้หญ่ส าเร็จรูป ตรามูมู่ เป็นตน้  

 

คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑท่ี์จ  าหน่าย 

สินคา้ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายมีศูนยว์ิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีไดก้ารรบัรองมาตรฐาน อย่างเช่น 

ผลิตภณัฑข์องพีเจน้ ซ่ึงมีศูนยว์ิจยัและพฒันา เพ่ือท าการคน้ควา้วิจยั พฒันาให้ไดม้าซ่ึงนวตักรรมใหม่ และมีการ

ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน ดว้ยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จดัจ าหน่ายไปยงัประเทศต่างๆทัว่

โลก ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถมัน่ใจในคุณภาพสินคา้ และระดบัมาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรบัจากทัว่โลก ผลิตภณัฑดู์แล

ช่องปากของจอรแ์ดน มีความเช่ียวชาญดา้นนวตักรรมในการผลิตแปรงสีฟัน และ ไหมขดัฟันจากประเทศนอรเวย ์            

ท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล และส าหรับบริษัทเองปัจจุบันได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ                           

ISO 9001: 2008 ซ่ึงเป็นการยืนยนัเจตนารมณ์ในการน าเสนอสินคา้และบริการ รวมถึงประสิทธิภาพระบบการ

ท างานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกนั  

 

รายละเอียดของกลุ่มผลิตภณัฑมี์ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1) ผลิตภณัฑส์  าหรบัแม่และเด็กภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ (Pigeon)  

บริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑต์ราพีเจน้ โดยไดร้บัสิทธ์ิการจดัจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวตามขอ้ตกลง

การคา้ท่ีมีกับบริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงพีเจน้เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรบัแม่และเด็กท่ีมีคุณภาพสูง 

และได้รับความไวว้างใจจากคุณแม่และครอบครัวทัว่โลก จนเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในญ่ีปุ่น จีน และอีกหลาย

ประเทศรวมถึงประเทศไทย 

ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ท่ีมีการคน้ควา้วิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเน่ืองจาก Pigeon 

Central Laboratories ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองอิบารากิ ประเทศญ่ีปุ่น โดยผลิตภณัฑทุ์กช้ิน จะมีผูเ้ช่ียวชาญท าหน้าท่ีคน้ควา้ 

ทดลอง และวิจยักับผูบ้ริโภค เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทยค์วามตอ้งการ และเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีดี

ใหก้บัทารกและทุกคนในครอบครวั 
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ส าหรบัแบรนด์พีเจน้ ในประเทศไทย บริษัทไดท้ าการส่ือสารการตลาดและจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑม์ากวา่        

30 ปี จนในปัจจุบันถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันดับตน้ๆท่ีคุณแม่นึกถึงและไวว้างใจ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ภายใตแ้บรด์พี เจน้                       

ท่ี จัดจ าห น่ ายในประเทศไทย แบ่ งออก เป็น  7  ก ลุ่ม สินค้า  ได้แก่  ก ลุ่มผ ลิตภัณฑ์ส าหรับ ป้อนนม                              

(Feeding Accessories), กลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้เช็ดท าความสะอาด (Baby Wipe), กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการใหน้ม

มารดา (Mother Care & Accessories), กลุ่มผลิตภัณฑ์ ฝึกรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (Weaning & 

Accessories), ก ลุ่มผลิตภัณฑ์ ดูแลสุขภาพและอนามัย (Health Care & Hygiene Care), ก ลุ่มผลิตภัณฑ ์                    

ท าความสะอาดและดูแลผิว (Toiletries & Skincare) และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเคร่ืองใชเ้ด็กทารก 

(Cleansing and Sterilizing Accessories) ทั้งน้ีกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีถือเป็นยอดขายหลกัของพีเจน้คือ กลุ่มผลิตภณัฑ์

ส าหรบัป้อนนม (Feeding Accessories) ซ่ึงคิดเป็น 67% ของยอดขายทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาวะการแข่งขนั 

 เน่ืองจากกลุ่ม Feeding Accessories เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก และอยู่ในตลาดท่ีมีคู่แข่งขันมากราย 

เน่ืองจากมีหลากหลาย    แบรนดแ์ขง่ขนักนัอยูใ่นตลาดน้ี พีเจน้ถือเป็นผูน้ าตลาด ส าหรบัผลิตภณัฑก์ลุ่ม Feeding 

ซ่ึงประกอบดว้ย ขวดนม, จุกนม, แกว้หดัด่ืม และจุกนมหลอกส าหรบัทารกดูดเพ่ือความผ่อนคลาย โดยพีเจน้ครอง

ความเป็นแบรนด์อันดับหน่ึงมาอย่างยาวนาน โดยในปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาด 34% และมียอดขายท่ี

เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

 

จุดเดน่ผลิตภณัฑพ์ีเจน้ 

ตราสินคา้พีเจน้ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูง จากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงถือวา่เป็นประเทศ

ท่ีมีเทคโนโลยแีละมาตรฐานการผลิตท่ีสูงมากแหง่หน่ึงของโลก และผลิตภณัฑมี์ความน่าเช่ือถือวา่ผ่านการวจิยัและ

พฒันามาอยา่งดี โดยค านึงถึงพฒันาการของทารก รวมถึงพฤติกรรมการเล้ียงดูลูกของคุณแม่ จึงท าใหต้ราสินคา้

และผลิตภณัฑพี์เจน้ ไดร้บัการยอมรบัจากคุณแม่ทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยดว้ย 

การท่ีแบรนด์พีเจน้เป็นผูน้ าตลาด ผลิตภัณฑ์ส าหรับแม่และเด็กในประเทศไทย และไดร้ับการยอมรับ

มากกวา่ 30 ปี ท าใหไ้ดร้บัการบอกกล่าวและแนะน าจากรุน่สู่รุน่ จากแม่สู่ลูกเป็นทอดๆต่อไป 
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คุณภาพ : มีการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาใชใ้นการผลิต และผ่านการรบัรองมาตรฐานจากหน่วยงานท่ี

เป็นท่ียอมรับ จากหลายสถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากน้ีนวตักรรมของผลิตภัณฑ์พีเจน้ ถูก

ออกแบบผ่านแนวคิดท่ีแบรนด์อยากเป็นตัวช่วยส าหรบัคุณแม่ในการดูแลลูกน้อย จึงท าใหผ้ลิตภัณฑ์ตอบโจทย์

ความตอ้งการและความสะดวกสบายในการใชง้าน และยงัมีความทนทานในการใชง้าน จึงเป็นสาเหตุท่ีไดร้บัการ

ยอมรบัอยา่งสูงจากคุณแม่ทัว่โลก 

ความหลากหลาย : ผลิตภณัฑข์องพีเจน้มีความหลากหลายและมีจ านวนสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือได้

ครอบคลุมทุกความตอ้งการ ตั้งแต่แม่เร่ิมตั้งครรภ ์ไปจนถึงแรกคลอดและมีผลิตภณัฑท่ี์ช่วยดูแลลูกน้อยใหมี้พฒันาการ 

ท่ีดี ไปจนถึงอายุประมาณ 3 ขวบ นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑท่ี์ครอบคลุมหลายช่วงราคา ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้ง 

การผูบ้ริโภคไดทุ้กกลุ่ม จึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเหนือคู่แข่ง ท่ีมกัเจาะตลาดไดเ้พียงเฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน 

กิจกรรมทางการตลาด 

 เน่ืองจากพีเจน้ เป็นผูน้ าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรบัแม่และเด็ก จนถือไดว้า่เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฒันาการ

เด็กและทารก พีเจน้จึงเป็นท่ีปรึกษาและเพ่ือนคู่คิด ส าหรบัคุณแม่มือใหม่ โดยจดัใหมี้โครงการ Meet the Expert 

ซ่ึงได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ผ่านกิจกรรมทางการตลาดมากมาย และพีเจน้ยัง เป็นแบรนด์เดียวท่ีให้

ความส าคญัอยา่งยิง่กบัการสนับสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ภาพการส่ือสารโครงการ พีเจน้สนับสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ โดยมี คุณเป้ิล จริยดี สเปนเซอร ์เป็นคุณ

แม่แหง่แรงบนัดาลใจ 

โดยปีท่ีผ่านมาพีเจ ้นได้จัดโครงการ พีเจ ้นสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ หรือ Pigeon Support 

Breastfeeding ซ่ึงถือเป็นภาคเอกชนรายแรกท่ีรณรงค์ และส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ผ่านกิจกรรมทาง

การตลาดมากมาย โดยไดค้ดัเลือกคุณแม่ตน้แบบ   คุณเป้ิล จริยดี สเปนเซอร ์มาเป็นคุณแม่แหง่แรงบนัดาลใจ ใน

การส่งต่อก าลงัใจและรว่มส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยน ้านมแม่  

ส าหรบัการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค พีเจน้ ใชเ้ครื่องมือในการส่ือสารอยา่งครบวงจร ทั้ง Above the Line และ  

Below the Line แต่ไดมี้การปรบัเปล่ียนกลยุทธก์ารใชส่ื้อใหเ้ขา้ถึงคุณแม่ยุคดิจิตอล ท่ีมีพฤติกรรมการใชชี้วติและ 

การรบัส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป  
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ในปีท่ีผ่านมานับเป็นกา้วส าคญัของพีเจน้ ในบทบาทการท างานเพ่ือสงัคม โดยการรณรงค ์สนับสนุน และ

ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ด้วยการจัดงาน “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ซ่ึงเป็นการรวมพลัง             

คุณแม่ใหน้มทัว่ประเทศ มาแสดงพลงัร่วมสรา้งสถิติ การใหน้มแม่จากอกพรอ้มกนั ซ่ึงมีแม่ลูกถึง 410 คนเขา้รว่ม

ในกิจกรรมดงักล่าว และไดบ้นัทึกสถิติอนัยิง่ใหญ่น้ีไวใ้น Thailand Book of Record อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       กิจกรรม “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ซอยศูนยว์จิยั 

 

พีเจน้ มีความโดดเด่นในผลิตภัณฑ์ส าหรับส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ซ่ึงอีกหน่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ความส าคัญและมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคตคือ ผลิตภัณฑ์แผ่นซับน ้านมมารดา ท่ีพีเจน้ไดคิ้ดคน้และพัฒนา

ผลิตภณัฑอ์ยา่งไม่หยุดน่ิง จึงไดว้างจ าหน่ายแผ่นซบัน ้านมมารดารุ่นใหม่ “รุน่ผิวหน้ารงัผ้ึง – Honeycomb.” และมี

การจดักิจกรรมใหต้วัแทนผูบ้ริโภคและส่ือมวลชนไดเ้ขา้เยีย่มชมเทคโนโลยกีารผลิตอนัทนัสมยั ในการผลิตแผ่นซบั

น ้านม พีเจน้ รุ่นผิวหน้ารงัผ้ึง ซ่ึงมีนวตักรรมการซึมซบัดว้ยเจล จากประเทศญ่ีปุ่น ท าใหส้ามารถซึมซบัไดเ้ร็ว และ

เก็บกกัของเหลวไดม้าก จึงท าใหคุ้ณแม่มัน่ใจและรูสึ้กแหง้สบาย ไรก้ล่ินน ้านมรบกวน  

คุณเป้ิล จริยดี น าทีมคุณแม่สามาชิก Pigeon Little Moments Club เยีม่มชมการผลิตแผ่นซบัน ้านม พีเจน้                 

รุน่ผิวหน้ารงัผ้ึง 
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นอกจากการส่ือสารทางการตลาด และการท ากิจกรรมกบัผูบ้ริโภคแลว้ พีเจน้ยงัไดท้ ากิจกรรมท่ีส่งเสริมการ

เล้ียงลูกดว้ยนมมารดา ผ่านการท ากิจกรรมในโรงพยาบาล เช่นการสนันสนุนการจดัท าหอ้งใหน้ม ในโรงพยาบาล

ต่างๆ, การจดักิจกรรมใหค้วามรูคุ้ณแม่ตั้งครรภ์, และกิจกรรมพิเศษส าหรบัสมาชิก พีเจน้ ลิตเต้ิล โมเมนท ์คลบั 

(Pigeon Little Moments Club) ซ่ึงในปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกถึง 47,000 คน ทั้งน้ีสมาชิก Pigeon Little Moments 

Club จะไดร้บัสิทธิพิเศษในการปรึกษาเก่ียวกบัการเล้ียงลูก และการดูแลตนเองจากแพทยผู์เ้ช่ียวชาญ และสามารถ

รว่มกิจกรรมต่างๆท่ีทางคลบัจดัขึ้ นตลอดทั้งปี ถือเป็นการสรา้งความผูกพนัธร์ะหวา่งแบรนดแ์ละลูกคา้ ใหมี้ความ 

สมัพนัธต่์อกนัในระดบัดีเยี่ยม ซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ีท าใหพี้เจน้ แตกต่างจากแบรนดอ่ื์นๆในทอ้งตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนหอ้งใหน้มในโรงพยาบาลกวา่ 25 แหง่ ทัว่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     กิจกรรมครบรอบ 4 ปี Pigeon Little Moments Club 
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สภาวะการแข่งขนั 

 กลุ่มตลาดของสินค้าส าหรับแม่และเด็กในประเทศไทยสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ Economy, 

Standard, Premium และ Super premium โดยแสดงไดต้ามแผนภาพดา้นล่างและเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มโดยแบ่ง

ตามราคา คุณภาพ แหล่งท่ีมา และช่องทางการจดัจ าหน่ายของสินคา้ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

    ท่ีมา : บริษัทฯ 

 

โดยสินคา้พีเจน้มีจุดเด่นดา้น  

- ตราสินคา้: พีเจน้เป็นตราสินคา้จากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงถือวา่เป็นประเทศท่ีมีเทคโนโลยีและมาตรฐานใน

การผลิตท่ีสูงมากประเทศหน่ึงในโลกและเน้นย ้าในการวิจยัและพัฒนาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการ

ของทารก รวมถึงพฤติกรรมการเล้ียงดูลูกของคุณแม่ ซ่ีงท าใหใ้นปัจจุบนัตราสินคา้พีเจน้เป็นท่ียอมรบัของ

คุณแม่ในหลายประเทศทัว่โลก รวมถึงในประเทศไทย 

- คุณภาพ: มีการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการผลิต และผ่านการรบัรองมาตรฐานจากหน่วยงานท่ี

เป็นท่ียอมรบัจากหลายสถาบนัในต่างประเทศดว้ย พีเจน้ใหค้วามส าคญักบัสินคา้ท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาการ

ของทารก และค านึงถึงความสะดวกสบายในการใชง้านของคุณแม่ นอกจากน้ัน ความคงทนดา้นการใช้

งานก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีพีเจน้ไดร้บัการยอมรบัมาอยา่งต่อเน่ือง 

- ความหลากหลาย:  ผลิตภณัฑข์องพีเจน้มีความหลากหลายและมีจ านวนสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือ

โดยครอบคลุมกลุ่มตลาดทั้งหมดของตลาดผลิตภัณฑ์แม่และเด็กโดยมีระดับราคาท่ีสามารถตอบสนอง

ความต้องการซ้ือสินค้าของคุณแม่ได้อย่างหลากหลาย เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอ่ืนๆ ท่ีจะท า

การตลาดเพียงกลุ่มตลาดกลุ่มเดียว  

- Brand Heritage: พีเจน้เป็นผูน้ าในตลาดแม่และเด็กในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากวา่ 30 ปี ท าให้

ไดร้บัการบอกกล่าวและแนะน าการใชผ้ลิตภณัฑข์องพีเจน้จากรุน่สู่รุน่ จากแม่สู่ลูกเป็นทอดๆ ต่อไป  

 

ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย  

ผูท่ี้ก าลงัจะตั้งครรภ ์ผูท่ี้ก าลงัจะใหก้ าเนิดบุตร บิดา มารดาและครอบครวัท่ีมีบุตรอายุ 0-3 ปี  

 

 

 ราคา คุณภาพ แหล่งท่ีมา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

Super Premium สูงมาก สูง ถึง สูงมาก 

โดยมีฝ่ายวจิยัและ

พฒันาผลิตภณัฑเ์อง 

น าเขา้ทั้งหมด หา้งสรรพสินคา้ในกรุงเทพฯ 

Premium สูง น าเขา้และ 

ผลิตในประเทศ 

หา้งสรรพสินคา้ 

ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั 

Standard ปานกลาง ปานกลาง/ 

มีตราสินคา้ไทย   

ผลิตในประเทศ ขายในต่างจงัหวดัและ 

ในไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 

Economy ต า่ ต า่/ไม่มีตราสินคา้/ 

สินคา้เฮา้สแ์บรนด์ 

ผลิตในประเทศ ส่วนใหญ่ขายในต่างจงัหวดั  

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

  

 
หน้า 21 ของ 110                                   รับรองโดยนางสาวสวุรรณา โชคดอีนันต ์  
 

 

 กลยุทธก์ารแข่งขนั 

ในการท าการตลาดใหก้บัสินคา้ท่ีบริษัทเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายใหแ้ต่ละสายผลิตภณัฑ ์บริษัทจะมีการก าหนด 

นโยบาย เป้าหมายดา้นการตลาด รวมถึงแผนการตลาดท่ีชดัเจน และตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์อง

องคก์รโดยรวม โดยในการด าเนินงานดา้นการตลาดจะประกอบดว้ยการด าเนินกิจกรรมการทางการตลาด อาทิ

เช่น การวจิยัตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ รวมถึงการก าหนดราคาท่ี

ตอ้งเป็นไปตามนโยบายและแผนการตลาดท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละปี ในการด าเนินงานดา้นการตลาด และการจดั

จ าหน่าย  

 

2) กลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

       ดว้ยความเช่ียวชาญในดา้นการท าการตลาดและการมีเครือขา่ยช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีศกัยภาพ บริษัทฯ 

ไดร้บัความไวว้างใจในการเป็นตวัแทนการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้อ่ืนๆ โดยแต่ละตราสินคา้

จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์และมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายดงัต่อไปน้ี 

ตราสินคา้ หมวดผลิตภณัฑ ์ กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

 

อาหาร (น ้าพริก) กลุ่มผูบ้ริโภคอายุตั้งแต่ 18-35 ปี                   

ผูนิ้ยมความสะดวกในการรบัประทาน 

 

แปรงสีฟัน ไหมขดัฟัน กลุ่มผูบ้ริโภคอายุตั้งแต่ 18-35 ปี 

      

ชุดวา่ยน ้าส าหรบัเด็กและทารก กลุ่มผูบ้ริโภคอายุตั้งแต่ 0-6 ปี 

      

อาหารและขนมส าหรบัเด็กเล็ก กลุ่มผูบ้ริโภคอายุตั้งแต่ 0-3 ปี 

(จดัจ าหน่ายไปยงัประเทศกมัพูชา) 

 

ผา้ออ้มผูใ้หญ่  กลุ่มผูบ้ริโภคผูสู้งวยัอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้ นไป 

 

มีดโกนหนวดและขน กลุ่มผูบ้ริโภคอายุตั้งแต่ 18-50 ปี 

 

ของใชใ้นครวัเรือน                          

(กระดาษทิชชู่ เช็ดหน้า) 

กลุ่มผูบ้ริโภคอายุตั้งแต่ 25-35 ปี  

 

ขนมวุน้เพคตินส าเร็จรูปส าหรบัเด็ก กลุ่มผูบ้ริโภคอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้ นไป 
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กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 บริษัทท าหน้าท่ีในการกระจายสินคา้ใหก้บัเจา้ของตราสินคา้ จึงมุ่งเน้นการกระจายสินคา้ผ่านช่องทางจดั

จ าหน่ายใหค้รอบคลุมมากท่ีสุด เพ่ือใหสิ้นคา้ไปสู่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เขา้ถึงผูบ้ริโภคใหเ้กิดการรบัรูแ้ละการ

ใชสิ้นคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง  ดา้นการตลาดมีการวางแผนงานร่วมกับบริษัทเจา้ของตราสินคา้และติดตามประเมินผล

งานร่วมกันอย่างใกลชิ้ดเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายการเติบโตของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามท่ีไดก้ าหนดแผนงานร่วมกัน

  

ธุรกิจกิจการรว่มคา้ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ  

บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ  ากดั หรือ YMP  

  เป็นบริษัทร่วมทุนระหวา่ง 3 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท โยชิโน โคเคียวโช (ประเทศญ่ีปุ่น) บริษัท โนมูระ จิมู

โช (ประเทศญ่ีปุ่น) และบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ประเภท

บรรจุภณัฑพ์ลาสติก ช้ินส่วน ส่วนประกอบและอะไหล่ท่ีเป็นพลาสติก เพ่ือจ าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ  เช่น 

หวัฉีดน ้า หวัป๊ัม ขวดแชมพู เป็นตน้ YMP มีเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยกีารผลิตชั้นสูง มีทีมงานประกอบดว้ย

ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกอบ ฝ่ายตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดส่ง และฝ่ายบริการลูกคา้ในระดับมืออาชีพ เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ตามมาตรฐานสากลโลก โดยในปี 2557 ท่ีผ่านมา YMP ไดข้ยายโรงงานเพ่ือ

ขยายก าลังการผลิตเพ่ือรองรบัค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ท่ีเพ่ิมขึ้ นและในปี2558 ก็ไดมี้การลงทุนเพ่ิมเคร่ืองจกัรมูลค่า

ประมาณ 144 ลา้นเยน น าเขา้มาจากญ่ีปุ่นเพ่ือรองรบัการผลิตใหก้ับลูกคา้ โดยจะมีการติดตั้งเคร่ืองจกัรและ

ปรบัปรุงพ้ืนท่ีของโรงงาน ซ่ึงใชง้บประมาณไปประมาณ 52 ลา้นบาท โดยการติดตั้งจะแลว้เสร็จและส่งมอบงาน

ภายในสปัดาหแ์รกของเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 น้ี ทั้งน้ี บริษัทเป็นตัวแทนการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์อง YMP แต่

เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

 

บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั หรือ PIT  

 เป็นบริษัทร่วมทุนระหวา่งบริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ จากประเทศญ่ีปุ่น และ บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์

แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผลิตภณัฑห์ลกัท่ี PIT ผลิตแบ่งได ้2 ประเภท ไดแ้ก่  

1) ผา้เช็ดท าความสะอาดผิว เป็นผา้ใชท้ าความสะอาดผิวบนใบหน้า แขนและส่วนต่างๆของรา่งกายทารก 

และผูใ้หญ่ เน้ือผา้มีความหนา และนุ่มพิเศษเช็ดไดบ้่อยเท่าท่ีตอ้งการ ผา้เช็ดท าความสะอาดปราศจากแอลกอฮอล์

และน ้าหอม นอกจากน้ียงัมีแบบผา้ทากนัยุง บรรจุในหอ่กะทดัรดัสะดวกส าหรบัพกพา  

2) แผ่นซับน ้านม เพ่ือซึมซับน ้ านม ใหค้วามกระชับขณะสวมใส่ในทุกอิริยาบถ และยงัป้องกันน ้านมซึม

ไหลออกทางดา้นขา้งมีเทปกาว 2 จุดป้องกนัการหลุดล่ืนขณะสวมใส่ ผลิตจากวตัถุดิบท่ีไดร้บัการวิจยัและคน้ควา้

จากบริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น 

 PIT เป็นฐานผลิตผา้เช็ดท าความสะอาดผิวและแผ่นซบัน ้านมมารดา โดยไดร้บัอนุญาตอยา่งเป็นทางการ

จากพีเจน้ คอรป์ ประเทศญ่ีปุ่น ทั้งน้ีบริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑข์อง PIT แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

PIT ไดร้บัรางวลัสถานประกอบการดีเด่นระดบัประเทศ ต่อเน่ืองติดต่อกนั 14 ปีซอ้น จากกระทรวงแรงงาน และใน

ปี 2558 ทาง PIT ไดร้บั AEO Certificate (Authorized Export Operator) รบัรองจากกรมศุลกากรวา่เป็นผูส้่งออก 

ท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้ในระบบรกัษาความปลอดภยั จนถึงมือลูกคา้ปลายทาง 
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บริษัท ไทยพีเจน้ จ  ากดั หรือ TP  

TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภณัฑพ์ลาสติกส าหรบัเด็ก ภายใตต้ราสินคา้ 

“PIGEON” โดยไดร้บัอนุญาตจากบริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น ใหเ้ป็นผูผ้ลิตขวดนม จุกนม และ

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกของพีเจน้อยา่งเป็นทางการ จุกนมซิลิโคนท่ี TP ผลิตและจ าหน่ายมีหลายแบบและหลายขนาด

ตามท่ีพีเจน้ คอรป์ก าหนด อาทิเช่น จุกนม ซิลิโคนคลาสสิค จุกนมซิลิโคนแบบ Dome จุกนมเสมือนการให ้        

นมมารดา และจุกนมเสมือนการใหน้มมารดามินิ   

ส าหรบัขวดนมเป็นพลาสติกประเภท Poly Carbonate (ส่งออกเฉพาะประเทศอินเดีย ส้ินสุดภายใน ปี2556) 

Poly Propylene และ PPSU ( Polyphenol  Sulfonic  Resin ) โดยสามารถผลิตขวดนมไดค้รบทุกขนาด  ซ่ึงวตัถุดิบถูก 

ก าหนดและน าเขา้มาจากต่างประเทศโดยตรงดว้ยคุณภาพระดบั FOOD GRADE  ซ่ึงมีความปลอดภยัไรส้ารพิษท่ีเป็น

อนัตรายต่อเด็กทารก มีกระบวนการผลิตท่ีสะอาดไดม้าตรฐานดว้ยเคร่ืองจกัรทนัสมยัจากต่างประเทศ และพนักงาน

ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละกระบวนการ การผลิตทุกขั้นตอนจะมีการป้องกนัฝุ่ นละอองและตรวจสอบคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์

มีคุณภาพไรร้อยต าหนิ และตรวจสอบขนาด ปริมาตร ความคงทนแข็งแรง ดว้ยกระบวนการตรวจสอบท่ีไดต้าม

มาตรฐาน Pigeon Quality Standard ท่ีละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งน้ีเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑทุ์กช้ินท่ีผลิตออกไปมีคุณภาพ 

ปลอดภยั และดีท่ีสุด 

จุกนมพีเจน้ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน มอก. ในประเทศไทย และไดร้บัมาตรฐาน JIS (Japan Industrial 

Standard) ซ่ึงเป็นมาตรฐานหลกัท่ีทางญ่ีปุ่นใชใ้นการตรวจสอบมาตรฐานของขวดนมและจุกนมรวมถึงสินคา้อ่ืน ๆ 

ในปัจจุบนัมาตรฐาน JIS น้ี ทางรฐับาลญ่ีปุ่นไดร้ว่มก าหนดกบัพีเจน้ คอรป์ ซ่ึงถือไดว้า่เป็น ผูบุ้กเบิก

ผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีเป็นรายแรกในญ่ีปุ่น ดว้ยกระบวนการผลิตและการจดัการท่ีไดม้าตรฐาน TP จึงไดร้บัใบรบัรอง

ดงัน้ี 

- ISO 14001: 2004 ใบรบัรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานจาก MASCI ในปี 2551 

- ISO 9001: 2008 ใบรบัรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลจาก MASCI ในปี 2551 

- GMP (Good Manufacturing Practices) จาก MASCI ในปี 2553 

- TIS 969-2533 มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยส าหรบัจุกนมซิลิโคน 

- TIS 18001/BS OHSAS ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ในปี 2555  

- TLS 8001–2010   มาตรฐานแรงงานไทย จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ในปี 2556 

- AEO (Authorized Export Operator) จากกรมศุลกากร ในปี 2556 

- ISO50001 Energy Management System ซ่ึงคาดวา่จะไดร้บัการรบัรองภายในปี 2558 

- TP ไดร้บับตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2542 และ     

วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2555 โดยไดร้บัอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดิบ 

 

 ภาวะอุตสาหกรรม 

 เน่ืองจาก TP เป็นโรงงานผลิตสินคา้พีเจน้เพียงตราสินคา้เดียว วตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งเพ่ือเป็นฐานผลิต

ขวดนมและจุกนมของพีเจน้ คอรป์ ดังน้ันสินคา้ท่ี TP ผลิตไดท้ั้งหมดจะจ าหน่ายใหแ้ก่พีเจน้ คอรป์ และบริษัทใน

กลุ่มของพีเจน้ คอรป์ รวมถึงบริษัท (เฉพาะท่ีจ าหน่ายในไทย) เท่าน้ัน ดังน้ันในการด าเนินธุรกิจของ TP จึงขึ้ นอยู่

กับนโยบายของพีเจน้ คอร์ปเป็นส าคัญ ท่ีผ่านมามูลค่าการส่งออกของ TP มีการเติบโตขึ้ นทุกปีท าใหเ้ช่ือไดว้่า

อุตสาหกรรมขวดนมและจุกนมยงัคงมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมีการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ และ มี 
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การส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง   

 

 กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 TP จะเน้นการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพโดย TP ใหค้วามส าคญักับคุณภาพของผลิตภณัฑอ์ยา่งยิ่ง โดยมีการ

ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ JIS ซ่ึงเป็นมาตรฐานของญ่ีปุ่น ร่วมกับมาตรฐานของ สมอ 

(ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย) นอกจากน้ียงัปรบัปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมี้ความทันสมัย ปลอดภัย 

และหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  รวมถึงมีการก าหนดนโยบายการผลิตสินคา้โดยจะ

ขึ้ นอยูก่บัการคาดการณ์ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑใ์นแต่ละกลุ่มโดยอาศัยขอ้มูลจากฝ่ายขายและ           

แผนการพฒันาผลิตภณัฑช์นิดใหม่หรือการปรบัปรุงลกัษณะการใชง้านของผลิตภณัฑท่ี์มีอยูแ่ลว้ใหมี้ประสิทธิภาพ

มากยิง่ขึ้ นโดยเน้นดา้นคุณภาพ ความสะดวก และความปลอดภยัเป็นหลกั 

 

การจ  าหน่ายและช่องทางการจ  าหน่าย 

 สินค้าทั้งหมดท่ี TP ผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศจะจ าหน่ายผ่านบริษัท ซ่ึงเป็นผู้จัดจ าหน่ายและท า

การตลาดทั้งหมดใหแ้ก่ผลิตภณัฑ์ของพีเจน้ ส าหรบัตลาดส่งออก TP จะเป็นผูส้่งออกสินคา้เองโดยส่งออกไปยงัพี

เจน้ คอรป์ และตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการของพีเจน้ คอรป์ ไดแ้ก่ ประเทศสิงคโปร ์เป็นตน้ 

           กระบวนการลอจสิติกส ์ 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญกบักระบวนการลอจิสติกส ์ จึงไดม้อบหมายใหบ้ริษัทดีเอชแอลซ่ึงเป็นผูน้ าระดับ

โลกในเร่ืองลอจิสติกสท์ าการดูแลคลงัสินคา้และการจดัส่งผลิตภัณฑท์ั้งหมดท่ีจดัจ าหน่ายภายใตบ้ริษัทมุ่งพฒันา 

โดยมีการก าหนดนโยบายร่วมกับทางดีเอชแอลอย่างใกลชิ้ดในการควบคุมการท างานด้านลอจิสติกส์ ตั้งแต่

กระบวนการรบัสินคา้จากคู่คา้ การเบิกสินคา้เพ่ือจดัส่ง ไปจนถึงการจดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้ เพ่ือมุ่งเน้นใหมี้การดูแล

ดา้นคุณภาพของสินคา้เป็นอยา่งดี และส่งถึงลูกคา้ไดต้รงตามก าหนด จึงจ าเป็นตอ้งจดัระบบการเก็บสินคา้ และ

ควบคุมสินคา้เขา้ออกอย่างรัดกุม รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่าง

เครง่ครดั  

ดา้นการจดัส่งสินคา้ บริษัทไดมี้พนัธมิตรดา้นการขนส่งสินคา้ท่ีมีเครือขา่ยในการจดัส่งสินคา้ไดก้วา้งขวาง 

และมีประสิทธิภาพในการจดัส่งสินคา้ เพ่ือใหค้รอบคลุมไปยงัรา้นคา้ต่างๆ ทัว่ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

  

 
หน้า 25 ของ 110                                   รับรองโดยนางสาวสวุรรณา โชคดอีนันต ์  
 

 

3.ปัจจยัความเส่ียง 

         ภายใตห้ลกัปรชัญาการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการท่ีดีขององคก์ร บริษัทไดก้ าหนดกรอบการบริหาร

จดัการความเส่ียงอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจนและครอบคลุมทุกมุมมอง เร่ิมจากการก าหนดแผนกลยุทธด์า้นความ

เส่ียงท่ียอมรบัได ้การมีโครงสรา้งการก ากบัดูแลดา้นความเส่ียงอยา่งชดัเจน การจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและ              

น าไปปฎิบติัในทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการติดตามและรายงานใหผู้บ้ริหารระดบัสูง ผูต้รวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัท รบัทราบอยา่งต่อเน่ืองใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคห์ลกัท่ีวางไว ้ทั้งในดา้นสายการเงิน สายการขายและ

การตลาด การควบคุมคุณภาพ การรกัษาส่ิงแวดลอ้มและการมีส่วนรว่มรบัผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะ

สามารถป้องกนัและลดผลกระทบของความเส่ียงในสถานการณ์ต่างๆใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้และใหส้ามารถ

กลบัคืนสู่ภาวะปกติไดใ้นเวลาอนัสมควร ทั้งน้ี บริษัทมีการจดัท าแผนบริหารจดัการความเส่ียงโดยรองรบัทั้ง

ปัจจุบนัและอนาคต ดว้ยการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว 

 ส าหรบัปี2558ท่ีผ่านมาบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาพ้ืนฐานระบบสารสนเทศใหมี้ความทนัสมยั

กา้วหน้า เพ่ือใหส้ามารถรองรบัการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด พรอ้มรบัโอกาสของ

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีประเทศไทยต้องปรับตัวใหท้ันกับสถานการณ์ความเส่ียงต่างๆ               

ในอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม  ส าหรบับริษัทไดจ้ดัท าแผนบริหารความเส่ียงไว ้ดงัน้ี 

 

1. ความเส่ียงเชิงกลยุทธ ์(Strategic Risks) 

ความเส่ียงจากการแข่งขนัดา้นธุรกิจ 

บริษัทด าเนินธุรกิจดา้นการจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ท่ีไดร้บัการยอมรบั 

ในการบริหารจดัการสินคา้อุปโภคบริโภคในรูปของสินคา้ของใชป้ระจ าวนัอาหารและเครื่องด่ืมซ่ึงเป็นอุตสาหกรรม 

ท่ีมีการแขง่ขนัสูงและมีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมสูงขึ้ นอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  โดยบริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมี

การพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนั เพ่ือใหส้ามารถรองรบัการเติบโตทางธุรกิจไดอ้ยา่งยัง่ยนืโดยการสรรหา

เพ่ิมผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตต้ราสินคา้บริษัทและกลุ่มบริษัทใหม้ากขึ้ น เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีความหลาก 

หลายและกระจายทัว่ทุกภูมิภาคอยา่งต่อเน่ืองดว้ย  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีไดม้าตรฐานระดบัสากลโลก 

สนันสนุน ดว้ยการมีหว่งโซ่อุปทาน ระบบโลจิสติกสท่ี์เขม้แข็งและทนัสมยัเพ่ือช่วยใหบ้ริษัทสามารถตอบสนองและ

รองรบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีหลากหลายดว้ยสินคา้คุณภาพสูง ราคายุติธรรม มีตน้ทุนท่ีสามารถแขง่ขนัได้

และมีบริการจดั ส่งสินคา้ไดต้รงเวลาตามท่ีลูกคา้ตอ้งการอยา่งทนัที 

 

2. ความเส่ียงจากการปฏิบติัการ (Operational Risks) 

ความเส่ียงจากการปรบัราคาวตัถุดิบและสินคา้ท่ีผนัผวนตอ่ตน้ทุน 

สืบเน่ืองจากภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลงอยา่งต่อเน่ือง นับจากช่วงเวลาการปรบัตวัการ 

บริหารทางการคลงัในประเทศสหรฐัอเมริกา ตลอดจนกลุ่มประเทศพฒันาในสหภาพยุโรป ท าใหธุ้รกรรมการสรร

หาแหล่งวตัถุดิบและปัจจยัสนันสนุนการผลิตมีตน้ทุนท่ียากต่อการบริหารล่วงหน้าได ้ การถูกจ ากดัในนโยบายของ

คู่คา้ท่ีส าคญั ท าใหส้่วนงานฝ่ายจดัซ้ือสรรหาจ าเป็นตอ้งปรบักลยุทธใ์หส้ามารถบริหารตน้ทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี

สามารถแขง่ขนัได ้ดว้ยการท างานรว่มกบัฝ่ายการตลาด  การวางแผนและการควบคุมคุณภาพ การสรรหาคู่คา้

ใหม่ท่ีมีจุดแข็งทางดา้นตน้ทุน เพ่ือใหย้งัคงปรบัปรุงคุณภาพสินคา้ใหดี้ขึ้ นอยา่งต่อเน่ืองได ้มีระดบัราคาสินคา้เป็น
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ท่ียอมรบัในตลาดและสามารถแขง่ขนัได ้นอกจากน้ีบริษัทมีนโยบายก าหนดเง่ือนไขการท าธุรกิจรว่มกบัคู่คา้ส าคญั 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคงราคาตามท่ีก าหนดอยา่งน้อย 1 ปี เป็นตน้ 

3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risks) 

3.1 ความเส่ียงในการไม่สามารถสรา้งผลก าไร 

เน่ืองดว้ยสภาพเศรษฐกิจของโลกค่อนขา้งชะลอตวัอยา่งต่อเน่ืองและยาวนานของทั้งกลุ่มประเทศทาง  

ตะวนัตกยุโรปรวมถึงประเทศจีนซ่ึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงชะลอตามไปดว้ย ปัจจยัภายนอก

ดงักล่าวไดส้่งผลกระทบต่อการชะลอตัวในการใชจ้า่ยของทั้งภาคเอกชนและภาครฐับาล โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา 

สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศไดร้บัผลกระทบเช่นเดียวกันโดยมีการชะลอตัวอย่างมาก ซ่ึงปัจจยัดังกล่าวส่งผล

กระทบโดยตรงต่อการเติบโตของรายไดข้องบริษัท บริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความเส่ียงดงักล่าว ดังน้ัน บริษัทจึงไดผ้ลกั 

ดนันโยบายการควบคุมค่าใชจ้่ายอยา่งเคร่งครดัในทุกภาคส่วนขององคก์ร มีการส่งเสริมใหพ้นักงานมีจิตส านึกใน

การลดตน้ทุน และส่งผลใหค้่าใชจ้่ายดงักล่าวลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2557 นอกจากน้ีในปี 2558 บริษัทมีนโยบาย

การสรรหาคู่คา้ทางเลือกเพ่ือช่วยในการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีตน้ทุนต า่ลง เพ่ือช่วยลดค่าใชจ้่ายทั้งในส่วนของตน้ทุน

และค่าใชจ้่ายในการบริหารเพ่ือใหบ้ริษัทยงัคงสรา้งผลก าไรอย่างต่อเน่ืองถึงแมร้ายไดจ้ะไม่เติบโตเน่ืองจากการ

ชะลอตวัของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศก็ตาม 

3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

จากความผนัผวนของค่าเงินบาทในตลาดโลกท่ีเกิดขึ้ นในปี2558 ประกอบกบับริษัทฯ มีการสัง่ซ้ือ 

สินคา้จากต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้ นรวมถึงมีการซ้ือสินคา้โดยใชส้กุลเงินตราท่ีหลากหลายซ่ึงความผันผวนของอตัรา

แลกเปล่ียนน้ีจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนสินคา้ของบริษัทโดยตรงและยงัส่งผลกระทบต่อผลก าไรโดยรวมดว้ย ดังน้ัน 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทจึงไดมี้การควบคุมและติดตาม  ความเคล่ือนไหวของความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนอยา่ง

ใกลชิ้ดโดยบริษัทไดมี้การเจรจาต่อรองกบัคู่คา้เจา้ของสินคา้และผลิตภณัฑใ์นการปรบัราคาตน้ทุนใหส้อดคลอ้งกบั

การผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือรกัษาผลก าไรของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทไดมี้นโยบายป้องกันความเส่ียง

จากความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนโดยการท าสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเพ่ือคุม้ครองความเส่ียง

ดังกล่าวน้ีโดยในปีท่ีผ่านมาผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อผลก าไรของบริษัท

เล็กน้อยแต่ในภาพรวมของอัตราก าไรขั้นตน้ของบริษัทยงัอยู่ในเกณฑ์ปกติเม่ือเทียบกับปีก่อนเน่ืองจากสินคา้          

ส่วนใหญ่มากกวา่ 80% ของบริษัทเป็นสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ 

3.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม 

บริษัทมีการท าสญัญากูย้มืเงินระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนิน 

ธุรกิจ ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืจะมีผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนบริหาร  อยา่งไรก็ตามบริษัทมีการ

บริหารจดัการแหล่งเงินทุนใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการใช ้ โดยจดัใหมี้ทางเลือกในการกูย้มืเงินหลายทาง

เพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกในการจดัหาเงินทุนใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมอยูต่ลอดเวลา บริษัทยงัไดมี้การท าสญัญาเงินกูก้บั

สถาบนัการเงินใหม่เพ่ิมขึ้ น เพ่ือกระจายความเส่ียงในการกูย้มืและช่วยสนับสนุนใหส้ามารถจดัหาแหล่งเงินทุนได้

อยา่งเพียง พอดว้ยตน้ทุนทางการเงินต า่สุดโดยใน ปี2558บริษัทไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายหุน้

สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท าใหบ้ริษัทสามารถลดปริมาณการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินซ่ึงช่วยลดความเส่ียงจาก 

ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืไดเ้ป็นอยา่งดี 
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4 .ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฏระเบียบ (Compliance Risks) 

4.1 ความเส่ียงตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค (Product Liability Law) 

บริษัทมีนโยบายใหค้วามส าคญัต่อการคุม้ครองสิทธิประโยชน์และสุขอนามยัของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะ 

อยา่งยิง่การใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสินคา้ซ่ึงสินคา้ของบริษัทตอ้งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานตามท่ีก าหนด

ไว ้บริษัทจดัใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสินคา้โดยหน่วยงาน Quality Assurance เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ ผูบ้ริโภคจะ

ไดร้บัสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด สด ใหม่ ตลอดเวลา รวมถึงมีหน่วยงานท่ีคอยรบัขอ้รอ้งเรียนจากผูบ้ริโภคและมี

บริการหลงัการขายโดยการประสานงานใหมี้การเปล่ียนสินคา้ใหม่ท่ีไดม้าตรฐานใหก้บัลูกคา้ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดจากการรอ้งเรียนของผูบ้ริโภคได ้

4.2 ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน  

     บริษัทมุ่งมัน่ใหค้วามส าคัญกับบุคลากรโดยมุ่งเน้นเอาใจใส่ในเร่ืองสุขภาพความปลอดภัยของ

พนักงาน และผูม้าติดต่อรวมถึงความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนซ่ึงถือเป็นภารกิจงานท่ีมีความส าคญัต่อ

การสนับสนุนใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งราบร่ืนมัน่คงและจะส่งผลต่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ทั้งน้ีบริษัทถือวา่

เป็นความรบัผิด ชอบและหน้าท่ีของพนักงานทุกคนในทุกระดับและทุกหุน้ส่วนธุรกิจท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย

ขา้งตน้อยา่งจริงจงั 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ     

 

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทมีทรพัยสิ์นถาวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจท่ีหกัค่าเส่ือมราคา โดยวธีิค านวณแบบเสน้ตรงตามอายุ

การใชง้านโดยประมาณของทรพัยสิ์นเป็นระยะเวลา 5 – 20 ปี มีดง้น้ี 

1. ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง และส่วนปรบัปรุง   ประกอบดว้ย 

1.1)  อาคารส านักงาน (ท่ีตั้งของบริษัท) เลขท่ี 32 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขต

บางนา กรุงเทพฯ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 248013 เน้ือท่ีรวม 86 ตร.วา 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 21.6 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

1.2)  ท่ีตั้งโกดงัเก็บสินคา้ซอยขา้งอาคารมโนรม (อาคารพาณิชย ์5 หอ้ง) เลขท่ี 1169, 1171, 1173, 1175 

และ 1177 ถ.ริมทางรถไฟสายปากน ้า แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 163064-

163068 เน้ือท่ีรวม 73 ตร.วา 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 25.8 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

1.3)  ท่ีตั้งโกดงัเก็บสินคา้ซอยขา้งอาคารมโนรม (อาคารพาณิชย ์ 2 หอ้ง) เลขท่ี 1165 และ 1167 ถ.ริมทาง

รถไฟสายปากน ้า แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯโฉนดท่ีดินเลขท่ี163069-163071 เน้ือท่ีรวม 

44ตร.วา 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 2.2 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

1.4)  ท่ีตั้ง โกดงัส ารองส าหรบัเก็บสินคา้ (อาคารพาณิชย ์3 หอ้ง) เลขท่ี 22/47-49 ซอย โครงการโชคดีพลาซ่า  

 ถ.บางนา-ตราด กม.28 แขวงบางบ่อ เขตบางบ่อ จ.สมุทรปราการ 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 3.6 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

1.5)  ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าส าหรบัประกอบสินคา้ เลขท่ี 2/26 หมู่ท่ี 1 ถ.บางนา-ตราด กม.16.6 ต.บางโฉลง 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (บริษัท ดีเอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จ ากดั) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นผูเ้ช่า 

มูลค่าตามบญัชี - 

ภาระผูกพนั - 

2. เครื่องจกัร เครื่องมือ และอุปกรณ ์

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 0.2 ลา้นบาท 
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ภาระผูกพนั - 

3. เครื่องตกแตง่และเครื่องใชส้  านักงาน 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 6 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

4. ยานพาหนะ 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 12.2 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

5. สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและติดตั้ง 

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าส าหรบัอาคารส านักงานแหง่ใหม่ เลขท่ี 2/99 อาคารชุดช่ือ “บางนาคอมเพล็กซ ์ออฟฟิศ 

ทาวเวอร”์ (อาคารทศพลแลนด ์4) ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นผูเ้ช่า 

มูลค่าตามบญัชี 4.8 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 76.4 ลา้นบาท 

 

4.2 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 บริษัทมีกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานซ่ึงแสดงในงบดุลภายใตห้วัขอ้อสงัหาริมทรพัย์

เพ่ือการลงทุน รวมมูลค่า 22.9 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย 

- โฉนดเลขท่ี 9293 ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ พ้ืนท่ี 2 ไร ่

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 12.0 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

- โฉนดเลขท่ี 15930 ถนนสุขุมวทิ ต าบลท่าขา้ม อ าเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ้ืนท่ี 1-0-54 ไร ่

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 7.7 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

- โฉนดเลขท่ี 48979 ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พ้ืนท่ี 2 ไร่ 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 3.2 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 22.9 ลา้นบาท 
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4.3 สิทธิการเช่าอาคาร 

      สิทธิการเช่าอาคาร ศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร ์ชั้น 2 จ านวน 2 หอ้ง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 6.7 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

หมายเหตุ : สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม โดยค่าตดัจ าหน่ายคิดตามวธีิเสน้ตรงตามอายุ

สญัญาเช่า 30 ปี เร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2537 ถึง 20 สิงหาคม 2567 สิทธิการเช่าอาคารดงักล่าว 

บริษัทไดใ้หบุ้คคลภายนอกเชา่พ้ืนท่ี  

 

4.4 ทรพัยสิ์นท่ีไม่มีตวัตน  

      บริษัทเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการค้าทั้ งหมด โดยบริษัทได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากับส านัก

เคร่ืองหมายการคา้ กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์มีหนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การคา้มีอายุ 10 ปี นับจากวนัจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ และสามารถต่ออายุไดทุ้ก 10 ปี ท่ีผ่านมาหนังสือ

ส าคัญแสดงการจดทะเบียนส่วนใหญ่มีอายุยงัไม่ครบ 10 ปี อย่างไรก็ตามหากครบอายุตามเวลาดังกล่าวแลว้ 

บริษัทด าเนินการต่ออายุต่อไปทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับนโยบายของบริษัทในอนาคตต่อไป รายละเอียดของเคร่ืองหมาย

การคา้มีดงัน้ี 

 ค าขอ ทะเบียน เครื่องหมายการคา้ วนัครบก าหนด 

1 266503 บ 2923 CORNS CABIN 13 มิ.ย. 67 

2 297164 บ 4624 เครื่องหมายบริษัท 9 พ.ย. 58 

3 411868 ค 113027 GERLACH POLAND 9 มี.ค. 63 

4 411869 ค 131038 FOGGY 17 ก.พ. 63 

5 411870 ค 128796 FRESHY 17 ก.พ. 63 

6 411871 บ 12637 MOONG PATTANA 17 ก.พ. 63 

7 431038 ค 144141 B-REAL 31 ส.ค. 63 

8 431310 ค 158380 บี-เรียล 4 ก.ย. 63 

9 447646 ค 149493 B-care บี-แคร ์ 5 มี.ค. 64 

10 447647 ค 149494 B-care บี-แคร ์ 5 มี.ค. 64 

11 447648 ค 151510 B-care บี-แคร ์ 5 มี.ค. 64 

12 468715 ค 190341 smart V 2 ก.ย. 64 

13 468716 ค 161557 smart V 2 ก.ย. 64 

14 468717 ค 165095 smart V 2 ก.ย. 64 

15 481881 ค 171950 smart V 4 มี.ค. 65 

16 481882 ค 169718 smart V 4 มี.ค. 65 

17 481884 ค 174195 B-care บี-แคร ์ 4 มี.ค. 65 

18 544490 ค 205479 smile V 12 ก.พ. 67 
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 ค าขอ ทะเบียน เครื่องหมายการคา้ วนัครบก าหนด 

19 687380 ค 293002 GERLACH 18 ก.พ. 61 

20 700950 ค 301521 V-CARE ว-ีแคร ์ 3 ก.ค. 61 

21 700951 ค 301019 V-CARE ว-ีแคร ์ 3 ก.ค. 61 

22 700952 ค 301522 V-CARE ว-ีแคร ์ 3 ก.ค. 61 

23 700953 ค 301020 V-CARE ว-ีแคร ์ 3 ก.ค. 61 

 

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทรว่มในอนาคต 

 บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพ่ือเป็นตัวแทนจ าหน่ายใหก้บัสินคา้และบริการในธุรกิจสินคา้ประเภท

อุปโภคและบริโภคท่ีมีโอกาสเติบโตและมีศกัยภาพสามารถสรา้งผลก าไรใหก้บับริษัทได ้ซ่ึงหากบริษัทเขา้ลงทุนใน

บริษัทยอ่ย บริษัทจะควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตาม

สดัส่วนของการถือหุน้ และเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุน้ โดยผูแ้ทนจะมีหน้าท่ีออกเสียงในท่ีประชุมตามแนวทาง

หรือทิศทางท่ีคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาไว ้ส าหรบัการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนเขา้ร่วมเป็น

กรรมการโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีท าไวร้ว่มกนัต่อไป   

 

4.6 การควบคุมดแูลบริษัทรว่ม 

 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากดั (TP) ในสดัส่วนรอ้ยละ 47.0 โดยบริษัทไดมี้

การควบคุมดูแลในบริษัทรว่มดงักล่าวโดยการส่งคนเขา้ไปเป็นกรรมการของ TP ไดแ้ก่ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล เขา้

ไปเป็นกรรมการ ซ่ึงกรรมการท่ีบริษัทส่งเขา้ไปจะมีส่วนร่วมในการวางนโยบายในการด าเนินธุรกิจ วางแผนกล

ยุทธ ์และใหข้อ้เสนอแนะแนวทางต่างๆ เพ่ือใหก้ารบริหารงานของ TP สามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

อยา่งไรก็ตาม หาก TP มีนโยบายหรือแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท

อย่างมีนัยส าคัญ อาทิเช่น การขึ้ นหรือลงของราคาสินคา้ การเพ่ิมหรือการลดทุน การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึ ง

สินทรพัย ์การก่อหน้ี  การจดัตั้งบริษัทยอ่ยใหม่ เป็นตน้ บริษัทสามารถควบคุมดูแล TP ไดโ้ดยผ่านท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ ซ่ึงการขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติอย่างน้อย 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมด  

 

4.7 สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.7.1 สญัญาเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ม่และเด็ก 

 4.7.1.1  สญัญาอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้และความช่วยเหลือทางเทคนิค 

 คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ จ  ากดั 

 วตัถุประสงค ์ เพ่ือใหสิ้ทธิในการผลิต การใช ้และการขายผลิตภณัฑ ์รวมถึงการใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้  

  “พีเจน้” แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

 ระยะเวลา  1 ปี เร่ิม 1 มิ.ย. 2531  (ขยายระยะเวลาแบบปีต่อปีและมีฉบบัแกไ้ขลงวนัท่ี 1 ก.พ. 36) 

 4.7.1.2  สญัญากิจการรว่มคา้ไทยพีเจน้ 

 คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ จ  ากดั 
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 วตัถุประสงค ์ เพ่ือจดัตั้งบริษัท ไทย พีเจน้ จ ากดั เพ่ือประกอบกิจการผลิต และจ าหน่ายสินคา้ประเภท 

  ผลิตภณัฑจุ์กซิลิโคนส าหรบัขวดนมเด็กภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ 

 ระยะเวลา  เร่ิม 19 มิ.ย. 2533  

 4.7.1.3  สญัญากิจการรว่มคา้พีเจน้ อินดสัทรีส ์

 คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ จ  ากดั 

 วตัถุประสงค ์ เพ่ือจดัตั้งบริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือประกอบกิจการผลิตและ

จ าหน่ายแผ่นเช็ดท าความสะอาดและแผ่นอนามยัส าหรบัซบัน ้านม 

 ระยะเวลา  เร่ิม 20 ก.พ. 2539 

4.7.2 สญัญาเก่ียวกบัผลิตภณัฑพ์ลาสติก และบรรจุภณัฑ ์

 4.7.2.1  สญัญากิจการรว่มคา้โยชิโน มุ่งพฒันา 

 คู่สญัญา บริษัท / โยชิโน โคเคียวโซ/โนมูระจมูิโช 

 วตัถุประสงค ์ เพ่ือจดัตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือประกอบกิจการผลิต 

จ าหน่าย และส่งออกสินคา้ประเภทผลิตภณัฑพ์ลาสติกโดยรวมถึงสเปรยท่ี์ใชพ้่นน ้าและ

ของเหลว และประกอบกิจการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ระยะเวลา  เร่ิม 2 ธ.ค. 2537 

 4.7.2.2         สญัญาการแตง่ตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่าย และ 

                              บนัทึกแกไ้ขสญัญาแตง่ตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่าย 

 คู่สญัญา บริษัท / โยชิโน โคเคียวโช / YMP 

 วตัถุประสงค ์ แต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีลิขสิทธ์ิท่ี YMP ผลิตแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

 ระยะเวลา  เร่ิม 1 ม.ค. 2545 และ 1 ม.ค. 2557 

 4.7.2.3  สญัญาส่งมอบวตัถุดิบ และบนัทึกแกไ้ขสญัญาส่งมอบวตัถุดิบ 

 คู่สญัญา บริษัท / YMP 

 วตัถุประสงค ์ เพ่ือความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 

 ระยะเวลา  เร่ิม  1 ม.ค. 2557 

4.7.3 สญัญาจดัจ  าหน่ายอ่ืนๆ 

 4.7.3.1 สญัญาจดัจ  าหน่ายสินคา้ 

 คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พีไอพี อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ  ากดั 

  ไดย้กเลิกสญัญาจดัจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2557 

 4.7.3.2 สญัญาจดัจ  าหน่ายสินคา้ 

 คู่สญัญา บริษัท / บริษัท ฟอรแ์คร ์จ  ากดั 

 วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ะทิธญัพืช, ฟอรแ์คร ์บาลานซ ์เคร่ืองด่ืมน ้าจมูกขา้วฯ สูตรตน้

ต ารบั, สูตรไม่เติมน ้าตาล, รสดารค์ช็อกโกแลต, รสงาขาวน ้าขิง ภายใตเ้ครื่องหมาย

การคา้ 4CARE จดัจ าหน่ายภายในประเทศไทยเท่าน้ัน 

 ระยะเวลา  3 ปี เร่ิม 1 มกราคม 2554 (ต่ออายุครั้งต่อไปทุกๆ 3 ปี)     
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                              ในปี 2558 ไดย้กเลิกการจดัจ าหน่ายแลว้ 

 4.7.3.3 สญัญาจดัจ  าหน่ายสินคา้ 

 คู่สญัญา บริษัท / Jordan Asia Pacific SDN BHD 

 วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรงสีฟัน และไหมขดัฟัน ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ Jordan จดั

จ าหน่ายภายในประเทศไทยเท่าน้ัน 

 ระยะเวลา  3 ปี เร่ิม 1 มิถุนายน 2555 – 1 มิถุนายน 2558                                                           

                              (ขยายระยะเวลารายปีแบบอตัโนมติั) 

 4.7.3.4 สญัญาจดัจ  าหน่ายสินคา้ 

 คู่สญัญา บริษัท / บริษัท อนัดามนั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีซอสเซส จ  ากดั 

 วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ขนมปังเคลือบชอคโคแลต ภายใตช่ื้อ “Rebisco Choco Sandwich” 

และขนมปังกรอบ ภายใตช่ื้อ “Rebisco Cracker” จดัจ าหน่ายภายในประเทศไทยเท่าน้ัน 

 ระยะเวลา  เร่ิม 22 เม.ย. 2555  (ส้ินสุด 21 เม.ย. 2559)  

                              ไดย้กเลิกสญัญาการจดัจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 

 4.7.3.5 สญัญาจดัจ  าหน่ายสินคา้ 

 คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พี.พี.เอ็น ฟู๊ดส ์จ  ากดั 

 วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายน ้าพริก ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ รุง่เจริญ จดัจ าหน่ายภายในประเทศไทย

เท่าน้ัน 

 ระยะเวลา  3 ปี เร่ิม 1 ธนัวาคม 2558 (ส้ินสุด 30 พ.ย. 2561)                               

 4.7.3.6 สญัญาจดัจ  าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา บริษัท / Splash About International LTD. 

วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์ดวา่ยน ้าทารกและเด็กเล็ก ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ Splash 

About จดัจ าหน่ายภายในประเทศไทยเท่าน้ัน 

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 26 พ.ย. 2556 (ส้ินสุด 25 พ.ย. 2559) 

 4.7.3.7          สญัญาจดัจ  าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา บริษัท / Peachy Village LTD. 

วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารและขนมส าหรบัเด็กเล็ก ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Peachy  

จดัจ าหน่ายภายในประเทศกมัพูชาเท่าน้ัน  

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 9 ต.ค. 2557 (ส้ินสุด 8 ต.ค. 2560) 

         4.7.3.8          สญัญาจดัจ  าหน่ายสินคา้ 

         คู่สญัญา          บริษัท / Elleair International (Thailand) Co.,Ltd. 

         วตัถุประสงค ์    จดัจ าหน่ายกระดาษทิชชู่เช็ดหน้า ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Elleair                                                  

                              จดัจ าหน่ายภายในประเทศไทยเท่าน้ัน 

         ระยะเวลา         3 ปี เร่ิมสญัญา 2 ก.พ.  2557 (ส้ินสุด 1 ก.พ. 2561) 

         4.7.3.9          สญัญาจดัจ  าหน่ายสินคา้ 

         คู่สญัญา          บริษัท / JCL MAKMUR JAYA (SEA) SDN BHD 
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         วตัถุประสงค ์    จดัจ าหน่ายมีดโกนหนวดและขน ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ LORD                                               

จดัจ าหน่ายภายในประเทศไทยเท่าน้ัน 

        ระยะเวลา        3 ปี เร่ิมสญัญา 1 พ.ค 2557  (ส้ินสุด 30 เม.ย. 2561) 

        4.7.3.10        สญัญาจดัจ  าหน่ายสินคา้ 

        คู่สญัญา          บริษัท / JAS Quality Company Limited. 

        วตัถุประสงค ์    จดัจ าหน่ายผา้ออ้มผูใ้หญ่ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ MUMU                                                      

                             จดัจ าหน่ายภายในประเทศไทยเท่าน้ัน 

        ระยะเวลา         3 ปี เร่ิมสญัญา 1 ก.ย. 2557  (ส้ินสุด 31 ส.ค. 2561) 

        4.7.3.11         สญัญาจดัจ  าหน่ายสินคา้ 

        คู่สญัญา           บริษัท / HERBALAND NATURALS INC. 

        วตัถุประสงค ์     จดัจ าหน่ายขนมวุน้เพคตินส าเร็จรูปส าหรบัเด็ก ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Herbaland  

                              จดัจ าหน่ายภายในประเทศไทยเท่าน้ัน 

        ระยะเวลา         3 ปี เร่ิมสญัญา 25 เม.ย. 2556  (ส้ินสุด 25 เม.ย. 2559) 

 

4.7.4 สญัญาอ่ืนๆ 

 คู่สญัญา บริษัท / DHL Supply Chain (Thailand) Limited 

 วตัถุประสงค ์ บริหารคลงัสินคา้ 

 ระยะเวลา  เร่ิมสญัญา 1 กรกฎาคม 2555 
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5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

 

 บริษัทไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทอยา่งมีนัยส าคญั 
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6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ  

 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์: บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

(MOONG) 

ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค   

ท่ีตั้งส านักงานใหญ ่ : อาคารมุ่งพฒันา  

                                           เลขท่ี32 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

ท่ีตั้งคลงัสินคา้  : เลขท่ี 2/26 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.ท่ี 16.5 ต าบลบางโฉลง  

อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000274 

โฮมเพจ   : www.moongpattana.com  

                                           www.pigeonlittlemomentsclub.com 

 

โทรศพัท ์  : +66 2 361 9009  

โทรสาร   : +66 2 361 9025-8 

ท่ีตั้งโรงงานของบริษัทรว่ม : บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากดั  

    944 หมู่ท่ี 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารกัษ์ ต าบลบางเสาธง  

ก่ิงอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์  : +66 2 313 1625-7 

โทรสาร   : +66 2 313 1361 

 

นายทะเบียนหุน้บริษัท 

ช่ือบริษัท บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ีตั้งส านักงาน เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก  

                      แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์         +662 009 9000  

โทรสาร           +662 009 9991 

 

ผูส้อบบญัชีบริษัท 

ช่ือบริษัท บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากดั 

ท่ีตั้งส านักงาน ชั้น 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก  

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์         +662 267 0777            +662 661 9190 

โทรสาร            +662 264 0789-90 
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ขอ้มูลการถือหุน้ของบริษัทในบริษัทอ่ืน 

 

ช่ือหลกัทรพัย ์     บริษัท ไทยพีเจน้ จ  ากดั  

ท่ีตั้งส านักงาน  944 หมู่ท่ี 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารกัษ์ ต าบลบางเสาธง  

   ก่ิงอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

จ านวนหุน้ 573,400 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 47 ของทุนจดทะเบียน 1,220,000 หุน้                    

มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

 

ช่ือหลกัทรพัย ์     บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

ท่ีตั้งส านักงาน 700/103 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง                

จงัหวดัชลบุรี 

จ านวนหุน้ 360,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 2.5 ของทุนจดทะเบียน 14,400,000 หุน้                      

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

 

ช่ือหลกัทรพัย ์     บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ  ากดั 

ท่ีตั้งส านักงาน  103/1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ต าบลบางสมคัร  

   อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จ านวนหุน้ 180,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 6 ของทุนจดทะเบียน 3,000,000 หุน้                            

มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
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ส่วนท่ี 2 

การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้     

7.1 จ  านวนทนุจดทะเบียนและทุนช าระแลว้  

          ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 90,000,000 บาท ประกอบดว้ย                 

หุน้สามญั 900,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเป็นทุนเรียกช าระแลว้ทั้งหมด 90,000,000 บาท  

 ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 5/2551 ไดมี้มติพิจารณาแปลงมูลค่า

หุน้ท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท และอนุมติัใหบ้ริษัทจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจ านวน 

30,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหก้บัประชาชน    

 ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 120,000,000 บาท ประกอบดว้ย               

หุน้สามญัจ านวน 120,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกช าระแลว้ทั้งหมด 

120,000,000 บาท 

  ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000,000 บาท ประกอบดว้ย               

หุน้สามญัจ านวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกช าระแลว้ทั้งหมด 

120,000,000 บาท 

  ณ วนัท่ี  8 กรกฎาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000,000 บาท ประกอบดว้ย               

หุน้สามญัจ านวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกช าระแลว้ทั้งหมด 

144,156,724 บาท 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิครั้งท่ี 1 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัรวมเป็น             

จ านวน 59,060 บาท โดยบริษัทไดจ้ดัสรรหุน้สามญัจ านวน 59,060 บาท มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาทและจด

ทะเบียนการช าระค่าหุน้ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2559 ท าใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท

ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ1 บาทและเป็นทุนเรียกช าระแลว้ทั้งหมด

144,215,784บาท 
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  7.2 ผูถื้อหุน้ 

 1.  ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 20 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  

ท่ี           ช่ือ – นามสุกล   จ  านวนหุน้   รอ้ยละ

ละ* 1. นายสุเมธ              เลอสุมิตรกุล 88,301,926 61.254 

2. นายเมธิน              เลอสุมิตรกุล 5,880,000 4.079 

3. นายสุธีร ์              เลอสุมิตรกุล 5,880,000 4.079 

4. นายสรพนัธ ์          เลอสุมิตรกุล 5,880,000 4.079 

5. นางสุรียพ์ร            อนุวตัรอุดม 1,920,000 1.332 

6. นายพรชยั             ตนุภทัรชยั 1,856,000 1.287 

7. น.ส.จนัทรวรรณ      จรูญธรรม 1,831,000 1.270 

8. นายพรชยั             งามมณีวฒัน์ 1,495,000 1.037 

9. น.ส.ชนาทิพย ์        ศรีตระกูล 1,394,140 0.967 

10. PIGEON CORPORATION  1,200,000 0.832 

11. นายไพสิฐ              ตั้งววิฒัน์วงศ ์ 1,178,874 0.818 

12. น.ส.ปวณีา             ศรีตระกูล 1,146,600 0.795 

13. นางรุง่รตัน์             ศิริเพ่ิมพูนสุข 1,068,700 0.741 

14. น.ส.ธนพร             ปรีชาธนโชติ 622,020 0.431 

15. นายอนุรกัษ์           บุญแสวง 613,700 0.426 

16. นายธีระวุฒิ            เจือณรงคฤ์ทธ์ิ  600,000 0.416 

17. นายโสภณ             วริเศรณี 560,000 0.388 

18. นายอภิวธัน์            ศิวยาธร  531,100 0.368 

19. น.ส.มะลิวรรณ        นภดลสทา้น 529,273 0.367 

20. นายเจษฎา             เหมนัตว์เิชียร 500,000 0.347 

 

 2.  ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารบริษัท 

ท่ี          ช่ือ – นามสุกล   จ  านวนหุน้    รอ้ยละ

ละ* 1. นายสุเมธ         เลอสุมิตรกุล 88,301,926 61.254 

2. นายเมธิน         เลอสุมิตรกุล 5,880,000 4.079 

3. นางสุรียพ์ร       อนุวตัรอุดม 1,920,000 1.332 

4. นางละเอียด      วอ่งวงศภ์พ 12,000    0.008 

รวม 96,113,926 66.673 
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 3. สดัส่วนและการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้บุคคล (ไม่นับรวมหุน้ท่ีอยูใ่นบริษัท ศูนยร์บั

ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั และ Thailand Securities Depository Company Limited for 

Depositors)    

 1.  ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 0.5 มีจ านวน 13 ราย จ านวนหุน้ 119,032,240 หุน้ คิดเป็น           

รอ้ยละ 82.57 แบ่งเป็น 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ  านวนราย จ  านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ย

ละ 

จ  านวนราย จ  านวนหุน้ คิดเป็น 

รอ้ยละ 

1 1,200,000 0.83 12 117,832,240 81.74 

 

 2. ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 แต่ไม่ต า่กวา่หน่ึงหน่วยซ้ือขาย มีจ านวน 940 ราย จ านวนหุน้ 

25,123,592 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 17.43 แบ่งเป็น 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ  านวนราย จ  านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ย

ละ 

จ  านวนราย จ  านวนหุน้ คิดเป็น 

รอ้ยละ 

6 254,396 0.18 934 24,869,196 17.25 

 

 3. ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ต า่กวา่หน่ึงหน่วยซ้ือขาย มีจ านวน 86 ราย จ านวนหุน้ 892 หุน้ คิดเป็น                 

รอ้ยละ 0.00  แบ่งเป็น         

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ  านวนราย จ  านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ย

ละ 

จ  านวนราย จ  านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ย

ละ 

0 0 0 86 892 0 

ท่ีมา : รายงานการกระจายการถือหุน้ โดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั                         

         เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 
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7.3  นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจาก           

หกัภาษี และส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้ นอยู่ กับ

แผนการด าเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจ าเป็นต่างๆ ของบริษัทในอนาคต ทั้งน้ีคณะกรรมการของ

บริษัทมีอ านาจในการพิจารณา ยกเวน้ไม่ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวได้

เป็นครั้งคราว โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดังกล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ เช่น น า

เงินไปใชเ้ป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทหรือกรณีมีการ

เปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต 

                    ตารางการจา่ยเงินปันผลยอ้นหลงั                                 

ปี 2558 2557 2556 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ 0.56 0.48 0.49 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ 0.30 0.20 0.20 

อตัราการจา่ยเงินปันผล 

ต่อก าไรสุทธิ (%) 

48% 42% 41% 
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8. โครงสรา้งการบริหารจดัการ 

 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 โครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษัท ประกอบดว้ย 

 คณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการชุดยอ่ย จ านวน 5  คณะ 

o คณะกรรมการตรวจสอบ 

o คณะกรรมการบริหารส่วนกลาง 

o คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

o คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  

o คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคม 

  

 ตามโครงสรา้งการบริหารงานดงัน้ี 
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โครงสรา้งการจดัการ 

     โครงสรา้งการจดัการของบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอ่ย 5 ชุด โดยมี

องคป์ระกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย(์กลต.) ดงัน้ี 

• มีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ไม่น้อยกวา่ 3 คน 

• มีคณะกรรรมการตรวจสอบท่ีมาจากกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน 

 

1. คณะกรรมการบริษัท 

      กรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบในการตดัสินใจด าเนินงานท่ีจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ผูถื้อหุน้ และ  

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเป็นผูก้ าหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน รว่มกบั ฝ่ายบริหาร 

ซ่ึงตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารกิจการ

ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)ประกาศ 

ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งมีไมน่้อยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 12 คน เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้

และกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่   ในราชอาณาจกัร ปัจจุบนั กรรมการ

บริษัท มีจ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

    กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 ท่าน คือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร/ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรว่ม/ 

   ผูอ้ านวยการแผนกพฒันาธุรกิจ 

    กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน 

    กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 1 ท่าน 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

การประชุมกรรมการ 

จ  านวนครั้ง

การประชุม 

จ  านวนครั้งท่ี 

เขา้ร่วมประชุม 

1) นายสุเมธ         เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการบริษัท(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) 6 6 

2) นางละเอียด        ว่องวงศภ์พ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการอสิระ 

6 6 

3) นายเทวญั        อุทยัวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน/

กรรมการอสิระ        

6 6 

4) นายมานิต        เจียรดิฐ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

6 6 

5) นางสุรียพ์ร        อนุวตัรอุดม กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 6 6 

6) นางสาวสุวรรณา     โชคดีอนันต ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 6 6 

7) นายเมธิน        เลอสุมิตรกุล กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 6 6 
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กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล  หรือ นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม หรือ 

นายเมธิน เลอสุมิตรกุล ลงลายมือช่ือรว่มกบันางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษัทหรือกรณีท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีต่างๆ หรือการยืน่งบการเงินต่อหน่วยงานราชการ

หรือหน่วยงานอ่ืนใด ใหก้รรมการผูมี้อ านาจขา้งตน้คนใดคนหน่ึงลงลายมือและประทบัตรา 

ส าคญัของบริษัท 

 

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. มีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีหน้าท่ีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม 

กฎหมาย วัตถุประสงค์ และขอ้บังคับของบริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้  รวมทั้งการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และขอ้บังคับของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัย ์โดยปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต   และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งในปัจจุบนั

และในระยะยาว 

2. มีหน้าท่ีจดัใหมี้การประชุมรว่มกนัอยา่งน้อยสามเดือนต่อครั้ง   โดยจะตอ้งมีกรรมการมารว่มประชุม 

ไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด   การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมากของ

กรรมการท่ีเขา้ประชุม  กรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน   เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด 

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน   และถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียง

หน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 

3.  พิจารณาอนุมัติการท ารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลท่ี                    

เก่ียวโยงกนั ในส่วนท่ีไม่จ าเป็นตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4. มีหน้าท่ีจดัใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการด าเนินงาน  ดา้นรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบ 

ควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนก ากบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการ

ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

5.  มีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ใหด้ ารงต าแหน่งภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ 

บริษัท อาจก าหนดขึ้ น และคณะกรรมการบริษัท อาจมอบหรือก าหนดอ านาจใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีตามกฎหมายหรือตามขอ้บงัคับบริษัท มิไดก้ าหนดไวว้า่เป็นอ านาจ

ของผูถื้อหุน้ 

6.  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 

7.  พิจารณาอนุมติัการกูย้มืเงิน หรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการใหห้ลกัประกนั การค ้าประกนั 

สินเช่ือ การจ าน า การจ านอง ในการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัท ท่ีมีมูลค่าเกิน 80,000,000 บาทต่อคราว 

8.  พิจารณาอนุมติัเงินลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารหน้ี ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเขา้ซ้ือ รว่มทุน 

ในโครงการ/กิจการอ่ืนใด  ท่ีมีมูลค่าโครงการ/กิจการสูงกวา่ 80,000,000 บาทต่อคราวหรือโครงการ/กิจการ  ภายใต้

หลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยท่ี์ก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัการในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย์ 
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9.  พิจาณาอนุมติัการจ าหน่าย ท าลาย บริจาคทรพัยสิ์นถาวรและทรพัยสิ์นอ่ืนๆ รวมทั้งการซ้ือทรพัยสิ์น 

ถาวรและทรพัยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ 80,000,000 บาท  ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์ก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัการใน

การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์

10.  พิจารณาอนุมติัการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นของบริษัท ท่ีมีอายุสญัญาเช่าตั้งแต่ 3 ปีขึ้ นไป 

11.  พิจารณาอนุมติังบประมาณประจ าปี และการแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณระหวา่งปี 

12.  พิจารณาอนุมติัการตดับญัชีลูกหน้ีการคา้เป็นสูญ   ซ่ึงไดก้ระท าตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข 

ตามท่ีกฎหมายประกาศ และก าหนด วงเงินมากกวา่ 5,000,000 บาท 

13.  มีอ านาจพิจารณาอนุมติัเร่ืองอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่บริษัทโดยสรุปดงัน้ี  

1.  มีหน้าท่ีพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558  

รบัฟังและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานประจ าปีของบริษัท 

2.  จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพทั้งดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฏ 

ระเบียบและนโยบาย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท มีการตรวจสอบภายในและควบคุมภายในและรายงาน

ผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงเพ่ือความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี 

3.  จดัใหมี้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงในองคก์รและก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงให ้

ครอบคลุมทั้งองคก์รเพ่ือช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ และช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.  จดัใหมี้คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคมเพ่ือก าหนดนโยบายทางดา้นการสรา้งคุณค่าต่อ 

องค์กรสังคมและส่ิงแวดล้อม พรอ้มทั้งมีการให้ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นต่อการจัดท ารายงานความยัง่ยืน                   

ขององคก์ร 

5.  จดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรรมทางธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือใหก้รรมการ  

ผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบติัตามรวมทั้งเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.moongpattana.com/investor_th 

6.  พิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ 

ของบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั  

7.  จดัใหมี้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือก าหนดนโยบายการบริหาร และการพิจารณา 

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นธรรม และโปรง่ใส ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ใหก้บับุคลากรในองคก์ร 

 

วาระการด ารงด าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

           ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งในสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัสดัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี

กรรมการผูอ้อกจากคณะกรรมการตามวาระน้ัน อาจถูกเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได ้

 

 

 

http://www.moongpattana.com/investor_th


แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

  

 
หน้า 46 ของ 110                                   รับรองโดยนางสาวสวุรรณา โชคดอีนันต ์  
 

 

การพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการ 

การพน้จากต าแหน่งตาม พ.ร.บ. มหาชน นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ  

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

4. ครบวาระ 

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามมาตรา 76 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

6. ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

 

2. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

    2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

          คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแต่งตั้ งจากกรรมการบริษัทซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด มีจ านวนอยา่งน้อย 3 คนและอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งมีความเช่ียวชาญดา้นบญัชี

และการเงิน ภารกิจโดยสรุปของกรรมการตรวจสอบคือ สอบทานงบการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน 

พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน          

ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1) นางละเอียด    วอ่งวงศภ์พ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและมีความเช่ียวชาญดา้นบญัชีและการเงิน  

2) นายมานิต      เจียรดิฐ กรรมการ กรรมการอิสระและมีความเช่ียวชาญดา้นบญัชีและการเงิน 

3) นายเทวญั   อุทยัวฒัน์ กรรมการ กรรมการอิสระและมีความเช่ียวชาญดา้นกฎหมาย 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัตอ่ไปน้ี 

1.  สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยประสานงาน 

กบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 

2.  สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และ             

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

3.  สอบทานการปฏิบติัของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 
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4.  พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์ ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

5.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น  

ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ

ผูบ้ริหาร ทบทวนรว่มกบัผูบ้ริหารของบริษัทในรายงานส าคญัๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ 

บทรายงานและวเิคราะหข์องฝ่ายบริหาร 

6.  พิจารณา คดัเลือก เสนอใหแ้ต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์ในการสอบบญัชี 

และเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนตามความเหมาะสม เพ่ือน าเสนอ                    

ต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ รวมทั้งเขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหาร

เขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7.  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึงรายงาน 

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ใหค้วามเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึง            

ความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้ 

(ข)  ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ใหเ้หตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษัท เหมาะสมท่ีจะไดร้บัการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

(ง)  ใหค้วามเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์  ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

(จ)  ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ช)  ใหค้วามเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 

(ซ) รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ี

ไดร้บั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติักฎบตัรของแผนกตรวจสอบภายใน 

9.  อนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 

        10.  พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบติังานของแผนกตรวจสอบภายใน 

        11.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง รวมทั้งการประเมินผลงานของ 

แผนกตรวจสอบภายใน 

        12.  คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวชิาชีพอ่ืนใด เม่ือเห็นวา่จ าเป็น 

        13.  ควบคุมดูแลใหมี้การตรวจสอบหรือสอบสวนเร่ืองท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบใหลุ้ล่วง 

        14.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

  ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 

โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อผูถื้อหุน้และบุคคลภายนอก 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

            ใหก้รรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองกนัไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ 

โดยท่ีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งน้อย 1 ท่านจะตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

  

   2.2 คณะกรรมการบริหารส่วนกลาง  

             ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติก ากับดูแล             

การด าเนินงานของบริษัท ตามขอบเขตท่ีไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าท่ีกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ 

ท่ี จะน า เสนอกรรมการเพ่ื อ พิ จารณ าให้ค วาม เห็ นชอบ  โดย มีนาย สุ เมธ  เลอ สุ มิ ตรกุ ล  กรรมการและ                            

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท าหน้าท่ีประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงได้ท าหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและรับฟัง                   

ความคิดเห็นจากกรรมการทุกฝ่าย  

 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารส่วนกลางของบริษัท มีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี  

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร/กรรมการ 

2. นางสุรียพ์ร            อนุวตัรอุดม ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรว่ม/กรรมการ 

3. นายเมธิน            เลอสุมิตรกุล ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ/กรรมการ  

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง 

           คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ี

คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี  

1.  มีความรบัผิดชอบบริหารกิจการของบริษัท ใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย  ระเบียบ  

ขอ้ก าหนดของบริษัท และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท  

2.  ก าหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งอนุมติัแผนการเงิน  

โครงสรา้งการบริหารงาน งบประมาณประจ าปี  

3.  มีหน้าท่ีก ากบัดูแลใหบ้ริษัท มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม   และมีกระบวนการบริหารจดัการ 

ความเส่ียง  การรายงานและการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.  มีหน้าท่ีก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานของคณะท างานชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย และใหฝ่้าย 

จดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.  มีอ านาจในการก าหนดนโยบายหลกัเกณฑก์ารใหส้วสัดิการพนักงานและโครงสรา้งเงินเดือนของบริษัท 

      6.  พิจารณาอนุมติัประเภทของการท าประกนัภยั ทุนประกนั และการเคลมประกนัภยัสินคา้/ทรพัยสิ์น ทุก 

ประเภทยกเวน้ยานพาหนะ  

      7.  มีอ านาจอนุมติัค่าใชจ้า่ยในการบริหารงานทุกประเภท มูลค่ามากกวา่ 20,000,000 บาท รวมถึงการซ้ือ 

ทรพัยสิ์นถาวรท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณ หรือท่ีประมาณการประจ าปีในวงเงินไม่เกิน 80,000,000 บาทต่อคราว  
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  8.  พิจารณาอนุมติัการจ าหน่าย การท าลาย และการบริจาคทรพัยสิ์นถาวร และทรพัยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่าต า่กวา่ 

80,000,000 บาทต่อคราว   

  9.  พิจารณาอนุมติัการตดับญัชีลูกหน้ีการคา้เป็นสูญ   ซ่ึงไดก้ระท าตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขตามท่ี 

กฎหมายประกาศ และก าหนดวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

    10.  พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหน้ี ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเขา้ซ้ือ ร่วมทุน                 

ในโครงการ/กิจการอ่ืนใด ท่ีมีมูลค่าโครงการ/กิจการต า่กวา่ 80,000,000 บาทต่อคราวหรือโครงการ/กิจการ 

    11.  พิจารณาอนุมัติการกู ้ยืมเงิน หรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการใหห้ลักประกัน การค ้าประกันสินเช่ือ               

การจ าน า การจ านอง ในการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัท ท่ีมีมูลค่าต า่กวา่ 80,000,000 บาทต่อคราว 

    12.  พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัท บริษัทร่วม บริษัท/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในส่วนของรายการท่ีเป็น

เง่ือนไขการคา้ทัว่ไปทั้งหมด เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมติัเป็นหลกัการ 

    13.  ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

การประชุม 

            คณะกรรมการบริหารจะตอ้งจดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร ในการประชุมจะตอ้งมีกรรมการเขา้

รว่มประชุมแต่ละครั้งอยา่งน้อย 2 ท่าน จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม โดยในปี 2558 มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 ครั้ง ทั้งน้ี 

กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้รว่มในการพิจารณาหรือลงมติเก่ียวกบัเร่ืองน้ัน  

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

            คณะกรรมการบริหาร มีวาระด ารงต าแหน่ง 3 ปี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระน้ันอาจถูกแต่งตั้งให้

เขา้ด ารงต าแหน่งอีกได ้ 

 

      2.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  

     คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งองคก์ร   โดยประกอบดว้ยคณะ 

กรรมการไม่น้อยกวา่ 5 คน ซ่ึงอยา่งน้อย 1 คนตอ้งเป็นกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีหลกัคือ การก าหนดนโยบายการ

บริหารความเส่ียง ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ น และก าหนดโครงสรา้งการบริหารความเส่ียงขององคก์ร  

 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท มีจ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี  

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์ กรรมการ 

3. นางสาวภทัยา     เทวธีระรตัน์ กรรมการ 

4. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล กรรมการ 

5. นางศศิธร          เลอสุมิตรกุล กรรมการ 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ  

     คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) มีหน้าท่ี 

และ ความรบัผิดชอบ ดงัน้ี  

              1.  จดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียง  

              2.  จดัท าแผนงานเพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียง  

              3.  น าเสนอนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงของบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

ต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนน าสู่การปฏิบติั  

              4.  สนับสนุนการบริหารงานของผูบ้ริหารระดบัสูง โดยก าหนดโครงสรา้งการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุม 

ทั้งองคก์ร 

               5.  ศึกษา วิเคราะห ์และประเมินความเส่ียง แนวโน้ม ท่ีเกิดขึ้ นและหรืออาจจะเกิดขึ้ น ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

องคก์รทั้งภายในและภายนอก 

               6.  ประเมินผลและจดัท ารายงานพรอ้มน าเสนอรายงานท่ีเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบและการควบคุม 

ความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท 

               7.  ทบทวนรายงานการบริหารความเส่ียงก ากบัดูแลประสิทธิผลการด าเนินงานทางการบริหารเพ่ือจดัการ

กบัความเส่ียงท่ีสามารถยอมรบัได ้

               8.  จดัวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ โดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 

               9. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการ 

บริษัทมอบหมาย 

 

การประชุม  

    คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งจดัใหมี้หรือเรียกประชุมทุกเดือนหรือตามท่ีเห็นสมควร ในการ 

ประชุมจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ี

ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากในท่ีประชุมเป็นมติของท่ีประชุม  โดยในปี 2558 มีการประชุมทั้งส้ิน 4 ครั้ง  

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

     คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระด ารงต าแหน่ง 3 ปี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระน้ันอาจ 

ถูกเลือกเขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้
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      2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

     คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหก้ าหนดกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือรวบรวม 

องคป์ระกอบ หน้าท่ีความรบัผิดชอบ และแนวทางปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพ่ือใหค้ณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี เพ่ือสรา้งความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท มีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1) นายมานิต      เจียรดิฐ ประธานกรรมการ 

2) นางละเอียด    วอ่งวงศภ์พ กรรมการ 

3) นายเทวญั   อุทยัวฒัน์ กรรมการ 

 

องคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อยสาม (3) คน และอยา่ง 

น้อยหน่ึง (1) คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

2.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี (จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง)  

โดยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯอีกได ้

3.  กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระตาม 

ขอ้ 2 ไดแ้ก่ การพน้สภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ การลาออก หรือการถูกถอดถอน ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือใหก้รรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีจ านวนครบ

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดไวใ้นกฎบัตรน้ีโดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะอยู่ใน

ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนเขา้มาแทน 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 

1.  พิจารณาแนวทาง / ก าหนดค่าตอบแทน ใหแ้ก่กรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารโดยใหมี้การ 

ก าหนดหลกัเกณฑ ์หรือวธีิการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรม 

การบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

ความรบัผิดชอบ 

    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย  และคณะกรรมการบริษัทฯ  ยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน                        

ของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก 
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การประชุม 

1.  ควรมีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 1ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ    

ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมารว่มประชุม ใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสาร ขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

2.  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ 

พิจารณาค่าตอบแทนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดท่ีมีอยู่               

ในต าแหน่งขณะน้ัน จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 

3.  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดส้่วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิใหอ้อกเสียงลงคะแนนใน 

เร่ืองน้ัน ๆ ยกเวน้กรณีการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 

4.  ในการออกเสียง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช ้

คะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                      

มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพ่ือเป็นการช้ีขาด 

 

การรายงาน 

    รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบริษัทฯรบัทราบและ 

จดัท ารายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  เพ่ือเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯและลงนามโดย

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 

           คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯและกฎบัตรน้ีได้น าเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการ บริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี18 มีนาคม 2558 เรียบรอ้ยแลว้ 

 
      2.5 คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสังคม  

            คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคมโดยประกอบดว้ยคณะกรรมการ            

ไม่น้อยกวา่ 5 คน ซ่ึงอยา่งน้อย 1 คนตอ้งเป็นกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีหลกัคือ การก าหนดนโยบายการสรา้งคุณค่ารว่ม

และการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนืในสงัคม รวมถึงก าหนดโครงสรา้งการบริหารงาน 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคมของบริษัท มีจ านวน 9 ท่าน ดงัน้ี  

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1.               คุณสุวรรณา      โชคดีอนันต ์ ประธานกรรมการ 

2. คุณวรีวฒัน์       วงษ์ประเสริฐ กรรมการ 

3. คุณภทัยา         เทวธีระรตัน์ กรรมการ 

4. คุณสิริลกัข ์       บินมารตอ กรรมการ 

5. คุณจิตรนาถ      บวัเจริญ กรรมการ  
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6. คุณนุชนารถ      แสงจนัทร ์ กรรมการ 

7. คุณมะลิวรรณ    เทียมทนั กรรมการ 

8. คุณพรพิมล       สุวรรณขจิต กรรมการ 

9. คุณหทยัชนก     อศัวเทววชิ กรรมการ 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ  

   คณะอนุกรรมการการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคมของบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบดงัน้ี  

 

1. ก าหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการด าเนินการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคม (Create Shared Values 

(CSV)) ของบริษัท 

2. ด าเนินการส่ือสารใหพ้นักงานทุกระดับ คู่คา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนรบัรู ้เขา้ใจ และเกิดความตระหนักในการ

สรา้งคุณค่ารว่มในสงัคม (CSV) 

3. จดัท างบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานดา้นการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคมของฝ่าย/

แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พรอ้มทบทวนแผนงานและงบประมาณใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

4. ด าเนินการตามแผนงาน และงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมัติ ทั้งน้ีอาจก าหนดบุคคล หน่วยงาน หรือมอบหมายให้

ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก ในการด าเนินการแต่ละเร่ืองก็ได ้

5. สนับสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียน ความรู ้ความส าเร็จ และประสบการณ์ด้านการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคม 

(CSV) ระหวา่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอยา่งสม า่เสมอ 

6. ประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการด าเนินงาน ด้านการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัทต่อ

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอยา่งต่อเน่ือง 
 

การประชุม  

    คณะอนุกรรมการการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคมจะตอ้งจดัใหมี้หรือเรียกประชุมทุก 3 เดือน หรือตามท่ี 

เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม               

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากในท่ีประชุมเป็นมติของท่ีประชุม  โดยในปี 2558 มีการประชุมทั้งส้ิน 

2 ครั้ง  
 
  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

    คณะอนุกรรมการการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคม มีวาระด ารงต าแหน่ง 3 ปี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้
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   3. ผูบ้ริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีผูบ้ริหารจ านวนรวม 6 ท่าน ดงัน้ี  

 

                ช่ือ- นามสกุล  ต าแหน่ง 

1. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

2. นางสุรียพ์ร       อนุวตัรอุดม  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรว่ม 

3. นางสาวภทัยา    เทวธีระรตัน์  ผูอ้ านวยการอาวุโสสายงานการเงินและบญัชี 

4. นายเมธิน         เลอสุมิตรกุล  ผูอ้ านวยการสายงานการพฒันาธุรกิจ 

5. นายวรีวฒัน์      วงษ์ประเสริฐ  ผูอ้ านวยการสายงานการบริหารทรพัยากรมนุษย ์

6. นางสาวสิริลกัข ์  บินมารตอ  ผูอ้ านวยการสายงานการขาย 

 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เป็นผูต้ัดสินใจในเร่ืองท่ีส าคัญของบริษัท ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทรวมถึงการ

ก ากบัดูแลการด าเนินงานโดยรวม ความสมัพนัธก์บัลูกคา้และรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 
 

1. ด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุตามแนวทาง วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ตลอดจนนโยบายบริษัทท่ีไดร้บัอนุมติั   

รวมถึงการก ากบัดูแลการด าเนินงานโดยรวม    

2. ติดตามผลการด าเนินงานและความกา้วหน้า  รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคท่ี 

เกิดขึ้ นและแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบริหารทราบ 

3. พฒันาองคก์รและบุคลากรใหมี้คุณภาพ และประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

4. มีอ านาจอนุมติัค่าโฆษณาในส่ือต่างๆ และการส่งเสริมการขาย ท่ีมีมูลค่าเกิน 8,000,000 บาท 

5. มีอ านาจพิจารณาอนุมติังบประมาณโครงการ กรณีสินคา้ใหม่ 

6. พิจารณาอนุมติัค่าใชจ้า่ยในการบริหารงานทุกประเภท  และการซ้ือทรพัยสิ์นถาวรท่ีก าหนดไวใ้น 

งบประมาณ หรือท่ีประมาณการประจ าปี  ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท 

7. พิจารณาก าหนดโครงสรา้งองคก์ร และอตัราก าลงัคนตามปีงบประมาณ 

8. พิจารณาอนุมติัการวา่จา้ง  ก าหนดอตัราค่าจา้ง  และปรบับรรจุต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัผูอ้ านวยการฝ่าย 

ขึ้ นไป ตามแผนก าลงัคนในงบประมาณ  

9. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการขอวา่จา้งก าลงัคนนอกแผนงบประมาณ  การลงนามในสญัญาวา่จา้งและ 

ก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงินโบนัส  รวมถึงสวสัดิการเก่ียวกบัพนักงานทั้งหมดในบริษัท 
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10. มีอ านาจพิจารณาอนุมติับรรจุแต่งตั้ง เล่ือนต าแหน่งงาน ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน  หรือ 

การพน้จากการเป็นพนักงาน  กรณีท่ีการบรรจุแต่งตั้ ง เล่ือนต าแหน่งงาน ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน           

หรือการพน้จากการเป็นพนักงานน้ันไม่เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท 

11. พิจารณาอนุมติัค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบัการเดินทางไปปฏิบติังานของพนักงานในต่างประเทศ 

12. พิจารณาก าหนดวนัหยุดประจ าปีของบริษัท 

13. พิจารณาอนุมติัการจ าหน่าย  การท าลาย  และการบริจาคทรพัยสิ์นถาวร และทรพัยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่า 

ต า่กวา่ 3,000,000 บาท 

14. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น 

ประโยชน์ต่อบริษัท 

15. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

16. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 

 

      ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย 

และกฎระเบียบขอ้บังคับของบริษัทและในกรณีท่ีการด าเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนไดส้่วนเสียของ

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการ

ดงักล่าว โดยประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะตอ้งน าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 

 

      นอกจากน้ี ในกรณีท่ีการท ารายการใดเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่าย 

ไปซ่ึงสินทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทยอ่ยแลว้แต่กรณี การท ารายการดังกล่าวตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุน้ 

และ/หรือ การปฏิบัติอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดังกล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองน้ันๆ ด้วย เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่าว ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 

 

นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

1.  ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไม่เกิน 3 บริษัท  

2.  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ พิจารณาผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 

เพ่ือเขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีบริษัทเป็นผูถื้อหุน้  

 

แผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

     ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานกรรมการบริหารวา่งลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกจาก  

กรรมการบริหารหรือผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทใหเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งแทน หากไม่มีผูท่ี้เหมาะสมอาจพิจารณาคดัสรร

จากบุคคลภายนอก 
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เลขานุการบริษัท 

   คณะกรรมการมีหน้าท่ีแต่งตั้งและจดัหาเลขานุการบริษัท และแจง้ช่ือเลขานุการบริษัทต่อส านักงาน 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน14 วนั นับแต่วนัท่ีจดัใหมี้ผูร้บัผิดชอบ โดย                  

เลขานุการบริษัทตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี  

 

คุณสมบติัของเลขานุการบริษัท 

1. มีความรอบรูแ้ละเขา้ใจในธุรกิจของบริษัท รวมถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเลขานุการบริษัทไดแ้ก่  

หน้าท่ีกรรมการ หน้าท่ีของบริษัท และมีความรูด้า้นกฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนศึกษาหาความรูแ้ละ

ติดตามขอ้มูล ขา่วสาร เพ่ือพฒันาการปฏิบติังานอยา่งสม า่เสมอ  

2. ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฏหมาย กฏระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัทดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริต  

มุ่งมัน่ ทุ่มเท และสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัท ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยอยูภ่ายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

3. ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่กระท าการใดๆ อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อ 

ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัท  

4. ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเก็บรกัษาความลบัของบริษัท          

ไดเ้ป็นอยา่งดี  

5. มีมนุษยสมัพนัธ ์มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ 

ภายนอกบริษัทเพ่ือใหเ้ป็นตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวด        ความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทและตามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ ง นางสาวภัทยา เทวธีระรัตน์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้ งแต่                       

วนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

   เลขานุการบริษัทจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ใน 

มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 สิงหาคม 2554 ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และ

ความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติกรรมการ ตลอดจน

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีหน้าท่ีตามกฏหมายของเลขานุการบริษัท  ดงัน้ี 

      1.  จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 

(ค) หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  

     2.  เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร 

     3.  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

     4.  จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนได้

เสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย ใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษัทไดร้บัรายงานน้ัน 
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     5. ใหค้ าแนะน าดา้นกฏหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้พึงปฏิบัติดา้นการก ากับดูแลในการด าเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย 

     6. ท าหน้าท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุน้ 

     7. ด าเนินการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัทใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ 

     8. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น ส านักงานตลาดหลกัทรพัย์ฯ และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล และ

รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและสาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฏหมาย 

     9. จดัใหมี้การปฐมนิเทศใหค้ าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งใหม่  

   10. ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม

กฏหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

   11. หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัท 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

     นโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติท่ีไดร้บัการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการ 

บริษัทจะเป็นผูพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทน  โดยการเทียบเคียงกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั และน า 

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ใหก้รรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ไดร้บัค่า

เบ้ียประชุมเฉพาะในครั้งท่ีมาประชุม โดยแบ่งค่าตอบแทนแต่ละต าแหน่ง ดงัน้ี 

 ประธานกรรมการบริษัท     85,000 บาท/ครั้ง 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ     40,000 บาท/ครั้ง 

 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   10,000 บาท/ครั้ง 

 กรรมการบริษัท      30,000 บาท/ครั้ง 

 กรรมการตรวจสอบ      30,000 บาท/ครั้ง 

 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    7,500 บาท/ครั้ง 

 

รายช่ือกรรมการ 
ค่าเบ้ียประชุม 

ปี 2558 

 

โบนสั/บ าเหน็จ 

 

สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ  

1. นางละเอียด             วอ่งวงศภ์พ 450,000 ไม่มี ไม่มี 

2. นายมานิต             เจียรดิฐ 350,000 ไม่มี ไม่มี 

3. นายเทวญั อุทยัวฒัน์ 315,000 ไม่มี ไม่มี 

4. นายสุเมธ             เลอสุมิตรกุล 425,000 ไม่มี ไม่มี 

5. นางสุรียพ์ร             อนุวตัรอุดม 150,000 ไม่มี ไม่มี 

6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์ 150,000 ไม่มี ไม่มี 

7. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล 150,000 ไม่มี ไม่มี 
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    บริษัทไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระยะสั้นและระยะยาว โดยการใหผ้ลตอบแทนในระยะยาวน้ัน 

อาจพิจารณาในรูปแบบการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้ของบริษัท(ESOP)หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั(Warrant) เป็นตน้  

  

 นโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารและพนักงาน  

 

          บริษัทไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารและพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการใหผ้ลตอบแทน 

ในระยะยาวจะใหใ้นรูปแบบการใหสิ้ทธิพนักงานท่ีจะซ้ือหุน้ในราคาท่ีก าหนด (Employee Stock Options) เป็นตน้   

 

บุคลากร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  

         บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 138 คน โดยในปี 2558 บริษัทไดจ้า่ยผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงานทั้งส้ิน 120.5    

ลา้นบาท ซึ่งผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวลั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

 

จ  านวนพนักงานและค่าตอบแทนปี 2558 MOONG 

ผูบ้ริหาร    

         ชาย (คน) 2 

         หญิง (คน) 4 

พนักงานปฏิบติัการและสนับสนุน  

         ชาย (คน)                            64 

         หญิง (คน)                            68 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ลา้นบาท) 120.5 

ลกัษณะค่าตอบแทน 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

จ  านวนเงิน จ  านวนเงิน จ  านวนเงิน 

(บาท) (บาท) (บาท) 

เงินเดือนรวม 25,880,840 19,407,780 19,399,900 

โบนัส    3,536,784 3,098,881 1,892,520 

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม            54,750 36,000 36,000 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ            776,416 582,233 560,997 

ค่าท่ีปรึกษา 1,076,380 - - 

เงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาว 350,758 998,700 998,700 

รวมทั้งส้ิน 31,675,928 24,123,594 22,888,117 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

  

 
หน้า 59 ของ 110                                   รับรองโดยนางสาวสวุรรณา โชคดอีนันต ์  
 

 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

          บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง โดยไดจ้ดัท าแนวทางการพฒันาบุคลากรให้

สอดคลอ้งกบัแผนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยแต่ละต าแหน่งงาน แต่ละหน้าท่ี จะไดร้บัการวิเคราะหศ์ักยภาพ 

(Competency) ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใหส้ัมฤทธ์ิผลเป็นรายบุคคล เพ่ือก าหนดแผนพัฒนาใหส้อดคลอ้งกับภาระ

งานในหน้าท่ี (Career Path & Succession Plan) ทั้งน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับวิสยัทัศน์และค่านิยมของบริษัทท่ีมุ่งด าเนิน

ธุรกิจใหเ้ป็นองคก์รแหง่ผลการปฏิบติังานเป็นเลิศ (High Performing Organization) โดยมุ่งสรา้งความสมดุลใหก้บัธุรกิจ 

พนักงาน และสงัคม ดงัน้ี 

 ค่านิยมองคก์ร “””(OPEC)”””  

ตามวสิยัทศัน์และค่านิยมรว่มท่ีบริษัทและพนักงานยดึถือเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั ไดแ้ก่ 

 “O” คือ Operataion Excellence หรือ การปฏิบติัการสู่ความเป็นเลิศ มุ่งมัน่การท างานในทุกดา้น 

 “P” คือ Partnership หรือ พนัธมิตรคู่คา้ท่ีมีหลกัจริยธรรมและคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจรว่มกนั  

 “E” คือ Employee หรือ พนักงานท่ีมีความใฝ่รู ้ความสามารถและความมุ่งมัน่ในการพฒันาตลอดเวลา 

 “C” คือ Customer Centric หรือ ลูกคา้เป็นศูนยก์ลางเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ อยา่งสรา้งสรรค ์

ดว้ยคุณธรรม 

 

           เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มดา้นบุคลากรใหต้อบสนองต่อแนวนโยบายหลกัของบริษัท  จึงใหค้วามส าคญัต่อ                 

การพฒันาบุคลากรทุกระดบัในแนวทางหลกั ดงัน้ี 

 ความสามารถหลกั (Core Competency) 

พนักงานไดร้บัการพฒันาและหล่อหลอมในดา้นทศันคติ ความเช่ือ พฤติกรรม อนัเป็นไปในทิศทางท่ีตอบสนอง

และสนับสนุนต่อการบรรลุค่านิยมขององคก์รรว่มกนั  

 ความสามารถดา้นการบริหารจดัการ (Management Principles) 

ทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ถือเป็นความจ าเป็นและเป็นเคร่ืองมือส าคัญส าหรับ

พนักงานระดับบังคับบัญชา พนักงานระดับบริหาร รวมถึงระดับจัดการ บริษัทได้ใหค้วามส าคัญ โดยการ

ก าหนดแนวทางการพัฒนาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและท่ีก าลงัจะเกิดขึ้ นในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือให้

ผูบ้ริหารมีเครื่องมือท่ีดีพอในการน าพาองคก์รและทีมงานบรรลุซ่ึงวสิยัทศัน์ พนัธกิจและค่านิยมรว่มของบริษัท 

 ความสามารถตามหนา้ท่ีรบัผิดชอบ (Functional Competency) 

บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าท่ีจะไดร้บัการพัฒนาความรู ้ทักษะ ความสามารถใหส้อดคลอ้งกบับทบาทหน้าท่ี

ความรบัผิดชอบงาน เพ่ือใหส้ามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มก าลังความสามารถ 

เพ่ือใหบ้รรลุซ่ึงประสิทธิผลของการท างานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกนั 

 

           ในปี 2558 บริษัทได้เร่ิมด าเนินการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือเป็น           

การรกัษาคนเก่งและคนดีใหอ้ยู่กับองค์กร อีกทั้งยงัส่งผลใหพ้นักงานมีโอกาสเติบโตในเสน้ทางอาชีพของตนเอง และ       

เป็นการพฒันาขีดความรูค้วามสามารถของพนักงานทุกระดับชั้น ใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้พ่ือท่ีจะสามารถ

แขง่ขนัในธุรกิจได ้
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                ในปี 2558 บริษัทไดมี้การส่งเสริมผูบ้ริหารและพนักงานเขา้สมัมนา  ดงัน้ี 

 

ประเภท 

Competency 
ช่ือหลกัสูตร 

จ  านวน

ชัว่โมง 

จ  านวน

พนักงาน

(คน) 

Core Competency หลกัสูตรท่ีคาดหวงัใหพ้นักงานทุกคนทุกระดบัตอ้งเรียน     

  ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของมุ่งพฒันา 8 49 

  Rock the Battle ปฏิบติัการลม้ยกัษ์ # 2 6 94 

  Switch on to Win Together 4 140 

  
 

    

Functional 

Competency 
Supply Chain and DSP knowledge 16 13 

  Basic Sales Forecast and data analysis 16 8 

  Basic sales forcast for Marketing and Sales 8 30 

  Learning log and Promotion evaluation 8 30 

  Commercial knowledge for demand palnning 16 8 

  การบริหารจดัการคลงัสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 16 2 

  Report Writing Skills 8 1 

  การยื่นแบบฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตผ่านระบบทดสอบ (Site Test) 8 2 

  การยื่นอุททรณก์ารด าเนินการพิจารณาอุททรณก์ารพจิารณาเบี้ ยปรบัเงินเพิ่มภาษีสรรพากร 8 1 

  กลยุทธก์ารควบคุมสต๊อกอย่างมืออาชีพ (Inventory Management Strategy for Excellence)”   8 1 

  
Legal & Financial Due Diligence Strategies (For successful Acquisitions, JVS & Strategic 

Alliances 
16 1 

  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 4 4 

  เจาะลึก L/C และ UPC 600 8 1 

  กลยุทธก์ารสรา้งช่องทางการขายสินคา้ตลาดคา้ปลีกสมยัใหม ่(Modern Trade) 8 1 

  

  

Negotiation for Buyer & Buyer 8 1 

สรุปการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ TERS 8 1 
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ประเภท 

Competency 
ช่ือหลกัสูตร 

จ  านวน

ชัว่โมง 

จ  านวน

พนักงาน

(คน) 

  การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการส าหรบัระบบจดัซ้ือท่ีใชค้อมพิวเตอร์ 8 1 

  การจดัการคลงัสินคา้ยุคใหม่ 8 1 

  หลกัสูตร เทคนิคการลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุก 8 1 

  หลกัสูตร เทคนิคการปฏิบติังานในคลงัสินคา้อย่างมืออาชีพ (ส าหรบัผูป้ฏบิติังานในคลงัสินคา้) 8 1 

  80 วิธีในการประหยดัภาษีและถูกตอ้งตามกฏหมาย 8 1 

  เจาะลึกภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 8 1 

  Company Reporting Program 8 1 

  ITIL Best Practices for IT Service Management 24 1 

  Big Data Analytics 16 1 

  Company Secretary Program 16 1 

  Director Accreeditation Program (DAP) 8 1 

  Effective Quality Management Representative 8 1 

  Investment Laws in Myanmar 2015 16 1 

  เทคนิคการวเิคราะหเ์พื่อการแกปั้ญหาและตดัสินใจ 8 1 

  IT Audit for Non IT Audit 8 1 

  Strategic Planning:Optimzing your digital marketing 14 1 

  CSR for corporate Sustatinability 14 2 

  CSR Reporting 7 2 

  Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) ระดบั 1 48 1 

  Business Matching Forum 16 1 

  Dialogue to Human Resources Development 4 2 

  เทคนิคการจดัท าวารสารพนักงานและการท าเอกสารส่ือขอ้ความในองคก์ร 8 1 

  Purchasing, Procurement & Strategic Summit 2015 16 1 

  Hino Smart Driver (HSD) 16 11 

  เจาะลึกเกณฑป์ระเมิน CG Report (รอบท่ี 2) 8 1 

  การบญัชีเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 8 1 

  การบญัชีภาษีเงินไดปี้ 59 (2016 deferred tax) หลกัการปัญหาและแนวปฏิบติั 8 1 

  เทคนิคการเช็คสต็อคอย่างมีประสิทธิภาพ 8 1 
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แนวทางการพฒันาบุคลากร ปี 2558 

       การพฒันาบุคลากรเน้นคุณค่าหลกัในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนั คือ พนักงาน องคก์ร และ

สงัคม แนวทางการบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย 

 การพฒันาความสามารถของบุคลากร  คือ การพฒันาส่งเสริมคุณภาพของบุคลากรทั้งความรู ้ความสามารถใน

ด้านการปฏิบัติการและความปลอดภัย ให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและ

ความสามารถท่ีดีในแต่ละดา้น มีโอกาสกา้วหน้าในแต่ละสายอาชีพ  นอกจากน้ีบริษัทมุ่งเน้นพฒันาใน 3 ดา้น ซ่ึง

ได้แก่ ทักษะ  ทัศนคติ  ความสามารถ/เทคนิค อย่างเป็นระบบตามแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan) ซ่ีงครอบคลุมและสอดคลอ้งกับทักษะความสามารถ (Competency) หลักขององค์กร อันจะ

ช่วยส่งเสริมใหพ้นักงานมีความรู ้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการปฏิบัติงานใหเ้ป็นท่ียอมรบั เพ่ือสรา้งความ

เช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้และบุคคลภายนอก 

 การยึดหลักคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล  คือการส่งเสริมและหล่อหลอมพนักงานใหเ้กิดความเขา้ใจและ

ปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเขา้รว่มในกิจกรรมท่ีสนับสนุนตามหลกัวถีิไทยท่ีดี และกิจกรรมท่ีสรา้งคุณค่าหรือ

เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งการยึดปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและคู่มือนโยบาย                         

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่  
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) ไดต้ระหนักถึงความส าคัญของการมี

ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงระบบการบริหารจดัการท่ีดีจะช่วยสรา้ง 

ความเช่ือมัน่ ความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้ นักลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยดึหลกัการตามนโยบายการปฏิบติัท่ีดี

ของบริษัทจดทะเบียนและตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation 

and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซ่ึงครอบคลุมหลกัการทั้ง 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผู้

ถือหุน้ การปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 โดยใหมี้ผลนับจากวนัอนุมติัเป็นตน้ไป 

โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบติัและการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุน้  

   ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของ ควบคุมบริษัทโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการใหท้ าหน้าท่ีแทนตน และมี

สิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของบริษัท  บริษัทจึงควรส่งเสริมใหผู้้ถือหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน 

นอกจากน้ีบริษัทก าหนดหลกัเกณฑน้ี์เพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ และอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิขั้น

พ้ืนฐานตามกฏหมายหรือมากกวา่ในเร่ืองต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   1. ผูถื้อหุน้ควรไดร้บัสิทธิขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สิทธิการไดร้บัส่วนแบ่งในผลก าไร และเงินปันผลอยา่งเท่า

เทียมกนั สิทธิในการไดร้บัการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมในการรบัซ้ือหุน้คืนโดยบริษัทซ้ือ ขาย โอนหลกัทรพัยท่ี์ตนถืออยูอ่ยา่ง

เป็นอิสระ 

   2. ผูถื้อหุน้มีสิทธิควบคุมการด าเนินงานของบริษัท โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใหท้ าหน้าท่ีแทนตน 

และมีสิทธิในการตัดสินใจในเร่ืองท่ีส าคัญของบริษัท เช่น การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บังคับบริษัท 

การเลือกตั้งผูส้อบบญัชี อนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน การจา่ยเงินปันผล การออกหุน้เพ่ิมทุน และลดทุน เป็นตน้ 

โดยผ่านการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าทุกปี 

 

การจดัประชุมผูถื้อหุน้   

การจัดประชุมผู้ถือหุ ้นประจ าปี 2558 บริษัทได้ด าเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ในวันพฤหัสบดีท่ี            

30 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งเทียร่า ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล เลขท่ี 9 ถนนศรีนครินทร ์บางนา กรุงเทพฯ 

10250 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 66 คน นับจ านวนหุน้ได ้98,873,608 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 82.40 ของจ านวนหุน้

ทั้งหมด โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการ

ตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 7 ท่าน รวมทั้งผูบ้ริหารระดับสูงและผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทเขา้รว่มประชุมโดยพรอ้มเพรียงกนั 

ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ซ่ึงประธานกรรมการไดด้ าเนินการประชุมอย่างครบถว้นตามท่ี

กฏหมายก าหนด โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการประชุมดงัน้ี  
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ณ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

         1. บริษัทได้ด าเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้                

ผูถื้อหุน้ทุกราย มีโอกาสเสนอช่ือบุคคลใหเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ถือหุน้ต้องส่งหนังสือเสนอช่ือ

กรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทภายในวนัท่ีบริษัทก าหนด พรอ้มแนบหลักฐานการถือหุน้ 

หนังสือใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบติั ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าว

ตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด  และสิทธิในการเสนอวาระการ

ประชุม พรอ้มทั้งเหตุผลสนับสนุนการเสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัท(www.moongpattana.com) ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระ

การประชุม และบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีมีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัท

จะแจง้ในหนังสือนัดประชุมวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รบัเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้

เสนอเพ่ือใหบ้รรจุเป็นวาระ บริษัทจะช้ีแจงเหตุผลใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทราบ นอกจากน้ีผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถาม

ผ่านทางหน้าเวบ็ไซตข์องบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน

ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อยา่งใด  

          2. เผยแพรก่ าหนดการประชุมและวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางระบบการส่ือสารขอ้มูลของ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนั  

3. จดัส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี 

ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพรอ้มแนบหนังสือมอบ

ฉนัทะ รายงานประจ าปี รวมทั้งรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา โดยไดจ้ดัส่งเอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทุกคน

ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน เพ่ือการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วนั และประกาศลงโฆษณา

หนังสือพิมพเ์พ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการต่อเน่ือง 3 วนัติดต่อกนักอ่น            

วนัประชุม ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจ าปี ทั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษ ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.moongpattana.com)   

           4. บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ท าการมอบอ านาจแก่ตัวแทนผูถื้อหุน้ 

หรือกรรมการอิสระของบริษัทซ่ึงบริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพ่ือเป็นผูร้บัมอบอ านาจเขา้ร่วม

ประชุมแทนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะ ซ่ึงทางบริษัทจดัส่งหนังสือมอบฉนัทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พรอ้มหนังสือเชิญ

ประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทได ้รวมถึงแจง้เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช ้และค าแนะน า

ขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งน้ีหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบท่ีเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ก าหนดการใชสิ้ทธิออกเสียง              

ในแต่ละวาระได ้

 

         ณ วนัประชุมผูถื้อหุน้  

         1. บริษัทได้อ านวยความสะดวกใหก้ับผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมใหผู้้ถือหุน้ โดยเฉพาะ      

นักลงทุนสถาบันเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และจัดใหมี้เจา้หน้าท่ีดูแลต้อนรับ ใหค้วามสะดวกอย่างเพียงพอดว้ยการ        

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ซ่ึงเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชัว่โมง 

กรรมการบริษัท ผูบ้ริหารทุกท่านรวมทั้งผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทไดเ้ขา้รว่มประชุมโดยพรอ้มเพรียงกนั  
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          2. บริษัทได้น าระบบบาร์โค๊ด โดยใช้บริการจากบริษัทท่ีได้รับความไวว้างใจจากบริษัทจดทะเบียนใน           

ตลาดหลกัทรพัย ์มาใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและนับคะแนนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี

บริษัทเชิญท่ีปรึกษากฏหมายเขา้รว่มประชุม เพ่ือเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียง 

3. จดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพ่ือความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

4. ก่อนการประชุมประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทั้งผูท่ี้มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ  

ใหท่ี้ประชุมรบัทราบและไดอ้ธิบายวธีิการลงคะแนนดว้ยบตัรลงคะแนนใหท้ราบก่อนการประชุม 

5. ประธานในท่ีประชุมได้ด าเนินการประชุมตามล าดับวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มี        

การเปล่ียนล าดบัระเบียบวาระ และไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นท่ีประชุมแต่อยา่งใด 

6. ประธานเปิดโอกาสใหมี้การช้ีแจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิอยา่งเท่าเทียม 

กันในการตรวจสอบผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยบ ริษัทไดบ้ันทึก

ประเด็นส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

7. การใชสิ้ทธิออกเสียงเพ่ืออนุมติัในแต่ละวาระการประชุมยดึเสียงขา้งมากโดยใชว้ธีิลงคะแนน 

แบบ 1Share :  1 Vote หรือ 1 หุน้ มีคะแนน 1 เสียง  

8. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงัสยั 

9. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

10. ในระหวา่งการประชุมหากมีผูถื้อหุน้เขา้มารว่มประชุมเพ่ิม บริษัทจะนับจ านวนผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ใหม่ 

ทุกครั้ง ท่ีมีผู ้ถือหุน้เขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม โดยผู้ถือหุน้ท่านท่ีเขา้มาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียง

ลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระท่ียงัไม่ลงมติในท่ีประชุมเท่าน้ัน ทั้งน้ีประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุม

รบัทราบ 

  11. ประธานจะแจง้ผลการลงคะแนนโดยระบุจ านวนหุน้ท่ีลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  

 

    ณ ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้  

         1. หลังจากเสร็จส้ินการประชุม บริษัทไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย ์โดยไดแ้จ ้ง

รายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจไดร้บัทราบ 

         2. บริษัทจดัใหมี้การบันทึกเทปการประชุมตั้งแต่ตน้จนจบ และจดัท าบันทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้อย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวธีิการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั้งเห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและขอ้ซักถามของผูถื้อหุน้ทุกราย โดยเผยแพร่รายง านการประชุม           

ผู ้ถือหุน้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) ภายใน 14 วนัหลังการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ 

        3. บริษัทใหค้วามส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพ่ือใหนั้กลงทุน ผู้ถือหุน้ 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูส้นใจทัว่ไปไดร้บัทราบผ่านทางช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรพัย ์เว็บไซต์ของบริษัทและหากมี

ประเด็นขอ้สงสยั ความคิดเห็น หรือค าแนะน า สามารถติดต่อ “นักลงทุนสมัพนัธ”์ โทรศพัท ์02-361-9009 ต่อ 152 

หรือ 119 หรือผ่านทางอีเมล ir@moongpattana.com และในทุกๆ ความคิดเห็น และค าแนะน า ทางบริษัทจะไดน้ ามา

พิจารณาเพ่ือปรบัปรุงพฒันาการท างานของบริษัทใหดี้ยิง่ขึ้ นต่อไป 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั  

ผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทั้งผูถื้อหุน้คนไทย หรือต่างชาติ         

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ รายยอ่ย ผูถื้อหุน้บุคคล หรือ สถาบนั ควรไดร้บัการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม  และเพ่ือ

เป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้ว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการจะดูแลใหก้ารใชเ้งินของผูถื้อหุน้เป็นไป

อยา่งเหมาะสม เป็นปัจจยัส าคญัต่อความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษัท  

บริษัทจึงตอ้งก าหนดการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบติั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจไดว้า่บริษัทมี

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะไดร้บัสิทธิพ้ืนฐานในฐานะผูถื้อหุน้ไม่แตกต่างกนั 

 

การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้  

ในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ าปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ ้นทุกฝ่าย              

อยา่งเท่าเทียมกนั รายละเอียดดงัน้ี  

1. บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ 

แต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัประจ าปี ในปี 2558 บริษัทไดเ้ผยแพรจ่ดหมายถึงผูถื้อหุน้ผ่านระบบของตลาด

หลกัทรพัยเ์พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ล่วงหน้า 3 เดือน 

ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษัทก าหนดและเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบริษัทท่ี www.moongpattana.com/investor  relation 

2. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทั้งรายยอ่ยและนักลงทุนสถาบนัรว่มประชุมผูถื้อหุน้ โดยเลือก 

สถานท่ีการคมนาคมสะดวก เพ่ือส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เดินทางเขา้รว่มประชุมไดห้ลายช่องทาง  

3. บริษัทไดแ้จง้ก าหนดการประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ  

รวมทั้งกฏเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาด

หลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท www.moongpattana.com/investor relation เพ่ือใหผู้้ถือหุน้

ทราบล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวนัประชุม 

4. บริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหน้า 14 วนั 

ก่อนวนัประชุม 

5. การเพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 บริษัทไม่ 

มีการเพ่ิมวาระการประชุมในวนัประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ไวล้่วงหน้า 

6. การมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชุมแทนส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมเองไม่ได ้สามารถมอบฉนัทะให ้

บุคคลอ่ืนเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ท่ีบริษัทแนบไปพรอ้ม

กบัหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางในการออกเสียงได ้นอกเหนือจากน้ันบริษัทไดเ้สนอทางเลือก

โดยการแจง้ช่ือกรรมอิสระจ านวน 2 ท่าน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไม่ไดม้อบอ านาจใหบุ้คคลดังกล่าวเขา้ร่วม

ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 มีผูถื้อหุน้มอบอ านาจใหก้รรมการอิสระ

ของบริษัททั้งหมด 1 ราย จ านวนหุน้ 4,800 หุน้   

7. การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใชว้ธีิ 

ลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุน้ มีคะแนนหน่ึงเสียงโดยจะใชบ้ัตรลงคะแนนเสียง เพ่ือความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได ้ 

 

http://www.moongpattana.com/investor
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8. การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2558 ระเบียบวาระท่ี 5 อนุมติัแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษัท

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทไดเ้ก็บบัตรลงคะแนนเสียง

จากผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีเขา้รว่มประชุม ทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็น หรืองดออกเสียง  

 

มาตรการป้องกนักรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

 

 การเขา้ถึงขอ้มูลของบริษัท  

  บริษัทจะไม่เลือกปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลของบริษัท 

ในระดบัท่ีเท่าเทียมกนัผูถื้อหุน้รายยอ่ย และผูถื้อหุน้สถาบนั ตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

และไดร้บัขอ้มูลเพียงพอตามท่ีบริษัทเปิดเผยช่องทางต่างๆ มีดงัน้ี  

        โทรศพัท ์: 02-361 9009 ต่อ 152  

        เวบ็ไซต ์:  www.moongpattana.com 

        แผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์: ir@moongpattana.com 

 

            ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร จะเป็นผู้ล่วงรูข้อ้มูลภายในเชิงลึก และทีมงานผู้บริหารระดับสูงของบริษัท               

(Top Management)จะป็นผู้ล่วงรูห้ลักการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนท่ี

ตัวเองรบัผิดชอบไม่ใหค้วามลับตกไปยงับุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยบริษัทจะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนัยส าคัญท่ียงัไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณชนใหแ้ก่พนักงานท่ีไม่ไดร้บัอนุญาต กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใด (รวมถึงส่ือมวลชน นักวิเคราะห)์ 

จนกวา่ขอ้มูลจะไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ โดยยดึหลกัปฏิบติัดงัน้ี  

1. หา้มผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีล่วงรูข้อ้มูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ใชข้อ้มูลภายใน 

เพ่ือหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอ่ื้นในทางมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้อ่ืน เช่น การซ้ือขายหลกัทรพัยโ์ดย

ใชข้อ้มูลภายใน (Insider Trading) โดยหา้มผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีล่วงรูข้อ้มูลภาย ในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสมัพนัธ์

ซ้ือขายหุน้ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศท่ีมีนัยส าคญั จนกวา่

บริษัทจะไดด้ าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเรียบรอ้ยแลว้  

2. บริษัทจะส่ือสารขอ้มูลกบันักลงทุน นักวเิคราะห ์ผูเ้ก่ียวขอ้งในการลงทุน และผูถื้อหุน้ผ่านผูแ้ทน 

บริษัทท่ีไดร้บัมอบหมาย ไดแ้ก่ นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ  นางสาวภทัยา            

เทวธีระรตัน์ ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบญัชี โดยมีเจา้หน้าท่ี นักลงทุนสมัพนัธเ์ป็นผูท้ าหน้าท่ีหลกัในการ

ติดต่อประสานงานกบันักวเิคราะห ์นักลงทุน และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการขอ้มูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน             

ฐานะของบริษัทและการด าเนินการใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท  

3. หลีกเล่ียงการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้หรือเป็นประโยชน์ต่อผู ้

หน่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนท่ีจะมีการจดัส่งงบการเงินใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายในระยะเวลา 

1 เดือน(Quiet Period) ก่อนแจง้ผลประกอบการอยา่งเป็นทางการผ่านระบบการจดัส่งขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีประเด็นหรือเหตุการณ์ท่ีท าใหผ้ลประกอบการของบริษัทถูก

คาดการณ์คลาดเคล่ือนอยา่งมีนัยส าคญัจนส่งผลใหผู้ท่ี้น าขอ้มูลไปใชเ้กิดความเขา้ใจผิดไดบ้ริษัทจะด าเนินการเปิดเผย

สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

http://www.moongpattana.com/
mailto:ir@moongpattana.com
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หมวดท่ี 3 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สีย  

    บริษัทมีความมุ่งหวงัท่ีจะสรา้งความมัน่คง และมัง่คัง่ในระยะยาวควบคู่ไปกบัการค านึงถึงผลประโยชน์ของ             

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย จึงไดก้ าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกับผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยใหค้วามส าคัญกับสิทธิท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย          

ควรจะไดร้บั ไม่วา่จะเป็นสิทธิท่ีก าหนดโดยกฏหมาย หรือโดยขอ้ตกลงท่ีท าร่วมกนัก็ตาม ไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

(Code of Conduct) ซ่ึงก าหนดแนวทางความรับผิดชอบ การดูแล และให้ความมัน่ใจว่าผู ้มีส่วนได้เสียจะได้รับ            

ความคุม้ครอง และปฏิบัติดว้ยความเสมอภาคอยา่งเคร่งครดั ทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ ผูบ้ริโภค เจา้หน้ี คู่คา้ พนักงาน คู่แข่ง 

และหน่วยงานก ากับดูแล และเผยแพร่ไวใ้น Website ของบริษัทรวมถึงพัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุน และกระตุ้นให ้              

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท าหน้าท่ีในการมีส่วนรว่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. นโยบายการปฏิบติั และความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

                 เป็นนโยบายของบริษัทในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัและปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเต็มความสามารถ  

เพ่ือสรา้งผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ซ่ึงบริษัทไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเพ่ือสนับสนุนนโยบาย

ดงักล่าว ดงัน้ี 

1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ย

ความสุจริตใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

1.2 รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสถานการณ์ของบริษัทแนวโน้มในอนาคตทั้งด้านบวกและลบ ด้วย

เหตุผลสนับสนุนอยา่งเพียงพอโดยสม า่เสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 

1.3 จดัใหมี้ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจดัท าเว็บไซด์ของบริษัทใหผู้ถื้อหุน้

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก และจดัท าขอ้มูลดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษ 

1.4 จดัใหมี้ช่องทางส าหรบัการแจง้เบาะแสการกระท าท่ีไม่สุจริต หรือขอ้รอ้งเรียนต่างๆ คือ 

          ไปรษณียผ่์าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

  32 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด 

  แขวงบางนา  เขตบางนา 

  กรุงเทพฯ 10260 

    โทรศพัท ์ 02 361 9009 ต่อ 115 

    อีเมล ์ ind.director@moongpattana.com 

 

 โดยมีกระบวนการตอบสนองขอ้รอ้งเรียน การคุม้ครองผูร้อ้งเรียน รวมถึงแจง้ผลการด าเนินการต่อผู้

รอ้งเรียนอยา่งเป็นระบบและยุติธรรม ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบการรบัขอ้รอ้งเรียนของบริษัท 

1.5 ก าหนดใหมี้การปกป้องพนักงาน หรือผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผิด โดยการไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้  

กรณีท่ีมีการสอบสวนการกระท าผิดน้ันๆ 

1.6 จดัใหมี้การอ านวยความสะดวก และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเป็นนักลงทุนสถาบนั เขา้รว่มประชุม 

ผูถื้อหุน้ทุกครั้ง 

1.7 ดูแลไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

โดยใชข้อ้มูลใดๆ ขององคก์ร ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

mailto:ind.director@moongpattana.com


แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

  

 
หน้า 69 ของ 110                                   รับรองโดยนางสาวสวุรรณา โชคดอีนันต ์  
 

 

2.  นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ ผูบ้ริโภค  

       2.1 มุ่งมัน่ในการพฒันา และส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงตรงตามความตอ้งการ 

ของลูกคา้ ภายใตเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ในทุกขั้นตอน  

       2.2 ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีถูกตอ้ง มุ่งมัน่ใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน์สูงสุดทั้งดา้น 

คุณภาพ และราคาเป็นธรรม 

       2.3 รกัษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ รวมถึงไม่น าขอ้มูลไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้ 

เก่ียวขอ้งอ่ืนโดยมิชอบ 

       2.4 ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพ่ือสรา้งความพึงพอใจสูงสุด 

แก่ลูกคา้ 

       2.5 จดัใหมี้กระบวนการเพ่ือรบัปัญหาและขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ และด าเนินการอยา่งดีท่ีสุดเพ่ือให ้

ลูกคา้ไดร้บัการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจดัท าแบบประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือน ามาปรบัปรุง

และพฒันาสินคา้และบริการต่อไป 

       2.6 ไม่จา่ยผลประโยชน์ใดๆ ใหลู้กคา้ เพ่ือเป็นการใหไ้ดม้าหรือแยง่ชิงลูกคา้มาโดยการใชว้ธีิการท่ี 

ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 

 3.  นโยบายการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

   3.1 ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ี 

เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 

                 3.2 ปฏิบติัตามสญัญาขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเครง่ครดั กรณีท่ีไมส่ามารถ 

ปฏิบติัไดต้อ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหน้า เพ่ือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนั ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

3.3 ไม่เรียก รบั หรือจา่ยผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตทางการคา้ในการเจรจาต่อรองธุรกิจกบัเจา้หน้ี 

3.4 รายงานภาระหน้ีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ีเม่ือมีการรอ้งขอ 

 

    4.  นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้ 

 คู่คา้ของบริษัท หมายถึงกิจการหรือบุคคลท่ีติดต่อการคา้กบับริษัทเช่น ผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ 

บริษัท ลูกคา้ในระดับองค์กร สถาบันการเงินท่ีบริษัทท ารายการฝากเงินหรือกูย้ืมเงิน หรือบริษัทประกันภัยเป็นตน้            

โดยมีขอ้พึงปฏิบติัดงัน้ี 

      4.1 บริษัทจะปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมโดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดร้บัผลตอบ 

แทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 

4.2 บริษัทพึงละเวน้การเรียกรอ้ง การรบัหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมสุ่จริตในการเจรจาต่อรอง 

ทางธุรกิจหรือในการติดต่อการคา้กบัคู่คา้ 

4.3 บริษัทพึงปฏิบติัตามสญัญา หรือเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกนัไวก้บัคู่คา้อยา่งเครง่ครดั หากไม่ 

สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใด จะแจง้ใหคู้่คา้ทราบทนัที 

4.4 บริษัทก าหนดนโยบายในการคดัเลือกคู่คา้ส าหรบัการจดัซ้ือจดัจา้ง เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน และ 

เป็นธรรมโดยไดร้บัการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทและจะมีการทบทวนนโยบายเพ่ือความ

เหมาะสมตามสถานการณ ์
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5. นโยบายการปฏิบติัต่อพนักงาน 

     บริษัทตระหนักวา่พนักงานเป็นทรพัยากรท่ีมีคุณค่ายิง่และเป็นปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จของการ 

บรรลุเป้าหมายของบริษัท จึงก าหนดเป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะใหก้ารปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาสการให ้

ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยยดึแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

5.1 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน 

อยา่งเป็นธรรม 

5.2 ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรพัยสิ์นของพนักงาน 

5.3 การแต่งตั้งและโอนยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระท าดว้ยความ 

สุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 

5.4 ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถ และทกัษะของพนักงาน โดยใหโ้อกาส 

พนักงานอยา่งเท่าเทียมและสม า่เสมอ เหมาะสมตามความจ าเป็นของต าแหน่งงานแต่ละระดบั 

5.5 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานอยา่งเครง่ครดั 

5.6 รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรูท้างวชิาชีพของพนักงานจาก 

พนักงานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงการรอ้งทุกขเ์ก่ียวกบัการท างาน ซ่ึงจะไดร้บัการพิจารณาอยา่ง

จริงจงัและแกไ้ขเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย และสรา้งความ สมัพนัธอ์นัดีในการท างานรว่มกนั 

5.7 รกัษาและเสริมสรา้งความสามคัคีและความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัในระหวา่งผูร้ว่มงาน ใหค้วาม 

รว่มมือ และการประสานงานในทางท่ีชอบต่องานและต่อบริษัท 

5.8 เคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืนท่ีอยูใ่นองคก์รเดียวกนั ไม่วพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิด 

ความเสียหายและไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

 

  6.  นโยบายการปฏิบติัตนของพนักงาน และการปฏิบติัต่อพนักงานอ่ืน 

 6.1 ปลูกฝังจิตส านึกในการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานทุกคน ใหป้ฏิบติัหน้าท่ีอยา่งซ่ือสตัย ์สุจริต และ 

โปร่งใส รวมถึงสงัเกตการณ์การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานอ่ืน หากพบการกระท าใดท่ีไม่เหมาะสม หรือทุจริต ใหแ้จง้        

ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

                6.2 เคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืน รวมทั้งฝ่ายจดัการ ไม่วพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความ 

 เสียหาย และไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

     6.3 พึงปฏิบติัต่อพนักงานอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนอยา่งสุภาพโดยเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั แมว้า่จะมี 

ความแตกต่างในสญัชาติ เช้ือชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลกัความเช่ือ สถานภาพทางสงัคมหรือโรคภยัไขเ้จ็บ 

6.4 ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระท าการใดๆ  

อนัเป็นการไม่เคารพนับถือผูบ้งัคบับญัชา 

6.5 พึงเป็นผูมี้วนัิย และประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษัทและประเพณีอนัดีงามไม่วา่จะระบุ 

ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม 

6.6 รว่มสรา้งและรกัษาบรรยากาศแหง่ความสามคัคีและความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัในระหวา่ง 

ผูร้ว่มงาน 

6.7 งดเวน้การใหห้รือแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือส่ือมวลชน หรือการกระท าใดๆ            

อนัอาจกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัทหรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลงัได ้
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7. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แขง่ทางการคา้ 

7.1 พึงส่งเสริมใหเ้กิดการเติบโตของตลาดหรืออุตสาหกรรมท่ีบริษัทประกอบกิจการอยูโ่ดยยึดมัน่ใน         

การด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ภายใตก้รอบของกฏหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

7.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

7.3 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แขง่ทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย โดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 

7.4 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของคู่แขง่ทางการคา้ 

 

8. นโยบายการปฏิบติัต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 

    8.1 ปฏิบติัและควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเครง่ครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี  

ออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 

    8.2 งดเวน้การกระท าใดๆ อนัจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าใหเ้กิด 

การหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 

    8.3 ใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแล และรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติั 

ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานน้ัน 

 

9.  นโยบายการปฏิบติัต่อสงัคมและส่วนรวม 

9.1 รบัผิดชอบและยดึมัน่ในการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ี 

องคก์รตั้งถ่ินฐานอยู ่

  9.2 สนับสนุนและด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์และสรา้งสรรคต่์อชุมชนสงัคมและส่ิงแวด-  

ลอ้มอยา่งสม า่เสมอ 

  9.3 ป้องกนัอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยของพนักงานอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังาน 

ในหน้าท่ี 

  9.4 ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและอยา่งมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ 

ชุมชนอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัทโดยใหค้วามรว่มมืออยา่งเต็มท่ีกบัเจา้หน้าท่ีภาครฐัและหน่วยงาน             

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส  

    คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัของขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผูถื้อ

หุน้ นักลงทุนรายย่อย และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ จึงก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัททั้งขอ้มูลทาง

การเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบ               

SET Community Portal ของตลาดหลักทรพัยฯ์ และ Website ของบริษัทเป็นตน้ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย มีความเท่า

เทียมกนั และน่าเช่ือถือ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการก ากบัดูแลบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนของหน่วยงานก ากบัดูแล

ต่างๆ จึงไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทรว่มกนัพิจารณาก าหนดแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูล และความโปรง่ใสใน

จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดก้ าหนดไว ้รวมถึงส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน

ทุกคนปฏิบติัตามอยา่งเครง่ครดั 
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2. คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหมี้การรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่าง

ครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลา  

3. คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายบริหารความเส่ียง เพ่ือสรา้งความ

มัน่ใจในการตดัสินใจลงทุนของผูถื้อหุน้ นักลงทุน และนักวเิคราะห ์

4. คณะกรรมการบริษัทจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ             

แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 

5. คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณา และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความ

เป็นอิสระใหท้ าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทรวมทั้งจัดการประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย 

อยา่งน้อยปีละครั้ง 

6. จัดใหมี้นักลงทุนสัมพันธ์ซ่ึงท าหน้าท่ีบริหารจัดการขอ้มูลและสารสนเทศของบริษัทเพ่ือเผยแพร่ใหแ้ก่            

ผู ้ ท่ี ต้องการข้อมู ล  ไม่ ว่าจะเป็น ผู้ ถื อหุ ้น  นั กวิ เคราะห์หลักทรัพย์  ห รือนักลงทุน  ซ่ึ งสามารถติด ต่อได้ ท่ี                           

อีเมลนั์กลงทุนสมัพนัธ ์ir@moongpattana.com 

 

 

กิจกรรมนักลงทุนสมัพนัธ ์ประจ  าปี 2558  

- จดัประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558   

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 

 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 

- ร่วมงาน Mai Forum 2015 วัน ท่ี  1 กรกฏาคม 2558 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ             

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ  

- Opportunity Day ไตรมาสท่ี 3/58 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 

2558 โดยไดน้ าขอ้มูลทั้งหมดเผยแพรไ่วใ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทท่ี www.moongpattana.com  
บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธซ่ึ์งผูถื้อหุน้และบุคคลอ่ืนสามารถติดต่อไดท่ี้  

 

 

คุณภทัยา เทวธีระรตัน์ : เลขานุการบริษัท  

คุณศศิธร เลอสุมิตรกุล : นักลงทุนสมัพนัธ ์

โทรศพัท ์: +662 361 9009 ต่อ 152 

โทรสาร :  +662 361 9025 

           อีเมล ์:   ir@moongpattana.com 

 

 

mailto:ir@moongpattana.com
http://www.moongpattana.com/
mailto:ir@moongpattana.com
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           จดหมาย  

 เลขานุการบริษัท 

 บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

 เลขท่ี 32 ซอยบางนาตราด 25 ถนนบางนาตราด  

           แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 

 

 หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

 โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

บริษัทก าหนดใหมี้คณะกรรมการบริษัทในการกลัน่กรองและศึกษาแนวทางการก ากบัและการบริหารงาน

ของบริษัท โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือก ากับดูแล            

ใหด้ าเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งและโปรง่ใส  

 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายทั้ งในด้านทักษะและ

ประสบการณ์ มีความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท โดยบริษัทไดก้ าหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการ            

ไวด้งัน้ี  

- มีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน  

- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ประกอบดว้ยผูมี้ความรูเ้ก่ียวกับดา้น

ธุรกิจและผูมี้ความรูด้า้นบญัชีการเงิน  

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากัด (มหาชน)                 

มีจ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย  

       กรรมการอิสระ   3  ท่าน 

                 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  3  ท่าน  

                 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  1  ท่าน 

 

การจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและบุคลลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  

บริษัทก าหนดใหมี้การจดัท าแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือใหเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการก ากบัดูแลดา้นการมีส่วนไดเ้สียในระดบักรรมการ และผูบ้ริหารระดับสูง โดยก าหนดให้

กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งจดัท าแบบรายงานดังกล่าว และก าหนดใหเ้ลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีจดัเก็บ รวบรวม ใชใ้น

การตรวจสอบและก ากับดูแลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หากมีการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งรายงาน

การเปล่ียนแปลงใหเ้ลขานุการบริษัทรบัทราบการเปล่ียนแปลงน้ัน  
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การจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัย ์ 

เพ่ือก ากบัดูแลดา้นการใชข้อ้มูลภายใน บริษัทไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรส

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์อง บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรบัโอน รวมทั้งมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งรายงานการซ้ือ- ขายหุน้ / ถือครอง

หลักทรพัยข์องบริษัทของกรรมการใหท้ราบในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยทุกส้ินไตรมาสและส้ิ นปี

ส านักเลขานุการบริษัทจะท าหนังสือแจง้หา้มไม่ใหก้รรมการผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดร้บัขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูล

ภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง และซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วง 45 วนัตั้งแต่วนัปิดงบ

จนถึงวนัแจง้งบต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ คือ ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพรต่่อสาธารณชน เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มูล

ภายในไปใชใ้นทางมิชอบ ทั้งน้ี ในระหวา่งปีท่ีผ่านมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามอยา่งเครง่ครดั  

 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

      คณะกรรมการบริษัท ไดส้่งเสริมสนับสนุนใหมี้การฝึกอบรม และการใหค้วามรูท่ี้เก่ียวขอ้งแก่กรรมการและ

ผูบ้ริหาร เพ่ือ ใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง อาทิ ส่งเสริมใหมี้การพบปะระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดับสูง   เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกนั  ส่งเสริมใหจ้ดัท าแผนพัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารระดับกรรมการ

ผูอ้ านวยการ  รองกรรมการผูอ้ านวยการ ฯลฯ  โดยมอบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษย์  ติดตามการจดัท าแผนสืบทอด

ต าแหน่งงานของกรรมการผูอ้ านวยการ และรองกรรมการผูอ้ านวยการ เพ่ือมัน่ใจได้ว่าบริษัทมีผูบ้ริหารท่ีมีความรู ้

ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าท่ี ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัท ก าหนดใหมี้แผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร เพ่ือจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 

ประกอบดว้ย ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและผูอ้ านวยการทุกสายงาน 

2. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ประเมินการปฏิบติังานและความรูค้วามสามารถของผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัให ้

สอดคลอ้งเทียบกบัระดบั Competency ท่ีตอ้งการ เพ่ือจดัท าแผนการพฒันารายบุคคลในการลด Competency Gap 

3. มอบหมายใหฝ่้ายบริหารทรพัยก์รมนุษยท์ าหน้าท่ีดูแลติดตามการอบรม และพฒันาความรูค้วามสามารถ 

ของผูสื้บทอดต าแหน่งรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและต าแหน่งผูอ้ านวยการ 

4. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร จดัใหมี้การหมุนเวยีนหน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัสอด  

คลอ้ง และมอบหมายใหผู้บ้ริหารระดบัรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและผูอ้ านวยการเขา้รว่มประชุมคณะ 

กรรมการบริหาร เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจ ประสบการณ์และความพรอ้มในการบริหารองคก์รต่อไปในอนาคต 

5. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รายงานผลการปฏิบติังาน และผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบุคคลของ 

ผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง  

 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทันทีท่ีเขา้รบัด ารงต าแหน่ง โดยครอบคลุม

เน้ือหาการด าเนินธุรกิจทุกดา้นของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท 

เขา้ร่วมสมัมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัท เช่น หลักสูตร 

DAP (Director Accreditation Program) และ DCP (Director Certification Program) ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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           คณะกรรมการบริษัท ไดส้่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบ

การก ากบัดูแลกิจการของบริษัทไดแ้ก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท และผูต้รวจสอบ

ภายใน เพ่ือใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง โดยการเขา้ร่วมอบรมสมัมนาในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง 

ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ หลกัสูตร 

1. นายสุเมธ     เลอสุมิตรกุล  - หลกัสูตร TLCA Executive Development Program รุน่ท่ี 14/2014  

ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน              
(หลกัสูตร วตท. รุน่ท่ี 15/2012) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัร บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ  
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัร บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัร บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและ

ก ากบัดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน่ท่ี 107/2008 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) รุน่ 69/2008ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม  - หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)_2015 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัร บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและ

ก ากบัดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน่ท่ี 181/2013 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) รุน่ท่ี 69/2008  

    ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

3. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์ - หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)_2015 

- หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)_2015 

- หลกัสูตร Commercial Contracts Drafting, Risk Management and 

Tax Aspects, Narit & Associates Ltd._2013 

- หลกัสูตร การจดัท า Business Process และ SOP,สถาบนัเพ่ิมผลผลิต

แหง่ชาติ_2012 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) รุน่ท่ี 96/2012  
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รายช่ือกรรมการ หลกัสูตร 

    ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  หลกัสูตร Successful Formulation & Execution Strategy – SFE ของ  

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)_2011 

4. นางละเอียด  วอ่งวงศภ์พ  - หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)_2015 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน่ท่ี 51/2004

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) รุน่ท่ี 23/2004 

    ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุน่ 22/2008 

    ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

5. นายเทวญั  อุทยัวฒัน์  - หลกัสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)                

รุน่ 25/2015 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (CDC)        

รุน่ 9/2015 (ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนแลว้) 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  

ส านักงานศาลยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุน่ 19/2015 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน่ท่ี 181/2013 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการตรวจสอบ (ACP)  รุน่ท่ี 43/2013 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) รุน่ท่ี 72/2008  

    ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

6. นายมานิต เจียรดิฐ -  หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)_2015 

-  หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน่ท่ี 

   187/2014 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) รุน่ท่ี 87/2011 

    ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุน่ 36/2011 

    ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

7.นายเมธิน    เลอสุมิตรกุล - หลกัสูตรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) รุน่ท่ี 122/2015 

    ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)_2015 
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รายช่ือกรรมการ หลกัสูตร 

-  Investment Laws in Myanmar 2015, Idea Forum Co., Ltd 

-  Transforming Mindsets for Executive Leadership - Boost   

    Accountability, Engagement and Collaboration in your team,  

    Nethelands - Thai Chamber of Commerce (NTCC)_2014 

-  Commercial Contracts Drafting, Risk Management and                

    Tax Aspects, Narit & Associates Ltd._2013 

 

สรุปการประชุมของคณะกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประจ  าปี 2558 

 

ชือ่-สกลุ การ
ประชมุผู ้
ถอืหุน้ 

จ านวนครัง้เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการ 
กรรมการ 
บรษัิท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บรหิาร 

กรรมการ
พจิารณา

คา่ตอบแทน 

อนุกรรมการ
บรหิาร 

ความเสีย่ง 

อนุกรรมการ
สรา้ง 

คณุคา่รว่ม 

1.     นายสเุมธ         เลอสมุติรกลุ 1/1 6/6   12/12       

2.     นางสรุยีพ์ร       อนุวัตรอดุม 1/1 6/6   12/12   4/4   

3.     นางสาวสวุรรณา โชคดอีนันต ์ 1/1 6/6   12/12   4/4 1/1 

4.     นางละเอยีด      วอ่งวงศภ์พ  1/1 6/6 5/5   2/2     

5.     นายมานติ        เจยีรดฐิ  1/1 6/6 5/5   2/2     

6.     นายเทวัญ        อทุัยวัฒน์  1/1 6/6 5/5   2/2     

7.     นายเมธนิ        เลอสมุติรกลุ  1/1 6/6   12/12   4/4   

หมายเหตุ: กรรมการเขา้ร่วมประชุม และมีการแจง้ล่วงหนา้หากติดภารกิจในต่างประเทศ 

 

การประเมินตนเองของกรรมการ  

            บริษัทจดัประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี เพ่ือใหมี้การทบทวนปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยแบบประเมินผล                       

คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกัคือ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. การท าหน้าท่ีของกรรมการ 

5. การท าหน้าท่ีของฝ่ายจดัการ 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหาร  

 

การสรรหาและการแตง่ตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

           ขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดให ้กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยก าหนดใหมี้กรรมการ

บริษัทไม่น้อยกวา่ 5 ท่าน กรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ใน
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กรณีท่ีต าแหน่งวา่งลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวตอ้งออกตามวาระใหก้รรมการบริษัทเป็นผูเ้ลือกผูมี้คุณสมบติั

เหมาะสมเขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมครั้งถดัไป และหากกรรมการคนใดประสงคจ์ะลาออกจากบริษัท ให้

ยืน่หนังสือลาออกโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้งใหก้รรมการ

ออกจากต าแหน่งในสดัส่วน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั

สดัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ีกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้นอกจากการพน้

ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

     1.   ตาย 

2.  ลาออก 

3.  ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

     4.  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามมาตรา 76 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

     5.  ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

     6.  นอกจากการพน้จากต าแหน่งของกรรมการดว้ยเหตุตามท่ีก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัแลว้ 

กรรมการยอ่มพน้จากต าแหน่งเม่ือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการ

กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/3 และจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปมิได ้(มาตรา 

89/4 พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ พ.ศ. 2535)  

 

วิธีการสรรหากรรมการ 

          เน่ืองจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองบุคคลท่ีจะ

แต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่วา่จะเป็นกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุ ้นหรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะ

และประสบการณ์ท่ีจะสรา้งความเขม้แข็งของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตน้

ตามท่ีบริษัทไดก้ าหนดไวด้งัน้ี  

 

วิธีการสรรหากรรมการอิสระ  

           เพ่ือให้กรรมการอิสระของบริษัทมีอิสระอย่างแท้จริงคณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดคุณสมบัติของ

คณะกรรมการอิสระท่ีเขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนดขั้นต า่ของกลต. และตลาดหลกัทรพัย ์ดงัน้ี  

 

คุณสมบติักรรมการอิสระ  

1. ถือหุน้ในบริษัท ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  

บริษัทยอ่ย บริษัทรว่มหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหนั้บรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

เป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลท่ี         

อาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตั้ง)  

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง  

และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอช่ือเป็น

ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มทั้งในดา้น 
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การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ในลักษณะท่ีท าให ้         

ขาดความเป็นอิสระ  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่มหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี 

ความขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านัก

งานสอบบัญชีซ่ึงผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกัดอยู ่

เวน้แต่จะไดพ้นัจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฏหมายหรือท่ี 

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้บัค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ัน เวน้แต่จะไดพ้น้จากมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัยืน่ขอค าอนุญาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งขึ้ นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ  

           ใหก้รรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี นับจากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระน้ันใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป  คณะกรรมการ

บริษัทจะพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว  

 

วิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

           เน่ืองจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดวิธีการสรรหาดว้ยการเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยดูจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในสาขาท่ี

บริษัทด าเนินธุรกิจเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาตั้งเป็นกรรมการบริษัทส่วนหน่ึง และส่วนหน่ึงจะพิจารณาจากกรรมการท่ี

ออกตามก าหนดวาระใหก้ลับเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยดูจากผลการปฏิบัติงาน  

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรอง คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมไดแ้ลว้จะเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวนัประชุมสามญัประจ าปี โดยจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีท่ีมีต าแหน่งกรรมการวา่งลง 

เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น ตายหรือลาออก คณะกรรมการท่ีเหลือสามารถเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนไดใ้นการประชุมคราวถัดไป โดยมิตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือลงมติเลือกตั้ง 

แต่ถา้วาระของกรรมการท่ีว่างลงน้ันเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการจะไม่เลือกกรรมการใหม่เอง จะคอยใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้เลือกก็ได ้มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการเพ่ิมดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนสามารถอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ี

ยงัเหลืออยู ่และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนสามารถอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตน

เขา้รบัต าแหน่งแทน โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการลงมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัต่อไปน้ี  
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         1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียงผูถื้อหุน้

แต่ละคนจะตอ้งใหค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมด เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียง

ใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

         2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใหผู้ถื้อ 

หุน้ลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรรมการทีละคน 

         3. บุคคลท่ีไดร้บัคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีพึง 

เลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี

ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงไดเ้พ่ิมขึ้ นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

         4. กรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือแต่ละรายจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน 

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะน าเสนอขอ้มูลกรรมการพรอ้มไปกบัหนังสือเชิญ

ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา ประกอบดว้ยประวติัการศึกษา การท างาน รวมทั้งการด ารงต าแหน่งกรรมการใน

บริษัทอ่ืน ประสบการณ์ และขอ้พิพาททางกฏหมาย (ถา้มี) และในกรณีท่ีเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้วาระใหก้ลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งอีกครั้งหน่ึง จะมีขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองจ านวนครั้งท่ีเขา้ประชุม รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมาเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้  

         5. บริษัทไดจ้ดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพ่ือใหร้บัทราบถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจ และ 

นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

 

การดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการน าขอ้มูลภายในของบริษัทท่ีมีสาระส าคญัและเป็นขอ้มูล

ท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ัน บริษัทจึงไดมี้การก าหนดนโยบายการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของบริษัทและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งน้ีเพ่ือคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และนักลงทุนราย

ย่อย และเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความโปร่งใสในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน ตลอดจนการเก็บรักษาขอ้มูลภายในใหเ้ป็น

ความลับระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่าน้ัน รวมทั้งก าหนดบทลงโทษอยา่งรา้ยแรงส าหรบัผูท่ี้น าขอ้มูลภายในของบริษัทไปใช้ 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. พนักงานพึงหลีกเล่ียงการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือหรือขายหลักทรพัยข์องบริษัทหรือ

ใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท 

2. พนักงานพึงซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยความโปร่งใส และรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยใ์หบ้ริษัท

รบัทราบโดยทนัทีท่ีมีการซ้ือขาย 

3. พนักงานพึงละเวน้การซ้ือหรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพรง่บการเงิน สถานะของ

บริษัทหรือขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ 

4. พนักงานพึงหลีกเล่ียงการใหข้อ้มูลต่อสาธารณชนโดยไม่มีอ านาจหน้าท่ี เพ่ือป้องกันมิใหบุ้คคลภายนอก

ตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทดว้ยขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง 

    กรรมการและผูบ้ริหารทุกคนได้ลงนามรบัทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือหลักทรพัยข์องตนใน

บริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัย ์ต่อส านักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามมาตรา 59 และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี สจ. 12/2552 เรื่อง
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การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหารและผูส้อบบัญชี รวมทั้ งบทลงโทษตามมาตรา 

275 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 

กรรมการและผูบ้ริหารทุกท่านมีหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรพัยข์องตน รวมถึงคู่สมรสและบุตร               

ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงัน้ี 

 

1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนันับแต่วนัปิดเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ

ประชาชน หรือวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

2. การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัย ์(แบบ 59-2) ทุกครั้งเม่ือมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรบัหลกัทรพัย ์

ภายใน 3 วนันับแต่วนัท่ีเกิดรายการขึ้ น พรอ้มทั้งส่งส าเนารายงานน้ีใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษัทเพ่ือเก็บ

เป็นหลกัฐานทุกครั้ง 

 

นอกจากน้ีคณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการทุกท่านเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสียของตนเอง และผู้เก่ียวขอ้ง                  

ต่อคณะกรรมการ โดยใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผูร้วบรวม และเสนอใหท้บทวนขอ้มูลดงักล่าวทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 
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10.    การจดัท ารายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

เพ่ือยกระดบัการจดัท ารายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนืใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของบริษัท ในปี 2557–2558 

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วม (Corporate Shared Value Committee : CSV)  ได้ประกาศพันธสัญญา และ             

โมเดลในการด าเนินโครงการ  รวมทั้งก าหนดตวัช้ีวดัต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกรอบการจดัท ารายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

(Global Reporting Initiative) กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเน่ือง โดยการปรับเน้ือหาให้สอด คล้องกับ

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม  (Corporate Social Reponsibility Institute : CSRI)             

ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนืแยกต่างหากจากรายงานประจ าปีของบริษัท 

โดยไดพ้ฒันาเน้ือหาเพ่ือใหค้รอบคลุมแนวทางความรบัผิดชอบ ทิศทางองคก์ร ขอ้มูลท่ีจ าเป็นขององคก์ร การ

ก ากบัดูแล ขอบเขตและดัชนีเน้ือหาGRI ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นสงัคม โดยยงัคงยืดมัน่

ในเป้าหมายท่ีจะพัฒนารายงานความยัง่ยืนใหค้รอบคลุมตัวช้ีวดัตามกรอบการจัดท ารายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

(GRI) ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้ไป 
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11.การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดา้นตา่งๆ ดงัน้ี 

 บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท                     

ท าการตรวจสอบระบบการท างานต่างๆของบริษัท เพ่ือมุ่งเน้นใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบั             

การด าเนินธุรกิจ และป้องกนัความเสียหายของบริษัทโดยไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในในดา้นต่างๆ เช่น การ

ควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และ

ระบบการติดตาม  

การรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฝ่ายบริหารก าหนดใหร้ายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม า่เสมอและต่อเน่ือง ส าหรบัผลการตรวจสอบประจ าปี 2558 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือ

ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัประการใด นอกจากน้ีบริษัทฯยงัใหค้วามส าคัญต่อขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่างๆ  เพ่ือ

การพฒันาระบบการควบคุมการปฏิบติังานภายในใหมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  

สาระส าคญัของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การควบคุมภายในองคก์ร 

1.  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติท่ีอยู่บนหลักความซ่ือตรงและการรักษา

จรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีประจ าวนั การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ และการปฏิบติัต่อ

คู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก 

2. คณะกรรมการบริษัท ก ากับดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวดัผลได้ เพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบติังานของพนักงาน โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผูจ้ดัท า และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. ก าหนดใหมี้การทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมาย                  

ไม่ก าหนดเป้าหมายท่ีจะจูงใจหรือใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนท่ีเกินสมควร หรืออาจน าไปสู่การกระท าทุจริต ประพฤติ            

มิชอบ ทั้งน้ีการก าหนดเป้าหมายใหค้ านึงถึงสภาพแวดลอ้มของธุรกิจเป็นส าคญั 

          4.  มีการจดัโครงสรา้งองคก์รท่ีช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวน

ใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 

5. มีการจดัท าจริยธรรม และขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รปัชัน่อันท าใหเ้กิดความเสียหาย 

ต่อองคก์ร 

ส่วนท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 

           1. มีการประเมินความเส่ียงอยา่งสม า่เสมอทั้งความเส่ียงภายในและภายนอก โดยคณะอนุกรรม- การบริหาร

ความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วยผู้บ ริหารจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้น าเสนอการบริหารความเส่ี ยงของบริษัท                          

ใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆไตรมาส  
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2. ก าหนดใหมี้มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียงและมาตรการในการ              

ลดความเส่ียงเหล่าน้ัน 

3. มีการแจง้ใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้รวมถึง

ติดตามผลวา่ไดมี้การปฏิบติัตามมาตรการน้ันๆ 

4. บริษัทปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท 

ส่วนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบติังาน 

1. บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลักษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่าง

เหมาะสม เช่น 

- มีการจดัท านโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ 

และการบริหารทัว่ไปท่ีรดักุม และสามารถป้องกนัการทุจริตได ้

- ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน และ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ หน้าท่ีอนุมติั หน้าท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูล

สารสนเทศ และหน้าท่ีในการดูแลจดัเก็บทรพัยสิ์น ไดอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั 

3. การก าหนดมาตรการท่ีชัดเจนและถูกตอ้ง ในกรณีท่ีบริษัทท าธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว และมีมาตรการท่ีรดักุมเพ่ือติดตามใหก้ารท าธุรกรรมน้ันตอ้งผ่านขั้นตอน

การอนุมติัตามท่ีก าหนดไว ้

4.การก าหนดผูมี้หน้าท่ีอนุมติัจะตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือ

เสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก 

5. กรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว ซ่ึงมี

ผลผูกพนัระยะยาวไปแลว้ จะตอ้งมีการติดตามผลใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้

6. มีการติดตามการท างานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม า่เสมอรวมทั้งก าหนดทิศทางใหบุ้คคล             

ท่ีบริษัทแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทดงักล่าวถือปฏิบติั 

7. มีการก าหนดมาตรการในการป้องกนัมิใหเ้กิดการด าเนินงานของบริษัทท่ีผิดต่อกฎหมายท่ีเก่ียว ขอ้ง เพ่ือ

ลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรกัษาช่ือเสียงของบริษัท 

 

ส่วนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 

1. มีการน าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆอยา่งเพียงพอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

2. กรรมการบริษัท ได้รับหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็น และ

เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอยา่งน้อยภายใน 7 วนั 
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3. รายงานการประชุม มีรายละเอียดตามควรท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบติั

หน้าท่ีของกรรมการ 

4. มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่  

ส่วนท่ี 5 ระบบการติดตาม 

1. บริษัทจัดใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหาร และ

พนักงานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. มีการก าหนดการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ยา่งสม า่เสมอ 

3. มีการก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหผู้ต้รวจ

สอบภายในสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระ และเสนอรายงานไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 

4. เม่ือมีการตรวจพบขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระส าคญั จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือพิจารณาสัง่การแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร 

5. มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ            

อยูเ่สมอ 

6. มีนโยบายใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือ

สงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฏหมาย และมีการกระท าผิดปกติอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะกระทบ ต่อช่ือเสียงและ

ฐานะทางการเงินของบริษัทอยา่งมีนัยส าคญั 

 

  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นดา้นระบบการควบคุมภายในตรงกนั และ         

มีการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนดขึ้ น 

 

บริษัท ได้แ ต่ งตั้ งน างสาวศ รีวรรณ  จึ งสวัส ด์ิ  ด ารงต าแห น่ งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  โดย            

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพิ้จารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง รวมทั้งประเมินผลงานของ

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมินโดยผู้บริหาร             

และฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ ซ่ึงสอดคลอ้งกับความเห็นของ                  

ผูส้อบบญัชีของบริษัท  

 

คณุสมบตัิของผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นหวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยในปรำกฎในเอกสำรแนบ 3 
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12.รายการระหว่างกนั 

ขอ้มูลรายการระหว่างกนั 

รายละเอียดขอ้มูลของรายการระหวา่งบริษัท กบั บริษัทรว่ม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง และ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

กนักบับริษัทซ่ึงเป็นรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึ้ นในปี 2557-2558 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556- 2558 ตาม

รายละเอียดดงัน้ี 
 

บริษัท ไทยพีเจน้ จ  ากดั “TP” 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัทารกภายใตต้ราสินคา้พีเจน้เช่น 

จุกนม ขวดนม ผลิตภณัฑพ์ลาสติก และน ้ายาท าความสะอาดจุกนมและขวดนม 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์        TP เป็นบริษัทรว่มทุนระหวา่งบริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่จากประเทศญ่ีปุ่นและ 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 

47.0 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ และมีกรรมการบริหารร่วมกนั 
 

บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั “PIT” 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผา้เช็ดท าความสะอาดผิวและแผ่นอนามยัส าหรบัซบั

น ้านม  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์        PIT เป็นบริษัทรว่มทุนระหวา่งบริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่จากประเทศญ่ีปุ่นและบริษัท 

มุ่งพัฒนา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 2.5 ของ

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ และมีกรรมการรว่มกนั 
 

บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ  ากดั “YMP” 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ เพ่ือจ าหน่ายทั้ ง

ภายในและต่างประเทศ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์       YMP เป็นบริษัทรว่มทุนระหวา่งบริษัท โยชิโน โคเคียวโช (ประเทศญ่ีปุ่น)และบริษัท 

โนมูระ จิมูโช อ๊ิงค ์(ประเทศญ่ีปุ่น) และบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) โดยบริษัทถือหุ ้นร้อยละ 6.0  ของทุน ท่ีออกและช าระแล้ว และ                

มีกรรมการบริหารรว่มกนั 

บริษัท สุเมธาพร จ  ากดั 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  ประกอบธุรกิจบริการใหค้ าปรึกษาทางธุรกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์       นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม ถือหุน้รอ้ยละ 75 และ 25 

ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ ตามล าดบั 
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รายช่ือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษัทและลกัษณะความสมัพนัธ ์

บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

นายสุเมธ     เลอสุมิตรกุล ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

ในสดัส่วนรอ้ยละ 61.254 

นางสุรียพ์ร   อนุวตัรอุดม ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรว่ม และผูถื้อหุน้ของบริษัท 

ในสดัส่วนรอ้ยละ 1.332 

นายเมธิน     เลอสุมิตรกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และผูถื้อหุน้ของบริษัท ในสดัส่วนรอ้ยละ 4.079 

 

รายการขายสินคา้และบริการตามปกติของธุรกิจ 

ผูข้าย /  

ผูใ้หบ้ริการ 

ผูซ้ื้อ / 

ผูร้บับริการ 
ลกัษณะรายการ / เง่ือนไขท่ีส าคญั 

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

บริษัท 

PIT บริษัท ขายกล่องและฝาปิดพลาสติกใหก้บั PIT โดย

บริษัทก าหนดราคาขายในอตัราตน้ทุนบวกก าไร

ส่วนเพ่ิม ซ่ึงเป็นราคาเดียวกบัลูกคา้รายอ่ืนๆ 

- 2.8 12.4 

YMP บริษัท ด าเนินการจดัหาวตัถุดิบและอุปกรณ์ใน       

การผลิตใหก้บั YMP โดยบริษัทไดร้บัค่าบริการใน

อตัราส่วนรอ้ยละ1.5ของราคาวสัดุหรือบริการ

นอกจากน้ี บริษัทมีรายไดค้่านายหนา้ในอตัราส่วน

รอ้ยละ 0.3 ของราคาสินคา้สุทธิท่ี YMP ขายใหก้บั

ลูกคา้ทั้งหมด ตามสญัญาแต่งตั้งการเป็นตวัแทน

จ าหน่าย* (ปรบัปรุงวนัท่ี 1 มกราคม 2557) 

5.8 6.6 11.6 

TP 

บริษัท 

 

บริษัท ซ้ือผลิตภณัฑก์ลุ่มพีเจน้จาก TP เช่น จุกนม 

ขวดนม น ้ายาท าความสะอาดจุกนมและขวดนม

และอ่ืนๆ  

111.4 92.4 104.1 

PIT บรษัิท ซ้ือผลิตภณัฑพี์เจน้ประเภทผา้เช็ดท าความ

สะอาดผิว และแผ่นซบัน ้านมจาก PIT  

85.4 73.9 89.8 

YMP บริษัท ซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทพลาสติกจาก YMP 

เช่น กล่องและฝาปิดพลาสติก ตลบัใส่แป้ง หวี

ส าหรบัยอ้มสีผม หวัป๊ัมและหวัฉีดกระบอกน ้า  

5.5 35.7 96.5 

 

คุณสุเมธ      

เลอสุมิตรกุล 

บริษัท วา่จา้งส าหรบัใหบ้ริการปรึกษาในฐานะ 

Company Advisory Director 

1.1 - - 

บริษัท เช่าพ้ืนท่ีหอ้งชุดชั้น 18 (บางส่วน) และ 19 

อาคารทศพลแลนด ์เพ่ือใชเ้ป็นส านักงาน 

0.3 - - 

บจก.สุเมธา

พร 

บริษัท วา่จา้งส าหรบัใหบ้ริการปรึกษาทางธุรกิจ  1.2 - - 

* รายการซ้ือขายบางรายการมีการท าสญัญาร่วมกนัในการก าหนดราคาซ้ือขาย 
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ทั้งน้ีการท ารายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทรว่มเป็นการท าการซ้ือขายสินคา้และบริการระหวา่งกนัท่ีราคาตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคาตาม

รายการระหวา่งกนัขา้งตน้ 
 

รายการเงินปันผลรบัจากบริษัทรว่ม 

ผูจ้า่ยเงินปันผล ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการ (ลา้นบาท) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

TP 

บริษัท รบัรายไดเ้งินปันผล 

14.1 14.1 14.1 

PIT 2.5 2.0 2.0 

YMP 2.1 1.7 0.4 

ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของ

ราคาตามรายการระหวา่งกนัขา้งตน้  

รายการยอดคงคา้งระหว่างบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

บุคคล / นิตบุิคคลที่มี

รายการคงคา้งกบับริษทั 
ประเภทรายการ 

มูลค่าของรายการ (ลา้นบาท) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

TP ลูกหน้ีอื่น 1.7 - - 

เจา้หน้ีการคา้ 47.3 27.3 31.3 

PIT ลูกหน้ีการคา้ - - 0.7 

เจา้หน้ีการคา้ 24.1 28.8 29.9 

YMP ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 1.6 1.4 69.9 

เจา้หน้ีการคา้ 1.0 1.1 24.9 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของ

ราคาตามรายการระหวา่งกนัขา้งตน้  

รายการค ้าประกนั  

 ไม่มี  

 

  ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของ

ราคาตามรายการระหวา่งกนัขา้งตน้ 

ความจ  าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

 บริษัทมีการท ารายการระหวา่งกนัอยา่งสมเหตุผลในช่วงท่ีผ่านมา โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทาน

และพิจารณาการท ารายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทรว่ม และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษัทซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดท้ าการสอบทานจากการสอบถามผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ประกอบกบัการพิจารณาจากเอกสาร

ต่างๆ ท่ีทางบริษัทไดจ้ดัเตรียมให ้และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าการ

พิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึ้ นส าหรบังบการเงิน ปี 2556 - 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2556 – 2558 

ตามท่ีบริษัทไดน้ าเสนอและมีมติเห็นชอบตามท่ีบริษัทไดน้ าเสนอน้ัน 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

การอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน บริษัทมีการก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการ

ระหว่างกันไว ้อย่างชัด เจน ซ่ึ งได้รับการอนุมั ติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ ง ท่ี  1/2556 เม่ื อ                         

วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2556 ทั้งน้ี เพ่ือควบคุมการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทหรือบริษัทรว่มกบับุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศหรือ

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทจะจัดให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของ

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึ้ น โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในตลาด และ

มีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดขึ้ นกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้ น บริษัทจะน าบุคคลท่ีมีความรูค้วามช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบัญชี ผูป้ระเมินราคา

ทรพัยสิ์น เป็นตน้ ซ่ึงมีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลท่ีไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เขา้มาพิจารณาและให้

ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัตามแต่กรณี 

นอกจากน้ี บริษัทมีการก าหนดมาตรการไม่ใหผู้บ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการ

อนุมติัรายการท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้ม อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท จะเขา้มาดูแลบริษัทใหป้ฏิบัติ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล การท ารายการเก่ียวโยงและ การไดม้า

หรือจ าหน่ายไปของทรพัยสิ์นท่ีส าคญัของบริษัทหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคม

ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยเคร่งครดั และจะท า

การเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี

ของ บริษัทและเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  

นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทอาจมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นไปตามลักษณะการท า

ธุรกิจการคา้ทัว่ไป และมีเง่ือนไขเป็นไปตามธุรกิจการคา้ปกติ และสามารถอา้งอิงได้กับเง่ือนไขทางธุรกิจประเภท

เดียวกันกับท่ีบริษัทกระท ากับบุคคลภายนอก เช่น การซ้ือขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป การท าสัญญาเช่าอาคาร/

ส านักงาน สัญญาว่าจา้งการจัดการ/การใหบ้ริการ เป็นตน้ โดยรายการระหว่างกันท่ีจะเกิดขึ้ นน้ันเป็นไปเพ่ือความ

จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทโดยมีการก าหนดนโยบายดา้นราคาระหวา่งกันอย่างชัดเจน มีความเป็น

ธรรมและสอดคลอ้งกับราคาตลาด พรอ้มทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑแ์ละใหค้วามเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการท่ีเกิดขึ้ นทุกไตรมาส  

ส าหรบัรายการระหวา่งกนัท่ีมิไดเ้ป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีอาจเกิดขึ้ นในอนาคต บริษัทจะจดัใหมี้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้มาสอบทานการปฏิบัติตามหลกัเกณฑแ์ละแสดงเหตุผลในการท ารายการดังกล่าวก่อนท่ีบริษัทจะเขา้ท า

รายการน้ัน  

 อยา่งไรก็ตาม รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้ นในอนาคต  

คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบัประกาศ 
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ค าสัง่  หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทั้งการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล

การท ารายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นของบริษัทและบริษัทรว่ม ตลอดจนการปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี และผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

 

      13.1 งบการเงิน 

         สรุปรายงานผูส้อบบญัชี 

  รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบริษัทในปี 2556- 2558  ตรวจสอบโดย นายณรงค ์  พนัตาวงษ์  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3315 จากบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากดั ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบ

บญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไข วา่งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป 
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                                             ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ  ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.8        0.5        6.5        1.0        3.9        0.5        

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 137.1    18.5      147.7    21.7      228.5    31.5      

       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -           -           -           -           69.8      9.6        

       กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 129.1    17.4      141.2    20.7      156.6    21.6      

       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1.6)      (0.2)      (1.8)      (0.3)      (4.0)      (0.5)      

  รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 127.5    17.2      139.4    20.4      222.4    30.7      

  ลูกหน้ีอ่ืน 9.6        1.3        8.3        1.2        6.0        0.8        

  สินคา้คงเหลือ 94.5      12.7      68.0      10.0      69.7      9.6        

  สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 10.1      1.4        11.0      1.6        8.3        1.1        

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 245.5  33.1     233.2  34.2     310.4  42.9     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

  เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระค ้าประกนั -           -           -           -           3.1        0.4        

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 338.2    45.6      285.3    41.8      252.9    34.9      

  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 24.9      3.4        24.9      3.7        24.9      3.4        

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 76.4      10.3      77.9      11.4      73.2      10.1      

  อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 22.9      3.1        22.9      3.4        22.9      3.2        

  สินทรพัยไ์มม่ตีัวตน 23.1      3.1        25.7      3.8        24.4      3.4        

  สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 3.7        0.5        3.9        0.6        3.8        0.5        

  สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน

       สิทธิการเช่าอาคาร 6.7        0.9        7.4        1.1        8.0        1.1        

       อ่ืนๆ 0.7        0.1        0.7        0.1        0.6        0.1        

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 496.6  66.9     448.7  65.8     413.9  57.1     

รวมสินทรพัย์ 742.1  100.0  681.9  100.0  724.2  100.0  

รำยกำร

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย)

31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556

 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
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บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ  ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

           

จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

หน้ีสินหมุนเวียน

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 60.0      8.1        57.0      8.4        48.5      6.7        

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 159.2    21.5      154.9    22.7      248.6    34.3      

       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72.4      9.8        57.2      8.4        86.1      11.9      

       กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 27.8      3.7        29.4      4.3        113.3    15.6      

       ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 48.2      6.5        48.8      7.1        36.1      5.0        

       เจา้หน้ีอ่ืน 10.8      1.5        19.5      2.9        13.2      1.8        

  ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

     ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2.7        0.4        3.3        0.5        1.4        0.2        

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจา่ย -           -           -           -           0.3        0.0        

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2.3        0.3        2.5        0.4        3.6        0.5        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 224.2  30.2     217.6  31.9     302.5  41.8     

  หน้ีสินไม่หมุนเวียน

  หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ

     จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5.5        0.7        8.4        1.2        0.8        0.1        

  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 0.0        0.0        -           -           -           -           

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5.3        0.7        10.1      1.5        8.9        1.2        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 10.8     1.5       18.5     2.7       9.7       1.3       

รวมหน้ีสิน 235.0  31.7     236.1  34.6     312.2  43.1     

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนจดทะเบียน 200.0    27.0      120.0    17.6      120.0    16.6      

  ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 144.2    19.4      120.0    17.6      120.0    16.6      

  เงินรบัล่วงหนา้ค่าหุน้ 0.1        0.0        -           -           -           -           

  ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 34.8      4.7        34.8      5.1        34.8      4.8        

  ก าไรสะสม

       จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 13.0      1.8        12.0      1.8        12.0      1.7        

       ยงัไมจ่ดัสรร 315.0    42.4      279.0    40.9      245.3    33.9      

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 507.1  68.3     445.8  65.4     412.1  56.9     

รวมหน้ีสินและส่วนชองผูถื้อหุน้ 742.1  100.0  681.9  100.0  724.2  100.0  

รำยกำร

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย)

31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556

 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
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บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ  ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 
 

จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ

รำยได้

  รายไดจ้ากการขาย 665.6     97.5       693.7     97.1       699.2     95.4       

  รายไดอ่ื้น

       รายไดค้่าเช่า 3.2         0.5         2.0         0.3         3.1         0.4         

       รายไดค้่านายหนา้ 8.4         1.2         10.0       1.4         14.3       1.9         

       เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 4.6         0.7         3.7         0.5         2.4         0.3         

       อ่ืนๆ 0.6         0.1         4.7         0.7         13.8       1.9         

รวมรำยได้ 682.4   100.0   714.1   100.0   732.8   100.0   

ค่ำใชจ้ำ่ย

  ตน้ทุนขาย 312.1     45.7       341.2     47.8       390.2     53.2       

  ค่าใชจ้า่ยในการขาย 211.5     31.0       205.0     28.7       171.7     23.4       

  ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 150.0     22.0       153.4     21.5       163.0     22.2       

รวมค่ำใชจ้ำ่ย 673.6   98.7     699.5   98.0     724.8   98.9     

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

  ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงินและค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ 8.8        1.3        14.6      2.0        7.9        1.1        

  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 68.7       10.1       46.4       6.5         56.4       7.7         

ก ำไรก่อนค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงินและค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ 77.5      11.4      61.0      8.5        64.3      8.8        

  ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน 2.5         0.4         2.3         0.3         1.6         0.2         

ก ำไรก่อนค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ 75.0      11.0      58.7      8.2        62.7      8.6        

  ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 0.3         0.0         1.0         0.1         3.7         0.5         

ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 74.7     10.9     57.7     8.1       59.1     8.1       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี 73.1     10.7     57.7     8.1        59.1     8.1        

ก ำไรสุทธิตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทตอ่หุน้) 0.56     0.48     0.49     

ก ำไรสุทธิตอ่หุน้ปรบัลด (บำทตอ่หุน้) 0.52     0.48     0.49     

รำยกำร

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย)

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

 

 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
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บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ  ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรสุทธิก่อนภาษี 75.0       58.7       62.7          

รายการปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั (จา่ย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 11.8       13.6       11.0          

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (0.2)        (1.5)        2.0            

ค่าเผ่ือลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (0.8)        (5.6)        12.5          

ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 0.1         (0.3)        (0.3)          

ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (0.3)        (3.2)        (0.6)          

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลบั) 0.8         1.2         (0.5)          

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ีรบัรูแ้ลว้ -            -            (3.8)          

เงินปันผลรบัจากการลงทุนในบริษัทอ่ืน (4.6)        (3.7)        (2.4)          

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (68.7)      (46.4)      (56.4)        

ค่าใชจ้า่ยดอกเบ้ีย 2.5         2.3         1.6            

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 15.6       15.0       25.8          

สินทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10.8       82.2       (15.9)        

สินคา้คงเหลือ (25.7)      7.3         (10.0)        

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 1.4         (2.1)        0.2            

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน (0.0)        (0.2)        0.7            

หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4.2         (93.6)      (8.9)          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (0.1)        (1.2)        (0.6)          

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจา่ย (5.6)        -            -               

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 0.6         7.5         (8.6)          

จา่ยดอกเบ้ีย (2.5)        (2.3)        (1.6)          

จา่ยภาษีเงินได้ (0.5)        (1.4)        (2.7)          

เงินสดสุทธิจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (2.4)        3.7         (12.9)        

รำยกำร

งบตรวจสอบ

(แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย)

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
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   บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ  ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ่) 

ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระค ้าประกนัลดลง -            3.1         -               

เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 14.1       14.1       14.1          

เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 4.6         3.7         2.4            

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1.2         4.1         0.7            

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (6.9)        (1.5)        (4.4)          

สินทรพัยไ์มม่ตีัวตนเพิ่มข้ึน (0.5)        (4.1)        (21.0)        

เงินสดสุทธิจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 12.5       19.4       (8.1)          

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มข้ึนสุทธิ 3.0         8.5         27.0          

จา่ยช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (4.0)        (5.0)        (1.8)          

เงินสดรบัจากการเพิ่มทุน 24.1       -            -               

เงินรบัล่วงหนา้ค่าหุน้เพิ่มข้ึน 0.1         -            -               

เงินปันผลจา่ย (36.0)      (24.0)      (24.0)        

เงินสดสุทธิจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (12.8)      (20.5)      1.2           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (2.7)        2.6         (19.8)        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 6.5         3.9         23.7         

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 3.8         6.5         3.9           

รำยกำร

งบตรวจสอบ

(แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย)

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
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 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 1.1        1.1        1.0        

ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 78         80         85         

ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย วนั 100       93         96         

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร

อตัราก าไรขั้นตน้ % 53.1      50.8      44.2      

EBITDA % 13.4      10.8      10.8      

EBIT % 11.6      8.8        9.2        

อตัราก าไรสุทธิ % 11.2      8.3        8.4        

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 14.7      13.0      14.3      

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % 10.1      8.5        8.2        

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % 97.8      74.1      80.7      

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.5        0.5        0.8        

อตัราการจา่ยเงินปันผล % 48.2      41.6      40.6      

ขอ้มูลตอ่หุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท)

มลูค่าหุน้ตามบญัชีต่อหุน้ บาท 3.52      3.72      3.43      

ก าไรสุทธิต่อหุน้ บาท 0.56      0.48      0.49      

เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.30      0.20      0.20      

รำยกำร หน่วย
งบตรวจสอบ
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

 

ภาพรวมการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทด าเนินธุรกิจดา้นการจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคมีสินคา้ส าหรบัแม่และเด็ก

เป็นหลักภายใต้ตราสินค้า “พี เจ ้น” โดยสินค้าพี เจ ้น ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายส่วนหน่ึงจะถูกผลิตโดย               

บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากัด (“TP”) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีเจน้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (“พีเจน้ คอร์ป”) 

ประเทศญ่ีปุ่น กบับริษัท  โดยสินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ จุกนม ขวดนม และถว้ยหดัด่ืม เป็นตน้ นอกจากน้ี สินคา้บางประเภท

ซ่ึงบริษัทเป็นตัวแทนจดัจ าหน่ายจะผลิตโดยบริษัท พีเจน้ อินดัสทรีส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“PIT”) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วม

ทุนกับบริษัท พีเจน้ คอรป์ โดยสินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์เช็ดท าความสะอาดผิว และแผ่นซับน ้านม ส าหรบัสินคา้

ประเภทอ่ืนๆ เช่น กลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาดเด็ก และอุปกรณ์การใหน้มมารดา เป็นตน้ จะเป็นสินคา้ท่ีบริษัทน าเขา้

มาจาก พีเจน้ คอรป์ ซ่ึงเป็นบริษัทผูผ้ลิตสินคา้เด็กพีเจน้ในประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ี บริษัทยงัด าเนินธุรกิจในการเป็นผู้

จดัจ าหน่ายสินคา้อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่สินคา้แม่และเด็ก ไดแ้ก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก กระบอกฉีดน ้ า ภายใตต้ราสินคา้ฟ๊อกก้ี 

(Foggy) และของใชป้ระจ าวนั เช่น ส าลี แปรงสีฟัน และผลิตภัณฑ์เช็ดท าความสะอาดผิว ภายใต้ตราสินคา้ วี-แคร ์           

(V-Care) โดยบริษัทยงัไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้แปรงสีฟัน ภายใตต้ราสินคา้  จอรแ์ดน (Jordan) 

รวมถึงตราสินคา้อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ าพริกตรารุ่งเจริญ และอ่ืนๆ อีกหลายตราสินคา้ นอกจากการร่วมลงทุนใน TP และ             

PIT แลว้ บริษัทยงัร่วมลงทุนในบริษัทโยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั (“YMP”) โดยบริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่าย

สินคา้ของ YMP ใหก้บัลูกคา้ภายในประเทศดว้ย 

ในภาพรวมของผลการด าเนินงานของปี 2558 บริษัทมีรายไดร้วม 751.1 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็น

รอ้ยละ 1.2 ลดลงเล็กน้อย ส าหรบัรายไดจ้ากการขายและรายไดอ่ื้นๆ ปรบัตวัลดลงจากปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 4.0 โดย

เป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑจ์าก 33.2 ลา้นบาท ในปี 2557 เหลือ

เพียง 1 ลา้นบาทในปี 2558 ซ่ึงหากไม่รวมการลดลงของรายไดด้งักล่าว พบวา่ บริษัทมีการเติบโตจากยอดขายใน                         

กลุ่มผลิตภณัฑแ์ม่และเด็ก และสินคา้อุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้ น 4.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.6 ยงัคงรกัษาระดบั

ยอดขายไดไ้ม่ต า่กวา่ปี 2557  

อยา่งไรก็ตามในปี 2558 บริษัทไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มเพ่ิมขึ้ นจาก 46.4 ลา้นบาทใน 

ปี 2557 เป็น 68.7 ลา้นบาทในปี 2558 หรือเพ่ิมขึ้ นคิดเป็นรอ้ยละ 48.1 เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทร่วมท่ี

ปรบัตวัดีขึ้ นอยา่งมากในปี 2558 

บริษัทมีอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่รอ้ยละ 53.1 ปรบัตวัเพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่รอ้ยละ  50.8 

ในดา้นค่าใชจ้า่ยการด าเนินงาน บริษัทมีสดัส่วนของค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหารต่อรายไดจ้ากการขายของบริษัทใน

ปี 2556-2558 คิดเป็นรอ้ยละ 45.6 รอ้ยละ 50.2 และรอ้ยละ 53.0 ตามล าดบั ในปี 2558 บริษัทมีค่าใชจ้า่ยใน 

การขายเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 3.1 ซ่ึงเป็นผลมาจากการส่งเสริมการขาย การเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย และการท าโฆษณา

เพ่ือโปรโมทสินคา้ใหม่ๆ และการท าการตลาดเพ่ือแนะน าสินคา้ใหม่ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัของผูบ้ริโภคมากขึ้ นในปี 2558 
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บริษัทมีก าไรสุทธิตามวธีิส่วนไดเ้สีย อยูท่ี่ 74.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.9 จากรายไดร้วม เพ่ิมขึ้ น

จากปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิอยูท่ี่ 57.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.1 จากรายไดร้วม เพ่ิมขึ้ นจากปี 2557 เป็นเงิน 

17.0 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 29.5 ทั้งน้ี เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้ นของส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทรว่ม และการลดลง

ของรายไดจ้ากการขาย ก าไรสุทธิต่อหุน้เพ่ิมขึ้ นจาก 0.48 บาทต่อหุน้ในปี 2557 เป็น 0.56 บาทต่อหุน้ในปี 2558 

หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 16.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

เม่ือพิจารณาฐานะทางการเงินของบริษัทพบวา่ บริษัทมีสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 เท่ากบั  742.1 

ลา้นบาท โดยการเพ่ิมขึ้ นของสินทรพัย ์ณ ส้ินปี 2558 เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้ นของสินคา้คงเหลือเพ่ือเป็นการส ารอง

สินคา้ใหพ้รอ้มส่งใหลู้กคา้ในช่วงหลงัเทศกาลปีใหม่ ส าหรบัเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลมาจาก

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนท่ีเพ่ิมสูงขึ้ นอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน ส าหรับดา้นหน้ีสินของบริษัท ณ ส้ินปี 2558 บริษัทมี

หน้ีสินรวมเป็นจ านวนเท่ากบั 235.0 ลา้นบาท ซ่ึงอยูใ่นระดับใกลเ้คียงกนัเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงมีหน้ีสินรวม

จ านวน 236.1 ลา้นบาท โดยหน้ีสินหลักประกอบดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินท่ี

เพ่ิมขึ้ นเล็กน้อย ส าหรบัส่วนของผูถื้อหุน้มีจ านวนเพ่ิมขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง ณ ส้ินปี 2558 มีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 507.1 

ลา้นบาท ทั้งน้ี เป็นผลจากการการเพ่ิมขึ้ นของก าไรสุทธิของบริษัทและส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทรว่มท่ีมีแนวโน้มเติบโตขึ้ น

อยา่งต่อเน่ือง 
  

ผลการด าเนินงาน 

  

 รายได ้

รายไดข้องบริษัทประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย รายไดอ่ื้นๆ และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 

โดยในปี 2557 บริษัทมีรายได ้760.5 ลา้นบาท ลดลงเหลือ 751.1 ลา้นบาท ในปี 2558 หรือลดลง 9.4 ลา้นบาท 

หรือลดลงรอ้ยละ 1.2 ของรายไดร้วมในปี 2557 โดยเป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายท่ีปรบัลดลงจาก 

693.7 ลา้นบาทในปี 2557 เหลือ 665.6 ลา้นบาทในปี 2558 หรือลดลง 28.1 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 4.0 ทั้งน้ี 

เป็นผลเน่ืองจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายสินคา้พลาสติกและบรรจุภณัฑท่ี์มีก าไรต า่ดังท่ีกล่าวมาแลว้ และภาวะ

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศไทยท่ีชะลอตวัลงในปี 2558 ทั้งน้ี ถึงแมร้ายไดจ้ากการขายของบริษัทจะปรบัตวั

ลดลงแต่รายไดจ้ากส่วนแบ่งก าไรในบริษัทรว่มในปี 2558 กลบัเพ่ิมสูงขึ้ นจาก 46.4 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 68.7 

ลา้นบาทในปี 2558 เพ่ิมขึ้ น 22.3 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 48.1 ซ่ึงเป็นผลจากผลประกอบการของบริษัทรว่มท่ี

เพ่ิมขึ้ นในปี 2558 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีผ่านมา 

เม่ือพิจารณาแผนภูมิท่ี 1 ซ่ึงแสดงโครงสรา้งรายไดต้ามประเภทของรายไดใ้นปี 2558 พบวา่ รายไดส้่วนใหญ่

ของบริษัทมาจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ม่และเด็กพีเจน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.2 ของรายไดร้วม รองลงมาเป็นรายไดจ้าก

การขายสินคา้อุปโภคบริโภคอ่ืนๆ คิดเป็นรอ้ยละ 17.3 และรายไดอ่ื้นๆ ประกอบดว้ย ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทรว่ม และเงินปันผลจากเงินลงทุน รายไดค้่านายหน้า และรายไดอ่ื้นๆ คิดเป็นรอ้ยละ 11.4 ของรายไดร้วม 

ส าหรบัสดัส่วนรายไดส้่วนท่ีเหลือเป็นรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑ ์คิดเป็นรอ้ยละ 0.1 ของ

รายไดร้วม  
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แผนภูมิท่ี 1. โครงสรา้งรายไดต้ามประเภทของรายไดปี้ 2558 
 

                    
     

                   
     

                
                 

    

                 

 

 

เม่ือพิจารณาการเติบโตของรายไดต้ามประเภทกลุ่มผลิตภณัฑข์องบริษัท พบวา่ในปี 2558  บริษัทมีอตัราการ

เติบโตของรายไดจ้ากการขายกลุ่มสินคา้ส าหรบัแม่และเด็กตราพีเจน้เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนเล็กน้อยคิดเป็นรอ้ยละ 1.0 และ

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใกลเ้คียงกับปี 2557 ทั้งน้ี เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวอย่าง

มากในปี 2558 ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงก าลังซ้ือ รวมถึงรายไดจ้ากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ ์

ลดลงอย่างมากคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 97.0 จากปี 2557 เน่ืองจากนโยบายของบริษัทท่ีจะขายสินคา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้สูง

และไดล้ดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ลงตั้งแต่ปี 2557 เน่ืองจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีก าไร

ขั้นตน้ต า่มากเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑก์ลุ่มอ่ืนๆ  

หากพิจารณารายไดเ้งินปันผลรบัจากการลงทุนในบริษัทอ่ืนพบว่า มีการปรบัตัวสูงขึ้ นเล็กน้อยจากปี 2557 

จ านวน 3.7 ลา้นบาทมาเป็น 4.6 ลา้นบาทในปี 2558 หรือเพ่ิมขึ้ น 0.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 24.3 จากปีก่อน 

           ตารางท่ี 1 ตารางแสดงโครงสรา้งรายได ้ 
 

ประเภทของรายได ้

2558 2557 2556 

 ลา้นบาท   รอ้ยละ   ลา้นบาท   รอ้ยละ   ลา้นบาท   รอ้ยละ  

จ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ม่และเด็ก 534.6 71.2 529.8 69.6 500.3 63.4 

จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 130.0 17.3 130.7 17.2 104.6 13.3 

จ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑ ์   1.0 0.1 33.2 4.4 94.3 12.0 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย1) 68.7 9.2 46.4 6.1 56.4 7.1 

รายไดจ้ากเงินปันผล 2) 4.6 0.6 3.7 0.5 2.4 0.3 

รายไดอ้ื่น3) 12.2 1.6 16.7 2.2 31.1 3.9 

รายไดร้วม 751.1 100.0 760.5 100.0 789.1 100.0 

 

หมายเหตุ :   

             1 ส่วนแบ่งก าไรจาก TP 

  2 เงินปันผลจาก YMP และ PIT 

  3 รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่า, รายไดค้่านายหนา้, ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
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เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน  

จากการท่ีบริษัทถือหุน้ใน YMP ในสดัส่วนรอ้ยละ 6.0 และ ถือหุน้ใน PIT ในสดัส่วนรอ้ยละ 2.5 บริษัทมีรายได้

เงินปันผลจากการลงทุนในบริษัททั้ง 2 แหง่อยา่งสม า่เสมอ และมีสดัส่วนของรายไดจ้ากเงินปันผลเพ่ิมขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง

เช่นกนั โดยไดร้บัเงินปันผลระหวา่งปี 2556-2558 เป็นจ านวนเงิน 2.4 ลา้นบาท, 3.7 ลา้นบาท และ 4.6 ลา้นบาท 

ตามล าดบั 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 

บริษัทไดด้ าเนินการร่วมทุนกับพีเจน้ คอรป์ ในการจดัตั้ง TP เพ่ือใชเ้ป็นฐานในการผลิตสินคา้ส าหรบัแม่และ

เด็กภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ เช่น จุกนม ขวดนม และถว้ยหดัด่ืมนม เป็นตน้ โดยบริษัทถือหุน้ในบริษัทร่วมดังกล่าวคิด 

เป็นรอ้ยละ 47.1 ซ่ึงจากผลการด าเนินงานในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนไดเ้สีย

เท่ากับ 46.4 ลา้นบาท ในปี 2557 เพ่ิมขึ้ นเป็น 68.7 ลา้นบาท ในปี 2558 ทั้งน้ี เน่ืองจากในปี 2558 บริษัท TP มี

ก าไรจากการด าเนินงานดีขึ้ นเม่ือเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีผลประกอบการในปีน้ันอยูใ่นระดับท่ีต า่กวา่ปกติ ทั้งน้ี 

หากพิจารณาส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในปี 2558 เทียบกับปี 2556 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีผลประกอบการของ TP อยู่ใน

เกณฑป์กติ จะพบวา่ในปี 2558 บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 21.8 เม่ือเทียบกบัปี 2556  

 

ตน้ทุนการขาย  

บริษัทมีตน้ทุนการขายสินคา้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นไปตามปริมาณยอดขาย โดยในปี 2557 บริษัทมี

ตน้ทุนขายเท่ากบั 341.2 ลา้นบาท และ 312.1 ลา้นบาทในปี 2558 โดยตน้ทุนขายปรบัตัวลดลงในปี 2558 เป็นผล

จากยอดขายท่ีลดลง ตน้ทุนขายดังกล่าวเม่ือเทียบเป็นสดัส่วนของรายไดจ้ากการขาย ในปี 2557 และ 2558 อยูท่ี่รอ้ย

ละ 49.2 และ 46.9 โดยปรับลดลงมีสาเหตุจากสัดส่วนการขายสินค้าท่ีมีต้นทุนการขายสูงลดลงซ่ึงได้แก่สินค้า

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑต์ามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

           ตารางท่ี 2 ตารางแสดงตน้ทุนการขายและก าไรขั้นตน้ 

จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขาย 534.6 100.0 529.7 100.0 500.3 100.0

ตน้ทุนการขาย 231.1 43.2 232.3 43.9 234.0 46.8

ก าไรขัน้ตน้ 303.5 56.8 297.4 56.1 266.3 53.2

รายไดจ้ากการขาย 130.0 100.0 130.7 100.0 104.6 100.0

ตน้ทุนการขาย 80.1 61.6 76.6 58.6 64.9 62.0

ก าไรขัน้ตน้ 49.9 38.4 54.2 41.4 39.7 38.0

รายไดจ้ากการขาย 1.0 100.0 33.2 100.0 94.3 100.0

ตน้ทุนการขาย 0.9 90.0 32.3 97.2 91.3 96.8

ก าไรขัน้ตน้ 0.1 10.0 0.9 2.8 3.0 3.2

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 665.6 100.0 693.7 100.0 699.2 100.0

รวมตน้ทุนกำรขำย 312.1 46.9 341.2 49.2 390.2 55.8

รวมก ำไรขัน้ตน้ 353.5 53.1 352.5 50.8 309.0 44.2

2. สินคา้อุปโภคบริโภค

ปี 2558

3. ผลิตภณัฑพ์ลาสติก

และบรรจุภณัฑ์

กลุม่ผลิตภณัฑ์

1. สินคา้ส าหรบัแม่และ

เด็กอ่อน "พเีจน้"

ปี 2556ปี 2557

 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
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เม่ือพิจารณาตน้ทุนขายของสินคา้ในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ ์ตามตารางท่ี 2 แสดงตน้ทุนการขายและก าไรขั้นตน้ 

พบว่า สัดส่วนของตน้ทุนขายเทียบกับรายไดจ้ากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็กตราพีเจน้คิดเป็นรอ้ยละ 43.9 ใน             

ปี 2557 ลดลงเหลือรอ้ยละ 43.2 ในปี 2558 ส าหรบักลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคสัดส่วนตน้ทุนการขายเทียบกับ

รายไดจ้ากการขายคิดเป็นรอ้ยละ 58.6 ในปี 2557 เป็น รอ้ยละ 61.6 ในปี 2558  ตน้ทุนการขายท่ีเปล่ียนแปลงของ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้ นอยู่กับสัดส่วนของการขายสินคา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้ไม่เท่ากัน โดยในปี 2558 บริษัทมีการขาย

สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมีตน้ทุนขายสูงในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้ นเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ส าหรบัผลิตภณัฑ์พลาสติก

และบรรจุภณัฑบ์ริษัทมีสดัส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายท่ีค่อนขา้งสูง คิดเป็นรอ้ยละ 97.2 และรอ้ยละ 90.0 ใน

ปี 2557 และ 2558 ตามล าดบั 

 

ก าไรขั้นตน้ 

จากผลการด าเนินงานในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  บริษัทมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมสูงขึ้ นอยา่งต่อเน่ืองจาก 309.0 ลา้นบาท 

352.5 ลา้นบาท และ 353.5 ลา้นบาท ในปี 2556-2558 ตามล าดับ คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีรอ้ยละ 44.2, 50.8 

และ 53.1 ในปี 2556-2558 ตามล าดับ โดยในปี 2558 มีอตัราก าไรขั้นตน้สูงขึ้ นมีสาเหตุจากการเพ่ิมขึ้ นของสดัส่วน

การขายของผลิตภัณฑ์ท่ีมีก าไรขั้นตน้สูง อาทิ สินคา้ส าหรบัแม่และเด็ก และสินคา้อุปโภคบริโภค และการลดลงของ

สดัส่วนการขายของผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑ ์ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  

 

แผนภมิูที่ 2. สดัสว่นก าไรขั้นตน้ตามประเภทผลิตภณัฑปี์ 2558 
 

                

            
       

     

            
            

         
          
           

    

 
 

ในปี 2558 ก าไรขั้นตน้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการขายผลิตภัณฑส์ าหรบัแม่และเด็กตราพีเจน้เป็นจ านวน 

303.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 85.9 ของก าไรขั้นตน้ทั้งหมดของบริษัทรองลงมาเป็นก าไรขั้นตน้จากการขายกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์อุปโภคบริโภค จ านวน 49.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.0 ของก าไรขั้นตน้ทั้งหมด เม่ือพิจารณารายละเอียด

ของอตัราก าไรขั้นตน้ในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ ์ดงัตารางท่ี 2 ขา้งตน้พบวา่ ในปี 2558 อตัราก าไรขั้นตน้จากการขายกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ส าหรับแม่และเด็กพีเจน้ มีการปรบัตัวสูงขึ้ นจากปี 2557 คิดเป็นรอ้ยละ 56.1 มาอยู่ท่ีรอ้ยละ 56.8 ทั้งน้ี 

กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคมีอัตราก าไรขั้นต้นอยู่ท่ีรอ้ยละ 38.4 ซ่ึงลดลงจากปีก่อนท่ีมีอัตราก าไรขั้นต้นอยู่ท่ี                 

รอ้ยละ 41.4 ทั้งน้ี เป็นผลจากสดัส่วนการขายของสินคา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้ต า่เพ่ิมขึ้ นในปี 2558 ส่งผลใหภ้าพรวมสดัส่วน

ของก าไรขั้นตน้เม่ือเทียบกับรายไดจ้ากการขายสินคา้ของบริษัทในปี 2558 มีการปรบัเพ่ิมขึ้ นเล็กน้อย จาก 352.5 

ลา้นบาทใน ปี 2557 เป็น 353.5 ลา้นบาท โดยอัตราก าไรขั้นต้นปรับเพ่ิมขึ้ นจากรอ้ยละ 50.8 ในปี 2557 เป็น                  

รอ้ยละ 53.1 ในปี 2558 
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     ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบริหาร 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมสูงขึ้ นตามการขยายตัวของรายไดจ้ากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ของบริษัทโดยในปี 2556-2558 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเป็นจ านวน 334.7 ลา้นบาท 358.4 

ลา้นบาท และ 361.0 ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึงประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 171.7 ลา้นบาท, 205.0 ลา้น

บาท และ 211.5 ล้านบาท ในปี 2556-2558 ตามล าดับ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ท่ี  163.0 ล้านบาท,                       

153.4 ลา้นบาท และ 149.5 ลา้นบาทในปี 2556-2558 ตามล าดบั 

ทั้งน้ี ในส่วนของค่าใชจ้่ายในการขายท่ีมีการปรบัตัวเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากการท่ีบริษัทเน้นการท า

กิจกรรมส่งเสริมการขายใหก้บัลูกคา้เพ่ิมขึ้ น  เช่น การจดัท าโปรโมชัน่ การใหส้่วนลดพิเศษแก่ลูกคา้เพ่ือเป็นการกระตุน้

ยอดขาย และการเพ่ิมขึ้ นของค่าใชจ้่ายในการน าสินคา้ใหม่เขา้สู่ตลาด รวมถึงการท าการตลาดเพ่ือโปรโมทสินคา้ใหม่ๆ 

ทั้งท่ีเป็นตราสินคา้ของบริษัท ได้แก่ กลุ่มสินคา้ตราวีแคร์ โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มส าลีท่ีมีการประชาสัมพันธ์และ

ส่งเสริมการขายเขม้ขน้ขึ้ นในช่วงกลางปี 2558 และไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดี ซ่ึงท าใหสิ้นคา้กลุ่มส าลีมีอัตราการ

เติบโตสูงกวา่การเติบโตโดยรวมของสินคา้กลุ่มอ่ืนๆ เป็นตน้  

ส าหรบัค่าใชใ้ชจ้่ายในการบริหารลดลงอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี เป็นผลจากบริษัทพยายามควบคุมค่าใชจ้่ายการ

บริหารอยา่งเขม้งวดขึ้ น ประกอบกบัมีการส่งเสริมใหพ้นักงานมีจิตส านึกในการลดตน้ทุน ในปีท่ีผ่านมาก็มีการตั้งเป้าลด

ค่าใชจ้่าย และสามารถบรรลุผลมากกวา่ 100% ของเป้าหมาย ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายดังกล่าวลดลง ถึงแมว้่าในปี 2557 

บริษัทจะมีค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ิมสูงขึ้ น เพ่ือรองรับกับการ

ขยายตัวของธุรกิจ โดยไดมี้การเร่ิมใชร้ะบบในช่วงเดือนมกราคมปี 2557 ท่ีผ่านมา แต่ในภาพรวมค่าใชจ้่ายในการ

บริหารปรบัลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มา ในปี 2558 มีการปรบัลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 2.5 เม่ือเทียบกบั

ปีก่อน และบริษัทยงัคงส่งเสริมรณรงคเ์ร่ืองการลดตน้ทุนใหก้บัพนักงานอยา่งต่อเน่ือง 
 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงรายละเอียดค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 

 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 211.5 58.6 205.0 57.2 171.7 51.3

ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 149.5 41.4 153.4 42.8 163.0 48.7

- ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบัพนักงาน 89.7 24.8 94.4 26.3 107.2 32.0

- ค่าเส่ือมราคา 8.4 2.3 11.6 3.2 11.0 3.3

- อ่ืนๆ 51.4 14.2 47.4 13.2 44.7 13.4

รวมค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน 361.0 100.0 358.4 100.0 334.7 100.0

ประเภทของค่ำใชจ้ำ่ย

255625572558

 

 

ก าไรก่อนหกัค่าใชจ้า่ยทางการเงินและภาษี 

ในปี 2556-2558 บริษัทมีก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและภาษีเท่ากับ 64.3 ลา้นบาท, 61.0 ลา้นบาท 

และ 77.5 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนของก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงิน และภาษีเทียบกบัรายไดร้วมอยูท่ี่

รอ้ยละ  8.8, 8.5 และ 11.4 ตามล าดับ ทั้งน้ี เป็นผลจากในปี 2558 บริษัทไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท TP เพ่ิมขึ้ น 

22.3 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้ นคิดเป็นรอ้ยละ 48 เน่ืองจากผลประกอบการท่ีดีขึ้ นอยา่งมีนัยส าคญัเม่ือเทียบกบัปี 2557  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
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ก าไรสุทธิ  

ก าไรสุทธิในช่วงปี 2556-2558 อยูท่ี่จ านวน 59.1 ลา้นบาท, 57.7 ลา้นบาท และ 74.7 ลา้นบาท ตาม 

ล าดบั ทั้งน้ีสาเหตุท่ีท าใหก้ าไรสุทธิในปี 2558 เพ่ิมขึ้ น 17.0 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 29.5 จากปี 2557 เป็นผล

มาจากส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทรว่มเพ่ิมขึ้ น 22.3 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 48.0 จากปีก่อน และเม่ือพิจารณาจาก

ผลประกอบการแบบเฉพาะกิจการจะพบวา่ในปี 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิลดลง โดยลดลงจาก 25.4 ลา้นบาทในปี 

2557 เป็น 20.2 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง 5.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20.5 มีผลมาจากรายได ้จากการขายในปี 

2558 ท่ีลดลงรอ้ยละ 4.0 เม่ือเทียบกบัปี 2557 และค่าใชจ้า่ยในการขายท่ีเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 3.2 เม่ือเทียบกบัปี 2557 

ถึงแมว้า่อตัราก าไรขั้นตน้จะเพ่ิมสูงขึ้ นและบริษัทมีการควบคุมค่าใชจ้า่ยในการบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ 

ก าไรต่อหุ ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปี 2556-2558 ค านวณได้ในอัตรา 0.49, 0.48 และ 0.56 บาทต่อหุ ้น

ตามล าดับ การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้มีรายละเอียดดังน้ี ในปี 2556-2558 บริษัทไดมี้การจ่ายเงินปันผลอย่าง

ต่อเน่ืองและสม า่เสมอโดยจ่ายในไตรมาสท่ี 2 ของทุกปี โดยจ่าย เป็นจ านวน 24.0, 24.0 และ 36.0 ลา้นบาท ในปี 

2556, 2557 และ 2558 หรือคิดเป็นเงินปันผลจา่ย 0.2, 0.2 และ 0.3 บาทต่อหุน้ จากผลก าไรปีก่อน 

 

ฐานะการเงินของบริษัท  

สินทรพัย ์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรพัยร์วมเท่ากบั  742.1 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นคิดเป็นรอ้ยละ 8.8  จาก

ส้ินปี 2557 โดยสินทรพัยห์ลกัๆ ประกอบดว้ย ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะ

ยาวอ่ืน  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน และสินทรพัยอ่ื์น ๆ สาเหตุการเพ่ิมขึ้ นของสินทรพัย

ในปี 2558 เป็นผลมาจาก สินคา้คงเหลือปรบัเพ่ิมขึ้ น 26.5 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 39.0 เม่ือเทียบกบัปี 2557 

เป็นผลจากการส ารองสินคา้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่พบว่าลูกคา้มีการชะลอรบัสินคา้ ท าใหร้ายไดจ้ากการขายโดยรวม

ส าหรบัปี 2558 ลดลงต า่กว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมขึ้ นของสินคา้คงเหลือน้ีมีลักษณะชัว่คราว 

และมีการส่งมอบสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคดีขึ้ นในช่วงตน้ปี 2559 น้ีแลว้ ส าหรบัเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมท่ีเพ่ิมขึ้ นเป็นผลมาจากก าไรท่ีเพ่ิมขึ้ นจาก 285.3 ลา้นบาท เป็น 338.2 ลา้นบาทในปี 2557 และ 2558 

คิดเป็นจ านวนเงินลงทุนในบริษัทรว่ม ระหวา่งปี ท่ีเพ่ิมขึ้ น 52.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 18.5 

 

ลกูหน้ีการคา้  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีลูกหน้ีการค้าสุทธิเท่ากับ 127.5 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2557 

จ านวน 11.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.5 ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลงในปี 2558 เม่ือเทียบกบั

ปี 2557 และการบริหารจดัการลูกหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 

โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้ของกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกัน และส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีประเภท

โมเดิรน์เทรด (Modern Trade) กล่าวคือ เป็นรา้นคา้ประเภทไฮเปอรม์ารเ์ก็ต เช่น โลตัส บ๊ิกซี และหา้งสรรพสินคา้ เช่น 

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั โรบินสนั เป็นตน้ โดยมีอายุระยะเวลาการใหเ้ครดิตประมาณ 60-75 วนั ขึ้ นอยูก่บัเครดิตของ

ลูกคา้แต่ละราย นอกจากน้ียงัรวมถึงลูกหน้ีประเภทรา้นคา้ส่งรา้นคา้ปลีกทัว่ไป ทั้งในกรุงเทพฯ และรา้นในต่างจงัหวดั 

ซ่ึงบริษัทใหเ้ครดิตประมาณ 30-60 วนั เม่ือพิจารณาอายุของลูกหน้ีการคา้ของบริษัทพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ียงั     

ไม่ครบก าหนดช าระเงิน คิดเป็นรอ้ยละ 70.6 ของลูกหน้ีการคา้รวม ส าหรบันโยบายการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญของ

บริษัทโดยทัว่ไปจะพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และการวิเคราะห์ขอ้มูลของลูกหน้ี  เช่น ขอ้มูลการซ้ือ และ
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ประวติัการช าระเงินของลูกหน้ี  เพ่ือใหท้ราบถึงสถานะของกิจการ และสถานะทางการเงินของลูกหน้ี   นอกจากน้ีบริษัท

ฯยงัมีการพิจารณาปรบัลดหรือเพ่ิมวงเงินสินเช่ือของลูกคา้ เป็นราย ๆ ประจ าทุกปี  และยงัก าหนดมาตรการส าหรบั

ลูกหน้ีท่ีจ่ายช าระล่าชา้เกินก าหนด   เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท  และหากปรากฏวา่ลูกหน้ี

รายใดมีอายุการช าระหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระมากกวา่ 90 วนัขึ้ นไป บริษัทจะเร่ิมพิจารณาตั้งส ารองหน้ีสงสยัจะสูญ ซ่ึง ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทไดต้ั้งส ารองเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเป็นจ านวน 1.6 ลา้นบาท ซึ่งเม่ือเทียบกบัปี 2557 โดย

ลดลงจาก 1.8 ลา้นบาทหรือลดลงรอ้ยละ 11.1 แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทมีการบริหารลูกหน้ีการคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ

มากขึ้ นเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

                   ตารางท่ี 4  ตารางแสดงอายุลกูหน้ีการคา้               

                                                                                      (หน่วย: ลา้นบาท) 

อายลุกูหน้ีการคา้ 

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สีย) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั  

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 89.6 99.3 106.2 

คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 37.5 39.6 46.7 

คา้งช าระ 3 - 6 เดือน 0.7 0.7 0.4 

คา้งช าระ 6 - 12 เดือน 0.3 0.3 0.7 

คา้งช าระเกิน 12 เดือนข้ึนไป 1.0 1.3 2.6 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเกีย่วขอ้งกนั  

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 0.0 0.0 69.8 

รวมลูกหน้ีการคา้ 129.1 141.2 226.4 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1.6 1.8 4.0 

ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 127.5 139.4 222.4 

 

                ตารางท่ี 5  ตารางแสดงนโยบายการตั้งส  ารองหน้ีสงสยัจะสูญ 

อายุลกูหน้ีการคา้ อตัรารอ้ยละส ารองหน้ีสงสยัจะสูญ 

คา้งช าระ 3-4 เดือน 40 

คา้งช าระ 4-5 เดือน 50 

คา้งช าระ 5-6 เดือน 60 

คา้งช าระ 6 เดือน - 1 ปี 80 

คา้งช าระเกิน 1 ปีขึ้ นไป 100 

 

สินคา้คงเหลือ  

บริษัทมีสินคา้คงเหลือสุทธิเท่ากับ 94.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นสัดส่วนของสินคา้

คงเหลือเทียบกบัสินทรพัยร์วมอยูท่ี่รอ้ยละ 12.7 และเพ่ิมขึ้ นจากส้ินปี 2557 รอ้ยละ 39.0 ทั้งน้ีเน่ืองจาก บริษัทมีการ

ส ารองสินคา้คงคลงัท่ีเพ่ิมขึ้ นในช่วงปลายปี 2558  ประกอบกบับริษัทมีสินคา้ระหวา่งบรรจุและมีการน าเขา้สินคา้จาก 
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ต่างประเทศเพ่ือพรอ้มขายในตน้ปี 2559 ส่งผลใหภ้าพรวมของสินคา้คงคลงัในช่วงปลายปีสูงขึ้ นเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

เม่ือพิจารณารายละเอียดของสินคา้คงเหลือ ดังตารางดา้นล่าง พบวา่ สินคา้คงเหลือของบริษัทสามารถแบ่งได้

เป็น สินคา้ส าเร็จรูป สินคา้ระหวา่งบรรจุ ภาชนะบรรจุและหีบห่อ และสินคา้ระหวา่งทาง โดยสินคา้คงเหลือของบริษัท

ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ส าเร็จรูปคิดเป็นรอ้ยละ 68.4 ของสินคา้คงเหลือรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 รองลงมา คือ

สินคา้ระหวา่งบรรจุคิดเป็นรอ้ยละ 24.4 ของสินคา้คงเหลือรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

       ตารางท่ี 6 ตารางแสดงยอดสินคา้คงเหลือ 

                                       (หน่วย: ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556

สินคา้ส าเร็จรูป 64.6 48.8 54.4

สินคา้ระหว่างบรรจุ 23.1 14.5 20.8

ภาชนะบรรจุและหบีหอ่ 5.5 4.0 3.7

สินคา้ระหว่างทาง 4.8 5.0 0.7

รวมยอดสินคำ้คงเหลือ 98.0 72.3 79.6

หกั ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 3.5 4.3 9.9

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 94.5 68.0 69.7

งบกำรเงิน (แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย)

สินคำ้คงเหลือ

 
 

 ส าหรบันโยบายการบันทึกบญัชีสินคา้คงเหลือประเภทสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งบรรจุของบริษัทจะแสดง

มูลค่าตามราคาทุนถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต า่กวา่ โดยตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูป

ประกอบดว้ยราคาซ้ือสินคา้  ฟิล์มห่อ กล่องบรรจุภัณฑ์ และค่าภาษีน าเขา้ ค่าประกันภัยสินคา้ทางทะเล  ส าหรบัสินคา้

น าเขา้จากต่างประเทศ  ส่วนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัค านวณจากราคาโดยประมาณท่ีคาดว่าจะขายได้หักดว้ยประมาณการ

ตน้ทุนในการผลิตสินคา้น้ันใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพ่ือใหข้ายสินคา้น้ันได้ ท่ีผ่านมาบริษัทมีการบริหาร

จดัการควบคุมสินคา้คงคลังใหมี้ประสิทธิภาพมาโดยตลอดดว้ยวิธีการจดัเก็บตามระบบ FIFO (First in First out) จดัวาง  

lay out, จัดท าใบควบคุมสินค้าเขา้/ออก  และมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยแผนกควบคุมคุณภาพเป็นระยะ                   

ตามก าหนดเวลา พรอ้มทั้งจดัท ารายงานแจง้รายการสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวออกชา้ใหฝ่้ายการตลาดทราบเป็นประจ าทุก

เดือน  นอกจากน้ีฝ่ายจดัซ้ือและบริหารสินคา้คงคลงัยงัมีการวางแผนการสัง่ซ้ือและการจดัจ าหน่ายร่วมกับฝ่ายการตลาด 

ส าหรบัการตั้งส ารองสินคา้ช ารุด และดอ้ยค่า จะพิจารณาจากประเภทของสินคา้ และอายุของสินคา้คงเหลือท่ีเกินกว่า                

9 เดือนขึ้ นไป  โดยใน ณ ส้ินปี 2558 บริษัทไดต้ั้งค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 3.5 ลา้นบาท 

ซ่ึงลดลงจากปี 2557 จ านวน 0.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18.6 แสดงใหเ้ห็นว่าการบริหารจดัการสินคา้คงคลังของ

บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 
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                   ตารางท่ี 7 ตารางแสดงอายุสินคา้คงเหลือ 

                                                                                          (หน่วย: ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556

1 – 90 วนั 65.3 47.0 51.2

91 – 180 วนั 0.0 0.0 8.9

181 – 270 วนั 21.0 11.2 2.6

271 – 365 วนั 0.7 3.2 4.0

1 ปีข้ึนไป 6.2 5.9 12.2

สินคา้ระหว่างทาง 4.8 5.0 0.7

มูลค่ำสินคำ้คงเหลือรวม 98.0 72.3 79.6

หกั ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 3.5 4.3 9.9

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 94.5 68.0 69.7

อำยุสินคำ้คงเหลือ

งบกำรเงิน (แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย)

 

                  ตารางท่ี 8   ตารางแสดงนโยบายการตั้งค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
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เงินลงทุนในบริษัทรว่ม 

 บริษัทถือหุน้ใน TP รอ้ยละ 47 ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นจ านวน

เท่ากบั 338.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 45.6 ของสินทรพัยร์วม และ เพ่ิมขึ้ นจากส้ินปี 2557 เท่ากบั 52.9 ลา้นบาท 

เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 18.5 โดยเกิดจากการรบัรูร้ายไดจ้ากส่วนแบ่งก าไรตามวธีิส่วนไดเ้สียจากผลประกอบการของบริษัทรว่ม 

 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 บริษัทมีการลงทุนใน YMP และ PIT ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนของผูถื้อหุน้ในบริษัทดังกล่าว อยู่ท่ีรอ้ยละ 6.0 และ 2.5 

ตามล าดับ โดยเงินลงทุนดังกล่าว บริษัทจะบนัทึกตามวธีิราคาทุน ซ่ึงเงินลงทุนระยะยาวมีจ านวนคงท่ีเท่ากบั 24.9 ลา้น

บาท 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุ์ทธิ และอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รวมถึงอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุนของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร

และส่วนปรบัปรุงอาคาร และยานพาหนะ รวมถึงอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมี

สินทรพัยถ์าวรเป็นจ านวน 99.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.4 ของสินทรพัยร์วม   

  

สภาพคล่องและแหล่งท่ีมาของเงินทุนบริษัท 

กระแสเงินสด   

            ตารางที่ 9  ตารางแสดงกระแสเงินสด 

     

รำยกำร ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (2.4) 3.7 (12.9)

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 12.5 19.4 (8.1)

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (12.8) (20.5) 1.2

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2.7) 2.6 (19.8)
 

 

เม่ือพิจารณากระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมจากการด าเนินงานในช่วงปี 2556-2558 พบวา่ บริษัทมีกระแส

เงินสดสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากับ -12.9 ลา้นบาท, 3.7 ลา้นบาท และ -2.4 ลา้นบาท ตามล าดับ ทั้งน้ี ในปี 

2558 มีการเพ่ิมขึ้ นของ สินคา้คงเหลือจ านวน 25.7 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานติดลบ -2.4 

ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจาก 6.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เหลือ                

3.8 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  

ในช่วงปี 2556-2558 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.0, 1.1 และ 1.1 เท่า ตามล าดับ นอกจากน้ี 

ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียอยู่ท่ี 85 วนั, 80 วนั และ 78 วนั ในปี 2556-2558 ตามล าดับ เน่ืองจากบริษัทไดเ้พ่ิม

ความเขม้งวดในการติดตามการช าระหน้ีจากลูกหน้ีส่งผลใหร้ะยะเวลาเก็บหน้ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

ส่วนระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียอยูท่ี่ 96 วนั, 93 วนั และ 100 วนัในปี 2556-2558  ตามล าดับ ทั้งน้ีใน 

ปี 2558 ถึงแมว้า่บริษัทจะมีการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเห็นไดจ้ากค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า

สินคา้คงเหลือก็ปรบัลดลงจากปีก่อนแลว้ก็ตาม แต่เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง ประกอบกบัสินคา้ระหวา่งผลิต

และสินคา้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศในช่วงปลายปีเพ่ือเตรียมพรอ้มขายในตน้ปี 2559 มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้ น ส่งผลให้

สินคา้คงเหลือเพ่ิมขึ้ นจาก 68.0 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 เป็น 94.5 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558  

 

 

 

 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
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หน้ีสิน 

ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีห น้ี สินรวมเท่ากับ 235.0 ล้านบาท โดยหน้ี สินรวมส่วนใหญ่                         

จะประกอบด้วยเจ ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนโดยแบ่งเป็น เจ ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจ านวน                      

72.4 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและเจา้หน้ีอ่ืนรวมกนัจ านวน 38.6 ลา้นบาท และค่าใชจ้่าย

คา้งจา่ย 48.2 ลา้นบาท 

นอกจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ส่วนของหน้ีสินอ่ืนประกอบดว้ย เงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน ซ่ึงมีการตั้งส ารองเป็นปีแรกตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงานซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

ในปีน้ี เป็นจ านวน 5.3 ลา้นบาท   

ในปี 2558 บริษัทมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียคา้งอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นจ านวน 60.0ลา้นบาท 

ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฎใน ตาราง 10 ดา้นล่างน้ี 

 

        ตารางที่ 10 ตารางแสดงภาระหน้ีสิน 

                                                   (หน่วย: ลา้นบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556

หน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบ้ีย

  - เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 60.0 57.0 48.5

  - เงินกูย้ืมระยะยาว (ครบก าหนดช าระภายใน1 ปี)  -  -  -

  - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -  -

รวมหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบ้ีย 60.0 57.0 48.5

หน้ีสิน

งบกำรเงิน (แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย)

 

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ ้นรวมเท่ากับ 412.1              

ลา้นบาท, 445.8 ลา้นบาท และ 507.1 ลา้นบาท ตามล าดับ ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมขึ้ น เกิดจากก าไรสุทธิประจ าปี หกั

เงินปันผลจา่ย และเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานท่ีตั้งส ารองยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 

โดยในปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุน้เพ่ิมขึ้ นเป็น 507.1 ลา้นบาท เกิดจากก าไรสุทธิประจ าปี 2558 จ านวนเงิน 73.1   

ลา้นบาท หกัเงินปันผลจา่ย 36.0 ลา้นบาท  

 

ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน    

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ ณ ส้ินปี 2556, 2557 และ 2558 มีค่าเท่ากับ 0.8, 0.5  และ 0.5 

ตามล าดบั ซ่ึงอตัราส่วนดงักล่าว  แสดงใหเ้ห็นโครงสรา้งการเงินของบริษัทท่ีแข็งแกรง่ 
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

                  ตารางที่ 11 ตารางแสดงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

                                        (หน่วย: ลา้นบาท) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ค่าสอบบญัชี 0.77 0.77 0.70

ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ 0.01 0.13 0.11

รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 0.78 0.90 0.81

งบกำรเงิน (แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย)

 
 

 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลตอ่การด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 การพึ่งพาพีเจน้ คอรป์ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและเจา้ของตราสินคา้พีเจน้ 

 การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทอยูท่ี่การเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑพี์เจน้เป็นหลกั เช่น จุกนม ขวดนม และผา้

เช็ดท าความสะอาด เป็นตน้ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจากสัดส่วนรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์พีเจน้เทียบกับรายไดจ้ากการ

ขายทั้งหมดอยู่ท่ีรอ้ยละ 71.6, 76.4 และ 80.3 ในปี 2556, 2557 และ 2558 ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาก าไร

ขั้นตน้ของผลิตภณัฑพี์เจน้เทียบกบัก าไรขั้นตน้ของบริษัทพบวา่ ในปี 2556-2558 บริษัทมีสดัส่วนดังกล่าวอยูท่ี่รอ้ยละ 

86.2, 84.4 และ 85.9 ตามล าดับ  อาจกล่าวไดว้า่   การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการพ่ึงพิงตราผลิตภัณฑพี์เจน้ค่อน

ขา้งสูง อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีความสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นกบัพีเจน้ คอรป์มาโดยตลอด และไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นผู้

จดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจน้แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทไดร้่วมกันลงทุนก่อตั้ง TP และ PIT เพ่ือผลิต

สินคา้ภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ และจ าหน่ายใหแ้ก่บริษัทแต่เพียงผูเ้ดียวเพ่ือใหบ้ริษัทท าการจดัจ าหน่ายในประเทศไทย

ต่อไป อีกทั้ง บริษัทยงัไดร้บัความไวว้างใจจากพีเจน้ คอร์ป ใหเ้ป็นตัวแทนแต่เพียงผูเ้ดียวในการจดัจ าหน่ายในประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนลาวในปี 2559 อีกดว้ย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งบริษัทและพีเจน้ คอรป์ 

 นอกจากน้ี บริษัทยงัมีการรบัรูร้ายไดจ้ากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนไดเ้สียใน TP ตามสดัส่วนการ

ถือหุน้รอ้ยละ 47 แต่เน่ืองจาก บริษัทเป็นผูถื้อหุน้ส่วนน้อย จึงท าใหบ้ริษัทไม่มีอ านาจเด็ดขาดในการควบคุมการจา่ยเงิน

ปันผล กระแสเงินสดจากเงินปันผลจึงขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาของฝ่ายผูถื้อหุน้รายใหญ่ (พีเจน้ คอรป์)  อย่างไรก็ตาม ท่ี

ผ่านมา TP มีผลประกอบการท่ีดีและมีการจา่ยเงินปันผลใหบ้ริษัทในอตัราท่ีน่าพอใจมาโดยตลอด 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความเส่ียงในการพ่ึงพาการขายสินคา้ตราพีเจน้ จึงไดมี้ความพยายามท่ีจะ

เพ่ิมการเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้ น ซ่ึงจะสงัเกตไดจ้ากสดัส่วนรายไดจ้ากการขายของสินคา้

อุปโภคบริโภคในปี 2558 คิดเป็นรอ้ยละ 19.5 ของยอดรายไดร้วม ซ่ึงสูงกวา่ปี 2557 ท่ีสัดส่วนดังกล่าวอยูท่ี่รอ้ยละ 

18.8 เท่าน้ัน เป็นตน้ 
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สว่นที่ 4 
การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 บริษัทไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับน้ีแลว้ ดว้ยความระมัดระวงั 

บริษัทขอรบัรองว่าขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรตอ้ง

แจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ีบริษัทขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดง 
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท

และบริษัทยอ่ยแลว้  

(2)  บริษัทไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วน
ท่ีเป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอ่ยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบัติตาม

ระบบดงักล่าว 
(3)  บริษัทไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ

ดังกล่าว และบริษัทไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ต่อผูส้อบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของระบบ             

การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและ             

บริษัทยอ่ย 
ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รบัรอง

ความถูกตอ้งแลว้ บริษัทไดม้อบหมายให ้  นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต์   เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ    นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต์   ก ากับไว ้บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่
ขอ้มูลท่ีบริษัทไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ช่ือ ต าแหน่ง                          ลายมือช่ือ  

1.นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล                  ประธานคณะกรรมการบริษัท                                

2.นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม                      ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรว่ม        

                ช่ือ                                    ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูร้บัมอบอ านาจ  นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์    ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

   

 …………………………
……………. 

 …………………………
……………. 
 …………………………
……………. 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

  รับรองโดยนางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์________________ 

เอกสารแนบ 1  

รายละเอียดประวติัและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ กรรมการตรวจสอบและ เลขานุการบริษัท  

ช่ือ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 

 

 

คณุวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ5ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/

บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 

ประธานคณะกรรมการบริษัท /  

23 กพ. 2554 

 

 

65 ปริญญาโท สาขาการบริหารการจดัการ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์                  

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

-หลกัสูตร TLCA Executive Development Program        

รุ่นท่ี 14/2014 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน                                                  

 (หลกัสูตร วตท. รุ่นท่ี 15/2012)  

-หลกัสูตรประกาศนียบตัร บทบาทหนา้ที่ของประธาน

กรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัร บทบาทหนา้ที่ของ

คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน ของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัร บทบาทหนา้ที่ของ

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดูแลกิจการ ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย (DCP) 

รุ่นท่ี 107/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP)      

รุ่น 69/2008 ของ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

61.254 คูส่มรสของ  

นางสุรียพ์ร  

อนุวตัรอุดม 

 

 

 

 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

 

2554 - 2558 

ประธานกรรมการบริษัท 

 

ประธานกรรมการบริษัท

และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

บมจ. มุง่พฒันา   

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

บมจ. มุง่พฒันา  

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

2551 - 2554 กรรมการและประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร  

บมจ. มุง่พฒันา  

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

2539 - 2558 กรรมการท่ีปรึกษา            

และกรรมการ  

บริษัท โยชิโน มุง่พฒันา 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

2537 - 2558 กรรมการท่ีปรึกษา  
และกรรมการ  
 

บริษัท พีเจน้อินดสัทรีส ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 

2533 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 
 

บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากดั 

2524 – 2551 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

บริษัท มุง่พฒันา     

มารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั 

   



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

  รับรองโดยนางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์________________ 

ช่ือ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

 

คณุวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ5ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/

บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นางละเอียด ว่องวงศภ์พ            

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน/

กรรมการอิสระ/ 31 มีค. 2551 

  วอ่งวงศภ์พ 

71 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ                      

(ดา้นบญัชีและการเงิน) Golden Gate University, 

California U.S.A.  

ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศ์าสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (CPA) เลขท่ี 5834  
 

-หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP)_2015 
-หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการตรวจสอบ 
(ACP) รุน่ 22/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 
(DCP) รุน่ 51/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- -หลกัสูตรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) 
รุน่ 23/2004ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

0.008 ไมม่ี 2558 - ปัจจุบนั  

  

2551 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน 

กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ. มุง่พฒันา  

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

บมจ. มุง่พฒันา  

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

 

2554 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท น ้าตาล เอราวณั 

จ ากดั  

2549 - ปัจจุบนั 

2549 - ปัจจุบนั 

กรรมการ  

กรรมการบริหาร  

TPN Singapore Pte เอราวณั จ ากดั เอราวณั จ ากดั 

บริษัท ฐาปนินทร ์จ ากดั 

2548 - 2555 

 

 

2552 - 2554 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  
 
ประธานกรรมการ 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัท กรีน อาว ีจ ากดั. 

2541 - 2547 รองกรรมการผูจ้ดัการ  
 
 

บมจ. ไทยน๊อคซ ์
 สแตนเลส 

 

 

 

  

 

 

     



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

  รับรองโดยนางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์________________ 

ช่ือ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คณุวุฒิ 

ทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ5ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/

บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

 

นาย มานิต เจียรดิฐ          

ประธานคณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ/15 พย. 2553 นายมานิต   เจียรดิฐ 

 

67 

 

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมสูงสุด)                       

ดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละบญัชีท่ี Claremont McKenna 

College, Claremont, California, U.S.A. 

 

-หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program 

(ACEP)_2015 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน่ 187/2014 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) 

รุน่ 87/2011 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการตรวจสอบ 

(ACP) รุน่ 36/2011 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 
 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 
 

2555 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

 

ประธานกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  

 

 

บริษัท ไลเซนสท์ูคิว 

จ ากดั 

บมจ. มุง่พฒันา  

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 
 

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬา

รตัน์ 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. มุง่พฒันา  

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

2547 - 2552 ประธานกรรมการ  

 
 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน บีที จ ากดั 

2542 - 2551 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (มหาชน) ธนาคาร ไทยธนาคาร 

จ ากดั (มหาชน) 

   

    



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

  รับรองโดยนางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์________________ 

ช่ือ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 

 

คณุวุฒิ 

ทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ5ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/

ประเภทธุรกิจ 

 

นายเทวญั อุทยัวฒัน ์ 

กรรมการอิสระ/               

กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน/ 

24 เมย. 2552 

55 

 

ปริญญาโท สาขาการจดัการภาครฐัและเอกชน 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ 

ปริญญาโท สาขารฐักิจ University of Texas, U.S.A.  

ปริญญาโท สาขาการบริหารงานภาครฐั Midwestern 

State University, Wichita Falls, Texas, U.S.A. 

ปริญญาตรี  สาขากฏหมาย 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

-หลกัสูตร Anti-Corruption the Practical Guide 

(ACPG)  รุน่ 25/2015 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการอาชีพใน

ท าเนียบ IOD (CDC) รุน่ 9/2015 (ไดร้บัการขึ้ น

ทะเบียนแลว้) 

-หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยุติธรรมระดบัสูง  

 ส านักงานศาลยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุน่19/2015 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน่ 181/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการตรวจสอบ 

(ACP) รุน่ 43/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) 

รุน่ 72/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

 

 

ไมม่ี ไมม่ี 
 

2558 – ปัจจุบนั 

 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 
 

2551 - ปัจจุบนั 

 
กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

 

บมจ. มุง่พฒันา 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

 

บริษัท ซงัออนอเร่

(กรุงเทพฯ) จ ากดั 

บมจ. มุง่พฒันา     

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

2546 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากฏหมาย  ส านักกฏหมายไทยลีเกิล 
 
 

2546 - ปัจจุบนั 
   

2544 - 2545 

 
กรรมการ  
 
ผูอ้ านวยการฝ่ายรฐักิจ  

 
บริษัท สุขจิต จ ากดั 
 
บริษัท ฟอรด์ โอเปอเรชัน่ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

2540 - 2542 

 
 
 

2538 - ปัจจุบนั 

 
   

2525 - 2539 

ผูอ้ านวยการฝ่ายกฏหมาย  
   
กรรมการ  
 
 
ทนายความและ            

ท่ีปรึกษากฏหมาย  

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แหง่ประเทศไทย      
บจก. สุรินทร ์ออมยา่ 

(ประเทศไทย) 
 
ส านักกฏหมาย           

ดร.อุกฤษ มงคลนาวนิ 

   

   



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

  รับรองโดยนางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์________________ 

ช่ือ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 

 

คณุวุฒิ 

ทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ5ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/

ประเภทธุรกิจ 

 

นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม

กรรมการ/ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม/ 

 24 เมย. 2554 

 

65 

 

ปริญญาโท สาขาบริหารการจดัการ มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์           

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

-หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program 

(ACEP)_2015 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัร บทบาทหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดูแลกิจการของ

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน่ 181/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP) 

รุน่ 69/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

1.332 

 

คูส่มรส 

นาย สุเมธ 

เลอสุมิตรกุล 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2558 – ปัจจุบนั 

 

 

2551 - 2557 

 

กรรมการและประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารร่วม 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการและรองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารอาวุโส 

 

บมจ. มุง่พฒันา     

อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

 
บริษัท โยชิโน มุง่พฒันา 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

บมจ. มุง่พฒันา     

อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

 

2524 - 2551 

 

 

 

รองประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

บริษัท มุง่พฒันา        

มารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั 

2526 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอลลิเกน้ท ์

ฮารด์แวร ์จ ากดั 

   

   

   



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

  รับรองโดยนางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์________________ 

ช่ือ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 

 

คณุวุฒิ 

ทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ5ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/

บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

  

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์ 

กรรมการ / 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/  

26 เมย. 2554   โชคดีอนันต ์

 

46 

 

 

ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA Executive) 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 

(การตลาด) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

-หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP)_2015 

-หลกัสูตร How to Develop a Risk 

Management Plan (HRP) 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 

(DAP) รุน่ 96/2012 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2558 – ปัจจุบนั 

 
 

2555 – 2558 

กรรมการและประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร 

กรรมการ 

 

กรรมการและรองประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารอาวุโส 

ฝ่ายปฏิบติัการ 

บมจ. มุง่พฒันา  

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

 บริษัท พีเจน้อินดสัทรีส ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 

บมจ. มุง่พฒันา  

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

2554 – 2555 รองประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารงานขายและ

การตลาด 

บมจ. มุง่พฒันา  

อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

 

2552 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท Maxus          

ประเทศไทย          

(Group M Thailand) 

2549 – 2552 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ Branded Business 

บริษัท มาลี เอ็นเตอร์

ไพรส ์จ ากดั 

2546 – 2548 AVP. Channel 

Development    

บริษัท เนสทเ์ล่ (ไทย) 

จ ากดั 

 

2544 - 2545 

 

Senior Manager National 

Distributor Development 

(FoodServices BU) 

 

 

 

บริษัท เนสทเ์ล่ (ไทย) 

จ ากดั 

http://www.linkedin.com/search?search=&sortCriteria=3&title=%22Senior+Manager+National+Distributor+Development%22&currentTitle=currentTitle
http://www.linkedin.com/search?search=&sortCriteria=3&title=%22Senior+Manager+National+Distributor+Development%22&currentTitle=currentTitle


แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

  รับรองโดยนางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์________________ 

ช่ือ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 

 

คณุวุฒิ 

ทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ5ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/

บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

 

นายเมธิน เลอสุมิตรกุล  

 กรรมการ / 25 กพ. 2556  

 

 

39 

 

 

ปริญญาโท International Business,              

Aston Business School, UK 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต              

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 

(DAP) รุน่ท่ี 122/2015  

-หลกัสูตร How to Develop a Risk 

Management Plan (HRP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.079 

 

 

บุตรชายของ

นายสุเมธ          

เลอสุมิตรกุล 

และนางสุรียพ์ร 

อนุวตัรอุดม 

 

 

2556 - ปัจจุบนั       

                           

 

 

กรรมการและผูอ้ านวยการ              

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 

บมจ. มุง่พฒันา  

อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

 

2554 - 2556        

                           

ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด บมจ. มุง่พฒันา  

อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

2553 - 2554 ผูช้่วยรองประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร  

 

บมจ. มุง่พฒันา  

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

2545 - 2551 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด, 

ผูจ้ดัการกลุ่มผลิตภณัฑ,์ 

ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ์ 

บมจ. มุง่พฒันา  

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

   

   

 

ประวัติเลขานุการบริษัท  



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

  รับรองโดยนางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์________________ 

ช่ือ-สกุล/ 

ต าแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คณุวุฒิ 

ทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/

ประเภทธุรกิจ 

นางสาวภทัยา เทวธีระรตัน ์ 

เลขานุการบริษัท /                     

8 สิงหาคม 2557  

53 
 

ปริญญาโท สาขาบญัชีและบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)           

สาขาบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 
-หลกัสูตร Smart Disclosure Program (SDP)/ 

2015 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์& SET 

-หลกัสูตร มาตรฐานทางการเงินระหวา่ง

ประเทศ (Pack 5) /สภาวชิาขีพบญัชีฯ /2015 

-CSR 360 องศา Supply Chain Sustainability 

สรา้งไทยใหย้ัง่ยืน โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย/ 2015 

-ความส าคญัของ CFO ต่อกิจการ /                   

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั/ 2015 

-สรา้งความเขม้แข็งและการเติบโตอย่างยัง่ยืนให ้

SME ดว้ยระบบงานท่ีดี/ สภาวขิาขีพบญัชีฯ / 

2015 

  ไมม่ ี

 

      ไมม่ี  

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

2547 – 2556 

 

 

2541-2546 

 

2538-2541 

 

2534-2538 

 

 

2531-2533 

 

 

2528-2530 

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย

การเงินและบญัชี 

ผูอ้ านวยการศูนยฝ่์ายต่าง 

ประเทศ    (Executive  
Officer- Foreign Affairs 
Center) 

กรรมการและผู้อ านวยการ

ฝ่ายการเงินและบญัชี 

 

Financial Controller 

 

Vice President – 
Financial and 
Accounting & MIS 

 

ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน 

 

 

ผูต้รวจสอบบญัชี 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์

แนชชัน่แนล  

บริษัท พานาโซนิค แมนู

แฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย)

จ ากดั 

 

บริษัท บีเอชพี สตีล บิลด้ิง 

โพรดกัส ์(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั 

บมจ. ไทยฟิลม ์อินดสัตร่ี 

 

บริษัท แอคมิ กรุป๊ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

บริษัทในเครือเซ็นทาโก

ฟารม์จ ากดั 

 

Price Waterhouse 
Thailand 

     
 

 

 

 

 

 

        

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

                                              รับรองโดยนางสาวสุวรรณา     โชคดีอนนัต ์           

เอกสารแนบ 2 

 
รายช่ือกรรมการของบริษัทยอ่ย 

 
 บมจ. มุ่งพฒันา 

อินเตอรแ์นชชัน่

แนล 

บจก. ไทยพี
เจน้ 

- บริษัทรว่ม 

บจก. โยชิโน 
มุ่งพฒันา 

(ประเทศ

ไทย) 

บจก. พีเจน้ 
อินดสัทรีส ์

(ประเทศไทย) 

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล CB, S DR, S   

2. นางละเอียด วอ่งวงศภ์พ DR, CAC, RC    
3. นายมานิต เจียรดิฐ  DR, CRC, AC    
4. นายเทวญั อุทยัวฒัน์ DR, AC, RC    
5. นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม ED, S, JCEO  DR  
6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ED, S, CEO   DR 

7. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล ED, S    
 
หมายเหตุ :  * บริษัทขา้งตน้เป็นบริษัทท่ียงัด าเนินกิจการอยู ่ทั้งน้ีไม่รวมถึงบริษัทท่ีมีสถานภาพรา้ง เลิก หรือ

ลม้ละลาย 

 CB = ประธานกรรมการ, S = ผูมี้อ านาจลงนาม, ED = กรรมการบริหาร, DR = กรรมการ 

               AC = กรรมการตรวจสอบ, CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 RC = กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, CRC = ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

               CEO = ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร, JCEO = ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรว่ม (Joint- CEO) 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

  รับรองโดยนางสาวสวุรรณา โชคดอีนันต ์  
 

 

เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดประวติัและการด ารงต าแหน่งหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน  

 

หวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน  

 

นางสาวศรีวรรณ จึงสวสัด์ิ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 

 วุฒิการศึกษา :     ปริญาตรี คณะบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

      ปริญาโท ดา้นการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

  

ประสบการณ์ท างาน :  

   2553- ปัจจุบนั:   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.มุ่งพฒันาอินเตอร ์

                                                            แนชชัน่แนล 

          2549 – 2553:   Operational Audit Manager บมจ.โทเท่ิลแอ็คเซ็ส คอมมู 

                                                            นิเคชัน่ 

          2548 – 2549:   Internal Audit Division Manager บมจ.ยไูนเต็ด คอมมู 

                                                            นิเคชัน่ 

          2536 – 2547:   Audit Manager ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

ประวติัการฝึกอบรม:    

มีนาคม 2557:      อบรมหลกัสูตร COBIT 5 for Management จดัโดย สมาคม

ผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพ้ืนกรุงเทพฯ 

 

กนัยายน 2556 :   อบรม COSO-2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุม   

ภายในใหม่ล่าสุด จดัโดย สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมรา-

ชูปถมัป์  

 กนัยายน 2556 :   Compliance & Compliance Audit  

    จดัโดย สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

         พฤศจิกายน 2556 : หลกัการตรวจสอบทุจริต  (Principles of Fraud   

                                                                 Auditing)  

                จดัโดย สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย  


	1-MPI 56-1 Report_Final Update Pataya_Final 29 Mar 2016 16.00
	2-ส่วนที่ 4_การรับรองความถูกต้องของข้อมูล แบบ 56-1 ปี2558
	เอกสารแนบ 1 รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการตรวจสอบและเลขานุการบริษัท 2558-Final 15 Mar 2016 Pataya
	เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย 2558_Approved
	เอกสารแนบ 3 รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน_2558

