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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงพฒันาการท่ีส าคญั 

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

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 บริษัทไดร้ับสิทธิในการผลิต การใช ้และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใชเ้คร่ืองหมายการคา้               

“พีเจน้” (Pigeon) แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย จากพีเจน้ คอรป์ ประเทศญ่ีปุ่น 

ปี 2533 บริษัทไดเ้ขา้ท 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 าสญัญากิจการรว่มคา้กบั บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญ่ีปุ่น) (“โยชิโน ญ่ีปุ่น”) 

และ บริษัท โนมูระ จิมูโช อ๊ิงค ์(ประเทศญ่ีปุ่น) เพ่ือจดัตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (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 าลงัการผลิต บริษัทไดเ้พ่ิมสดัส่วนการถือหุน้ใน 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 บริษัทฯ ขายหุน้จ านวน 840,000 หุน้คืนใหก้บัพี

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 มีวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุน้จ านวน 287,500 หุน้คืนโยชิโน 

ญ่ีปุ่น และลงทุนซ้ือหุน้เพ่ิมทุนแต่ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้ จึงท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน YMP  

ลดเหลือรอ้ยละ 6 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

ปี 2549 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2549 มีมติ

อนุมติัจา่ยเงินปันผลเป็นจ านวน 115 ลา้นบาท 

ปี 2550 บริษัทฯ ไดซ้ื้อตราสินคา้สไมลว์ี สมารท์วี และบีแคร ์เป็นสินคา้ประเภทของใชป้ระจ าวนัจากบริษัทฯ  

ไมซีส จ ากัด (“ไมซีส”) ซ่ึงเคยจัดจ าหน่ายสินคา้ใหบ้ริษัทฯ ในต่างจงัหวดั และไมซีสไม่มีความ

เก่ียวขอ้งใดๆ กบับริษัทฯ ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ปี 2551 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัทฯ  ยไูนเต็ดรีจิสตรา้ 

ออฟ  ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั เม่ือเดือนมกราคม 2551 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2551 มีมติให้

เพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกช าระจ านวน 40 ลา้นบาท ท าใหทุ้นจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ

บริษัทฯ เพ่ิมขึ้ น จาก 50 ลา้นบาทเป็น 90 ลา้นบาท และไดอ้นุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 60 

ลา้นบาท  

 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 มีมติให ้      

แปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปล่ียนช่ือบริษัทฯ ใหม่เป็น “บริษัท มุ่งพัฒนา 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากัด (มหาชน)” และแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 1 

บาท รวมถึงมีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 90 ลา้นบาท เป็น 120 ลา้นบาทโดยออกหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนจ านวน 30 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครั้งแรก นอกจากน้ีไดมี้การอนุมัติจ่าย           

เงินปันผลเป็นจ านวน 21.6 ลา้นบาท 

ปี 2552 บริษัทฯ รว่มลงนามในสญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ กบับริษัท พีไอพี อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เพ่ือเป็น

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑถุ์งลอกเทา้ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Revival Care” 
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ปี 2554 บริษัทฯ ร่วมลงนามในสัญญาจดัจ าหน่ายสินคา้ กับบริษัท ไทย มัลติพลาย จ ากัด บริษัท ศิริมงคล 

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

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

ปี 2554 บริษัทฯ เปิดตัวโครงการ “Pigeon Little Moments Club” เพ่ือเป็นช่องทางส่ือสารใหลู้กคา้ติดต่อกบั

บริษัทฯ ได ้ไม่ว่าจะเป็นการขอค าปรึกษาเก่ียวกับการเล้ียงดูทารก หรือการใหร้ายละเอียดขอ้มูล

ผลิตภณัฑต่์างๆ ของบริษัทฯ ในปีเดียวกนัน้ี บริษัทฯ ไดย้กเลิกการขายสินคา้ภายใตต้รา “Jintan” 

ปี 2555 ภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ บริษัทฯ ไดอ้อกผลิตภัณฑ์ใหม่เขา้สู่ตลาดมากมาย อาทิเช่น จุกเสมือนนม

มารดารุ่นพลสั แปรงสีฟันและยาสีฟันเด็ก แกว้หดัด่ืม MagMag เป็นตน้ และในปีน้ีบริษัทฯ ไดร้บั

ความไวว้างใจในการเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากภายใต้ตราสินค้า

จอรแ์ดน และบริษัท พีพีเอ็น ฟู้ดส ์จ ากดั ผูผ้ลิตน ้าพริกภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “รุง่เจริญ”  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดย้กเลิกการขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “YURA” และเพ่ือรองรบัการ

ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ในปีน้ีบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษัท DHL ซ่ึงเป็นผูน้ าระดับโลกด้าน 

ลอจิสติกส ์ดูแลเร่ืองการบริหารคลงัสินคา้  

ปี 2556      บริษัทฯ ไดมี้การเปิดตัวแคมเปญ “Meet The Expert - เพราะเราเขา้ใจ เราจึงเช่ียวชาญ” เพ่ือตอก

ย ้าความเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก จากการวิจยัพัฒนาใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพ ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้ใจถึงความต้องการของแม่ในการเล้ียงดูลูกน้อย จาก ศูนยว์ิจยัและ

พฒันา Pigeon ในประเทศญ่ีปุ่น และมีการแนะน าผลิตภณัฑใ์หม่ ในกลุ่มผลิตภณัฑผ์า้เช็ดท าความ

สะอาด สูตรลาโนลิน ขนาด 20 ช้ิน และกลุ่มขวดนมใหมี้ความหลากหลาย ดา้นการขยายการด าเนิน

ธุรกิจ บริษัทฯ ไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นตัวแทนจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มเวเฟอร ์และ แครกเกอร ์

ภายใตต้ราสินคา้ Rebisco โดยบริษัท Andaman International Resources Co., Ltd.   

นอกจากน้ี บริษัทไดมี้การแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดในกลุ่มผา้เช็ดท าความสะอาดส าหรบัผูใ้หญ่ 

คือ วีแคร ์แนชเชอรลัไวพส์ ลาย เฮลโลคิตต้ี และ ผา้เช็ดท าความสะอาดผิวกายส าหรบัผูช้าย วีแคร ์ 

รีเฟรชช่ิงไวพส์ สูตรคูลแมกซ์ และมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ส าลี วีแคร์ใหมี้ความ

ทันสมัย ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคดว้ยความหลากหลายและมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ในกลุ่ม

ส าลีเพ่ือความงาม Beauty and Make up Cotton ปลายปี2556 บริษัทไดมี้การขยายธุรกิจไปยงัตลาด

ต่างประเทศ โดยมีการน าผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าวีแคร์ และจอร์แดน ไปจัดจ าหน่าย ใน

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศแรก เพ่ือรองรบัการเปิดตลาดของ AEC ในอนาคต 

ปี 2557 บริษัทไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑชุ์ดว่ายน ้าส าหรบัทารกและเด็กเล็กภายใต้

ตราสินคา้ Splash About จากประเทศองักฤษ และมีการแนะน าผลิตภณัฑแ์ผ่นซบัน ้านม Pigeon ท่ีมีการ

พฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หมี้การซึมซับไดดี้ขึ้ นกว่าเดิมดว้ยเทคโนโลยีผิวหน้าแบบรงัผ้ึง และไดร้บัการ

แต่งตั้งใหเ้ป็นตัวแทนจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑอ์าหารและขนมส าหรบัเด็กเล็ก ตราสินคา้ พีชช่ี (Peachy) 

ซ่ึงจดัจ าหน่ายไปยงัประเทศกมัพูชา นอกจากน้ี บริษัทมีการยกเลิกการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์วเฟอรแ์ละ

แครกเกอร์ตรา Rebisco และผลิตภัณฑ์ถุงลอกเทา้ Rivival Care บริษัทไดมี้การพัฒนาน าระบบ

สารสนเทศทางเทคโนโลยีท่ีทันสมยั (ERP-SAP System) เพ่ือน ามาใชใ้นการวางแผนงาน การควบคุม



 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

  

 

หน้า 6 ของ 97 

ติดตามต่างๆ และเพ่ือท าใหก้ารบริหารจดัการโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น เพ่ือสรา้ง

เสริมความพรอ้มทางธุรกิจในการเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

ปี 2558     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  

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดการเพ่ิมทุนดงัน้ี 

1. หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 24 ลา้นหุน้ เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิครั้งท่ี 1 โดยในระหว่างปี 2558มีการแปลงใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญแลว้ 

จ านวน 215,800หน่วย 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 5 ลา้นหุน้ เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อใบส าคญั

แสดงสิทธิตามโครงการ ESOP (ยงัไม่เร่ิมโครงการ) 

3. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 24 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  

(Right Offering) โดยบริษัทไดร้บัช าระค่าหุน้ทั้งหมดแลว้ 

4. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 27 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 

Placement) โดยบุคคลดงักลา่วจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท (ยงัไม่เร่ิมโครงการ) 

5. โครงการหุน้กู ้500 ลา้นบาท 

ปี 2559 บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 167,999,968 บาท โดยยกเลิกหุน้สามญั

ท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 32,000,032 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ทั้งน้ี มิไดย้กเลิกหุน้สามญัท่ีส ารอง

ไวเ้พ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามัญของบริษัทฯ ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 (MOONG-

W1) จ านวน 23,784,184 หุน้  

 ต่อมาบริษัทฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 167,999,968 บาท เป็น 213, 488,988 บาท โดยออก

หุน้สามญัใหม่ จ านวน 45,489,020 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. หุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค ์จ านวน 2,224,285 หุน้ เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิซ้ือ

หุน้สามัญของบริษัทฯ ของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 

จ านวน 2,000,000 หุน้ และเพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 จ านวน 

224,285 หุน้ 

2. หุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 43,264,735 หุน้ เพ่ือ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
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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 รกัษาสัญญา พรอ้มและยอมรบัในการปรบัปรุงและเปล่ียนแปลงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง

ผลงานท่ีเป็นเลิศอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นคุณภาพของผลงานและบุคลากร  

2. เรามุ่งเน้นใหค้วามส าคัญในดา้นความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่คา้เพ่ือการเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว เรา

ใหบ้ริการกับคู่คา้ของเราดว้ยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและช านาญการเพ่ือสรา้งแนวคิดหรือผลิตส่ิง

ใหม่ๆ ท่ีสามารถแข่งขนัในตลาดได ้รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการ

ด าเนินธุรกิจและรบัผิดชอบต่อสงัคม  

3. เรามุ่งเน้นการสรา้งวฒันธรรมองค์กร โดยยึดหลักความสามัคคีและส่งเสริมใหพ้นักงานทุกระดับมีส่วน

รว่มในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร เรายึดมัน่ในการท างานเป็นทีมโดยมุ่งปฏิบติัเพ่ือให้

บรรลุวสิยัทศัน์ และมุ่งสรา้งองคก์รแห่งการเรียนรูท่ี้ซ่ึงพนักงานใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั บุคลากรทุกคนจะ

ไดร้บัการสนับสนุนใหมี้ความรู ้ความสามารถ กระตุน้ใหมี้ความใฝ่รู ้และไดโ้อกาสในการพฒันาตนเองให้

เติบโตไปกบัองคก์ร  

4. เราใหค้วามสนใจและยดึถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยร์วมในการด าเนินธุรกิจ โดยเรามองส่ิงต่างๆ 

จากภายนอกเขา้มา สามารถเขา้ใจและเห็นถึงความตอ้งการของลูกคา้ และพรอ้มอยู่เคียงขา้งลูกคา้เพ่ือ

พฒันาหาวธีิท่ีจะตอบสนองความตอ้งการน้ัน และสามารถสรา้งผลตอบแทนท่ีสูงขึ้ นไดจ้ากความสามารถ

ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงใจ ตรงความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยวิธีการท่ีสรา้งสรรคแ์ละแปลกใหม่ เพ่ือ

ช่วยลูกคา้ประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีตอ้งการไดด้ว้ยคุณภาพและความพึงพอใจ 

 

  

“ 

” 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ

หลกั ดงัน้ี 

กลุ่มผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษัท 

1) กลุ่มผลิตภณัฑส์ าหรบัใชใ้นครวัเรือน  กระบอกฉีดน ้าภายใตต้ราสินคา้ฟ๊อกก้ี (Foggy) และสไมล์ว ี

(Smile V) 

2) กลุ่มผลิตภณัฑข์องใชป้ระจ าวนั สินคา้จ าพวกส าลี ผา้เช็ดท าความสะอาดผิวส าหรบัผูใ้หญ่ และแปรง 

สีฟัน  ตราสินคา้วแีคร ์(V-Care) 

กลุ่มธุรกิจตวัแทนจดัจ  าหน่าย 

บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในดา้นการตลาด โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินคา้ท่ีบริษัทฯ เป็น  

ผูจ้ัดจ าหน่ายใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัและรักษากลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหค้งความนิยมในแบรนด์อย่างต่อเน่ืองผ่าน

กิจกรรมทางการตลาดท่ีบริษัทฯ ไดก้ าหนดไว ้ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีความช านาญในด้านการจัด

จ าหน่าย โดยมีเครือข่าย และช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ ทั้งรา้นค้าสมัยใหม่ 

(Modern Trade) รา้นคา้แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และผ่านรถขายเงินสด (Cash Van) รวมถึงช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายอ่ืนๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง E-Commerce และ Food Service เป็นตน้  

จากความเช่ียวชาญและความช านาญในการบริหารตราสินคา้และการมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี

ครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศ  ท าใหบ้ริษัทฯ มีศักยภาพสูงในการบริการเป็นตัวแทนจ าหน่ายใหก้ับสินคา้ท่ี

ตอ้งการท าการตลาดในประเทศไทย และเพ่ิมยอดการจดัจ าหน่าย โดยบริษัทฯ มีผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่าย 

จ าแนกตามผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

1) ผลิตภัณฑส์ าหรบัแม่และเด็ก ตราสินคา้พีเจน้ (Pigeon) – เป็นผลิตภัณฑคุ์ณภาพสูงจากประเทศ

ญ่ีปุ่น ส าหรบัแม่และเด็กทารกท่ีมีอายุระหว่าง 0 - 3 ปี โดยครอบคลุมความตอ้งการทุกๆ ดา้น 

รวมถึงอ านวยความสะดวกใหก้บัคุณแม่ในการเล้ียงดูลูก เช่น จุกนม ขวดนม ผลิตภณัฑป้์อนอาหาร

ทารก อุปกรณ์การใหน้มมารดา และผา้เช็ดท าความสะอาดผิว  

2) ผลิตภณัฑ์ชุดว่ายน ้าทารกและเด็กเล็ก ตราสินคา้ Splash About – เป็นผลิตภัณฑชุ์ดวา่ยน ้าและ

อุปกรณ์วา่ยน ้าจากประเทศองักฤษ  

3) ผลิตภัณฑข์องใชป้ระจ าวนั  -  ตราสินคา้จอรแ์ดน ผลิตภัณฑดู์แลสุขภาพช่องปาก แปรงสีฟัน และ

ไหมขดัฟัน 

-  ตราสินคา้เอลลิแอร ์ ผลิตภณัฑก์ระดาษทิชชู่ และผา้ท าความสะอาดผิว 

-  ตราสินคา้มิโดริ  ผลิตภณัฑผ์า้อนามยั 

-  ตราสินคา้ทรีเฮิรบ์ ผลิตภณัฑย์าสีฟันสมุนไพร 

4) ผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม  -  ตราสินคา้รุง่เจริญ ผลิตภณัฑน์ ้าพริกมินิ 
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-  ตราสินคา้ Peachy ผลิตภณัฑอ์าหารและขนมส าหรบัเด็ก (จ าหน่ายเฉพาะในประเทศกมัพูชา) 

-  ตราสินคา้ Herbaland ผลิตภณัฑข์นมวุน้แพคตินส าเร็จรูปส าหรบัเด็ก 

5) ผลิตภณัฑส์ าหรบัผูสู้งอายุ ตราสินคา้มูมู่ – เป็นผลิตภณัฑผ์า้ออ้มส าหรบัผูใ้หญ่ 

6) ผลิตภณัฑข์องใชใ้นครวัเรือน ตราสินคา้ฮีโร ่– เป็นผลิตภณัฑถุ์งขยะ ถุงซิป และถุงหหูิ้ ว  

 

นอกจากการด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคแลว้ บริษัทยงัมีกิจการ

ร่วมคา้รวมทั้งส้ิน 3 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากัด (TP) บริษัท พีเจน้ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(PIT) และ บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จ ากัด (YMP) โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนอยูท่ี่รอ้ยละ 47  

รอ้ยละ 2.5 และรอ้ยละ 6 ตามล าดับ ในการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทไดร้บัประโยชน์จากการไดสิ้ทธิเป็นตัวแทน

จ าหน่ายสินคา้ท่ีแต่ละบริษัทร่วมคา้ผลิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมถึงได้รับผลตอบแทนในรูปของ  

เงินปันผล 

 

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 ผลิตภณัฑพ์ลาสติก เป็นตน้ โดยจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบนัมีทุนช าระแลว้ 122 ลา้น

บาท ทั้งน้ี บริษัทเป็นตวัแทนการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งหมดของ TP แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  

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

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

แนชชัน่แนล จ ากดั (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 ทั้งน้ี  บริษัทเป็นตัวแทนการจัดจ าหน่าย

ผลิตภณัฑข์อง YMP แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย  

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

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

จดัตั้งบริษัทขึ้ นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2539 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผา้เช็ดท าความสะอาดผิว แผ่นซับ

น ้านม น ้ายาท าความสะอาดจุกนมและขวดนม โดยจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ีบริษัทเป็นตัวแทน

จ าหน่ายผลิตภณัฑข์อง PIT แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 
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กลยุทธก์ารประกอบธุรกิจของแตล่ะกลุ่มธุรกิจ ประกอบดว้ย 

1. กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษัท 

1.1. ผลิตภณัฑข์องใชส้่วนบุคคล ตราสินคา้ วีแคร ์ 

บริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของใชส้่วนบุคคล ภายใตแ้บรนด์หลัก คือ วีแคร ์โดยในปัจจุบันมี

กลุ่มผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดว์แีคร ์ดงัต่อไปน้ี  

 

  

ตราสินคา้ หมวดผลิตภณัฑ ์ จุดขายหลกั 

 
วแีครแ์นชเชอรลั 

ส าลีอเนกประสงค ์
ส าลีคุณภาพจากใยฝ้ายธรรมชาติ 100%  เนียนนุ่ม 

อ่อนโยนปราศจากสารเรืองแสง อ่อนโยนทุกๆ สมัผสั 

 
วแีครบิ์วต้ีแอนดเ์มคอพั 

ส าลีเพ่ือความงาม 

ส าลีคุณภาพท่ีออกแบบเป็นพิเศษเพ่ือการดูแลผิวและ

แต่งหน้าโดยเฉพาะ ดว้ยเทคโนโลยกีารถกัทอดว้ยน ้า 

เพ่ือใหไ้ดเ้สน้ใยยาวกวา่ เน้ือสมัผสัเนียนละเอียด ไม่

ระคายผิว แมผิ้วบอบบางบริเวณรอบดวงตาหรือริมฝีปาก 

วแีคร ์

เอ็กซต์รา้ ลารจ์ 

ส าลีเพ่ือความงาม 

เกรดพรีเม่ียม 

นวตักรรมใหม่ในเมืองไทยกบัส าลีท่ีมีลาย 2 ดา้นท่ี

แตกต่างกนั เพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ท่ีครบ

ครนั ดา้นผิวลายน ้าส าหรบัใชเ้ป็นแผ่นมาสก์หน้า 

ดา้นหลงัลายตรงส าหรบัเช็ดเคร่ืองส าอาง และกระจาย

โทนเนอรไ์ดดี้ 

 

 

วแีคร ์แนชเชอรลั สกินไวพส ์

ผา้เช็ดท าความ

สะอาดผิวส าหรบั

ผูห้ญิง 

สูตรอ่อนโยนจากธรรมชาติปราศจากแอลกอฮอล ์พรอ้ม

กล่ินหอมอ่อนๆ จากคาโมมายลแ์ละโรสฮิป พรอ้มลายเฮล

โลคิตต้ี Hello Kitty 

 
วแีคร ์เมน 

ผา้เช็ดท าความ

สะอาดผิวส าหรบั

ผูช้าย 

สูตร Cool Max ใหค้วามเยน็ สดช่ืน มัน่ใจในแบบผูช้าย 

ช่วยลดเหง่ือและการสะสมของแบคทีเรียอนัเป็นสาเหตุ

ของกล่ินกาย 

 
วแีคร ์มลัติ เพอรโ์พส ไวพส ์

ผา้เช็ดท าความ

สะอาดอเนกประสงค ์

สูตรแอนต้ีแบคทีเรีย แผ่นใหญ่เช็ดง่าย เน้ือผา้หนาเหนียว

ไม่เป่ือยยุย่ ปราศจากแอลกอฮอล ์ช่วยลดการระคายเคือง 

ไม่ท้ิงคราบเหนียว 

 
วแีครแ์ปรงสีฟัน 

แปรงสีฟันส าหรบั

เด็ก และผูใ้หญ่ 

ขนแปรงอ่อนนุ่ม ถนอมป้องกนัเหงือกและเคลือบฟัน 

ดีไซน์หลากหลาย ราคาคุม้ค่า 
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กลยุทธก์ารแข่งขนั 

บริษัทฯ เน้นพัฒนาและจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ราคาคุม้ค่า และมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการและไลฟ์สไตลท่ี์แตกต่างกนัของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการสรา้งแบรนด์ วีแคร ์(V-CARE) ให้

เป็นท่ีรูจ้ักกวา้งขวางยิ่งขึ้ น เป็นผูน้ าดา้นส าลี และเป็นแบรนด์ท่ีผูบ้ริโภคนึกถึง ดว้ยการพัฒนาสินคา้ใหม่ๆ 

หลากหลาย จบักลุ่มตลาดใหม่ๆ ออกสู่ตลาด พรอ้มกบัเน้นการกระจายสินคา้ เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายให้

ทัว่ถึง ทั้งช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบสมยัใหม่ 

(Modern Trade)  

ในปี 2559 บริษัทฯ มีนโยบายพฒันาสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑส์ าลีวแีครแ์ละวางแผนสรา้งแบรนด์ใหผู้บ้ริโภค

นึกถึงเป็นอนัดับตน้ๆ โดยทุ่มงบการตลาดอยา่งเต็มรูปแบบครอบคลุมครบวงจร บริษัทฯ ไดมี้การวางจ าหน่าย

สินคา้นวตักรรมใหม่ ส าลีวีแคร ์เอ็กซต์รา้ ลารจ์  โดยมีคุณณิชา - ณัฎฐณิชา ดังวธันาวณิชย ์นางเอกดาวรุ่งช่ือ

ดงั ช่อง 3 แบรนดแ์อมบาสเดอรข์องผลิตภณัฑ ์เป็นผูบ้อกเล่าถึงจุดเด่นของสินคา้ผ่านส่ือต่างๆ  

พรอ้มกนัน้ีวแีครอ์อกแคมเปญใหม่ “สวยว๊ิง ใสวา๊ว ดาวมหาลยั” เพ่ือขยายความรูจ้กัของแบรนด์วีแคร์

ไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นิสิต และนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ พรอ้มกันน้ียงัมีการโปรโมทแคมเปญของวี

แครผ่์านช่องทางออนไลน์  
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กิจกรรมทางการตลาดผลิตภณัฑผ์า้เช็ดท าความสะอาดผิว   

ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑผ์า้เช็ดท าความสะอาดผิว วีแคร ์เฮลโล คิตต้ี และวีแคร ์เมน ไวพส ์บริษัทฯ 

ยงัคงสนับสนุนกิจกรรมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2559 ไดน้ าสินคา้ไปประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือนิตยสาร 

ส่ือ On-Line การแจกสินคา้ตัวอยา่งใหท้ดลองใช ้และเป็นสปอนเซอรก์ารวิ่ง Kitty Run ซ่ึงไดร้บัการตอบรบัท่ีดี

จากกลุ่มลูกคา้ 

 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม Kitty Run วนัท่ี 31 มกราคม 2559  ณ  Airport Link มกักะสนั 
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กิจกรรม ฟตุบอลประเพณี จฬุา-ธรรมศาสตร ์ 13 กมุภาพนัธ ์2559 ณ สนามศภุชลาศัย 

Sampling Troop แจกตวัอยา่งทดลองใชช้่วงสงกรานต ์ณ ป้ัม ปตท. สีลม จตจุกัร และสยาม เพ่ือใหเ้กิดการทดลอง

ใชแ้ละท าใหก้ลุม่เป้าหมายรูจ้กัจดจ าแบรนดว์แีครไ์ดม้ากยิ่ งขึ้น 

ส าหรบัผลิตภณัฑก์ลุ่มผา้เช็ดท าความสะอาดผิว ในปี 2559 บริษัทฯ ไดว้างจ าหน่ายสินคา้ใหม่ ผา้เช็ด

ท าความสะอาดอเนกประสงคแ์บบเปียก วแีคร ์มลัติ เพอรโ์พส ไวพส ์สูตรแอนต้ี แบคทีเรีย เพ่ือตอบโจทยก์ลุ่ม

ลูกคา้ท่ีมองหาสินคา้คุณภาพดี ในราคาท่ีคุม้ค่า คุม้ราคา ทั้งยงัคงเน้นการสรา้งการรับรูผ่้านกิจกรรมทาง

การตลาดท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก รวมถึงมีการส่ือสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นส่ือท่ี

เขา้ถึงไลฟ์สไตลข์องกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบนั 

พรอ้มทั้งจดัโปรโมชัน่ตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ทัว่ประเทศ เพ่ือกระตุน้และท าใหก้ลุ่มเป้าหมายรูจ้ัก

จดจ าแบรนดว์แีครไ์ดม้ากยิง่ขึ้ น โดยคาดวา่จะสรา้งความมัน่ใจในตัวของผลิตภณัฑแ์ละไดร้บัการตอบรบัอยา่งดี

จากกลุ่มเป้าหมายและผูบ้ริโภค  

                                          

ผา้เช็ดท าความสะอาดผวิ วแีคร ์มลัติ เพอรโ์พส ไวพส ์ 
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การจ  าหน่ายและช่องทางการจดัจ  าหน่าย  

บริษัทฯ จดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางเครือขา่ยรา้นคา้ท่ีครอบคลุมอยูท่ัว่ประเทศ โดยผ่านช่องทางการ

จดัจ าหน่ายหลกั ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบสมยัใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบ

ดั้งเดิม (Traditional Trade) ซ่ึงประกอบดว้ยรา้นคา้ส่ง-ปลีกทัว่ไปท่ีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศและ

ช่องทางอ่ืน ไดแ้ก่ ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบขายตรง ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านรา้นตัวแทนจ าหน่าย

เฉพาะ (Specialty Shop) โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม และช่องทางการจดัจ าหน่ายทางอิเล็กทรอนิกส ์

(E-commerce) 

1.2. ผลิตภณัฑเ์ครื่องครวั - กระบอกฉีดน ้าฟ็อกก้ีและสไมลวี์  

ผลิตภณัฑข์องใชใ้นครวัเรือนท่ีบริษัทฯ จดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ กระบอกฉีดน ้าฟ็อกก้ี (Foggy) และกระบอก

ฉีดน ้า สไมลว์ ี(Smile V) บริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายฟ็อกก้ี โดยบริษัทฯ จดเคร่ืองหมายการคา้ฟ็อกก้ีและส

ไมล์วีเป็นของบริษัทฯ และยงัเป็นผูผ้ลิตรายแรกของประเทศไทยท่ีใหค้วามสนใจพัฒนาสินคา้กระบอกฉีดน ้าแบ

รนด์ฟ็อกก้ีเป็นท่ียอมรบัมากวา่ 30 ปีในเร่ืองของคุณภาพ โดยเฉพาะหวัฉีดท่ีไดผ่้านการพฒันาใหส้ามารถใชง้าน

ไดห้ลากหลายและมีความทนทาน  

ส าหรบัผลิตภณัฑก์ระบอกฉีดน ้าสไมลว์ี ในปี 2559 บริษัทฯ ไดป้รบัดีไซน์แพ็คเกจสินคา้ใหม่ 3 ลาย 

เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจในการเลือกซ้ือ ณ จุดขาย พรอ้มทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไดร้บั

การตอบรบัท่ีดีจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

 
กระบอกฉีดน า้สไมลว์ ี 

กลยุทธก์ารแข่งขนั 

ส าหรบัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มกระบอกฉีดน ้า บริษัทวางต าแหน่งแบรนด์  Foggy ในระดับพรีเม่ียม มีสินคา้

หลากหลายรุน่ท่ีเหมาะทั้งอุตสาหกรรมหนักและการใชง้านทัว่ไป โดย Foggy Duty เน้นจบักลุ่มตลาดท่ีตอ้งการ

สินคา้คุณภาพดี มีความทนทานสูง เช่น ธุรกิจซกัรีด ลา้งรถ และ Foggy Multi เน้นรา้นอาหาร เสริมสวย ท า

สวน เป็นตน้ การจดัจ าหน่ายจึงเน้นไปยงัช่องทางพิเศษท่ีเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจาก

ช่องทางการจดัจ าหน่ายทัว่ไป ส่วนแบรนด์ Smile V มุ่งจบักลุ่มตลาดลูกคา้ทัว่ไปท่ีใชง้านไม่บ่อย เน้นราคา

ยอ่มเยา หลากหลายดีไซน์ เน้นการกระจายสินคา้อยา่งทัว่ถึง 
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การจ  าหน่ายและช่องทางการจดัจ  าหน่าย  

บริษัทฯ จัดจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางเครือข่ายรา้นคา้ท่ีครอบคลุมอยู่ทัว่ประเทศ รวมถึงช่องทาง

อุตสาหกรรมต่างๆ 

กลุ่มธุรกิจตวัแทนจดัจ  าหน่าย 

1.1. ผลิตภณัฑส์  าหรบัแม่และเด็กภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ (Pigeon)  

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตราพีเจน้ โดยไดร้บัสิทธิการจัดจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวตาม

ขอ้ตกลงการคา้ท่ีมีกับบริษัท พีเจน้ คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงพีเจน้เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับแม่และเด็กท่ีมี

คุณภาพสูง และไดร้บัความไวว้างใจจากคุณแม่และครอบครวัทัว่โลก จนเป็นแบรนด์อนัดับ 1 ในญ่ีปุ่น จีน และอีก

หลายประเทศรวมถึงประเทศไทย 

ผลิตภณัฑ์พีเจน้มีความหลากหลายและผ่านการคน้ควา้วิจยัและพฒันาสินคา้อยา่งต่อเน่ืองจาก Pigeon 

Central Laboratories ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองอิบารากิ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญท าหน้าท่ีค้นควา้ทดลองและวิจยักบั

ผูบ้ริโภค เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าผลิตภัณฑทุ์กช้ินตอบโจทยค์วามตอ้งการ และเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีดีใหก้บัทารกและ

ทุกคนในครอบครวั 

ส าหรบัแบรนด์พีเจน้ในประเทศไทย บริษัทฯ ไดท้ าการส่ือสารการตลาดและจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มา

มากกวา่ 30 ปี จนในปัจจุบนัถือวา่เป็นผลิตภณัฑอ์นัดับตน้ๆ ท่ีคุณแม่นึกถึงและไวว้างใจ ซ่ึงผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บ

รนดพี์เจน้ท่ีจดัจ าหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มสินคา้  ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑส์ าหรบัป้อนนม (Feeding 

Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้เช็ดท าความสะอาด (Baby Wipe) กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการใหน้มมารดา 

(Mother Care & Accessories) กลุ่มผลิตภณัฑ ์ฝึกรบัประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (Weaning & Accessories) 

กลุ่มผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพและอนามยั (Health Care & Hygiene Care) กลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาดและดูแลผิว 

(Toiletries & Skincare) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเคร่ืองใชเ้ด็กทารก (Cleansing and Sterilizing 

Accessories) ทั้งน้ี กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ถือเป็นยอดขายหลกัของพีเจน้ คือ กลุ่มผลิตภณัฑส์ าหรบัป้อนนม (Feeding 

Accessories) ซ่ึงมีสดัส่วน 69% ของยอดขายทั้งหมด 
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สภาวะการแข่งขนั 

เน่ืองจากกลุ่ม Feeding Accessories เป็นกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกั และอยูใ่นตลาดท่ีมีคู่แขง่ขนัมากราย โดยพี

เจน้เป็นผูน้ าตลาด ส าหรบัผลิตภณัฑก์ลุ่ม Feeding ซ่ึงประกอบดว้ย ขวดนม จุกนม แกว้หดัด่ืม และจุกนมหลอก

ส าหรบัทารกดูดเพ่ือความผ่อนคลาย โดยพีเจน้ครองความเป็นแบรนด์อันดับหน่ึงมาอย่างยาวนาน ด้วยส่วน

แบ่งทางการตลาด 36% เพ่ิมขึ้ น 2% ในปีท่ีผ่านมา โดยสามารถครองอนัดบั 1 ในทุกกลุ่มสินคา้และมียอดขาย

ท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

จากการตอบรับอย่างดีในวงกวา้งของขวดนมคุณภาพท่ีดีเลิศ ท าจากวัสดุ PPSU ในรุ่น SofTouch 

Peristaltic Plus ท่ีมาพรอ้มจุกนมเสมือนนมมารดา รุ่นพลสั ท่ีช่วยใหคุ้ณแม่สามารถใหน้มจากอกโดยสลบักบั

การใหน้มจากขวด โดยทารกไม่รูสึ้กแตกต่าง ท าใหข้วดนมและจุกนมพีเจน้ สามารถรกัษาความเป็นผูน้ าและ

ประสบความส าเร็จอยา่งดีในปีท่ีผ่านมา 

 
ผลิตภณัฑข์วดนมคอกวา้ง วสัด ุPPSU รุน่ SofTouch Peristaltic Plus 

ทางดา้นการตลาดไดมี้การส่งเสริมการตลาดมากยิง่ขึ้ นในกลุ่มผลิตภณัฑ์ จุกนมเสมือนนมมารดารุ่นมินิ 

ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้ง และไดท้ าการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้ น 

 
จุกนมเสมือนนมมารดา รุ่นมินิ ใชร่้วมกบัขวดนมทรงมาตรฐาน 
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จุดเดน่ผลิตภณัฑพ์ีเจน้ 

พีเจน้เป็นแบรนดอ์นัดบั 1 ในญ่ีปุ่น ส าหรบัผลิตภณัฑเ์พ่ือคุณแม่และทารก และไดร้บัการยอมรบัวา่เป็น

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูง มีเทคโนโลยแีละมาตรฐานการผลิตท่ีดีมากแห่งหน่ึงของโลก ผลิตภณัฑพี์เจน้ผ่านการ

วจิยัและพฒันามาอยา่งดี โดยค านึงถึงพฒันาการของทารก รวมถึงพฤติกรรมการเล้ียงดูลูกของคุณแม่ จึงท าให้

ตราสินคา้และผลิตภณัฑพี์เจน้ ไดร้บัการยอมรบัจากคุณแม่ทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยดว้ย 

ดา้นคุณภาพ : มีการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการผลิต และผ่านการรับรองมาตรฐานจาก

หน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรบั จากหลายสถาบนัทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากน้ี นวตักรรมของผลิตภณัฑ์

พีเจน้ไดร้ับการออกแบบผ่านแนวคิดท่ีแบรนด์อยากเป็นตัวช่วยส าหรับคุณแม่ในการดูแลลูกน้อย จึงท าให้

ผลิตภณัฑต์อบโจทยค์วามตอ้งการและความสะดวกสบายในการใชง้าน และยงัมีความทนทานต่อการใชง้าน จึง

เป็นสาเหตุท่ีไดร้บัการยอมรบัอยา่งสูงจากคุณแม่ทัว่โลก 

ดา้นความหลากหลาย : ผลิตภัณฑ์ของพีเจน้มีความหลากหลายและมีจ านวนสินคา้ใหก้ับผูบ้ริโภคได้

เลือกซ้ือครอบคลุมทุกความตอ้งการตั้งแต่แม่เร่ิมตั้งครรภไ์ปจนถึงแรกคลอด และมีผลิตภณัฑท่ี์ช่วยดูแลลูกน้อย

ใหมี้พัฒนาการท่ีดี ไปจนถึงอายุประมาณ 3 ขวบ นอกจากน้ี ยงัมีผลิตภัณฑ์ท่ีครอบคลุมหลายช่วงราคา ซ่ึง

สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคไดทุ้กกลุ่ม จึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเหนือคู่แข่งท่ีมักเจาะตลาดไดเ้พียง

เฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน 

กิจกรรมทางการตลาด 

พีเจน้เป็นผู้น าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับแม่และเด็ก และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เช่ียวชาญด้าน

พัฒนาการเด็กและทารก พีเจน้จึงเป็นท่ีปรึกษาและเพ่ือนคู่คิด ส าหรบัคุณแม่มือใหม่ ดว้ยความตระหนักถึง

ความส าคัญของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ จึงจัดใหมี้โครงการ “พีเจน้สนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ หรือ 

Pigeon Support Breastfeeding” อยา่งต่อเน่ือง ผ่านเคร่ืองมือในการส่ือสารอยา่งครบวงจร ทั้ง Above the Line 

และ Below the Line ทั้งน้ี ไดมี้การปรบัเปล่ียนกลยุทธก์ารใชส่ื้อใหเ้ขา้ถึงคุณแม่ยุคดิจิตอลท่ีมีพฤติกรรมการใช้

ชีวติและการรบัส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ในปีท่ีผ่านมาพีเจน้ไดจ้ดังาน “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ครั้งท่ี 2 ซ่ึงเป็นการรวมพลงั

คุณแม่ใหน้มทัว่ประเทศ มาแสดงพลังร่วมสรา้งสถิติ การใหน้มแม่จากอกพรอ้มกันเป็นปีท่ี 2 ซ่ึงมีคู่แม่ลูกถึง 

796 คนเขา้ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยแบ่งเป็นกิจกรรมท่ีจดัขึ้ นท่ีกรุงเทพมหานคร มีคู่แม่ลูกเขา้ร่วม 602 

คน และเป็นปีแรกท่ีมีการจดักิจกรรมดังกล่าวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นความร่วมมือของบริษัทและคณะแพทย์

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมีคู่แม่ลูกในเขตภาคเหนือเขา้ร่วมงาน 194 คน กิจกรรมดังกล่าวไดบ้นัทึก

สถิติอนัยิง่ใหญ่น้ีไวใ้น Thailand Book of Record อีกครั้งหน่ึง 
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กิจกรรม “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ครัง้ท่ี 2  ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ซอยศนูยว์จิยั 

 

กิจกรรม “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ครัง้ท่ี 2  ณ. คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ผลิตภณัฑพี์เจน้มีความโดดเด่นในการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ โดยในปีท่ีผ่านมามีผลิตภณัฑ์ใน

กลุ่มส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ออกสู่ตลาด ไดแ้ก่ Pigeon Breast Pump  Manual เครื่องป๊ัมน ้านม ชนิดป๊ัม

มือ รุ่นใหม่ น าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น เป็นผลิตภณัฑท่ี์ถูกคิดคน้และพฒันาโดยศูนยว์ิจยั พีเจน้ ประเทศญ่ีปุ่น 

ออกแบบมาเพ่ือใหใ้ชง้านไดง้่าย เงียบ น ้าหนักเบา กะทัดรดั พกพาสะดวก สนองความตอ้งการคุณแม่ยุคใหม่ 

มีคุณสมบติักระชบัเตา้นมไดพ้อดีดว้ยกรวยครอบฐานเตา้นมผลิตจากวสัดุซิลิโคนคุณภาพดีท่ีนุ่มพิเศษและมี

ความยดืหยุน่สูง สามารถไล่อากาศและยดึเกาะกบัเตา้นมไดดี้ขึ้ น นอกจากน้ี เคร่ืองป๊ัมน ้านมแบบใชมื้อรุ่นใหม่

น้ี ยงัมีระบบกระตุน้น ้ านม และระบบการป๊ัมน ้ านมท่ีนุ่มนวล สามารถควบคุมแรงดูดและความเร็วไดต้าม

ตอ้งการ คนัโยกถูกออกแบบตามสรีระศาสตร ์ช่วยผ่อนแรงคุณแม่ ในการป๊ัมน ้านมไดอ้ยา่งราบร่ืน 
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เครื่ องปัม๊น า้นมชนิดปัม๊มือ รุน่ใหม่ Manual Breast Pump น าเขา้จากประเทศญี่ ปุ่ น 

ส่ือสารการตลาดส าหรบัผลิตภณัฑผ์า้เช็ดท าความสะอาดส าหรบัเด็ก (Baby Wipe) มากยิ่งข้ึน 

ตลาดผา้เช็ดท าความสะอาดส าหรบัเด็กหรือเบบ้ี ไวพสมี์การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เพราะคุณแม่รุ่นใหม่มี

ความใส่ใจในเร่ืองสุขอนามยัมากขึ้ น และตอ้งการความสะดวกสบายในการดูแลลูก ในปี 2559 ทางผลิตภณัฑ์

ไดเ้ลือก คุณสิงโต น าโชค คุณพ่อหวัใจดนตรีอารมณ์ดีท่ีมาเป็นแบรนด์ แอมบาสเดอร ์เป็นตัวแทนคุณพ่อท่ีมี

ความเป็นคุณพ่อมืออาชีพในการเล้ียงลูกชายทั้ง 3 คนรว่มกบัภรรยาไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม โดยเฉพาะการดูแลเร่ือง

ความสะอาดของลูก 

 

ส าหรบัแคมเปญน้ีคุณสิงโตไดแ้ต่งเพลงใหก้ับงานโฆษณาพีเจน้ มีช่ือวา่ ”Hero Calling (อึนเนะ เอ๊ะ เฮะ 

อา้ว)” ซ่ึงเป็นการพฒันาไอเดียร่วมกันระหว่างทีมพีเจน้กบัคุณสิงโต เพ่ือส่ือสารออกมาใหทุ้กคนไดรู้จ้กัและ

เขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกผลิตภณัฑเ์บบ้ีไวพสม์ากขึ้ น วา่การท าความสะอาดผิวเด็กทารกน้ันตอ้งมีความพิถีพิถัน

ในการเลือกตามวยัของลูกน้อยท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

ผลิตภณัฑพี์เจน้ เบบ้ีไวพส ์ไดถู้กคิดคน้มาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างของการดูแลเร่ืองความ

สะอาด เช่น เด็กทารกแรกเกิดมีผิวท่ีบอบบางแต่ตอ้งขบัถ่ายบ่อยครั้งจึงตอ้งเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของ

มอยเจอรไ์รเซอร ์ซ่ึงช่วยป้องกันเร่ืองผ่ืนผา้ออ้ม หรือหากลูกน้อยรบัประทานหรือเล่นแลว้เปรอะเป้ือนทั้งปาก 

มือ หรือตัว เราก็สามารถเช็ดท าความสะอาดไดอ้ยา่งง่ายดายโดยคุณพ่อคุณแม่เช่ือมัน่ใจได้ 100% ดว้ยสูตร
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แฮนด์ แอนด์ เมาท์ นอกจากน้ี ยงัมีตัวเลือกใหก้บัคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลเร่ืองการท าความสะอาดใหก้บัลูก

น้อยดว้ยสูตรคาโมมายลท่ี์ปราศจากแอลกอฮอล ์น ้าหอม และสารพาราเบน จึงท าความสะอาดไดอ้ยา่งอ่อนโยน

และมีสูตรกนัยุงส าหรบัเด็กเล็กอีกดว้ย 

กิจกรรมในแคมเปญน้ี ไดส่ื้อสารผ่าน Above the Line และ Below the Line โดยเน้นท่ีส่ือออนไลน์ ส่ือ

วิทยุ การแจกสินคา้ตัวอย่าง และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ซ่ึงสามารถสรา้งการรบัรูใ้นตราสินคา้ และ

คุณประโยชน์ของผลิตภณัณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

พีเจน้ ลิตเต้ิล โมเมนท ์คลบั ความผกูพนัท่ีเกิดจากความรกั 

นอกจากการส่ือสารทางการตลาด และการท ากิจกรรมกบัผูบ้ริโภคแลว้ พี เจน้ยงัไดท้ ากิจกรรมท่ีส่งเสริม

การเล้ียงลูกด้วยนมมารดาผ่านการท ากิจกรรมในโรงพยาบาล เช่น  การสนันสนุนการจัดท าหอ้งใหน้มใน

โรงพยาบาลต่างๆ  การจดักิจกรรมใหค้วามรูคุ้ณแม่ตั้งครรภ์ และกิจกรรมพิเศษส าหรบัสมาชิก พีเจน้ ลิตเต้ิล โม

เมนท์ คลบั (Pigeon Little Moments Club) ทั้งน้ี สามาชิก Pigeon Little Moments Club จะไดร้บัสิทธิพิเศษใน

การปรึกษาเก่ียวกับการเล้ียงลูก และการดูแลตนเองจากแพทยผู์เ้ช่ียวชาญ นอกจากน้ี  ยงัสามารถร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีทางคลบัจดัขึ้ นตลอดทั้งปี เพ่ือเป็นการสรา้งความผูกพนัระหวา่งแบรนดแ์ละลูกคา้  
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

         

บริษัทฯ ไดก้ าหนดกรอบการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเป็นรูปธรรม ภายใตห้ลักปรชัญาการบริหาร

ความเส่ียงแบบบูรณาการ โดยเร่ิมจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ดา้นความเส่ียงท่ียอมรบัได ้มีการจดัท าแผนบริหาร

ความเส่ียงทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพ่ือน าไปปฎิบติัในทุกภาคส่วน มีการก ากบัดูแลดา้นความ

เส่ียงอยา่งชดัเจน ตลอดจนมีการติดตามและรายงานใหผู้บ้ริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบอยา่ง

ต่อเน่ืองในทุกๆ ดา้น เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าจะสามารถป้องกันและลดผลกระทบของความเส่ียงในสถานการณ์ต่างๆ ให้

สามารถกลบัคืนสู่ภาวะปกติไดใ้นเวลาอนัสั้น 

ส าหรบัปี 2559 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ิมเติมต่อเน่ืองจากปี

ก่อนหน้า ใหมี้ความสะดวกรวดเร็วแก่การใหบ้ริการและลดตน้ทุนการบริหารจดัการใหดี้ขึ้ น ทันสมยักา้วหน้ามากขึ้ น

ไปอีกขั้น เพ่ือใหส้ามารถรองรบัการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทไดจ้ดัท าแผนบริหารความ

เส่ียงไว ้ดงัน้ี 

3.1  ความเส่ียงเชิงกลยุทธ ์(Strategic Risks) 

1) ความเส่ียงจากอตัราการเกิดของประชากรลดน้อยถอยลง 

อัตราการเกิดของประชากรในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2556 ในอัตราเฉล่ีย 

รอ้ยละ  3.5 ต่อปี โดยลดลงจาก 808,901 คนต่อปี เหลือเพียง 736,352  คนต่อปี ในปี 2558  และคาดว่า 

อตัราการเกิดของประชากรไทย ยงัมีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการลดลงของอตัราการเกิดของประชากรไทย

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการซ้ือสินคา้แม่และเด็กใหมี้จ านวนลดลงตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม แมจ้ านวน

การเกิดจะลดน้อยลง แต่ความตอ้งการใชสิ้นคา้ท่ีดีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อแม่และเด็กกลับมีจ านวนเพ่ิมมาก

ขึ้ น บริษัทฯ จึงไดมี้การพฒันาและจดัหาผลิตภณัฑสิ์นคา้ใหม่ท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุม เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของคุณแม่ยุคใหม่ท่ีใส่ใจในคุณภาพความปลอดภยั และใหค้วามส าคญัต่อสุขอนามยัของลูกน้อย

มากขึ้ น จนสามารถสรา้งรายไดเ้พ่ิมมาชดเชยปริมาณการซ้ือท่ีลดลงจากอัตราการเกิดท่ีลดลงได้ นอกจากน้ี 

บริษัทฯ ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีได้พัฒนาและน ามาจัดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้ น เช่น ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล 

ผลิตภณัฑส์ าหรบัผูสู้งวยั ผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้  

2) ความเส่ียงจากการแขง่ขนัดา้นธุรกิจ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจดา้นการตลาดและการจดัจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ี

ไดร้บัการยอมรบัในดา้นการบริหารจดัการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีบริษัทเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย

ส่วนใหญ่เป็นสินคา้เคร่ืองใชป้ระจ าวนั อาหาร และเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเป็นสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง 

และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้ นต่อเน่ืองทุกปี  ส่งผลใหก้ารแข่งขนัในการใหบ้ริการจดัจ าหน่ายหรือเป็น

ตวัแทนจ าหน่ายสูงขึ้ นตามไปดว้ย  

บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการปรบัตวัต่อภาวะการแข่งขนัท่ีมีอยูสู่งดังกล่าว โดยจ าเป็นตอ้งมี

การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตลอดเวลา เพ่ือตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีตอ้งการขยายปริมาณการขายสินคา้ และเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม้ากขึ้ น รวมไปถึงการรองรับ
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ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีแผนในการขยายธุรกิจของตนไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV  

บริษัทฯ จึงไดมี้การพฒันาและสรรหาสินคา้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ภายใตต้ราสินคา้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 

ใหม้ากขึ้ น เพ่ิมเติมการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีความหลากหลายเพ่ือรองรบัสินคา้ใหม่จากเจา้ของสินคา้ 

สรา้งฐานลูกคา้ในมือใหมี้ความเหนียวแน่น สรรสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั มีการปรบัปรุงโครงสรา้งพ้ืนฐานใน

การด าเนินธุรกิจ เพ่ือรองรบัการแข่งขนัและการเติบโต เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคลงัสินคา้ มีการ

ส ารวจความพึงพอใจของเจา้ของสินคา้ท่ีมีต่อบริษัท เพ่ือใชใ้นการปรับปรุงวิธีการท างานใหต้อบสนองความ

ตอ้งการของเจา้ของสินคา้ สรา้งภาพลกัษณ์ในการเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรบัของตลาด 

และมีการพฒันาประสิทธิภาพในการจดัการ รวมถึงการบริหารตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

3) ความเส่ียงจากการพ่ึงพา พีเจน้ คอรป์ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและเจา้ของตราสินคา้ “พีเจน้” 

บริษัทฯ นอกจากจะด าเนินธุรกิจเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ม่และเด็กภายใตต้ราสินคา้ “พีเจน้” แต่

เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2531 แลว้ บริษัทฯ ยงัไดเ้ป็นผูร้่วมก่อตั้งบริษัท ไทยพีเจน้ จ ากัด และ

บริษัท พีเจน้ อินดัสทรีส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในการผลิตสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ “พีเจน้” ใหแ้ก่บริษัทเพ่ือจดั

จ าหน่ายในประเทศอีกดว้ย โดยสัดส่วนรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์ “พีเจน้” ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา มี

สดัส่วนท่ีสูงเกินกวา่รอ้ยละ 80 ล่าสุดในปี 2559บริษัทมีสดัส่วนการขายสินคา้ “พีเจน้” อยูท่ี่รอ้ยละ 80.6 ซ่ึง

ถือไดว้่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทพ่ึงพิงสินคา้ตรา “พีเจน้” อยู่ค่อนขา้งมาก แต่ดว้ยความสัมพันธ์อันแน่น

แฟ้นยาวนานและการท่ียอดขายสินคา้ “พีเจน้” มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงไดร้บัความไวว้างใจจาก พี

เจน้ คอรป์ ในการเป็นตัวแทนจดัจ าหน่ายสินคา้ “พีเจน้” ในประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่

เพียงผูเ้ดียวในปี 2559 แสดงใหเ้ห็นถึงสายสัมพันธ์อันดีท่ีมีต่อกันระหว่างบริษัทฯ และ พีเจน้ คอร์ป ไดเ้ป็น

อยา่งดี  

อย่างไรก็ตาม การพ่ึงพา พีเจน้ คอรป์ เป็นหลักอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของกิจการในอนาคต 

บริษัทฯ จึงไดมี้การใหบ้ริการจดัจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคภายใตต้ราสินคา้อ่ืนเพ่ิม

มากขึ้ น ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการเติบโตของรายไดเ้ฉล่ีย 10 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีรายไดเ้ติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 9.9 ต่อ

ปี โดยเป็นการเติบโตของสินคา้ตรา “พีเจน้” เฉล่ียรอ้ยละ 9.5 ต่อปี และเป็นการเติบโตของยอดขายภายใตต้รา

สินคา้อ่ืนเฉล่ียรอ้ยละ 11.6 ต่อปี 

3.2 ความเส่ียงจากการปฏิบติัการ (Operational Risks) 

1) ความเส่ียงในการสรรหาบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพมารว่มงานกบับริษัท 

จากการท่ีประเทศไทยประสบกบัภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขาดการขยายการลงทุนในภาครฐัและเอกชน

ติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการผลิตบุคคลากรท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ท าให้

บุคคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน

มาก  การสรรหาบุคลาการท่ีดีมีคุณภาพมาเติมเต็มใหค้รบตามโครงสรา้งและผังขององคก์รจึงท าไดย้ากและใช้

เวลานานในการสรรหา ซ่ึงอาจส่งผลใหก้ารขยายตัวทางธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานท่ีวางไว ้
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บริษัทฯ จึงไดว้างแผนการสรรหาบุคคลากรล่วงหน้าและเก็บประวติับุคคลเหล่าน้ันไวเ้ป็นฐานขอ้มูล เพ่ือความ

สะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลากรต่อไป ทั้งในกรณีทดแทนบุคคลากรเดิมท่ีลาออกหรือบุคคลากร

ใหม่ส าหรบัหน่วยงานส่วนขยาย ในขณะเดียวกนัก็มีแผนการพฒันาบุคคลากรท่ีมีอยู่เป็นรายบุคคลใหมี้ศักยภาพ

และเพ่ิมทกัษะในงาน สามารถท างานทดแทนหรือสนับสนุนส่วนงานอ่ืนท่ีขาดก าลงัคนไดท้ันที มีการวดัช่องห่าง

ของทักษะความสามารถ อบรมพนักงานใหเ้กิดความรูค้วามช านาญและเขา้ใจในสินคา้และบริการของบริษัทฯ 

ตรวจติดตามและวดัผลการเรียนรูแ้ละพัฒนาของพนักงานอยา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงการหาพนัธมิตรทางธุรกิจใน

การฝึกอบรมและสรา้งนักศึกษาฝึกงานใหพ้รอ้มบรรจุเป็นพนักงานขายไดท้ันที นอกจากน้ี ยงัมีแผนสรา้งความ

ผูกพนัของพนักงานในองคก์ร ใหส้ามารถอยูก่บัองคก์รไดย้าวนาน 

2) ความเส่ียงจากการใชบ้ริการคลงัสินคา้จากผูใ้หบ้ริการภายนอกเพียงรายเดียว 

การท่ีบริษัทฯ ไดใ้ชบ้ริการคลังสินคา้จากผูใ้หบ้ริการภายนอกในการบริหารจัดการคลังสินคา้ของ

บริษัทฯ เพียงรายเดียว ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถควบคุมตน้ทุนการจัดเก็บสินคา้และค่าใชจ้่ายในการบริหาร

คลงัสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้ น อยา่งไรก็ตาม หากผูใ้หบ้ริการคลงัสินคา้ไม่สามารถบริหารคลงัสินคา้

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ไปยงัรา้นคา้

ปลีกได้ และอาจก่อใหเ้กิดต่อตน้ทุนในการบริหารสินคา้คงคลังท่ีสูงเกินความจ าเป็น บริษัทฯ จึงไดมี้การ

ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการคลงัสินคา้อยา่งต่อเน่ือง มีระบบการตรวจสอบ

ขอ้มูลการเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงัเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ สินคา้ไม่สูญหาย มีการก าหนด KPI เพ่ือวดัผลการ

ท างานของผูใ้หบ้ริการคลังสินคา้ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ท่ีบริษัทก าหนดไว ้ มีการศึกษาการใหบ้ริการของผู้

ใหบ้ริการคลงัสินคา้รายอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบตน้ทุน ประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณภาพของงานท่ีคาดหวงั มีการ

สรรหาผูใ้หบ้ริการขนส่งและคลงัสินคา้รายอ่ืนควบคู่เพ่ือป้องกนัความเส่ียง หากผูใ้หบ้ริการรายเดิมไม่สามารถ

บริหารคลังสินคา้ใหบ้ริษัทไดมี้ประสิทธิภาพตามสัญญา มีการก าหนดกลยุทธ์หรือนโยบายของบริษัทฯ ท่ี

ชัดเจนเก่ียวกับการบริหารคลังสินคา้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เพ่ือใหผู้ใ้หบ้ริการคลังสินคา้สามารถจดัท า

แผนงานดา้นการบริหารคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางการด าเนินงานของบริษัท 

3.3 ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risks) 

1) ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของกิจการ 

เน่ืองดว้ยสภาพเศรษฐกิจของโลกท่ีชะลอตัวอยา่งต่อเน่ืองและยาวนานของประเทศรสัเซีย อเมริกา จีน 

และกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป รวมไปถึงความขดัแยง้ทางการเมืองในประเทศตลอดระยะหลายปีท่ีผ่านมา ท าให้

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวตามไปดว้ย ซ่ึงปัจจยัดังกล่าวไดส้่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

จบัจ่ายใชส้อยของทั้งภาครฐัและเอกชน โดยในปี 2559 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศมีเพียง

รอ้ยละ 3.2 ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อเท่ากับรอ้ยละ 1.5 ปัจจยัดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของรายได้

ของบริษัท  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงไดผ้ลกัดนันโยบายการควบคุมค่าใชจ้่ายอยา่งเคร่งครดัในทุก

ภาคส่วนขององคก์ร มีการจดัท างบประมาณรายรบัและรายจ่ายในทุกหน่วยงาน ส่งเสริมใหพ้นักงานมีจิตส านึก

ในการลดต้นทุนและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายดังกล่าวลดลงเม่ือเทียบกับปี 2558 
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีการสรรหาคู่คา้หรือผูป้ระกอบการรายอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพและตน้ทุนของสินคา้ 

เพ่ือใหส้ามารถจดัหาวตัถุดิบท่ีมีตน้ทุนต า่ลง และช่วยใหบ้ริษัทฯ สรา้งผลก าไรไดอ้ยา่งต่อเน่ืองทั้งในปัจจุบนัและ

อนาคต และมีการสรรหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ จดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสม เพ่ือสรา้งยอดขายและรายได้

ของบริษัทฯ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

ท่ีผ่านมาใน ปี 2559 ความผันผวนของค่าเงินบาทจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และการท่ี

บริษัทฯ มีการสัง่ซ้ือสินคา้จากต่างประเทศเพ่ิมขึ้ น ความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนจึงกระทบต่อตน้ทุนสินคา้

ของบริษัทฯ โดยตรง และยงัส่งผลต่อผลก าไรโดยรวมของบริษัทฯ อีกดว้ย ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดมี้การควบคุมและ

ติดตามความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนในสกุลเงินส าคัญอย่างใกลชิ้ด รวมถึงมีการเจรจาต่อรองกบัคู่คา้ 

เจา้ของสินคา้และผลิตภณัฑ์ ในการปรบัราคาตน้ทุน หรือชดเชยส่วนต่างใหส้อดคลอ้งกับการผันผวนของอัตรา

แลกเปล่ียนเพ่ือรกัษาส่วนต่างของผลก าไรของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีนโยบายป้องกันความเส่ียงจาก

ความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยการท าสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเพ่ือคุม้ครองความเส่ียง

ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผลจากความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนมีผลต่อผลก าไรของบริษัทฯ เพียงเล็กน้อย และ

ยงัคงมีอตัราก าไรขั้นตน้อยูใ่นเกณฑป์กติเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่กวา่ 80% ของบริษัท

เป็นสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ  

3) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื 

บริษัทฯ มีการท าสญัญากูย้มืเงินระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินหลายแหง่ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ด าเนินงาน ท าใหค้วามผันผวนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมจะมีผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนบริหาร แต่ดว้ยบริษัทฯ 

มีการบริหารจดัการแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน โดยจดัใหมี้ทางเลือกในการกูย้ืมเงิน

หลายทาง เพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกในการจดัหาเงินทุนใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดมี้การประสานงาน

กบัสถาบันการเงินมากขึ้ น เพ่ือใหเ้ขา้ใจในผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารท่ีมีความทันสมัยมากขึ้ น และ

สามารถน ามาปรบัใชเ้พ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน และลดขั้นตอนในการท างานใหส้ะดวกรวดเร็วมากขึ้ น  

ปี 2559 บริษัทฯ ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้

เดิม และมีการออกใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามัญแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน (ESOP) ท าให้

บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการกูย้ืมเงินจากสถาบันการเงินได ้ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงจากความผันผวนของ

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
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3.4  ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฏระเบียบ (Compliance Risks) 
 

1) ความเส่ียงจากความซบัซอ้นของกฎเกณฑ ์ระเบียบและขอ้ปฏิบติัของรฐัและหน่วยงานก ากบัดูแล 

จากการท่ีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีธุรกรรมทั้งการน าเขา้

และส่งออกสินคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงต้องมีการยื่นขอใบอนุญาตการขายสินคา้ท่ีเป็นอาหารและยา รวมถึง

มาตรฐานผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม และตอ้งติดต่อประสานงานกบัหลายหน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชน อนัมีขอ้

กฎหมาย กฏเกณฑ์ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติท่ีมีความซับซอ้น และในบางครั้งมีการใชดุ้ลยพินิจประกอบการ

พิจารณาของเจา้หน้าท่ีในการออกใบอนุญาตหรืออนุมัติใหก้ระท าการตามความประสงค์ของบริษัทฯ ดังน้ัน 

บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจว่าดว้ยการปฏิบัติตามกฎหมาย / ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง

เครง่ครดั ในกรณีท่ีพบวา่ มีค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม หรือขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตบางรายการท่ีอาจน าไปสู่

การกระท าผิดกฎเกณฑ ์ระเบียบหรือขอ้ปฏิบติัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บริษัทฯ จะปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ใน

หลายช่องทาง เช่น เจา้หน้าท่ีกรมสรรพากร ผูช้ านาญการดา้นภาษีศุลกากร ผูช้ านาญการดา้นมาตรฐานอาหาร

และยา ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี เป็นตน้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษัทฯ ไดด้ าเนินการตามขั้นตอน  และเสีย

ภาษีอยา่งถูกตอ้ง โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ไม่มีการกระท าท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือละเมิดกฎเกณฑใ์ดๆ 

กบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเด็ดขาด 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ     

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีทรพัยสิ์นถาวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจท่ีหกัค่าเส่ือมราคา โดยวธีิค านวณแบบเสน้ตรงตามอายุ

การใชง้านโดยประมาณของทรพัยสิ์นเป็นระยะเวลา 5 – 20 ปี มีดง้น้ี 

1) ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจท่ีหกัค่าเส่ือมราคา โดยค านวณแบบเสน้ตรง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นผูเ้ช่า 

มูลค่าตามบญัชี 18.6  ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

2) เครื่องจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 0.09 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

3) เครื่องตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านักงาน 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 11.9 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

4) ยานพาหนะ 

 ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ  เป็นเจา้ของ 

 มูลค่าตามบญัชี  10.2 ลา้นบาท 

 ภาระผูกพนั  - 

รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ  40.8  ลา้นบาท 

4.2  อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 บริษัทมีกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของท่ีดินท่ีไมไ่ดใ้ชใ้นการด าเนินงานซ่ึงแสดงในงบดุลภายใตห้วัขอ้อสงัหาริมทรพัย์

เพ่ือการลงทุน รวมมูลค่า 76.1 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย 

1) โฉนดเลขท่ี 9293 ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ พ้ืนท่ี 2 ไร ่

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 12.0 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

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

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 7.7 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 
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3) โฉนดเลขท่ี 48979 ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พ้ืนท่ี 2 ไร ่

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 3.2 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

4) ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสรา้ง และส่วนปรบัปรุง ไดแ้ก่ 

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

บางนา เขตบางนา 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 ถนนริมทางรถไฟสายปากน ้า แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โฉนด

ท่ีดินเลขท่ี 163064 - 163068 เน้ือท่ีรวม 73 ตร.วา 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 25.8 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

1.3)  ท่ีตั้งโกดงัเก็บสินคา้ซอยขา้งอาคารมโนรม (อาคารพาณิชย ์2 หอ้ง) เลขท่ี 1165 และ 1167 

ถนนริมทางรถไฟสายปากน ้า แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯโฉนดท่ีดินเลขท่ี 163069 -

163071 เน้ือท่ีรวม 44 ตารางวา 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี   2.2 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั   - 

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

โครงการโชคดีพลาซ่า ถนนบางนา-ตราด กม. 28 แขวงบางบ่อ เขตบางบ่อ จ.สมุทรปราการ 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี   3.6 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั   - 

4.3  สิทธิการเช่าอาคาร 

1) สิทธิการเช่าอาคาร ศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร ์ชั้น 2 จ านวน 2 หอ้ง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี 5.9 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั - 

หมายเหต ุ : สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม โดยค่าตดัจ  าหน่ายคิดตามวธีิเสน้ตรงตามอายสุญัญา

เช่า 30 ปี เริ่ มตน้ตัง้แตว่นัท่ี 21 สิงหาคม 2537 ถึง 20 สิงหาคม 2567 สิทธิการเช่าอาคารดงักลา่ว 

บรษิัทไดใ้หบุ้คคลภายนอกเชา่พ้ืนท่ี  
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4.4  ทรพัยสิ์นท่ีไม่มีตวัตน  

บริษัทเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ทั้งหมด โดยบริษัทไดจ้ดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้กับส านัก

เคร่ืองหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน

เครื่องหมายการคา้มีอายุ 10 ปี นับจากวนัจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ และสามารถต่ออายุไดทุ้ก 10 ปี ท่ี

ผ่านมาหนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนส่วนใหญ่มีอายุยงัไม่ครบ 10 ปี อยา่งไรก็ตามหากครบอายุตามเวลา

ดังกล่าวแลว้ บริษัทด าเนินการต่ออายุต่อไปทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บันโยบายของบริษัทในอนาคตต่อไป รายละเอียดของ

เครื่องหมายการคา้มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 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 

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 
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4.5  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทรว่มในอนาคต 

บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมลงทุนเพ่ือเป็นตัวแทนจ าหน่ายใหก้ับสินคา้และบริการในธุรกิจสินคา้

ประเภทอุปโภคและบริโภคท่ีมีโอกาสเติบโตและมีศกัยภาพสามารถสรา้งผลก าไรใหก้บับริษัทได ้ซ่ึงหากบริษัทฯ

เขา้ลงทุนในบริษัทยอ่ย บริษัทฯ จะควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเขา้ร่วมเป็น

กรรมการตามสัดส่วนของการถือหุน้ และเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุน้ โดยผูแ้ทนจะมีหน้าท่ีออกเสียงในท่ี

ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาไว ้ส าหรบัการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ 

จะส่งตัวแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้ นอยู่กับขอ้ตกลงท่ีท าไวร้่วมกัน

ต่อไป   

4.6  การควบคุมดแูลบริษัทรว่ม 

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทรว่ม คือ บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากดั (TP) ในสดัส่วนรอ้ยละ 47.0 โดยบริษัทได้

มีการควบคุมดูแลในบริษัทร่วมดังกล่าวโดยการส่งคนเขา้ไปเป็นกรรมการของ TP ไดแ้ก่ นายสุเมธ เลอสุมิตร

กุล เขา้ไปเป็นกรรมการ ซ่ึงกรรมการท่ีบริษัทส่งเขา้ไปจะมีส่วนร่วมในการวางนโยบายในการด าเนินธุรกิจ 

วางแผนกลยุทธ์ และใหข้อ้เสนอแนะแนวทางต่างๆ เพ่ือใหก้ารบริหารงานของ TP สามารถด าเนินการไดต้าม

เป้าหมายท่ีวางไว ้ อย่างไรก็ตาม หาก TP มีนโยบายหรือแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนัยส าคญั อาทิเช่น การขึ้ นหรือลงของราคาสินคา้ การเพ่ิมหรือการลดทุน การ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์การก่อหน้ี  การจดัตั้งบริษัทยอ่ยใหม่ เป็นตน้ บริษัทสามารถควบคุมดูแล TP 

ไดโ้ดยผ่านท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงการขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัอยา่งน้อย 3 

ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด  

4.7  สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

1) สญัญาเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ม่และเด็ก 

1.1) สญัญาอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้และความช่วยเหลือทางเทคนิค 

 คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

 วตัถุประสงค ์ เพ่ือใหสิ้ทธิในการผลิต การใช ้และการขายผลิตภณัฑ ์รวมถึงการใหใ้ช้

เครื่องหมายการคา้ “พีเจน้” แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

 ระยะเวลา  1 ปี เร่ิม 1 มิถุนายน 2531  (ขยายระยะเวลาแบบปีต่อปีและมีฉบบัแกไ้ข

ลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2536) 

1.2) สญัญากิจการรว่มคา้ไทยพีเจน้ 

 คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

 วตัถุประสงค ์ เพ่ือจดัตั้งบริษัท ไทย พีเจน้ จ ากดั เพ่ือประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย

สินคา้ประเภทผลิตภณัฑจุ์กซิลิโคนส าหรบัขวดนมเด็กภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ 

 ระยะเวลา  เร่ิม 19 มิถุนายน 2533  

1.3) สญัญากิจการรว่มคา้พีเจน้ อินดสัทรีส ์

 คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
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 วตัถุประสงค ์ เพ่ือจดัตั้งบริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือประกอบ

กิจการผลิตและจ าหน่ายแผ่นเช็ดท าความสะอาดและแผ่นอนามยัส าหรบัซบั

น ้านม 

 ระยะเวลา  เร่ิม 20 ก.พ. 2539 

2) สญัญาเก่ียวกบัผลิตภณัฑพ์ลาสติก และบรรจุภณัฑ์ 

2.1) สญัญากิจการรว่มคา้โยชิโน มุ่งพฒันา 

 คู่สญัญา บริษัท / โยชิโน โคเคียวโซ/โนมูระจิมูโช 

 วตัถุประสงค ์ เพ่ือจดัตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือประกอบ

กิจการผลิต จ าหน่าย และส่งออกสินคา้ประเภทผลิตภณัฑพ์ลาสติกโดยรวม

ถึงสเปรยท่ี์ใชพ้่นน ้าและของเหลว และประกอบกิจการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ระยะเวลา  เร่ิม 2 ธ.ค. 2537 

2.2) สญัญาการแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่าย และบนัทึกแกไ้ขสญัญาแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่าย 

 คู่สญัญา บริษัท / โยชิโน โคเคียวโช / YMP 

 วตัถุประสงค ์ แต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีลิขสิทธ์ิท่ี YMP ผลิตแต่เพียงผูเ้ดียวใน

ประเทศไทย 

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

2.3) สญัญาส่งมอบวตัถุดิบ และบนัทึกแกไ้ขสญัญาส่งมอบวตัถุดิบ 

 คู่สญัญา บริษัท / YMP 

 วตัถุประสงค ์ เพ่ือความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 

 ระยะเวลา  เร่ิม  1 ม.ค. 2557 

3) สญัญาจดัจ าหน่ายอ่ืนๆ 

3.1) สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

  คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พีไอพี อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั 

  ไดย้กเลิกสญัญาจดัจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2557 

3.2) สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

  คู่สญัญา บริษัท / Jordan Asia Pacific SDN BHD 

 วตัถุประสงค ์  จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรงสีฟัน และไหมขดัฟัน ภายใตเ้คร่ืองหมายการ

Jordan จดัจ าหน่ายภายในประเทศไทยเท่าน้ัน 

  ระยะเวลา  3 ปี เร่ิม 1 มิถุนายน 2555 (ต่ออายุครั้งต่อไปทุก 3 ปี) 

3.3) สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา Splash About International LTD. 

วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์ดวา่ยน ้าทารกและเด็กเล็ก ภายใตเ้คร่ืองหมาย

การคา้ Splash About จดัจ าหน่ายภายในประเทศไทยเท่าน้ัน 

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 26 พ.ย. 2559 (ส้ินสุด 25 พ.ย. 2562) 
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3.4) สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา Peachy Village LTD. 

วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารและขนมส าหรบัเด็กเล็ก ภายใตเ้ครื่องหมาย

การคา้ Peachy  จดัจ าหน่ายภายในประเทศกมัพูชาเท่าน้ัน  

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 9 ตุลาคม 2557 (ส้ินสุด 8 ตุลาคม 2560) 

4) สญัญาอ่ืนๆ 

 คู่สญัญา บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 วตัถุประสงค ์ บริหารคลงัสินคา้ 

 ระยะเวลา  เร่ิม 15 มีนาคม 2559 
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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 ่ : อาคารทศพลแลนด ์4  

                                         เลขท่ี 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  

  เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

ท่ีตั้งคลงัสินคา้ : เลขท่ี 888/1 หมู่ 7 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000274 

โฮมเพจ : www.moongpattana.com  

                                         www.pigeonlittlemomentsclub.com 

โทรศพัท ์ : +66 2 020 8999  

โทรสาร : +66 2 020 8990 

ท่ีตั้งโรงงานของบริษัทรว่ม : บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากดั  

  เลขท่ี 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 เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครชัดา ชั้น 33 ถนนรชัดาภิเษก  

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์         +662 264 9090 

โทรสาร            +662 264 0789-90 
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ขอ้มูลการถือหุน้ของบริษัทฯ ในบริษัทอ่ืน 

 

ช่ือหลกัทรพัย ์     บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากดั (TP) 

ท่ีตั้งส านักงาน  เลขท่ี 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 (PIT) 

ท่ีตั้งส านักงาน เลขท่ี 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 (YMP) 

ท่ีตั้งส านักงาน  เลขท่ี 103/1 หมู่ท่ี 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์ถนนบางนา-ตราด กม. 36  

ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 

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  านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้  

      ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 90,000,000 บาท ประกอบด้วย                 

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

 ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 5/2551 ไดมี้มติพิจารณาแปลงมูลค่าหุน้ท่ี

ตราไวจ้ากมูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท และอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนจ านวน 

30,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหก้บัประชาชน    

 ณ วันท่ี 29 กันยายน 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 120,000,000 บาท ประกอบด้วย               

หุน้สามัญจ านวน 120,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกช าระแล้วทั้งหมด 

120,000,000 บาท 

ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000,000 บาท ประกอบด้วย               

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

120,000,000 บาท 

ณ วันท่ี  8 กรกฎาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000,000 บาท ประกอบด้วย               

หุน้สามัญจ านวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกช าระแล้วทั้งหมด 

144,156,724 บาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 1 ได้ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามัญรวมเป็น             

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

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

ประกอบดว้ยหุน้สามัญจ านวน 200,000,000 หุน้มูลค่าตราไวหุ้น้ละ1 บาทและเป็นทุนเรียกช าระแลว้ทั้งหมด

144,215,784บาท 

ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 ไดมี้การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

200,000,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 167,999,968 บาท โดยการตัดหุน้สามัญท่ียังไม่ได้

จ าหน่าย จ านวน 32,000,032 หุน้ และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 45,489,020 บาท จากทุนจด

ทะเบียนจ านวน 167,999,968 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 213,488,988 บาท  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จ านวน 

1,606,914 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามัญจ านวน 1,616,647 หุน้ โดยมีอัตราการใชสิ้ทธิ (ใบส าคัญแสดงสิทธิ: 

หุน้) 1 : 1.00606 ท่ีราคาใชสิ้ทธิ  1.00 บาท/หุน้ และไดจ้ดทะเบียนช าระค่าหุน้ดังกล่าวเม่ือวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2559 ท าใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งหมด 145,832,431 บาท 
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ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 มีการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (ESOP-W) จ านวน 124,000 

หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจ านวน 124,000 หุน้ อตัราใชสิ้ทธิ (ใบส าคญัแสดงสิทธิ: หุน้) 1 : 1 ท่ีราคาใชสิ้ทธิ  

3.80 บาท/หุน้ และมีการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จ านวน10,698,615 หน่วย แปลงเป็น

หุน้สามญัจ านวน 10,763,443 หุน้ อตัราใชสิ้ทธิ (ใบส าคญัแสดงสิทธิ: หุน้) 1 : 1.00606 ท่ีราคาใชสิ้ทธิ  

1.00 บาท/หุน้ และไดจ้ดทะเบียนช าระค่าหุน้ดังกล่าวเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 ท าใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียน

ช าระแลว้ทั้งหมด 156,719,874 บาท 

7.2  ผูถื้อหุน้ 

1) ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 20 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559  

ล าดบั ช่ือ นามสกุล  จ านวนหุน้   รอ้ยละ  

1 นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 86,501,926 59.316% 

2 นายเมธิน เลอสุมิตรกุล 6,780,000 4.649% 

3 นายสุธีร ์ เลอสุมิตรกุล 6,280,000 4.306% 

4 นายสรพนัธ ์ เลอสุมิตรกุล 6,180,000 4.238% 

5 นางสาวจนัทรวรรณ จรูญธรรม 2,335,000 1.601% 

6 นางรุง่รตัน์ ศิริเพ่ิมพูนสุข 2,010,600 1.379% 

7 นายพรชยั ตนุภทัรชยั 2,007,636 1.377% 

8 นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม 1,920,000 1.317% 

9 นายพรชยั งามมณีวฒัน์ 1,527,000 1.047% 

10 นางสาวชนาทิพย ์ ศรีตระกูล 1,394,140 0.956% 

11 PIGEON CORPORATION 1,200,000 0.822% 

12 นายไพสิฐ ตั้งววิฒัน์วงศ ์ 1,178,874 0.808% 

13 นางสาวปวณีา ศรีตระกูล 1,146,600 0.786% 

14 นายเฉลิมชยั เอ่ียมชีรางกูร 1,026,300 0.704% 

15 นายธีระวุฒิ เจือณรงคฤ์ทธ์ิ 839,000 0.575% 

16 นายฉตัรชยั มงคลพนัธุ ์ 718,200 0.492% 

17 นางสาวมะลิวรรณ นภดลสทา้น 617,826 0.424% 

18 นางสาวธนพร ปรีชาธนโชติ 582,020 0.399% 

19 นายฐาปนา ถนัดสรา้ง 496,471 0.340% 

20 นายแชน พูนดี 476,700 0.327% 

รวมหุน้ของผูถื้อหุน้ 20 รายแรก 125,218,293 85.865% 

 รวมทั้งหมด  145,832,431 100.000% 
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2) ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารบริษัท 

ช่ือ-นามสกุล ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง 

ระหวา่งปี จ านวนหุน้ รอ้ยละ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล 86,501,926  59.316% 88,301,926  61.2541% -1,800,000 

คุณละเอียด วอ่งวงศภ์พ 12,000  0.008% 12,000  0.0083% - 

คุณมานิต  เจียรดิฐ -    0.000% -    0.0000% - 

คุณเทวญั  อุทยัวฒัน์ -    0.000% -    0.0000% - 

คุณสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม 1,920,000  1.317% 1,920,000  1.3319% - 

คุณสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ 200,000  0.137% -    0.0000% 200,000 

คุณเมธิน  เลอสุมิตรกุล 6,780,000  4.649% 5,880,000  4.0789% 900,000 

คุณภทัยา  เทวธีระรตัน์ -    0.000% -    0.0000% - 

คุณทินารมย ์ชีวนิววิฒัน์ -    0.000% -    0.0000% - 

คุณศุภฤกษ์  ยุทธโกวทิ -    0.000% -    0.0000% - 

รวมหุน้กรรมการและผูบ้ริหาร 95,413,926  65.427% 96,113,926 66.6732% -700,000 

 

3) สดัส่วนและการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้บุคคล (ไม่นับรวมหุน้ท่ีอยูใ่นบริษัท ศูนยร์บัฝาก

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

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 0.5 มีจ านวน 7 ราย จ านวนหุน้ 145,454,716 หุน้ คิดเป็น           

รอ้ยละ 99.74 แบ่งเป็น 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ านวนราย จ านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ จ านวนราย จ านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

2 38,452,790 26.37 5 107,001,926 73.37 

 

(2) ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 แต่ไม่ต า่กวา่หน่ึงหน่วยซ้ือขาย มีจ านวน 30 ราย จ านวนหุน้ 

377,639 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.26 แบ่งเป็น 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ านวนราย จ านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ จ านวนราย จ านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

1 50,000 0.03 29 327,639 0.23 
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(3) ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ต า่กวา่หน่ึงหน่วยซ้ือขาย มีจ านวน 2 ราย จ านวนหุน้ 76 หุน้ คิดเป็น                 

รอ้ยละ 0.00 แบ่งเป็น         

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ านวนราย จ านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ จ านวนราย จ านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

0 0 0 2 6 0 

ท่ีมา รายงานการกระจายการถือหุน้ โดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั                        

เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 
 

7.3  นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจาก           

หกัภาษี และส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้ นอยู่กับ

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 
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8. โครงสรา้งการบริหารจดัการ 

โครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะ กรรมการชุดย่อย จ านวน 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคม และในปี 

2559 บริษัทฯ ไดด้ าเนินการปรบัโครงสรา้งองคก์ร โดยแยกฝ่ายบัญชีและการเงินออกจากกนั เป็นฝ่ายบญัชี และ

ฝ่ายการเงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและรองรบัการขยายตวัของธุรกิจ 

 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้ับ

ความไวว้างใจใหบ้ริหารกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งมีไม่น้อยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 12 คน เลือกตั้งโดย

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

ปัจจุบนับริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการอิสระ   จ านวน  3   ท่าน 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 1   ท่าน 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  จ านวน  3   ท่าน 
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ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

2. นางละเอียด วอ่งวงศภ์พ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการอสิระ 

3. นายมานิต เจียรดิฐ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 

4. นายเทวญั อุทยัวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการอสิระ 

5. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

6. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

7. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

1) สรุปการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ปี 2559 

รายช่ือกรรมการ 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

รวม 6 ครั้ง 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 7 ครั้ง 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

รวม 12 

ครั้ง 

คณะอนุ 

กรรมการ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

รวม 2 ครั้ง 

คณะอนุ 

กรรมการ 

บริหารความ

เส่ียง 

รวม 4 ครั้ง 

คณะอนุ 

กรรมการ 

สรา้งคุณค่า 

ร่วมในสงัคม 

รวม 4 ครั้ง 

1. นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล 6/6     - 

2. นางละเอียด วอ่งวงศภ์พ 6/6 7/7  2/2  - 

3. นายมานิต เจียรดิฐ 6/6 7/7  2/2  - 

4. นายเทวญั อุทยัวฒัน์ 6/6 7/7  2/2  - 

5. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม 6/6  12/12  4/4 - 

6. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ 6/6  12/12  4/4 4/4 

7. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล 6/6  12/12  4/4 - 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 ท่าน และอยา่งน้อย 1 

ท่านเป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการเงินและบญัชีตามท่ีพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์

ประกาศก าหนด และตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ความเช่ียวชาญ 

1. นางละเอียด  วอ่งวงศภ์พ ประธานกรรมการ ดา้นบญัชีและการเงิน 

2. นายมานิต  เจียรดิฐ กรรมการ ดา้นบญัชีและการเงิน 

3. นายเทวญั  อุทยัวฒัน์ กรรมการ ดา้นกฎหมาย 
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8.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย กรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และประธาน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 

จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายมานิต  เจียรดิฐ ประธานกรรมการ 

2. นางละเอียด  วอ่งวงศภ์พ กรรมการ 

3. นายเทวญั  อุทยัวฒัน์ กรรมการ 
 

8.4 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ท่าน มีบทบาทและความรบัผิดชอบในการ

พิจารณาอนุมติั ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามขอบเขตท่ีไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

รวมทั้งมีหน้าท่ีกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย กรรมการ จ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ ประธานกรรมการ 

2. นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม กรรมการ 

3. นางสาวภทัยา เทวธีระรตัน์ กรรมการ 

4. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล กรรมการ 

5. นายทินารมภ ์ ชีวินววิฒัน์ กรรมการ 

8.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง โดยตอ้งมีจ านวนไม่น้อย

กวา่ 5 คน และอยา่งน้อย 1 ท่านเป็นกรรมการบริษัท   

ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหาร 

จ 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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8.6 คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคม 

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคมโดยตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน และอยา่งน้อย 1 ท่าน

เป็นกรรมการบริษัท   

ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคมประกอบดว้ย กรรมการและ

ผูบ้ริหาร จ านวน 7 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวภทัยา  เทวธีระรตัน์ กรรมการ 

3. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล กรรมการ 

4. นางพรพิมล สุวรรณขจิต กรรมการ 

5. นางสาวจิตรนาถ บวัเจริญ กรรมการ 

6. นางมะลิวรรณ  เทียมทนั กรรมการ 

7. นายธีระพงษ์ สงเคราะห ์ กรรมการ 

8.7 ผูบ้ริหาร 

รายช่ือผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีผูบ้ริหารรวม 6 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม 

3. นางสาวภทัยา  เทวธีระรตัน์ ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

4. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 

5. นายทินารมภ ์ชีวินววิฒัน์ ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงิน 

6. นายศุภฤกษ์  ยุทธโกวิท ผูอ้ านวยการฝ่ายการขาย 

8.8 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีอ านาจและหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

มอบหมาย โดยเป็นผู้ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการก ากับดูแลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม 

1) หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

(1) ด าเนินการและ / หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามวิสยัทัศน์ พันธกิจ คุณ

ค่าท่ีมุ่งหวงั และเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(2) ติดตามผลการด าเนินงานและความกา้วหน้า รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาหรือ

อุปสรรคท่ีเกิดขึ้ นและแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบริหารทราบ 
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(3) พิจารณาก าหนดใหมี้นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ัปชัน่ รวมถึงใหก้าร

ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ทบทวนความเหมาะสมของระบบและ

มาตรการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ขอ้บังคับ และขอ้ก าหนดของ

กฎหมายอยูเ่สมอ 

(4) พิจารณาก าหนดใหมี้การส่ือสารกบับุคลากรในองค์กรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหไ้ดท้ราบถึงนโยบาย 

และแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

(5) พิจารณาก าหนดโครงสรา้งองค์กรและอัตราก าลังคนประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

พิจารณา 

(6) พิจารณาอนุมติัการวา่จา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน 

โบนัสและสวัสดิการต่างๆ ของผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยกเวน้ต าแหน่งประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารตอ้งพิจารณาอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

(7) พิจารณาอนุมติังบประมาณโครงการผลิต และ / หรือการเป็นตัวแทนจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย

สินคา้ใหม่ 

(8) พิจารณาอนุมติัการซ้ือทรพัยสิ์นถาวรตามงบประมาณท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท และ

กรณีซ้ือทรพัยสิ์นนอกงบประมาณตอ้งไม่เกิน 5,000,000 บาท 

(9) พิจารณาอนุมติัการจ าหน่าย การท าลาย และการบริจาคทรพัยสิ์นถาวร รวมถึงทรพัยสิ์นอ่ืนใน

วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 

(10) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภทตามงบประมาณวงเงินไม่เกิน 

5,000,000 บาท และกรณีซ้ือนอกงบประมาณตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท 

(11) พิจารณาอนุมติัค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายท่ีมีมูลค่าเกิน 8,000,000 บาท  

(12) พิจารณาอนุมติัเงินยมืส ารองของพนักงานท่ีมีมูลค่าเกิน 200,000 บาท 

(13) พิจารณาอนุมติัค่าใชจ้า่ยการเดินทางปฏิบติังานในต่างประเทศของผูบ้ริหารและพนักงานของ

บริษัทฯ 

(14) พิจารณาอนุมติัค่าเล้ียงรบัรองท่ีมีมูลค่าเกิน 30,000 บาทต่อคราว 

(15) พิจารณาอนุมติัการใหสิ้นคา้เพ่ืออภินันทนาการและสินคา้ตวัอยา่งท่ีมีมูลค่าเกิน 10,000 บาท 

(16) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

และปฏิบติัการใดๆ ตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการ 
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2) นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหป้ระธานเจา้หน้าท่ีบริหารด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนไดไ้ม่

เกิน 3 บริษัท ทั้งน้ี ในกรณีบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

หรือพิจารณาผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทน้ันได ้

8.9 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์เพ่ือท าหน้าท่ีใหค้ าปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฏและระเบียบของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) โดยมีมติแต่งตั้งคุณ

ภทัยา เทวธีระรตัน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2557   

1) คุณสมบติัของเลขานุการบริษัท 

(1) มีความรอบรูแ้ละเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเลขานุการ

บริษัท ไดแ้ก่ หน้าท่ีกรรมการ หน้าท่ีของบริษัท และมีความรูด้า้นกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนศึกษาหาความรูแ้ละติดตามขอ้มูล ข่าวสาร เพ่ือพฒันาการปฏิบติังานอยา่ง

สม า่เสมอ 

(2) ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับของบริษัทฯ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั 

ซ่ือสตัยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดย

อยูภ่ายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 

(3) ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่กระท าการใดๆ อนัจะก่อใหเ้กิด

ผลเสียต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ 

(4) ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรกัษาความลบัของ

บริษัทฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

(5) มีมนุษยสมัพนัธ์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกบริษัทฯ  

2) ประวติัเลขานุการบริษัท 

นางสาวภทัยา  เทวธีระรตัน์  อายุ  54  ปี 

ประวตัิการศึกษา  

ปริญญาโท  สาขาบญัชีและบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

ปริญญาตรี  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) สาขาบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตัิการอบรมดา้นเลขานุการบรษัิท  

2558  หลกัสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2558  CSR 360º Supply Chain Sustainability สรา้งไทยใหย้ัง่ยนื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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2559  หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย 

ประสบการณท์ างาน  

2557 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษัทและผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายบญัชี บมจ. มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

2547 – 2556 ผูอ้ านวยการศูนย ์ฝ่ายต่างประเทศ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

2541 – 2546  กรรมการและผูอ้ านวยการ ฝ่ายการเงินและบญัชี บริษัท บีเอชพี สตีล บิลด้ิง โพรดักส ์

(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร -ไม่มี- 

8.10 ค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

 

1) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าท่ีทบทวนและ

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงภาระหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ

ของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบไดก้ับบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมี

ขนาดใกลเ้คียงกัน ทั้งน้ี บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการไดร้ับค่าตอบแทนในรูปของเบ้ียประชุมอย่างเดียว และ

กรรมการท่ีไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยใหไ้ด้รับค่าตอบแทนเพ่ิมตามความ

รับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึ้ นด้วย ซ่ึงคณะกรรมการจะดูแลใหก้ระบวนการก าหนดค่าตอบแทนมีความโปร่งใสและ

น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 จ าแนกตามต าแหน่ง  

ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม (บาทต่อครั้ง) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 85,000 

กรรมการบริษัท 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 

กรรมการตรวจสอบ 30,000 

คณะอนุกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการ 10,000 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 
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ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2559  

รายช่ือกรรมการ 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริษัท (บาท) 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

ชุดยอ่ย (บาท) 

โบนัส / 

บ าเหน็จ 

สิทธิ 

ประโยชน์

อื่น 

ค่าตอบแทน

รวม 

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 510,000 - - -  510,000  

2. นางละเอียด  ว่องวงศภ์พ 180,000 255,000 - -  435,000  

3. นายมานิต  เจียรดิฐ 180,000 200,000 - -  380,000  

4. นายเทวญั อุทยัวฒัน์ 180,000 195,000 - -  375,000  

5. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม 180,000 - - -  180,000  

6. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ 180,000 - - -  180,000  

7. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล 180,000 - - -  180,000  

รวม 1,590,000 650,000 - - 2,240,000 

*คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมในปี 2559 รวม 7 ครัง้ และมีการจา่ยค่าเบ้ียประชุมเพียง 6 ครัง้ โดยการประชุม

วาระพิเศษเพ่ือสอบทานแบบประเมินตนเอง 71 ขอ้ ก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมตัิ และยื่ นขอรบั

รองมาตราฐานการตอ่ตา้นการคอรปัชัน่ของ CAC คณะกรรมการตรวจสอบขอไม่รบัค่าเบ้ียประชุมในวาระดงักลา่ว 

2) นโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเช่ือมโยงกับผลการ

ปฏิบติังานและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ลกัษณะคา่ตอบแทน 
ปี 2559 

จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2558 

จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2557 

จ านวนเงิน (บาท) 

เงินเดือนรวม 24,933,321 25,880,840 19,407,780 

โบนัส    2,916,966 3,536,784 3,098,881 

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 53,250            54,750 36,000 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 715,689            776,416 582,233 

ค่าท่ีปรึกษา 3,616,800 1,076,380 - 

เงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาว 427,481 350,758 998,700 

รวม 32,663,507 31,675,928 24,123,594 
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8.11 บุคลากร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งส้ิน 141 คน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และในปี 2559 บริษัทฯ ไดจ้า่ย

ค่าตอบแทนพนักงานรวม 115.6  ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวลั เงินช่วยเหลือ

พิเศษ เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

 ชาย หญิง รวม 

ผูบ้ริหาร 3 3 6 

พนักงานปฏบิติัการและสนับสนุน       52 83 135 

รวม 55 86 141 

1) โครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท (MOONG - ESOP) 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2559 บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัทฯ (MOONG - ESOP) โดยการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้สามญั (ESOP) ของบริษัทใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จ านวน 2,000,000 หน่วย 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอบแทนและเป็นก าลงัใจในการท างานอยา่งมุ่งมัน่ ทุ่มเท และมีบทบาทส าคญัต่อ

ความส าเร็จและการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ มุ่งหวงัใหก้ารเปิดโอกาสใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานไดเ้ป็นเจา้ของ และมีส่วนร่วมในกิจการ จะเป็นการสรา้งแรงจูงใจในการท างาน 

และผลกัดนัใหบ้ริษัทฯ เติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 

8.12 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเน่ือง และไดจ้ดัท าแนวทางการพัฒนา

บุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัแผนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยแต่ละต าแหน่งงาน แต่ละหน้าท่ีจะไดร้บัการ

วิเคราะห์ศักยภาพ (Competency) ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใหส้ัมฤทธ์ิผลเป็นรายบุคคล เพ่ือก าหนด

แผนพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานในหน้าท่ี (Career Path & Succession Plan) ทั้งน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

วสิยัทศัน์และค่านิยมของบริษัทท่ีมุ่งด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นองคก์รแห่งผลการปฏิบติังานเป็นเลิศ (High Performing 

Organization) โดยมุ่งสรา้งความสมดุลใหก้บัธุรกิจ พนักงาน และสงัคม  

1) คุณค่าและวฒันธรรมองคก์ร 

บริษัทฯ มุ่งหวงัใหพ้นักงานยดึถือวสิยัทศัน์และค่านิยมรว่มเป็นแนวทางในการปฏิบติั ซ่ึงประกอบดว้ย 

 “O” คือ Operation Excellence หรือ การปฏิบติัการสู่ความเป็นเลิศ มุ่งมัน่การท างานในทุกดา้น 

 “P” คือ Partnership หรือ พนัธมิตรคู่คา้ท่ีมีหลกัจริยธรรมและคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจรว่มกนั  

 “E” คือ Employee หรือ พนักงานท่ีมีความใฝ่รู ้ความสามารถและความมุ่งมัน่ในการพัฒนา

ตลอดเวลา 
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 “C” คือ Customer Centric หรือ ลูกคา้เป็นศูนยก์ลางเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ อยา่งสรา้งสรรค์

ดว้ยคุณธรรม 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มดา้นบุคลากรใหต้อบสนองต่อแนวนโยบายหลักของบริษัทฯ จึงให้

ความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรทุกระดบัในแนวทางหลกั ดงัน้ี 

2) ความสามารถหลกั (Core Competency) 

พนักงานไดร้บัการพัฒนาและหล่อหลอมในดา้นทัศนคติ ความเช่ือ พฤติกรรม อันเป็นไปในทิศทาง ท่ี

ตอบสนองและสนับสนุนต่อการบรรลุค่านิยมขององคก์รร่วมกนั  

3) ความสามารถดา้นการบริหารจดัการ (Management Principles) 

ทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการถือเป็นความจ าเป็นและเป็นเคร่ืองมือส าคัญ

ส าหรบัพนักงานระดบับงัคบับญัชา พนักงานระดบับริหาร รวมถึงระดบัจดัการ บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญั โดย

การก าหนดแนวทางการพัฒนาใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ในปัจจุบันและท่ีก าลงัจะเกิดขึ้ นในอนาคต ทั้งน้ี 

เพ่ือใหผู้บ้ริหารมีเคร่ืองมือท่ีดีพอในการน าพาองคก์รและทีมงานบรรลุซ่ึงวิสยัทัศน์ พนัธกิจและค่านิยมร่วม

ของบริษัทฯ 

4) ความสามารถตามหน้าท่ีรบัผิดชอบ (Functional Competency) 

บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าท่ีจะไดร้บัการพฒันาความรู ้ทกัษะ ความสามารถใหส้อดคลอ้งกบับทบาท

หน้าท่ีความรับผิดชอบงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มก าลัง

ความสามารถ เพ่ือใหบ้รรลุซ่ึงประสิทธิผลของการท างานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกนั 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจ้ดัท าเสน้ทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือเป็นการรกัษาคน

เก่งและคนดีใหอ้ยูก่บัองคก์ร อีกทั้งยงัส่งผลใหพ้นักงานมีโอกาสเติบโตในเสน้ทางอาชีพของตนเอง และเป็นการ

พฒันาขีดความรูค้วามสามารถของพนักงานทุกระดับชั้น ใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้พ่ือท่ีจะสามารถ

แขง่ขนัในธุรกิจได ้

ในปี 2559 บริษัทฯ ไดมี้การส่งเสริมผูบ้ริหารและพนักงานใหเ้ขา้ร่วมงานสมัมนาและหลกัสูตรอบรม

ต่างๆ ดงัน้ี 

ประเภท 

Competency 
ช่ือหลกัสูตร 

จ านวน 

ชัว่โมง 

จ านวน 

พนักงาน 

(คน) 

Core Competency  : หลกัสูตรท่ีคาดหวงัใหพ้นักงานทุกคนทุกระดบัตอ้งเรียน  

  ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของมุง่พฒันา 8 63 

  Unleash the Power of Excellence 8 131 

  Sales Training SOP  8 89 

  Anti-Corruption 8 134 

  Positive Thinking & EQ for smart people 8 26 
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ประเภท 

Competency 
ช่ือหลกัสูตร 

จ านวน 

ชัว่โมง 

จ านวน 

พนักงาน 

(คน) 

  มาตรฐานขอ้ก าหนด ISO 9001:2015 8 68 

Functional Competency 

 Basic Supply Chain Knowledge 2 8 

 KPI Analysis for DPA improvement 160 10 

 Demand Segmentation 160 10 

 Root cause analysis for better performance 160 10 

 สมัมนาท าความเขา้ใจ TFRS for SMEs รุน่ท่ี 2/59 8 1 

 Board Reporting Program 8 1 

 IR Professional Training 2016 8 1 

 การจดัหาเงินทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคา่กิจการอยา่งยัง่ยนื ดว้ยเครื่องมือตลาดทุน 32 2 

 การบริหารทรพัยากรมนุษยส์ าหรบั HR มือใหม่ รุน่ 73 40 1 

 เทคนิคการจดัท างบประมาณเพ่ือการวางแผนและการตดัสินใจทางธุรกิจ 8 1 

 การเงินท่ีส าคญัส าหรบันักบญัชี 8 1 

 อบรมท าความเขา้ใจคู่มืออธิบายมตรฐานการรายงานทางการเงิน  

(4 ฉบบั) 

8 1 

  Think Smart Move Fast Beyond AEC: คิดอยา่งสรา้งสรรค ์กา้วทนัโอกาส 

พิชิตตลาดอาเซียน และกิจกรรมจบัคู่ธุรกิจ 

12 2 

  หลกัสูตรพ้ืนฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate 

Secretaries) 

24 1 

  การตรวจสอบและขอ้ควรพิจารณาในการตรวจสอบเม่ือกิจการใช้

คอมพิวเตอรป์ระมวลผลขอ้มูล 

8 1 

  Effective Minute Taking 16 1 

  Increase Profit by Cost Management (เพ่ิมก าไรดว้ยการบริหารและ

ควบคุมตน้ทุน รุน่ 10) 

16 2 

  S01: หลกัสูตรการบริหารความรบัผิดชอบต่อสงัคมเชิงกลยุทธ ์(Strategic 

CSR Mgnt) รุน่ท่ี 2 

16 1 

  S02: หลกัสูตรการเช่ือมโยงหว่งโซ่อุปทานและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย (Supply 

Chain and Stakeholder) รุน่ 2 

16 1 

  S03: Sustainability Initiatives 16 1 

  S04: การวเิคราะหค์วามเส่ียงและประเด็นดา้นความยัง่ยนื 16 1 
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ประเภท 

Competency 
ช่ือหลกัสูตร 

จ านวน 

ชัว่โมง 

จ านวน 

พนักงาน 

(คน) 

  S05: หลกัสูตรการประเมินผลและการจดัการขอ้มูลดา้นความรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม (CSR Evaluation and Data Management 

16 1 

   S06 หลกัสูตรการจดัการท ารายงานแหง่ความยัง่ยนื (Sustainability 

Reporting)  

16 1 

  การบริหารกระแสเงินสดและการจดัท างบกระแสเงินสด รุน่ท่ี 8 8 1 

  พิชิตสงครามในรา้นคา้ คอรส์ส าหรบัคนขายของเขา้หา้ง เพ่ือสรา้งยอดขาย

ใหเ้พ่ิมทวคูีณ 

8 1 

  ยกเครื่องเร่ืองการฝึกอบรมและพฒันาบุคคลากร 8 1 

  การดูแลพนักงานใหม่ดว้ย On Boarding Program 8 1 

  Salary & Job evaluation Workshop 8 1 

  Pivot Report รุน่ 2 8 1 

  IT Future for Listed Company 8 1 

  การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจดัซ้ือและเจา้หน้ี รุน่ท่ี 2/59 8 1 

  รูท้นั รูค้รบ กฏหมายใหม่ปี 59 และแนวโน้มปี 60 8 1 

  พิจารณาสรา้งความพรอ้มเก่ียวกบัรา่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน (IFRS 9, IFRS 7 and LAS 32) 

8 1 

  IT Audit for Non IT Auditor 8 1 

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการและประชุมวชิาการ Risk Management in 

OBGYN 

44 2 

  Basic Network (Pre-CCNA) 12 1 

  Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Record 6 1 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

ดว้ยตระหนักถึงความส าคัญของการมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในองค์กร ในปี  2559 คณะกรรมการ

บริษัทฯ จึงไดพิ้จารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณ

ธุรกิจส าหรบับริษัทคู่คา้ โดยเช่ือมัน่วา่ การมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ และเป็น

ท่ียอมรับในระดับสากล จะน าไปสู่ความมัน่คงกา้วหน้า และเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนในระยะยาว ตลอดจนสรา้ง

ความเช่ือมัน่และมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้ นักลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการยืนยนัเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ 

จึงไดป้ระกาศเจตนารมยเ์ขา้รว่มเป็นหน่ึงในแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั 

(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และไดจ้ดัใหมี้นโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชัน่ และแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ พรอ้มยื่นขอรับรองมาตรฐานการต่อตา้นการ

คอรร์ปัชัน่โดย CAC และไดผ่้านการรบัรองแลว้ เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559  

9.1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

ผู ้ถือหุน้ในฐานะเจา้ของบริษัทย่อมมีสิทธิก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ ก ากับดูแลกิจการ และ

ตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญกับบริษัทฯ ผ่านการประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษัท ซ่ึง

บริษัทฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์พ่ือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไร เงินปันผล และการรบัซ้ือ

หุน้คืนโดยบริษัทฯ รวมถึงการซ้ือ ขาย โอนหลกัทรพัยท่ี์ถืออยูไ่ดอ้ยา่งอิสระ  ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อ

หุน้ในการใชสิ้ทธิโดยชอบในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็น ซักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียง 

คดัเลือกกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัดูแลกิจการแทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเร่ืองท่ีส าคญัของบริษัทฯ เช่น 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบับริษัทฯ เลือกตั้งผูส้อบบญัชี อนุมติังบการเงิน การจ่ายเงินปันผล 

การออกหุน้เพ่ิมทุน และลดทุน เป็นตน้ 

1) การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีโอกาสเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเผยแพร่จดหมายถึงผูถื้อหุน้ผ่านระบบ  SET Portal ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถส่งหนังสือเสนอวาระการประชุม

และเสนอช่ือกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) ระหวา่ง

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทไดอ้ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ดว้ยการ

จัดเตรียมแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ (แบบ ก) และแบบฟอร์มการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

พิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ (แบบ ข) ไวใ้นเว็บไซต์บริษัทฯ (www.moongpattana.com) ทั้งน้ี การเสนอ

วาระการประชุม ผูถื้อหุน้ตอ้งระบุเหตุผลสนับสนุนและแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ส่วนการเสนอช่ือ

กรรมการผูถื้อหุน้ตอ้งท าหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร พรอ้มแนบหนังสือใหค้วามยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการ

เสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบติั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

http://www.moongpattana.com/
http://www.moongpattana.com/
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ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทแต่อยา่งใด 

2) การจดัประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั

ส้ินสุดปีบัญชี และในกรณีท่ีมีวาระพิเศษท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากผูถื้อหุน้แลว้ 

บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป โดยปี 2559 บริษัทฯ ไดจ้ัดการประชุมสามัญผูถื้อหุน้  

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559  ณ หอ้งประชุม ชั้น 7 อาคารมุ่งพฒันา เลขท่ี 32 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวง

บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

3) การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 

บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าผ่านระบบของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนัหรือมากกวา่ โดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมและรายละเอียด เหตุผล รวมถึงความเห็นของ

คณะกรรมการในแต่ละวาระ พรอ้มแนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจ าปี และรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งเอกสารดังกล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนท่ีมีรายช่ือ ณ 

วนัปิดสมุดทะเบียน โดยมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนปิดสมุดทะเบียน 14 วนั และลง

โฆษณาหนังสือพิมพเ์พ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการต่อเน่ือง และ 3 

วนัติดต่อกันก่อนวันประชุม หรือผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมทั้งหมดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ  

4) การมอบฉนัทะ 

บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบอ านาจแก่ตัวแทนผู้

ถือหุน้หรือกรรมการอิสระของบริษัท ซ่ึงบริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระทุกท่านใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจใน

การเขา้รว่มประชุมแทนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะท่ีแนบไปกบัหนังสือเชิญประชุม ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. หรือ

ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ พรอ้มระบุเอกสาร/หลกัฐานท่ีตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉันทะ และหนังสือ

มอบฉนัทะ แบบ ข. จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละวาระได ้

5) การด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ ไดอ้ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน 

ดว้ยการน าระบบบารโ์คด้มาใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและนับคะแนนเสียง ซ่ึงไดเ้ลือกใชบ้ริการจาก

บริษัทท่ีเป็นท่ียอมรับจากบริษัทจดทะเบียน โดยเปิดใหล้งทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 

ชัว่โมง คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน และในการลงคะแนน
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เสียงมีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได ้และการใชสิ้ทธิออกเสียงเพ่ือ

อนุมติัในแต่ละวาระการประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยการลงคะแนนแบบ 1 หุน้ มี 1 คะแนนเสียง  

ก่อนเร่ิมประชุมประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งผูท่ี้มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบ

ฉันทะใหท่ี้ประชุมรับทราบ และไดอ้ธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงใหท้ราบก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ จากน้ัน

ประธานในท่ีประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามล าดับวาระท่ีแจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปล่ียน

ล าดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบวาระแต่อยา่งใด 

และหากมีผูถื้อหุน้มาร่วมเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ิมระหวา่งการประชุม บริษัทฯ จะนับจ านวนผูถื้อหุน้และจ านวน

หุน้ใหม่ทุกครั้ง อยา่งไรก็ดี ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระท่ียงัไม่ลงมติเท่าน้ัน ประธานใน

ท่ีประชุมเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ถามค าถามในแต่ละวาระ และ

ใหเ้วลาอยา่งเพียงพอในการอภิปราย ก่อนจะใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้ง

กรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล การสรุปผลการลงมติประธานในท่ี

ประชุมแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมรบัทราบ โดยระบุจ านวนหุน้ท่ีลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

และงดออกเสียง ในการตรวจนับคะแนน 

ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาการประชุมบริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้การบันทึกเทปและจดรายงานการประชุมอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้น 

6) การเปิดเผยผลการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ จดัส่งรายงานสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยหลงัเสร็จส้ินการประชุมเพ่ือใหนั้กลงทุน ผูถื้อหุ ้น ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจไดร้บัทราบ และจดัส่ง

รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

9.2. การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้ งผู ้ถือหุน้คนไทย 

ชาวต่างชาติ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ รายยอ่ย รวมถึงผูถื้อหุน้สถาบนั แมว้า่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะถือหุน้และมีสิทธิออกเสียง

ไม่เท่ากัน นอกเหนือจากการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแลว้  ผูถื้อหุน้ยงัสามารถเสนอความคิดเห็น แจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนต่อ

กรรมการอิสระผ่านทางอีเมล์ ind.director@moongpattnan.com ซ่ึงกรรมการอิสระจะเป็นผูพิ้จารณาด าเนินการ

อย่างเหมาะสม กรณีรอ้งเรียนเร่ืองทุจริตจะดูแลใหมี้การสอบสวนหาขอ้เท็จจริง รวมถึงปกป้องผูแ้จง้เบาะแสจาก

การกลัน่แกล้ง ข่มขู่ หรืออันตรายใดๆ ส่วนกรณีอ่ืนกรรมการอิสระจะพิจารณาและน า เสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

  

mailto:ind.director@moongpattnan.com
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1) การอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ ก าหนดจดัประชุมผูถื้อหุน้ในสถานท่ีท่ีผูถื้อหุน้ทุกรายสามารถมาร่วมประชุมไดส้ะดวก และจดั

ใหมี้พนักงานอ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม ระบบการลงทะเบียนดว้ยบารโ์คด้ การกรอกขอ้มูล

หนังสือมอบฉันทะ การถ่ายเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร จดัเตรียมอากรแสตมป์ และเปิดให้

ลงทะเบียนล่วงหน้าอยา่งน้อย 2 ชัว่โมง รวมถึงการจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์การประชุมเพ่ือใหก้ารน าเสนอ

ขอ้มูลราบร่ืนตลอดการประชุม 

2) การเขา้ถึงขอ้มูลของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม 

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านระบบของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห ์และผูท่ี้สนใจเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ของบริษัทฯ ไดอ้ยา่งเท่าเทียม มีระเบียบ

การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและระเบียบการท าธุรกรรมเพ่ือการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์น ซ่ึง

ก าหนดใหบ้ริษัทฯ และพนักงานทุกคนปฏิบติัตาม เพ่ือเป็นมาตรการในการคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ราย

ยอ่ย ดว้ยการเปิดเผยความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาและแสดง

ความคิดเห็นต่อรายการเก่ียวโยงกนัน้ันและเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ทราบ นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการก าหนดแนวทาง

ในการเก็บรกัษาและป้องกันการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลักษณ์อกัษรในจรรยาบรรณธุรกิจ และไดแ้จง้แนวทาง

ดังกล่าวใหทุ้กคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และไดก้ าหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือ

ครองหลักทรพัยต์ามกฎหมาย มีหน้าท่ีจัดส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทผ่านทางเลขานุการ

บริษัท 

9.3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะสรา้งความมัน่คงและมัง่คัง่ในระยะยาวควบคู่ไปกบัการค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดจ้ดัใหมี้นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ 

โดยก าหนดสิทธิท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียควรไดร้บั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่าผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดร้บัความคุม้ครองและปฏิบัติดว้ย

ความเสมอภาคอย่างเคร่งครดั ทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ ผูบ้ริโภค เจา้หน้ี คู่คา้ พนักงาน คู่แข่ง และหน่วยงานก ากับดูแล 

โดยเผยแพรไ่วใ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ  

1) นโยบายการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มุ่งประกอบธุรกิจโดยยึดมัน่ในจริยธรรม คุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน

ด าเนินงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ภายใตก้รอบจรรยาบรรณธุรกิจท่ีดี โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนักงานพึงปฏิบัติอยา่งมีความรบัผิดชอบต่อการตัดสินใจ ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างระมัดระวงั รอบคอบ และอยู่

บนหลกัการของความถูกตอ้งทางวิชาการ ความเหมาะสมของสถานการณ์ บนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีเพียงพอ ยึดมัน่ใน

ความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และค านึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและเปิดเผย 

ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่าง

เสมอภาคและยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบติั มุ่งสรา้งคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ใหค้วามส าคญักบั

การสรา้งแนวคิดหรือผลิตส่ิงใหม่ๆ ท่ีสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาด  
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2) นโยบายการปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกัน มีความรบัผิดชอบต่อการตัดสินใจ

และการปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลประโยชน์สูงสุดอยา่ง

ต่อเน่ืองและยัง่ยืน มีการรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบสถานการณ์ของบริษัท แนวโน้มอนาคตทั้งดา้นบวกและลบ 

ดว้ยเหตุผลสนับสนุนอยา่งเพียงพอและครบถว้นตามความเป็นจริง โดยเปิดเผยผ่านหลากหลายช่องทางผ่าน

ระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก และมีการจดัท าทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

3) นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ ผูบ้ริโภค 

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานสูงตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีถูกตอ้ง มุ่งมัน่ใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน์สูงสุด 

ดว้ยสินคา้คุณภาพสูงและราคาท่ีเป็นธรรม มีบริการใหค้ าปรึกษาและค าแนะน าในการใชง้านผลิตภณัฑ ์จดัใหมี้

กระบวนการเพ่ือรับปัญหาและขอ้รอ้งเรียนของลูกคา้  รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือ

น ามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาสินคา้ / บริการของบริษัทฯ ต่อไป 

4) นโยบายการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือ

เง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครดั ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหน้า และ

พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั โดยไม่มีการเรียก รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตทางการคา้ในการ

เจรจาต่อรองธุรกิจกบัเจา้หน้ี 

5) นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้ 

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดร้บั

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบติัตามสญัญาหรือเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกนัไวก้บัคู่คา้อยา่ง

เคร่งครดั หากไม่สามารถปฏิบัติตามได ้จะแจง้ใหคู้่คา้ทราบทันที และพึงละเว ้นการเรียกรอ้ง การรบัหรือจ่าย

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  

ดว้ยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และรบัผิดชอบต่อบริษัทคู่คา้

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชัน่ทุก

รูปแบบ คณะกรรมการจึงไดพิ้จารณาปรบัปรุง “จรรยาบรรณธุรกิจส าหรบับริษัทคู่คา้” และส่ือสารใหคู้่คา้ของ

บริษัทฯ ทราบหลกัการและแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมุ่งหวงัใหบ้ริษัทคู่คา้ด าเนินธุรกิจ

ตามหลักจริยธรรม ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและแรงงาน มีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ปลอดภัย ถูกตอ้ง

ตามหลกัอาชีวอนามยั และรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
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6) นโยบายการคดัเลือกผูข้ายและผูใ้หบ้ริการ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้แนวปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจา้ง เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานดา้นจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตาม

มาตรฐาน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในราชอาณาจกัรไทยและสากล รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ มีการบริหารจัดการ และสรรหาด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้มีกระบวนการแข่งขนัอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  โดยก าหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ผูด้ าเนินการ 

และผูมี้อ านาจอนุมัติไวอ้ย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการจัดซ้ือจัดจา้งท่ีมีมูลค่าสูง และตามแนว

ปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ ตอ้งไม่เสนอใหข้องขวญั ของก านัล จ่ายเงินค่าธรรมเนียม 

บริการ ส่วนลด สิทธิพิเศษอ่ืนๆ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่พนักงานของบริษัทคู่คา้ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิพิเศษ 

7) นโยบายการปฏิบติัต่อพนักงาน 

พนักงานเป็นทรพัยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งและเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะน าพาบริษัทไปสู่ความส าเร็จ บริษัทฯ จึงมี

นโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค ทั้งโอกาสในการไดร้บัการ

คดัเลือกเขา้มาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศักยภาพ

ในการปฏิบติังานควบคู่กบัการพฒันาดา้นจริยธรรมและคุณธรรม 

8) นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แขง่ทางการคา้ 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ

ธุรกิจ โดยไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่

ท าลายช่ือเสียงของคู่แขง่ทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย โดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง รวมถึงไม่กระท า

การใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของคู่แขง่ทางการคา้ 

9) นโยบายการปฏิบติัต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติและควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งท่ีออก

โดยหน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งเครง่ครดั และไม่กระท าการใด อนัเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือมีส่วนท าให้

เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบัติกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ  และพึงใหค้วามร่วมมือ รวมถึงรายงานขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานน้ัน  

10) นโยบายการปฏิบติัต่อสงัคมและส่วนรวม 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม พรอ้มร่วมสร้างความ

เขม้แข็งและความมัน่คงใหแ้ก่สังคมไทย  ดว้ยการสนับสนุนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์และ

สรา้งสรรคต่์อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม า่เสมอ  

 

9.4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาก าหนดแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทั้ง

ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกนั โดย

การเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในปี 2559 บริษัทไดจ้ดั

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) ไตรมาสท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2559  และ
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ร่วมงาน MAI Forum 2016 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรลัเวิลด์ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้นักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าท่ีบริหารจัดการขอ้มูลและสารสนเทศของบริษัท เพ่ือ

เผยแพร่ใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห ์ผูท่ี้สนใจ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน โดย

สามารถติดต่อนักลงทุนสมัพนัธห์รือเลขานุการบริษัทไดท่ี้  

 

 
 

9.5. คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคม คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกวา่ 5 คน และมี

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ 

1) คุณสมบติัคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรูค้วามสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความ

เช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชน

จ ากัด กฎหมายหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์กฎระเบียบของหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

ขอ้บงัคับและนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และกรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษัท และเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยไม่เกิน 5 บริษัท ยกเวน้ในกรณีไดร้บั

มอบหมายจากบริษัทฯ ใหไ้ปด ารงต าแหน่ง 

2) คุณสมบติักรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระท่ีเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดขั้นต า่ของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยตอ้ง

ถือหุน้ในบริษัทฯ ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทรว่มหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหนั้บรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย และไม่เป็นกรรมการ

ท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า และไม่เป็นผูมี้อ านาจควบคุม

ของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดับเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ รวมถึงไม่

เป็นผูมี้ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ

รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอช่ือเป็น

ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

คุณภทัยา  เทวธีระรตัน์  : เลขานุการบริษัท อีเมล ์ company.secretary@moongpattana.com  

คุณศศิธร  เลอสุมิตรกุล :  นักลงทุนสมัพนัธ ์ อีเมล ์ ir@moongpattana.com 

โทร  +662 020 8999 โทรสาร   +662 020 8990    

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 2/97 – 104 ชั้น 18 – 19  อาคารทศพลแลนด ์4 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

mailto:company.secretary@moongpattana.com
mailto:ir@moongpattana.com
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี นับจาก

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระน้ันใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 

3) การสรรหากรรมการ 

ดว้ยบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองบุคคลท่ีจะ

แต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ะในสาขาท่ีบริษัทด าเนิน

ธุรกิจ รวมถึงคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาตามขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท 

เม่ือกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาบุคคลท่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือเพ่ือ

พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการท่ีออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ  

ทั้งน้ี หากต าแหน่งกรรมการวา่งลงดว้ยเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น ตายหรือลาออก 

คณะ กรรมการท่ีเหลือสามารถเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนไดใ้นการประชุมคราว

ถัดไป แต่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้รบัต าแหน่งแทน โดยมติของ

คณะกรรมการ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ แต่ถา้วาระ

ของกรรมการท่ีว่างลงน้ันเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการจะไม่ด าเนินการสรรหากรรมการ และใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัก็ได ้ 

4) หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

(1) มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และขอ้บังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ 

รวมทั้งการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และขอ้บังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต รอบคอบและระมดัระวงั ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งใน

ปัจจุบนัและในระยะยาว 

(2) มีหน้าท่ีพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง

ก ากบัดูแลฝ่ายจดัการใหด้ าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ตลอดจนก ากบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(3) มีหน้าท่ีจัดใหมี้ระบบการควบคุมด้านการด าเนินงานดา้นรายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานบัญชี รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในในระดับท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

(4) มีหน้าท่ีพิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั และก ากบัดูแลใหบ้ริษัทมีการปฏิบติัตามขั้นตอนการท า

ธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเหมาะสม  
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หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บริษัทฯ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหา้ง

หุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพ

อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตน หรือ

ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น เวน้แต่กรรมการน้ันจะไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบขอ้เท็จจริงในการประชุมใหญ่

ก่อนท่ีตนจะไดร้บัแต่งตั้งโดยมติของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ 

(5) มีหน้าท่ีจดัใหมี้การก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร โดยใหฝ่้ายจดัการ

เป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งสม า่เสมอ 

(6) มีอ านาจพิจารณาแต่งตั้ งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ให้ด ารงต าแหน่งภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการบริษัท อาจก าหนดขึ้ นและคณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหรือก าหนดอ านาจ

ใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซ่ึงเป็นอ านาจหน้าท่ี

ตามกฎหมายหรือตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ท่ีมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอ านาจของผูถื้อหุน้ 

(7) มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลใหมี้ระบบท่ีสนับสนุนการ

ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงปลูกฝังใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม

องคก์ร  

(8) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  

5) หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณา

ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด าเนินการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยจดัสรรเวลาใหเ้พียงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการทุก

ท่านได้อภิปราย และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ รวมถึงก ากับดูแลให้กา รปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีบทบาท

น าในการต่อตา้นและป้องกนัการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ  

6) อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษัท 

(1) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปี และแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี  (Annual and 

Revision Budget) 

(2) พิจารณาอนุมติัการซ้ือทรพัยสิ์นถาวรท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ 80,000,000 บาท ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้บงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัการในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์

(3) พิจารณาอนุมติัเงินลงทุนในหลักทรพัย ์ตราสารหน้ี ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเขา้ซ้ือ 

ร่วมทุนในโครงการ / กิจการอ่ืนใดท่ีมีมูลค่าโครงการ / กิจการสูงกว่า 80,000,000 บาทต่อ

คราว หรือโครงการ / กิจการภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกับการ

ปฏิบติัการในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์
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(4) พิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงิน หรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการใหห้ลักประกัน การค ้าประกัน

สินเช่ือ การจ าน า การจ านองในการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัทท่ีมีมูลค่าเกิน 80,000,000 บาท

ต่อคราว 

(5) พิจารณาอนุมติัการตดับญัชีลูกหน้ีการคา้เป็นสูญท่ีวงเงินมากกวา่ 5,000,000 บาท ซึ่งไดก้ระท า

ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายประกาศก าหนด 

(6) พิจารณาอนุมติัการท ารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม กบับุคคลท่ีเก่ียว

โยงกนั ในส่วนท่ีไม่จ าเป็นตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(7) พิจารณาอนุมติัการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นของบริษัทท่ีมีอายุสญัญาเช่าตั้งแต่ 3 ปีขึ้ นไป 

(8) พิจารณาอนุมติัเร่ืองอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

7) กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ คือ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือ นางสุรียพ์ร อนุวตัร

อุดม หรือ นายเมธิน เลอสุมิตรกุล ลงลายมือช่ือร่วมกับนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ กรรมการสองคนลง

ลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ หรือ กรณีท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ  หรือ 

การยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนใด ใหก้รรมการผูมี้อ านาจขา้งตน้คนใดคนหน่ึงลง

ลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

8) การประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีจดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งน้อยสามเดือนต่อครั้ง 

ซ่ึงในปี 2559 บริษัทฯ ไดแ้จง้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2560 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2559 เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้

องคป์ระชุมคณะกรรมการจะตอ้งมีกรรมการมารว่มประชุมไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด การ

วนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ประชุม กรรมการหน่ึงคนมีเสียง

หน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน และถา้

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด  

9) วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครั้งใหก้รรมการออกจากต าแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกับ

สดัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี กรรมการผูอ้อกจากคณะกรรมการตามวาระน้ันอาจถูกเลือกใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกได ้ 
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10) การพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

การพน้จากต าแหน่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ 

กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ  

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั 

(4) ครบวาระ 

(5) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามมาตรา 76 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั 

(6) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

11) คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบต่อบริษัทในปี 2559 โดยสรุป ดงัน้ี 

(1) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 รบั

ฟังและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ 

(2) พิจารณาเร่ืองความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนและเป็นไปเพ่ือ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั 

(3) ก ากับดูแลใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในจัดใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพทั้งดา้น

รายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย และใหร้ายงานการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัหน้าท่ี

เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

(4) จัดใหมี้แผนการบริหารความเส่ียงในองค์กร และก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงให้

ครอบคลุมทั้งองคก์ร เพ่ือช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ และช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

(5) จดัใหมี้การก าหนดนโยบายการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคม เพ่ือสรา้งคุณค่าร่วมต่อองค์กร สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะและความเห็นต่อการจดัท ารายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน

ของบริษัทฯ 

(6) จดัใหมี้การปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ

ส าหรับบริษัทคู่คา้ รวมถึงจัดท าแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพ่ือยื่นขอรบัรอง

มาตรฐานการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC)  

(7) ก ากับดูแลใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีใหก้ับบุคลากรใน

องคก์ร 
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9.6. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 ท่าน และอยา่งน้อย 1 

ท่านเป็นผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์ด้านบัญชีและ / หรือการเงิน เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีความรู ้

ความสามารถเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้และตรวจสอบกระบวนการท างาน

ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ระเบียบขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแล 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเป็นผูป้ฏิบัติและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีการประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร  

1) หน้าท่ีและความรบัผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดย

ประสานงานกับผูส้อบบัญชีและผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส

และประจ าปี 

(2) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และ

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

(3) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลักทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจส าหรบับริษัทคู่คา้ และแนวปฏิบัติการต่อตา้น

ทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

(4) พิจารณาความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียง โดยหารือรว่มกบัฝ่ายจดัการ 

(5) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้

มัน่ใจวา่ รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

(6) พิจารณา คัดเลือก และเสนอใหแ้ต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์ในการ

สอบบัญชีและเป็นอิสระ เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนนตาม

ความเหมาะสม เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ รวมทั้งเขา้ร่วม

ประชุมกบัผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(7) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซ่ึง

รายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล

อยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
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 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ  

แต่ละท่าน 

 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม  

กฎบตัร (Charter) 

 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู ้ถือหุน้และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(8) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติักฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(9) พิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(10) พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

(11) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง รวมทั้งการประเมินผลงานของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

(12) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใด เม่ือเห็น

วา่จ าเป็น 

(13) ควบคุมดูแลใหมี้การตรวจสอบหรือสอบสวนเร่ืองท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหลุ้ล่วง 

(14) รบัเร่ืองแจง้เบาะแส / ขอ้รอ้งเรียน รวมถึงการกระท าอันทุจริตและคอร์รปัชัน่ท่ีบริษัทและ / 

หรือพนักงานบริษัทฯ มีส่วนเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามท่ีไดร้บัแจง้ และเสนอให้

คณะกรรมการบริหารรว่มกนัพิจารณาลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาต่อไป 

(15) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ริหารของบริษัทในรายงาน

ส าคญัๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ รายงานและการวิเคราะหข์อง

ฝ่ายบริหาร 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อผูถื้อหุน้และบุคคล 

ภายนอกดว้ย 
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2) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งจดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดย

จะต้องมีกรรมการตรวจสอบมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการ

ตรวจสอบทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต า่กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนครั้งท่ีมีการ

ประชุมในปีน้ันๆ ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร 

และพนักงานของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุม หารือ ช้ีแจงหรือตอบขอ้ซักถามได ้รวมถึงการเรียกผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตและผูต้รวจสอบภายในมาช้ีแจงและน าเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ประชุม 

กรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง

ในเร่ืองน้ัน และถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 

การประชุมเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายบริหาร หรือผูต้รวจสอบภายใน หรือผูส้อบบญัชี ตอ้งจดัใหมี้ขึ้ นอยา่งสม า่เสมอ 

อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3) วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้

จากต าแหน่งตามวาระ มีสิทธิไดร้ับการแต่งตั้งกลับเขา้มาใหม่ได ้แต่ไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ (กฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ) และในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการ

ตรวจสอบตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 1 เดือน พรอ้มช้ีแจงเหตุผล และใหบ้ริษัทฯ แจง้

การลาออกพรอ้มส่งหนังสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทราบดว้ย 

9.7. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 3 ท่าน อยา่งน้อย 1 ท่านเป็น

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

1) หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

(1) พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยู่ในระดับท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับ

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมถึงเพียงพอท่ีจะจูงใจและรกัษากรรมการท่ีมีคุณภาพ

ไว ้และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

(2) พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์รูปแบบ และลกัษณะของค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดย

ใหส้อดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือกระตุ้นและสรา้ง

แรงจูงใจให้ผู ้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความระมัดระวังและ

รบัผิดชอบ 
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2) การประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งจดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งน้อยปีละ 1 

ครั้ง  โดยจะตอ้งมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด และอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วม

ประชุม ใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสาร / ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น  

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการท่ี

เขา้ประชุม กรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มี

สิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน และถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็น

เสียงช้ีขาด  

3) วาะการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี (จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง) 

โดยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได ้ 

9.8. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารอยา่งน้อย 3 ท่าน ซ่ึงจะปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ

ฝ่ายจดัการมีบทบาทและความรบัผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ ก ากับดูแลการด า เนินงานของบริษัทฯ ภายใต้

อ านาจหน้าท่ีท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงมีหน้าท่ีกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีจะน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งใหป้ระธานเจา้หน้าท่ีบริหารด ารง

ต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 

1) หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) รบัผิดชอบบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ

ขอ้ก าหนดของบริษัทฯ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(2) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติ

แผนการเงินโครงสรา้งการบริหารงาน งบประมาณประจ าปี 

(3) ก าหนดนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ของบริษัทฯ 

(4) มีหน้าท่ีก ากับดูแลใหก้ารด าเนินงานของคณะท างานชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้งบรรลุเป้าหมาย และให้

ฝ่ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(5) มีหน้าท่ีก ากับดูแลใหบ้ริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหาร

จดัการความเส่ียง การรายงานและการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

(6) พิจารณาอนุมัติโครงสรา้งองค์กร โครงสรา้งเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ ของพนักงาน อัตรา

ก าลังคนประจ าปีงบประมาณ  รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง โยกยา้ย การเล่ือนต าแหน่ง การ
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ประเมินผลงาน และการปรับอัตราจา้งของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยกเวน้ประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร 

(7) พิจารณาอนุมัติประเภทของการท าประกันภัย ทุนประกัน และการเรียกรอ้งค่าสินไหมจากการ

ประกนัภยัสินคา้ / ทรพัยสิ์นทุกประเภท ยกเวน้ยานพาหนะ 

(8) พิจารณาอนุมติัค่าใชจ้า่ยในการบริหารงานทุกประเภท วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  

(9) พิจารณาอนุมติัการซ้ือทรพัยสิ์นถาวรท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณ หรือท่ีประมาณการประจ าปีใน

วงเงินไม่เกิน 80,000,000 บาทต่อคราว 

(10) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหลักทรพัยต์ราสารหน้ี ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเขา้ซ้ือ 

ร่วมทุนในโครงการ / กิจการอ่ืนใดท่ีมีมูลค่าโครงการ / กิจการวงเงินไม่เกิน 80,000,000 บาท

ต่อคราวหรือโครงการ / กิจการ  

(11) พิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงิน หรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการใหห้ลักประกัน การค ้าประกัน

สินเช่ือ การจ าน า การจ านอง การขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัทฯ ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 80,000,000 บาท

ต่อคราว 

(12) พิจารณาอนุมัติการจ าหน่าย การท าลาย และการบริจาคทรัพยสิ์นถาวรและทรพัยสิ์นอ่ืนใน

วงเงินไม่เกิน 80,000,000 บาท 

(13) พิจารณาอนุมัติการตัดบัญชีลูกหน้ีการคา้เป็นสูญ ซ่ึงไดก้ระท าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขตามกฎหมาย และก าหนดวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

(14) พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัทฯ / บริษัทร่วม บริษัทฯ / บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัใน

ส่วนของรายการท่ีเป็นเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปทั้งหมด เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาอนุมติัเป็นหลกัการ 

(15) พิจารณาก าหนดวนัหยุดประจ าปีของบริษัทฯ 

(16) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

2) การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารตอ้งจัดใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร องค์ประชุมจะตอ้งมีกรรมการ

มาร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ท่าน การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารใหถื้อเสียงขา้งมากของ

กรรมการท่ีเขา้ประชุม กรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใน

เร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน และถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียง

หน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 

9.9. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากฝ่ายต่างๆ เป็นจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 ท่าน 

โดยไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง กลยุทธ์และ

ทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหารจัดการกับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ น และเผยแพร่ใหก้ับพนักงานอย่างทัว่ถึงทั้งองค์กร 
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ตลอดจนการประเมินการบริหารความเส่ียงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

1) หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) จดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียง 

(2) จดัท าแผนงานเพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียง 

(3) น าเสนอนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือขอความ

เห็นชอบก่อนน าไปสู่การปฏิบติั 

(4) สนับสนุนการบริหารงานของผูบ้ริหารระดับสูง โดยก าหนดโครงสรา้งการบริหารความเส่ียงให้

ครอบคลุมทั้งองคก์ร 

(5) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียง รวมถึงแนวโน้มท่ีเกิดขึ้ น หรืออาจจะเกิดขึ้ นแลว้มี

ผลกระทบต่อองคก์รทั้งภายในและภายนอก 

(6) ประเมินผลและจดัท ารายงานพรอ้มน าเสนอรายงานท่ีเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบและการ

ควบคุมความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ 

(7) ทบทวนรายงานการบริหารความเส่ียง ก ากับดูแลประสิทธิผลการด าเนินงานทางการบริหาร 

เพ่ือจดัการกบัความเส่ียงท่ีสามารถยอมรบัได ้

(8) จดัวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ โดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 

(9) ปฏิบัติงานอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

2) การประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบริหารเส่ียงตอ้งจดัใหมี้การประชุมทุกเดือนหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร องค์

ประชุมจะตอ้งมีกรรมการมารว่มประชุมอยา่งน้อย 3 ท่าน การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเส่ียงใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ประชุม กรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่

กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน และถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 

3) วาะการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีพน้

ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได ้
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9.10. คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคม 

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคมประกอบดว้ยผูบ้ริหารและพนักงานจากฝ่ายต่างๆ โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารใหด้ ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการสรา้ง

คุณค่ารว่มในสงัคม เพ่ือขบัเคล่ือนการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคมใหเ้กิดขึ้ นอยา่งเป็นรูปธรรม 

1) หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรา้งคุณคา่รว่มในสงัคม 

(1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการด าเนินการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคม (Creating 

Shared Values : CSV) ของบริษัทฯ 

(2) ด าเนินการส่ือสารใหพ้นักงานทุกระดับ คู่คา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนรบัรู ้เขา้ใจ และเกิดความ

ตระหนักในการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคม (CSV) 

(3) จดัท างบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานดา้นการสรา้งคุณค่าร่วมใน

สังคมของฝ่าย / แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พรอ้มทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มี

ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

(4) ด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติั ทั้งน้ี อาจก าหนดบุคคล หน่วยงาน หรือ

มอบหมายใหผู้เ้ช่ียวชาญจากภายนอกด าเนินการได ้

(5) สนับสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียน ความรู ้ความส าเร็จ และประสบการณ์ดา้นการสรา้งคุณค่า

รว่มในสงัคม (CSV) ระหวา่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอยา่งสม า่เสมอ 

(6) ประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการด าเนินงาน ดา้นการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคมของ

บริษัทฯ ต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอยา่งต่อเน่ือง 

2) การประชุมของคณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคม 

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคมตอ้งจดัใหมี้การประชุมทุก 3 เดือนหรือเรียกประชุมตามท่ี

เห็นสมควร องค์ประชุมจะตอ้งมีกรรมการมาร่วมประชุมอย่างน้อย 3 ท่าน การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคมถือเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ประชุม กรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึง

เสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน และถา้คะแนน

เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 

3) วาะการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคม 

กรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคมมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี กรรมการสรา้งคุณค่าร่วมใน

สงัคมท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได ้
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9.11. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็น

ประจ าทุกปี อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น  2 แบบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการแบบรายคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายบุคคล ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาผลการประเมิน วิเคราะหแ์ละหาขอ้สรุป เพ่ือก าหนดมาตรการในการยกระดับ

การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการต่อไป ทั้งน้ี แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและ

แบบรายบุคคล ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลัก ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ 5) ความสมัพนัธ์

กบัฝ่ายจดัการ และ 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหาร 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลใหก้รรมการ

ทุกท่านเพ่ือประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จากน้ันเลขานุการบริษัทไดร้วบรวมผลการประเมินและจดัท าสรุปผลการ

ประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป 

9.12. การแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ กบัฝ่ายจดัการ 

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

อย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่าย

จดัการ ขณะท่ีฝ่ายจัดการท าหน้าท่ีบริหารงานดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด และรบัผิดชอบผลการ

ด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ดงัน้ัน ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั  

9.13. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดส้่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้ริหารได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของตนอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทันทีท่ีเขา้

รบัต าแหน่งท่ีครอบคลุมเน้ือหาการด าเนินธุรกิจทุกดา้นของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดส้นับสนุนใหก้รรมการ

และผูบ้ริหารไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์และไดมี้โอกาสพบปะแลกเปล่ียนความเห็นกับ

ผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากองคก์รต่างๆ อยูเ่สมอ 

ปี 2559 กรรมการและผูบ้ริหารไดเ้ขา้รว่มงานสมัมนาและหลกัสูตรอบรมต่างๆ ดงัน้ี 
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ประเภท Competency หน่วยงาน ช่ือหลกัสูตร 

คุณละเอียด ว่องวงศภ์พ สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย 

Audit Committee Forum: New Auditor’s 

Report “What is it for you?” 

  พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกกบัการพฒันา

ประสิทธิภาพของกรมศุลกากรและประโยชน์ท่ี

เอกชนจะไดร้บั 

  Operating Transparency Business in Asia 

  Corporate Governance Code 

  Ethical Leadership: Combating Corruption 

Together 

  How Increased investor interest in non-

financial information is shaping the future of 

Sustainability Reporting 

  รายงานผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2559 

 สภาวิชาชีพบญัชี 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์

Financial Model 1: Fundamentals of Finance 

รุ่นท่ี 3/59 

  Financial Model 2: Feasibility Study รุ่นท่ี 

3/59 

คุณมานิต เจียรดิฐ สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย 

How Increased investor interest in non-

financial information is shaping the future of 

Sustainability Reporting 

คุณเทวญั  อุทยัวฒัน์ สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย 

Anti-Corruption and Practical Guide (ACPG) 

& Ethical Leadership Program (ELP)   

  Ethical Leadership: Combating Corruption 

Together 

  Audit Committee Forum: New Auditor’s 

Report “What is it for you?” 

  พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกกบัการพฒันา

ประสิทธิภาพของกรมศุลกากรและประโยชน์ท่ี

เอกชนจะไดร้บั 

  Operating Transparency Business in Asia 

  Corporate Governance Code 

  How Increased investor interest in non-

financial information is shaping the future of 

Sustainability Reporting  
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ประเภท Competency หน่วยงาน ช่ือหลกัสูตร 

คุณสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รูจ้กักฏหมายหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ปฏบิติัอยา่งไร

ใหถู้กตอ้ง 

 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซีซีแอนดบี์ Unleash the power of excellence             
คุณสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม Asia Training Center Co., Ltd มาตรฐานขอ้ก าหนด ISO 9001 :2015   

 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซีซีแอนดบี์ Unleash the power of excellence             
คุณภทัยา เทวธีระรตัน์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซีซีแอนดบี์ Unleash the power of excellence             
 Asia Training Center Co., Ltd มาตรฐานขอ้ก าหนด ISO 9001:2015 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย 

Company Reporting Program  

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104, 105 และ 

107 (ปรบัปรุง 2559) 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เทคนิคการจดัการอินไซดฉ์บบันักบริหารมืออาชีพ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย Company Snapshot: เคร่ืองมือใหม่ตอบโจทย์

การลงทุน 

 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หลกัการบริหารกิจการท่ีดีและหลกัธรรมาภบิาล

การลงทุนส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัในส่วนท่ี

เกี่ยวขอ้งกบับริษัทจดทะเบียน  

 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ การแกไ้ขประกาศภายใตพ้ระราชบญัญติัการ

บญัช ีพ.ศ. 2543 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย คุณสมบติัของ CFO และสมุหบ์ญัชีของบริษัท 

  หลกัสูตรพื้ นฐานเลขานุการบริษทั  

 สภาวิชาชีพบญัชีใน 

พระบรมราชูปถมัภ ์

พิจารณาสรา้งความพรอ้มเกี่ยวกบัร่างมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน (IFRS 9 IFRS 7 และ LAS 32) 

  ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มงบ

การเงินรวม Pack 5 ปรบัปรุง 2559 

  พิจารณาเกี่ยวกบัร่างมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญากบัลูกคา้ 

คุณเมธิน  เลอสุมิตรกุล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซีซีแอนดบี์ Unleash the power of excellence             
 บมจ. มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล  Sales Training SOP  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย 

กิจกรรมพบนักธุรกิจและเรียนรูเ้ศรษฐกิจ -

จงัหวดัอุบลราชธานี 

 Asia Training Center Co., Ltd มาตรฐานขอ้ก าหนด ISO 9001:2015 

 ศูนยพ์ฒันาการคา้และธุรกิจ 

ไทยในอาเซียน 

Think Smart Move Fast Beyond AEC: คิดอยา่ง

สรา้งสรรค ์กา้วทนัโอกาส พชิิตตลาดอาเซียน 

และกิจกรรมจบัคูธุ่รกิจ 
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9.14. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือท าหน้าท่ี

ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงหน้าท่ีต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการให้

ค าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งทราบ 

1) หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

(1) จัดท าและเก็บเอกสารส าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ 

และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

(2) ท าหน้าท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึง

ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ 

(3) จดัใหมี้การปฐมนิเทศใหค้ าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งใหม่ 

(4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งส าเนา

รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการ

บริหารกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยใหป้ระธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีบริษัทไดร้บัรายงานน้ัน 

(5) ท าหน้าท่ีประสานงานกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน  

(6) ท าหน้าท่ีใหค้ าแนะน าและก ากบัดูแลใหบ้ริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งและ

เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุน้ 

ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(7) หน้าท่ีและความรบัผิดชอบอ่ืนตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

9.15. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 

บริษัทฯ วา่จา้งบริษัท อี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีตั้งแต่ปี 2550 โดยผูส้อบบญัชีทุกท่านมีความเป็น

อิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษัทฯ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ

บุคคลดังกล่าวแต่อยา่งใด ทั้งน้ี ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท ระหวา่งปี 2557 – 2559 เท่ากบั 770,000 

บาท 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ค่าสอบบญัชี (บาท) 770,000 770,000 770,000 
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9.16. นโยบายการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และการใชข้อ้มูลภายใน 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายรวมถึง คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล โดยพึงไม่

ใชข้อ้มูลภายในอันมีสาระส าคัญของบริษัทฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตน ในการซ้ือหรือขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯ 

หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน ซ่ึงขอ้มูลน้ันยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และควรละเวน้

การซ้ือหรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน สถานะของบริษัทฯ 

หรือขอ้มูลส าคญัอ่ืน โดยควรรอคอยอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลแก่สาธารณชนแลว้ ก่อนท่ีจะ

ซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  

ทั้งน้ี กรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าท่ีรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 

59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการ นับจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน 

หรือรบัโอน และใหร้ายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมครั้งถดัไป  

 

9.17. นโยบายการรายงานการมีสว่นไดเ้สีย 

 

บริษัทฯ ก าหนดใหมี้การจัดท าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการก ากับดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดย

ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียต่อเลขานุการบริษัท เพ่ือเลขานุการบริษัท

จดัเก็บ รวบรวมใชใ้นการตรวจสอบและก ากบัดูแลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หากมีการเปล่ียนแปลง กรรมการ

และผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหเ้ลขานุการบริษัททราบ 

 

9.18. นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานพึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัเป็น

การขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่วา่จะเกิดจากการติดต่อกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษัทฯ หรือจากการใช้

โอกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือการท า

ธุรกิจท่ีแขง่ขนักบับริษัทฯ หรือการท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ หรือการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 

นอกจากน้ี  กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือให้

บริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได ้

 

  



 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

  

 

หน้า 74 ของ 97 

9.19. นโยบายตอ่ตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

 

บริษัทฯ มีนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งของบริษัทฯ ไม่กระท าการอนัใดท่ีเป็นการ

เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทางตรงหรือทางออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพ่ือน 

และคนรูจ้ัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผูใ้ห ้หรือผู้เสนอใหสิ้นบน ทั้งท่ีเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่

หน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานเอกชนท่ีบริษัทฯ ไดด้ าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย โดยจะปฏิบติัตาม “จรรยาบรรณ

ธุรกิจ” และ “แนวปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชัน่” อยา่งเครง่ครดั 

1) การใหห้รือการรบัของขวญั การเล้ียงรบัรอง การบริจาคเพ่ือการกุศลและการใหเ้งินสนับสนุน 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบัติในการใหห้รือการรับของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้น าไปปฏิบัติ โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึง

ครอบครวั พึงรบัหรือใหข้องขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ คู่คา้ ผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง ผูท่ี้มี

ส่วนเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับบริษัทฯ เวน้แต่เป็นการรบัหรือใหข้องขวญัตามประเพณี เพ่ือรกัษาความสัมพันธ์อนัดี

ระหวา่งบุคคลเท่าน้ัน ทั้งน้ี หากของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ตอ้งมีรายงาน

ผูบ้งัคบับญัชา และจดัท า “รายงานการใหห้รือการรบัของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด” พรอ้มส่งมอบของ

ใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคล 

2) แนวปฏิบติัการเล้ียงรบัรอง 

การเล้ียงรับรองต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย

พอประมาณ ไม่บ่อยครั้ง และเหมาะสมกับโอกาส ซ่ึงตอ้งไม่ขดัต่อขอ้บงัคบักฎหมาย และเป็นไปตามนโยบาย

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเครง่ครดั 

3) แนวปฏิบติัการบริจาคเพ่ือการกุศล 

การบริจาคตอ้งเป็นไปเพ่ือกุศล สาธารณะ หรือมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ

สังคม ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง หรือเพ่ือใหไ้ด้ประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม หรือเป็นการใหสิ้นบน

ทางออ้ม บริษัทฯ จึงก าหนดใหก้ารบริจาคตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากผูมี้อ านาจตามคู่มืออนุมติัของบริษัทฯ และ

อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเครง่ครดั 

4) แนวปฏิบติัการใหเ้งินสนับสนุน 

บริษัทฯ ก าหนดใหมี้กระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ มีการใชเ้งิน

สนับสนุนอย่างมีเหตุผล ตรวจสอบได้ และโปร่งใส โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติและการใช้เงินสนับสนุน

สอดคลอ้งกบักระบวนการควบคุมภายใน และมีการอนุมติัตามคู่มืออนุมติัรายการของบริษัทฯ ทั้งน้ี การใหเ้งิน

สนับสนุนตอ้งจดัท าบนัทึกภายใน ระบุวตัถุประสงคแ์ละผูร้บัผิดชอบชดัเจน และมีการประเมินผล ติดตามการ

ใหเ้งินสนับสนุน และรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
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5) การรายงานการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหมี้การจดัท ารายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบติัการต่อตา้นทุจริต

และคอร์รัปชัน่และรายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน และน าเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยใหค้รอบคลุมเร่ืองการส่ือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน่

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารความเส่ียงคอรร์ปัชัน่ การใหห้รือการรบัของขวญั การเล้ียงรบัรอง 

การบริจาคเพ่ือการกุศล การใหเ้งินสนับสนุน และการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน 

6) แนวปฏิบติัการใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯ ไม่ใหก้ารสนับสนุนใดๆ ต่อการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรคหน่ึง

พรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรค หรือกลุ่มทางการเมืองใด อยา่งไรก็ดี กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานยอ่มมีสิทธิในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ไดเ้ป็นการส่วนตัวโดยกระท า

นอกเวลาท าการ และไม่ใช่ในนามของบริษัทฯ แต่หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานสมัครเขา้เป็น

กรรมการในพรรคการเมืองหรือเป็นตวัแทนในการท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซ่ึงอาจท าใหเ้ขา้ใจผิดวา่ บริษัทฯ 

ฝักใฝ่หรือเก่ียวขอ้งกบัพรรคการเมืองน้ัน 

 

9.20. การรบัแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ขอ้กงัวลและมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้ 

1) เร่ืองท่ีรบัแจง้ 

(1) พบเห็นการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ หรือมีการด าเนินธุรกิจอยา่งไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต 

(2) พบเห็นการกระท าท่ีทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น พบเห็น

พนักงานติดสินบน / รบัสินบนเจา้หน้าท่ีรฐั หรือหน่วยงานเอกชน 

(3) พบเห็นการกระท าท่ีผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ จนท าใหส้งสยัไดว้า่ อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

(4) พบเห็นการกระท าท่ีท าใหบ้ริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ 

(5) พบเห็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ 

(6) การแจง้ขอ้เสนอแนะ / ขอค าแนะน า  

2) ช่องทางการรบัแจง้  

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณารบัเร่ืองแจง้เบาะแส ขอ้

รอ้งเรียน หรือการใหค้ าแนะน าเก่ียวกับการกระท าท่ีอาจท าใหเ้กิดความสงสัยไดว้่าเป็นการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

โดยผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือประเด็นท่ีตอ้งการค าแนะน า 

พรอ้มช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ส่งมายงัช่องทางรบัเร่ืองดงัน้ี 

(1) แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องประธานคณะกรรมการตรวจสอบท่ี

ind.director@moongpattana.com  
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 หรือไปรษณียผ่์าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 2/97-104 ชั้น 18-19  อาคารทศพลแลนด์ 4   

ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

(2) แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ท่ี suwanna@moongpattana.com 

 หรือไปรษณียผ่์าน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 2/97-104 ชั้น 18-19  อาคารทศพลแลนด ์4   

ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

(3) แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องเลขานุการบริษัทท่ี company.secretary@moongpattana.com 

หรือไปรษณียผ่์าน เลขานุการบริษัท 

  บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

  เลขท่ี 2/97-104 ชั้น 18-19  อาคารทศพลแลนด ์4 

  ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา 

  เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

ในกรณีผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนมีขอ้รอ้งเรียนประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือคณะกรรมการบริหาร 

ขอใหท่้านส่งเร่ืองรอ้งเรียนมายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

ในกรณีท่ีมีประเด็นขอ้รอ้งเรียนหรือเร่ืองท่ีเก่ียวกับการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ อันเป็นกรณีเร่งด่วน  ให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งรายงานไปตามล าดบัชั้นโดยทนัที และน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงเพ่ือสัง่การโดยไม่ชกัชา้  

3) แนวปฏิบติัเก่ียวกบัมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบั 

บุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มของบริษัท ไดแ้ก่  ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี ภาครฐับาล ชุมชน สงัคม ผูบ้ริหาร  และพนักงาน

ของบริษัท ทั้งน้ี ไม่ว่าท่านจะแจง้ดว้ยวิธีใด บริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแสและจะเก็บขอ้มูลผูท่ี้เก่ียวขอ้งไว ้

เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผูท่ี้มีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองรอ้งเรียนเท่าน้ัน ท่ีสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้ 

ในระหวา่งการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ / หรือคณะกรรมการบริหารและ / 

หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรไม่ใหผู้แ้จง้ไดร้บัความเดือนรอ้น อนัตรายใด หรือ

ความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน การเป็นพยานหรือการใหข้อ้มูล ทั้งน้ี ผูไ้ดร้บัขอ้มูล

จากการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรอ้งเรียน มีหน้าท่ีเก็บรกัษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรียนและเอกสารหลกัฐานของผู้

รอ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลับ หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการ

เปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

  

mailto:company.secretary@moongpattana.com
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4) แนวปฏิบติัการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

เม่ือไดร้บัการแจง้เบาะแส ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลัน่กรองสืบสวนขอ้เท็จจริง และระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจริง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายใหต้ัวแทน (คณะกรรมการบริหาร) แจง้ผล

ความคืบหน้าเป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนไดท้ราบ  

ทั้งน้ี หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูท่ี้ถูกกล่าวหา

ไดก้ระท าการทุจริตและคอร์รัปชัน่จริง บริษัทจะใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหาได้รับทราบขอ้กล่าวหาและใหสิ้ทธิผูถู้ก

กล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการ

กระท าอันทุจริตและคอรร์ปัชัน่ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระท าการทุจริตและคอรร์ัปชัน่จริง 

การทุจริตและคอร์รัปชัน่ น้ันถือว่าเป็นการกระท าผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ผูถู้กกล่าวหาจะตอ้งไดร้ับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานท่ีบริษัทไดก้ าหนดไว ้และหากการกระท าทุจริตและคอรร์ปัชัน่ผิดกฎหมาย

น้ัน ผูก้ระท าผิดอาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายดว้ย 
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10.    การจดัท ารายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

 

ดว้ยบริษัทฯ ค านึงถึงความรบัผิดชอบของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผูมี้

ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคม (Creating Shared Value Committee : CSV) จึง

ไดก้ าหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการด าเนินการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการด าเนิน

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ รวมถึงไดส่ื้อสารใหพ้นักงานทุกระดบั คู่คา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ  

ในปี 2559 บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนแยกต่างหากจากรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

และจดัท าใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัตามกรอบการจดัท ารายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (GRI) ภายใน 3 ปี นับแต่ปี 

2557 เป็นตน้มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

  

 

หน้า 79 ของ 97 

11.การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดา้นตา่งๆ ดงัน้ี 

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอยา่งยิ่ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ท า

การตรวจสอบระบบการท างานต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือมุ่งเน้นใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และ

เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ และป้องกนัความเสียหายของบริษัทฯ โดยไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในใน

ดา้นต่างๆ เช่น การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) และ

การรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซ่ึงฝ่ายบริหารก าหนดใหร้ายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม า่เสมอและต่อเน่ือง ส าหรับผลการตรวจสอบประจ าปี 2559 ไม่พบประเด็น

ปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญประการใด นอกจากน้ี บริษัทฯยงัใหค้วามส าคัญต่อขอ้เสนอแนะและ

ขอ้คิดเห็นต่างๆ เพ่ือการพฒันาระบบการควบคุมการปฏิบติังานภายในใหมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  

สาระส าคญัของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การควบคุมภายในองคก์ร 

1.  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทางและมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและการรกัษา

จรรยาบรรณในการด าเนินงานท่ีครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีประจ าวนั การตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ  และการ

ปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ก ากับดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวดัผลได้ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนักงาน โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผูจ้ดัท าและเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

3. ก าหนดใหมี้การทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ รวมถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมาย

ไม่ก าหนดเป้าหมายท่ีจะจูงใจหรือใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนท่ีเกินสมควร หรืออาจน าไปสู่การกระท าทุจริต 

ประพฤติมิชอบ ทั้งน้ี การก าหนดเป้าหมายใหค้ านึงถึงสภาพแวดลอ้มของธุรกิจเป็นส าคญั 

4. มีการจดัโครงสรา้งองคก์รท่ีช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการ

ทบทวนใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 

5. มีการจัดท าจริยธรรมและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอรร์ปัชัน่อนัท าใหเ้กิด

ความเสียหายต่อองคก์ร 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ

ส าหรบับริษัทคู่คา้ และแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของ

บริษัทฯ ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน มีการส่ือสาร และประชาสมัพนัธ์นโยบายดังกล่าวใหแ้ก่ผูบ้ริหารและ

พนักงานทุกคน โดยเผยแพรท่างเวป็ไซคข์องบริษัทฯ และจดัใหมี้การอบรมนโยบายดงักล่าวอยา่งสม า่เสมอ 
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ส่วนท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 

1.  มีการประเมินความเส่ียงอยา่งสม า่เสมอทั้งความเส่ียงภายในและภายนอก  โดยคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผูน้ าเสนอการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ

ใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆ ไตรมาส  

2.  ก าหนดใหมี้มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงและมาตรการในการ

ลดความเส่ียงเหล่าน้ัน 

3.  มีการแจง้ใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้รวมถึง

ติดตามผลวา่ไดมี้การปฏิบติัตามมาตรการน้ันๆ 

4.  บริษัทฯ ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ 

ส่วนท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 

1.  บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ

อยา่งเหมาะสม เช่น 

- มีการจดัท านโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การ

จดัซ้ือและการบริหารทัว่ไปท่ีรดักุม และสามารถป้องกนัการทุจริตได ้

- ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 

และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2.  มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ หน้าท่ีอนุมติั หน้าท่ีบนัทึกรายการบญัชีและ

ขอ้มูลสารสนเทศ และหน้าท่ีในการดูแลจดัเก็บทรพัยสิ์นไดอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั 

3. การก าหนดมาตรการท่ีชัดเจนและถูกต้อง ในกรณีท่ีบริษัทฯ ท าธุรกรรมกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว และมีมาตรการท่ีรดักุมเพ่ือติดตามใหก้ารท าธุรกรรมน้ัน

ตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมติัตามท่ีก าหนดไว ้

4.  การก าหนดผู้มีหน้าท่ีอนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคญั และ

พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก 

5.  กรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว 

ซ่ึงมีผลผูกพนัระยะยาวไปแลว้ จะตอ้งมีการติดตามผลใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้

6.  มีการติดตามการท างานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทรว่มอยา่งสม า่เสมอรวมทั้งก าหนดทิศทางใหบุ้คคล

ท่ีบริษัทแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทฯ ดงักล่าวถือปฏิบติั 

7.  มีการก าหนดมาตรการในการป้องกันมิใหเ้กิดการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีผิดต่อกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรกัษาช่ือเสียงของบริษัทฯ 
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ส่วนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 

1.  มีการน าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ อยา่งเพียงพอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

2.  กรรมการบริษัทฯ ไดร้บัหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็น และ

เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอยา่งน้อยภายใน 7 วนั 

3.  รายงานการประชุมมีรายละเอียดตามควรท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ 

4.  มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

5.  บริษัทฯ มีการก าหนดช่องทางการรบัแจง้เร่ืองรอ้งเรียนและก าหนดขั้นตอนการบริหารจดัการเร่ือง

รอ้งเรียนอยา่งชดัเจน เพ่ือใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่เร่ืองรอ้งเรียนจะไดร้บัการพิจารณาอยา่งโปรง่ใส ยุติธรรม 

ส่วนท่ี 5 ระบบการติดตามและประเมินผล 

1. บริษัทฯ จดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหาร  

และพนักงานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. มีการก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ 

ตามแผนการการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มทั้ งใหข้ ้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และส่ือสารใหผู้บ้ริหารทราบ เพ่ือด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุง โดยรายงานผล

การตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างอิสระ และ

เสนอรายงานไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา เป็นประจ าทุกไตรมาส 

3. เม่ือมีการตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาสัง่การแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร 

4. มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการ

ตรวจสอบอยูเ่สมอ 

5. มีนโยบายใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพลนั กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ทุจริต

หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฏหมาย และมีการกระท าผิดปกติอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะกระทบต่อ

ช่ือเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนัยส าคญั 

  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นดา้นระบบการควบคุมภายในตรงกนั และ

มีการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนดขึ้ น 

บริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งนางภวดี  อุดมศรีธนกร ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง รวมทั้งประเมินผลงานของผูจ้ัดการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหารและ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบ

บญัชีของบริษัทฯ  

คณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12.รายการระหว่างกนั 

 ปี 2559 บริษัทฯ มีการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับริษัทร่วม และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

กบับริษัทฯ อย่างสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาสอบทานและใหค้วามเห็นเก่ียวกับ

ความจ าเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการระหว่างกัน รวมถึงเง่ือนไขต่างๆ ให้

เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติ รวมถึงมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดขึ้ นกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี การท า

รายการระหว่างกันตอ้งปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั (27 กุมภาพันธ ์

2556) โดยก าหนดใหมี้การควบคุมการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกบับุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต  

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการใหผู้มี้อ านาจอนุมติัไม่สามารถอนุมติัรายการเบิกจ่ายของตนเอง

ได ้แมจ้ะอยู่ในวงเงินท่ีตนมีอ านาจก็ตาม และในกรณีการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน หรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สีย หา้มมิใหผู้น้ั้นอนุมติัรายการดังกล่าว และใหป้ฏิบติัตามอ านาจการ

อนุมติัเร่ืองการด าเนินการเม่ือมีรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  และกรณีการท าธุรกรรมหรือการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพยใ์หป้ฏิบัติตามอ านาจการอนุมัติเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบัติในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

สินทรพัย ์

รายช่ือบริษัทท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษัทและลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษัท ไทยพีเจน้ จ  ากดั (TP) 

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัทารกภายใตต้ราสินคา้พี

เจน้ เช่นจุกนม ขวดนม และผลิตภณัฑพ์ลาสติก  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ เป็นบริษัทรว่มทุนระหวา่งบริษัทกบับริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น 

โดยบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 47 ของจ านวนทุนท่ีออกและช าระแลว้ และมี

กรรมการบริหารรว่มกนั 

บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ  ากดั (YMP) 

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ เพ่ือจ าหน่าย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ เป็นบริษัทรว่มทุนระหวา่งบริษัทกบับริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญ่ีปุ่น) 

และบริษัท โนมูระ จิมูโช อ๊ิงค ์(ประเทศญ่ีปุ่น) โดยบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 6 ของ

จ านวนทุนท่ีออกและช าระแลว้ และมีกรรมการรว่มกนั 

บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผา้เช็ดท าความสะอาดผิวและแผ่นอนามยั

ส าหรบัซบัน ้านม และน ้ายาท าความสะอาดจุกนมและขวดนม 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ เป็นบริษัทรว่มทุนระหวา่งบริษัทกบับริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น 

โดยบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 2.5 ของจ านวนทุนท่ีออกและช าระแลว้ และมี

กรรมการรว่มกนั 
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บริษัท สุเมธาพร จ  ากดั 

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจใหค้ าปรึกษาทางธุรกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม ถือหุน้รอ้ยละ 75 และ 

25 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ ตามล าดบั 

รายช่ือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษัทและลกัษณะความสมัพนัธ ์

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 59.316 

นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม ด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรว่มและผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

ในสดัส่วนรอ้ยละ 1.317 

นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด และ 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 4.649 

รายการระหว่างกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 รายละเอียดขอ้มูลของรายการระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัทรว่ม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

กนักบับริษัทฯ ซ่ึงเป็นรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึ้ นในปี 2557 - 2559  ตามรายละเอียดดงัน้ี  

รายการขายสินคา้และบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ผูข้าย /  

ผูใ้ห ้

บริการ 

ผูซ้ื้อ / 

ผูร้บั 

บริการ 

ลกัษณะรายการ / เง่ือนไขท่ีส าคญั 

มลูค่าของรายการ  

(ลา้นบาท) 

2559 2558 2557 

  บริษัท PIT บริษัทขายกล่องและฝาปิดพลาสติกใหก้ับ PIT โดยบริษัทฯ 

ก าหนดราคาขายในอตัราตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม ซ่ึงเป็นราคา

เดียวกบัลูกคา้รายอื่นๆ 

- - 2.8 

YMP บริษัทฯ ด าเนินการจดัหาวตัถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตใหก้บั 

YMP โดยบริษัทฯ ไดร้ับค่าบริการในอตัราส่วนรอ้ยละ 1.5 ของ

ราคาวสัดุหรือบริการ   และบริษัทฯ มีรายไดค้่านายหน้าใน

อตัราส่วนรอ้ยละ 0.3 ของราคาขายสินคา้สุทธิท่ี YMP ขายใหก้บั

ลูกคา้ทั้งหมด ตามสญัญาแต่งตั้งการเป็นตวัแทนจ าหน่าย (ฉบบั

ปรบัปรุงวนัท่ี 1 มกราคม 2557) 

6.6 5.8 6.6 

  TP 
บริษัทฯ 

บริษัทฯ ซ้ือผลิตภณัฑก์ลุ่มพีเจน้จาก TP เช่น จุกนม ขวดนม และ

อื่นๆ  

102.5 111.4 92.4 

  PIT 
บริษัทฯ 

บริษัทฯ ซ้ือผลิตภณัฑพ์ีเจน้ประเภทผา้เช็ดท าความสะอาดผิว และ

แผ่นซบัน ้านม น ้ายาท าความสะอาดจุกนมและขวดนม  จาก PIT  

101.1 85.4 73.9 
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ผูข้าย /  

ผูใ้ห ้

บริการ 

ผูซ้ื้อ / 

ผูร้บั 

บริการ 

ลกัษณะรายการ / เง่ือนไขท่ีส าคญั 

มลูค่าของรายการ  

(ลา้นบาท) 

2559 2558 2557 

  YMP  บริษัทฯ ซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทพลาสติกจาก YMP เช่น กล่องและ

ฝาปิดพลาสติก ตลบัใส่แป้ง หวีส าหรบัยอ้มสีผม หวัป๊ัมและหวัฉีด

กระบอกน ้า  

4.7 5.5 35.7 

 คุณสุเมธ  

เลอสุมิตร

กุล 

บริษัทฯ 

บริษัทว่าจา้งส าหรบัใหบ้ริการปรึกษาในฐานะ Company Advisory 

Director 
- 1.1 - 

บริษัทฯ เช่าพื้ นท่ีหอ้งชุดชั้น 18 (บางส่วน) และ 19 อาคารทศ

พลแลนด ์เพื่อใชเ้ป็นส านักงาน  

4.0 0.3 - 

 บจก. 

สุเมธาพร 

บริษัทฯ วา่จา้งส าหรบัใหบ้ริการปรึกษาทางธุรกิจ*   - 1.2 - 

บริษัทฯ วา่จา้งส าหรบัใหบ้ริการปรึกษาในฐานะ Company 

Advisory Director 
3.6 - - 

รายการเงินปันผลรบัจากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ผูจ้่ายเงินปันผล ลกัษณะรายการ 
มลูค่าของรายการ(ลา้นบาท) 

2559 2558 2557 

  TP 

บริษัทฯ รบัรายไดเ้งินปันผล 

18.8 14.1 14.1 

  PIT 2.5 2.5 2.0 

  YMP 2.2 2.1 1.7 

รายการยอดคงคา้งระหวา่งบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

บริษัทท่ีมีรายการคงคา้งระหวา่งกนั 
ประเภท 

รายการ 

มลูค่าของ 

รายการ(ลา้นบาท) 

บริษัทฯ บุคคล / นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
2559 2558 2557 

บริษัทฯ 

TP ลูกหน้ีอื่น - 1.7 - 

 
เจา้หน้ี

การคา้ 
30.1 47.3 27.3 

PIT 

ลูกหน้ีการคา้ - - - 

เจา้หน้ี

การคา้ 
31.9 24.1 28.8 

YMP 

ลูกหน้ีอื่น 1.6 1.6 1.4 

เจา้หน้ี 0.9 1.0 1.1 
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บริษัทท่ีมีรายการคงคา้งระหวา่งกนั 
ประเภท 

รายการ 

มลูค่าของ 

รายการ(ลา้นบาท) 

บริษัทฯ บุคคล / นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
2559 2558 2557 

การคา้ 

รายการค ้าประกนั  

 ไม่มี  

นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ในอนาคตบริษัทฯ คาดว่า จะมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเน่ือง โดย

เป็นไปในลกัษณะการท าธุรกิจการคา้ทัว่ไป และมีเง่ือนไขตามธุรกิจการคา้ปกติ ซ่ึงสามารถอา้งอิงไดก้บัเง่ือนไขทาง

ธุรกิจประเภทเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ กระท ากบับุคคลภายนอก เช่น การซ้ือขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป การท า

สญัญาเช่าอาคารส านักงาน เป็นตน้ โดยรายการระหว่างกนัท่ีจะเกิดขึ้ นน้ันเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นในการด าเนิน

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการก าหนดนโยบายดา้นราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน และคณะกรรมการตรวจสอบ

จะพิจารณาและสอบทานรายการระหวา่งกนัทั้งหมดใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มูล การท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปของทรัพยสิ์น และมาตรฐานบัญชีท่ีก าหนดโดยสภา

วชิาชีพบญัชีอยา่งเครง่ครดั 
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ส่วนท่ี 3  

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

 

13.1 งบการเงิน 

1) สรุปรายงานผูส้อบบญัชี 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบริษัทในปี 2557- 2559  ตรวจสอบโดย นายณรงค ์  

พนัตาวงษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3315 จากบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากดั ไดแ้สดงความเห็น

ในรายงานสอบบญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไข วา่งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป 
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บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สีย) 

31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 

จ  านวน รอ้ยละ จ  านวน รอ้ยละ จ  านวน รอ้ยละ 

สินทรพัย ์           

 

    

สินทรพัยห์มุนเวียน     

 

  

 

    

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29.1  3.5 3.8  0.5 6.5  1.0 

เงินลงทุนระยะสั้น   0.0  0.0  -  -  -  - 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นๆ 151.6  18.3 137.1  18.5 147.7  21.7 

       กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั    -  - -  - -  - 

       กิจการท่ีไม่เกีย่วขอ้งกนั 143.9  17.4 129.1  17.4 141.2  20.7 

       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู  (1.3) (0.2)  (1.6) (0.2)  (1.8) (0.3) 

  รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ   142.7  17.2 127.5  17.2 139.4  20.4 

  ลูกหน้ีอื่น   9.0  1.1 9.6  1.3 8.3  1.2 

  สินคา้คงเหลือ   81.4  9.8 94.5  12.7 68.0  10.0 

  สินทรพัยห์มุนเวียนอื่น   6.2  0.8 10.1  1.4 11.0  1.6 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน   268.4  32.4       245.5  33.1 233.2  34.2 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

       เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั -  - -  - -  - 

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม   386.4  46.6 338.2  45.6 285.3  41.8 

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น   24.9  3.0 24.9  3.4 24.9  3.7 

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 40.8  4.9 76.4  10.3 77.9  11.4 

  อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 77.4  9.3 22.9  3.1 22.9  3.4 

  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน   20.2  2.4 23.1  3.1 25.7  3.8 

  สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4.0  0.5 3.7  0.5 3.9  0.6 

  สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น     

 

  

 

  

        สิทธิการเช่าอาคาร   5.9  0.7 6.7  0.9 7.4  1.1 

       อื่นๆ     0.7  0.1 0.7  0.1 0.7  0.1 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 560.3  67.6       496.6  66.9 448.7  65.8 

รวมสินทรพัย ์   828.7  100.0       742.1  100.0 681.9  100.0 

 
  



 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

  

 

หน้า 88 ของ 97 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย) 

31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

หน้ีสินและสว่นของผูถื้อหุน้             

หน้ีสินหมุนเวียน       
 

  
 

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 90.0  10.9 60.0  8.1 57.0  8.4 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 145.4  17.5 159.2  21.5 154.9  22.7 

       กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 62.5  7.5 72.4  9.8 57.2  8.4 

       กิจการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั 26.4  3.2 27.8  3.7 29.4  4.3 

       ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 44.8  5.4 48.2  6.5 48.8  7.1 

       เจา้หน้ีอื่น 11.7  1.4 10.8  1.5 19.5  2.9 

  ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึง

ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
3.4  0.4 2.7  0.4 3.3  0.5 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  -  - -  - -  - 

  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 4.3  0.5 2.3  0.3 2.5  0.4 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 243.1 29.3 224.2  30.2 217.6  31.9 

  หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
 

  
 

  
 

  หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ   
 

  
 

  
 

     จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.4  0.4 5.5  0.7 8.4  1.2 

  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.0  0.0 0.0  0.0 -  - 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5.8  0.7 5.3  0.7 10.1  1.5 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 9.2  1.1 10.8  1.5 18.5  2.7 

รวมหน้ีสิน 252.3  30.4 235.0  31.7 236.1  34.6 

สว่นของผูถื้อหุน้   
 

  
 

  
 

ทุนจดทะเบียน 213.5  25.8 200.0  27.0 120.0  17.6 

  ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 145.8  17.6 144.2  19.4 120.0  17.6 

  เงินรบัล่วงหนา้ค่าหุน้ 10.9  1.3 0.1  0.0 -  - 

  ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 35.3  4.3 34.8  4.7 34.8  5.1 

 ส่วนทุนจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 0.1  0.0  -  
 

 -  
 

  ก าไร(ขาดทุน)สะสม 
      

       จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 15.7  1.9 13.0  1.8 12.0  1.8 

       ยงัไม่จดัสรร 368.6  44.5 315.0  42.4 279.0  40.9 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 576.4  69.6 507.1  68.3 445.8  65.4 

รวมหน้ีสินและส่วนชองผูถื้อหุน้ 828.7  100.0 742.1  100.0 681.9  100.0 
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บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สีย) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557   

จ  านวน รอ้ยละ จ  านวน รอ้ยละ จ  านวน รอ้ยละ 

รายได ้             

  รายไดจ้ากการขาย 703.9 97.4 665.6 97.5 693.7 97.1 

  รายไดอ้ื่น 

             รายไดค้่าเช่า 3.2 0.4 3.2 0.5 2.0 0.3 

       รายไดค้่านายหนา้ 9.7 1.3 8.4 1.2 10.0 1.4 

       เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น 4.7 0.7 4.6 0.7 3.7 0.5 

       อื่นๆ  1.4 0.2 0.6 0.1 4.7 0.7 

รวมรายได ้ 722.9 100.0 682.4 100.0 714.1 100.0 

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 

        ตน้ทุนขาย 336.3 46.5 312.1 45.7 341.1 47.8 

  ค่าใชจ้่ายในการขาย 206.3 28.5 211.5 31.0 205.0 28.7 

  ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 165.2 22.9 150.0 22.0 153.4 21.5 

รวมค่าใชจ้า่ย 707.8 97.9 673.6 98.7 699.5 98.0 

ก าไรก่อนสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทั

รว่ม 

        ค่าใชจ้า่ยทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ตบุิคคล 15.1 2.1 8.8 1.3 14.6 2.0 

  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 67.1 9.3 68.7 10.1 46.4 6.5 

ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ยทางการเงินและภาษีเงินได้

นิติบุคคล 82.2 11.4 77.5 11.4 61.0 8.5 

  ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 2.8 0.4 2.5 0.4 2.3 0.3 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ตบุิคคล 79.4 11.0 75.0 11.0 58.7 8.2 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1.6 0.2 0.3 0.0 1.0 0.1 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 77.8 10.8 74.7 10.9 57.7 8.1 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 77.8 10.8 73.1 10.7 57.7 8.1 

ก าไรสุทธิตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอ่หุน้)  0.56 

 

0.56 

 

0.48 

 ก าไรสุทธิตอ่หุน้ปรบัลด (บาทตอ่หุน้) 0.52 

 

0.52 

 

0.48 
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บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

งบการเงิน 

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สีย 

2559 2558 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไรก่อนภาษี 79.4 75.0 58.7 

รายการปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั (จ่าย) 

      จากกิจกรรมด าเนินงาน 

      ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 12.6 11.8 13.5 

   โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู (0.4) (0.2) (1.4) 

   ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 1.3 (0.8) (5.6) 

   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้ นจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 0.1 0.05 (0.3) 

   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรพัยสิ์น (0.6) (0.3) (3.2) 

   โอนท่ีดินไปอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน (1.2) - - 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.6 0.8 1.1 

   รายจา่ยโดยหุน้เป็นเกณฑ ์ 0.1 - - 

   เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 

   เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น (4.7) (4.6) (3.7) 

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (67.1) (68.7) (46.4) 

   ค่าใชจ้า่ยดอกเบ้ีย 2.8 2.5 2.3 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์

      และหน้ีสินด าเนินงาน 22.9 15.6 15.0 

สินทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้ น) 

      ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (14.1) 10.8 82.2 

   สินคา้คงเหลือ 11.8 (25.7) 7.3 

   สินทรพัยห์มุนเวียนอื่น 3.9 1.3 (2.1) 

   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 0.0 (0.0) (0.2) 

   เงินลุงทุนระยะสั้น - - - 

หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มขึ้ น (ลดลง) - - - 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ (13.9) 4.2 (93.6) 

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 0.7 (0.1) (1.2) 

   ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย - (5.6) - 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 11.3 0.5 7.4 

   จ่ายดอกเบ้ีย (2.6) (2.5) (2.3) 

   จ่ายภาษีเงินได ้ (0.7) (0.5) (1.4) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 8.0 (2.4) 3.7 
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บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

งบการเงิน 

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สีย 

2559 2558 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนัลดลง - - 3.1 

เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 18.8 14.1 14.1 

เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น 4.7 4.6 3.7 

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์น 0.7 1.2 4.1 

ซ้ือทรพัยสิ์น (24.4) (6.9) (1.5) 

เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้ น (0.0) - - 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มขึ้ น (0.1) (0.5) (4.1) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (0.3) 12.5 19.4 

  

   กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

   เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพิม่ขึ้ นสุทธิ 30.0 3.0 8.5 

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3.8) (4.0) (5.0) 

เงินสดรบัจากการเพิ่มทุน 1.7 24.1 - 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 0.5 - - 

เงินรบัล่วงหน้าคา่หุน้เพิ่มขึ้ น 10.8 0.1 - 

เงินปันผลจ่าย (21.6) (36.0) (24.0) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 17.6 (12.8) (20.5) 

  

   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 25.3 (2.7) 2.6 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 3.8 6.5 3.9 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัส้ินปี 29.1 3.8 6.5 
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2) ขอ้มูลส าคญัทางการเงิน (ตามวธีิส่วนไดเ้สีย) 

ขอ้มูลส าคญัทางการเงิน 3 ปี 
อตัรารอ้ยละ 

ของการเติบโต 

รายการ หน่วย 2559 2558 2557 2559 2558 

งบก าไรขาดทุน (วิธีสว่นไดเ้สยี) (ลา้นบาท)           

รายไดจ้ากการขาย 
 

703.9  665.6  693.7  5.8 -4.1 

รายไดร้วม 
 

722.9  682.4  714.1  5.9 -4.4 

ก าไรขัน้ตน้ 
 

367.7  353.5  352.5  4.0 0.3 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม ค่าใชจ้่ายทางการเงินและ

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

15.1  8.8  14.6  71.6 -39.7 

ตน้ทุนทางการเงิน 
 

2.8  2.5  2.3  12.0 8.7 

ก าไรสุทธิก่อนหกัภาษีเงินได ้
 

12.3  6.3  12.3  95.2 -48.8 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้
 

1.6  0.3  1.0  433.3 -70.0 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 
 

77.8  74.7  57.7  4.1 29.5 

ก าไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 
 

77.8  73.1  57.7  6.4 26.7 

งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีสว่นไดเ้สีย) (ลา้นบาท)       
  

สินทรพัยร์วม 
 

828.7  742.1  681.9  11.7 8.8 

หน้ีสินรวม 
 

252.3  235.0  236.1  7.4 -0.5 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

576.4  507.1  445.8  13.7 13.8 

หน้ีสินสถาบนัการเงิน 
 

96.8  68.2  68.7  41.9 -0.7 

ขอ้มูลที่เก่ียวกบัหุน้สามญั 
 

      
  

จ านวนหุน้ทุนท่ีออกและช าระแลว้ (พนัหุน้) 145,832  144,157  120,000  1.2 20.1 

มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 3.95  3.52  3.72  12.2 -5.4 

มลูค่าตามท่ีตราไวต่้อหุน้ (บาท) 1.00  1.00  1.00  0.0 0.0 

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด (วิธีส่วนไดเ้สีย) (บาท) 0.52  0.52  0.48  0.0 8.3 

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด (วิธีเฉพาะกจิการ) (บาท) 0.20  0.14  0.21  42.9 -33.3 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.15  0.30  0.20  -50.0 50.0 
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ขอ้มูลส าคญัทางการเงิน 3 ปี 
อตัรารอ้ยละ 

ของการเติบโต 

รายการ หน่วย 2559 2558 2557 2559 2558 

อตัราสว่นทางการเงิน 
 

      
  

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 52.23  53.11  50.81  -1.7 4.5 

อตัราก าไรสุทธิ (วิธีส่วนไดเ้สีย) (รอ้ยละ) 11.05  10.98  8.32  0.6 32.0 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (วิธีส่วนไดเ้สีย) (รอ้ยละ) 29.5  62.4  40.6  -52.7 53.7 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (วิธีเฉพาะกิจการ) (รอ้ยละ) 107.3  141.7  143.1  -24.3 -1.0 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (รอ้ยละ) 9.4  10.1  8.5  -6.9 18.8 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) 13.5  14.4  12.9  -6.3 11.6 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.10  1.10  1.07  0.0 2.8 

ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 74  78  80  -5.1 -2.5 

ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย  (วนั) 101  100  93  1.0 7.5 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.4  0.5  0.5  -20.0 0.0 

อตัราส่วนหน้ีสินสถาบนัการเงินต่อส่วนของ

ผูถื้อหุน้ 
(เท่า) 0.2  0.1  0.2  100.0 -50.0 

 

3) โครงสรา้งรายได ้  

 

ประเภทของรายได ้
2559 2558 2557 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

จาหน่ายผลิตภณัฑแ์ม่และเด็ก  567.1 71.8 534.6 71.2 529.8 69.6 

จาหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  136.4 17.3 130 17.3 130.7 17.2 

จาหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑ ์ 0.5 0.1 1 0.1 33.2 4.4 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
1)

  67.1 8.5 68.7 9.2 46.4 6.1 

รายไดจ้ากเงินปันผล 
2)

  4.7 0.6 4.6 0.6 3.7 0.5 

รายไดอ้ื่น
3)

  14.2 1.8 12.2 1.6 16.7 2.2 

รายไดร้วม  790.0 100.0 751.1 100 760.5 100 

หมายเหต ุ:  1  ส่วนแบ่งก าไรจาก TP 

2  เงนิปันผลจาก YMP และ PIT 

3  รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่า, รายไดค้่านายหน้า, ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์และก าไร

จากอตัราแลกเปลี่ ยน 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

 

ภาพรวมของธุรกิจของบริษทัและบริษัทรว่ม 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจดา้นการจดัจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้ส าหรบัแม่และเด็ก  ภายใตต้รา

สินคา้ “พีเจน้” โดยมี บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากดั บริษัท พีเจน้ อินดัสทรีส ์(ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท โยชิโน 

มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูผ้ลิตสินคา้และส่วนประกอบใหก้บับริษัทฯ เพ่ือการขายภายในประเทศและ

ส่งขายไปยงัประเทศลาว 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคอ่ืน ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑพ์ลาสติก กระบอก

ฉีดน ้า ภายใตต้ราสินคา้ “ฟ๊อกก้ี (Foggy)” และตราสินคา้ “สมายวี (Smile-V)” และของใชป้ระจ าวนั เช่น ส าลี 

แปรงสีฟัน และผลิตภณัฑเ์ช็ดท าความสะอาดผิว ภายใตต้ราสินคา้ “วี-แคร ์ (V-Care)” ชุดวา่ยน ้าส าหรบัเด็ก

ทารกและเด็กเล็ก ภายใตต้ราสินคา้ “Splash About” บริษัทฯ ยงัไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้

แปรงสีฟันและผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพช่องปาก ภายใตต้ราสินคา้  “จอรแ์ดน (Jordan)” รวมถึงตราสินคา้อ่ืนๆ 

ไดแ้ก่ น ้ าพริกตรา “รุ่งเจริญ” ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูและผลิตภัณฑ์เช็ดท าความสะอาดผิวตรา “เอลลิแอร ์

(Elleair)” ผา้ออ้มผูใ้หญ่ส าเร็จรูปตรา “มูมู่” เยลล่ีกัมม่ีรสผลไมต้รา “เฮอรบ์ลัแลนด์ (Herbaland)”  ยาสีฟัน

สมุนไพรไทยตรา “ทรีเฮิรบ์ (Tree Herb)” ถุงขยะและถุงพลาสติกตรา “ฮีโร่ (Hero)” และผา้อนามยัตรา “มิโดริ 

(Midori)”  

แม้ว่าประเทศไทยจะยังคงมีปัญหาทางการเมืองท่ียังรอรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งภายใต้ระบอบ

ประชาธิปไตย และสถาพเศรษฐกิจโลกท่ียงัชะลอตัวอันเป็นผลมาจากสภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกในกลุ่ม

ประเทศในยุโรป และกลุ่มประเทศผูค้า้น ้ ามันท่ีไดร้ับผลกระทบจากการตกต า่ของราคาน ้ ามันในตลาดโลก แต่

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยงัคงแข็งแรง โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมินว่า 

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดวา่จะสามารถขยายตัวไดร้อ้ยละ 3.3 เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนหน้าท่ีขยายตัวรอ้ยละ 2.8  

ส่งผลใหใ้นภาพรวมของผลการด าเนินงานของปี 2559 บริษัทก็ยงัคงมีอตัราการเติบโตของรายไดร้วมเพ่ิมขึ้ นใน

อตัรารอ้ยละ 5.9 โดยมียอดรายไดร้วมอยูท่ี่ 722.89 ลา้นบาท 

ในรอบปี 2559 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดด้ าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งดา้นผลิตภณัฑท่ี์มุ่งเน้นถึงคุณภาพ 

รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ิมช่องทางการ

กระจายสินค้าจัดให้มากขึ้ นเพ่ือใหเ้กิดความสะดวกในการซ้ือของผู้บริโภค  บริหารสินค้าคงเหลืออย่างมี

ประสิทธิภาพ จดักิจกรรมโฆษณา และส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง ขยายฐานลูกคา้ใหม่ใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคา้

ใหก้วา้งขวางมากขึ้ น รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการใหบ้ริการ การควบคุมการจดัเก็บสินคา้ และการขนส่ง

สินคา้ทุกขั้นตอนท่ีสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้เป็นท่ียอมรบัของทั้งเจา้ของสินคา้ท่ีน าสินคา้มาจดัจ าหน่ายผ่าน

ทางบริษัทฯ รา้นคา้ท่ีเป็นผูข้ายสินคา้ และลูกคา้ผูซ่ึ้งเป็นผูบ้ริโภคสินคา้ใหไ้ดร้บัความพึงพอใจอยา่งต่อเน่ืองและ

สม า่เสมอ 
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13.2 ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีก าไรสุทธิ (ก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ) ตามวธีิส่วนไดเ้สีย ส าหรบังวดจ านวน 77.81 ลา้นบาท ก าไรเพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนหน้าจ านวน 4.70 ลา้น

บาท หรือก าไรเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 6.43 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดังน้ี 

4) รายได ้

รายไดจ้ากการขายสินคา้มีจ านวน 703.95 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนหน้าจ านวน 38.36 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมขึ้ นในอตัรารอ้ยละ 5.8 โดยเป็นการเพ่ิมขึ้ นของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑแ์ม่และเด็กจ านวน 

32.41 ลา้นบาท จากการขายสินคา้อุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้ น 6.42 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายได้จากการขาย

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑล์ดลง 0.48 ลา้นบาท 

รายไดอ่ื้นมีจ านวน 18.94 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนหน้าจ านวน 2.16 ลา้นบาทจากรายไดค้่า

นายหน้าการขายท่ีเพ่ิมขึ้ น 1.26 ลา้นบาท รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอ่ืนและรายไดอ่ื้นๆ 

เพ่ิมขึ้ น 0.90 ลา้นบาท  

อตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2559 อยูท่ี่รอ้ยละ 52.2 ลดลงจากรอ้ยละ 53.1 ในปีก่อนหน้า อนัเป็นผล

มาจากการด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจดัจ าหน่ายใหสิ้นคา้อุปโภคบริโภคอ่ืนๆ มากขึ้ น ซ่ึงสินคา้ดังกล่าวเป็น

สินคา้ท่ีมีตน้ทุนสูงกว่าผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ส่งผลใหต้น้ทุนสินคา้ขายเพ่ิมมากขึ้ น 24.16 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 7.7 ซ่ึงเพ่ิมขึ้ นสูงกวา่อตัราการเพ่ิมขึ้ นของรายไดจ้ากการขายสินคา้ 

5) ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายในงวดปี 2559 มีจ านวน 206.28 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 29.30 ต่อ

ยอดขาย ลดลงจากปีก่อนหน้า 5.21 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.46 ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายในการบริหารมี

จ านวน 165.25 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนหน้า 15.28 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 10.2 รายการหลกั

มาจาก ค่าใชจ้า่ยบุคลากรเพ่ิมขึ้ นอนัเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้ นของจ านวนพนักงาน ค่าใชจ้า่ยค่าเช่าคลงัสินคา้  

รวมไปถึงค่าเช่าและค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมขึ้ นจากการยา้ยท่ีท าการไปยงัอาคารส านักงานแห่งใหม่ในกลางปี 

2559 

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ียมีจ านวน 2.75 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ น 0.21 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า จากการมีเงิน

กูย้ืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมมากขึ้ นเพ่ือน ามาใชเ้ป็นเ งินทุนหมุนเวียนในปีท่ีผ่านมา โดยมี

ยอดเงินกูย้ืมระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 90.00 ลา้นบาท เทียบกบั 60.00 ลา้นบาทใน

งวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

ค่าใชจ้า่ยภาษีมีจ านวน 1.62 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 1.37 ลา้นบาท 

จากการท่ีบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนรายไดเ้งินปันผลและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เพ่ิมมากขึ้ น  

6) ก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใชจ้่ายทาง

การเงิน และค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้จ านวน 15.12 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.2 ต่อยอดขาย หรือรอ้ย

ละ 2.1 ต่อรายไดร้วม เพ่ิมขึ้ น 6.28 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า ซ่ึงเม่ือรวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนโดยวิธี



 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

  

 

หน้า 96 ของ 97 

ส่วนไดเ้สียจากบริษัทร่วมแลว้ บริษัทมีก าไรสุทธิ 77.81 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนก าไรต่อยอดขาย

รอ้ยละ 11.1 หรือรอ้ยละ 10.8 ต่อรายไดร้วม 

13.3 ฐานะการเงิน (แสดงเงินลงทุนโดยวธีิส่วนไดเ้สีย) 
 

1) สินทรพัย ์

สินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 828.75 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากงวดเดียวกนั

ของปีก่อนจ านวน 86.58 ลา้นบาท โดยมีรายการเปล่ียนแปลงในงวด ดงัน้ี 

สินทรพัยห์มุนเวยีนมีจ านวนเพ่ิมขึ้ น 22.87 ลา้นบาท  จากการท่ีมีรายการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

อ่ืนเพ่ิมขึ้ น 14.51 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมสูงขึ้ นและการเพ่ิมขึ้ นของจ านวนรา้นคา้ระหวา่ง

ปี มีสินคา้คงเหลือสุทธิลดลง 13.11 ลา้นบาท โดยเป็นการลดลงของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งทาง 

5.39 ลา้นบาท วตัถุดิบและบรรจุภณัฑล์ดลง 7.72 ลา้นบาท   โดยมีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียอยูท่ี่ 101 วนั 

และมีสินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืนลดลง 3.88 ลา้นบาท  

ในงวดน้ีบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้ น 25.32 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงเป็นเงินท่ี

ไดร้บัจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญักบัการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั

ของพนักงาน (ESOP) และบางส่วนจากการกูย้ืมเงินเพ่ือส ารองการจ่ายเจา้หน้ีการคา้ท่ีครบก าหนดในตน้ปี

ถดัไป   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้ น 63.71 ลา้นบาท  จากการท่ีบริษัทมีการยา้ยท่ีท าการไปยงัอาคาร

ส านักงานแหง่ใหม่ มีการลงทุนเพ่ือการตกแต่งอาคารส านักงานใหม่ จ านวน 26.72 ลา้นบาท และในงวดส้ิน

ปี 2559 บริษัทฯ มีการจดัประเภทสินทรพัยใ์หม่โดยท าการโอนท่ีดินและอาคารท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน

ไปอยูใ่นกลุ่มอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัไดมี้การทบทวนมูลค่าราคาท่ีดินและอาคาร

ท่ีไม่ไดใ้ชด้ าเนินการใหม่ ซ่ึงไดมี้การท าการประเมินมูลค่าไวเ้ดิมเม่ือปี 2556  และจากการประเมินมูลค่า

ใหม่โดยผูป้ระเมินอิสระมีผลท าใหร้าคาท่ีดินและอาคารท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานมีมูลค่า 152 ลา้นบาท 

มากกวา่เม่ือเทียบกบัมูลค่า 77.31 ลา้นบาทท่ีบนัทึกไวใ้นทางบญัชี  

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมขึ้ นจ านวน 48.25 ลา้นบาท จากการรบัรู ้

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมเป็นหลกั  สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตัดบญัชีเพ่ิมขึ้ น 0.30 ลา้นบาท  และสินทรพัย์

ไม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลง 0.76 ลา้นบาท 

2) หน้ีสิน 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 252.32 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากงวดเดียวของปี

ก่อนจ านวน 17.30 ลา้นบาท จากการเพ่ิมขึ้ นของเงินกูย้มืระยะสั้น จ านวน 30.00 ลา้นบาท เพ่ือน ามาใชใ้น

การขยายธุรกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้ใหม่ๆและบางส่วนส ารองไวจ้่ายเจา้หน้ีการคา้ท่ีจะครบก าหนด

ในตน้ปีถัดไป หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงินเพ่ือซ้ือสินทรพัยล์ดลงจ านวน 1 .46 ลา้น

บาท  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 13.72 ลา้นบาท หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมขึ้ น 1.94 ลา้นบาท  

และมีเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึ้ น 0.56 ลา้นบาท 
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3) ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ในส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  มีจ านวน 576.42 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากงวด

เดียวกันของปีก่อน 69.28 ลา้นบาท โดยมีก าไรในงวด 77.81 ลา้นบาท มีการจ่ายเงินปันผลในปี จ านวน 

21.63 ลา้นบาท และมีองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้เพ่ิมขึ้ นจากการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามัญของผูถื้อ

ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (MOONG-W1) และการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของพนักงาน (ESOP) 

จ านวน 13.11 ลา้นบาท 

4) สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวยีน 

สภาพคล่องหรือเงินสดสุทธิในการด าเนินงานของบริษัทดีขึ้ นจากยอดขายท่ีเพ่ิมสูงขึ้ น มีก าไรจาก

การด าเนินงานมากขึ้ น และมีความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวียนลดน้อยลงจากการควบคุมระดับสินคา้คงคลงั

ใหเ้หมาะสม โดยมีเงินสดสุทธิในการด าเนินงาน 8.02 ลา้นบาท เทียบกับติดลบ 2.44 ลา้นในปี 2558  

บริษัทไม่มีเงินกูย้มืระยะยาว จะมีเพียงแต่เงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินเท่าน้ัน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอัตราหน้ีสินต่อ

ส่วนผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.44 เท่า และมีอตัราหน้ีสินจากสถาบนัการเงินต่อส่วนผูถื้อหุน้เพียง 0.26 เท่า 

13.4 การวิจยัและพฒันา 

-ไม่มี- 

 

 


