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สว่นที# 1 

การประกอบธุรกิจ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

วิสยัทศัน ์
 

“มุ่งพฒันาสูค่วามเป็นเลิศในดา้นสินคา้และบริการ ภายใตคุ้ณธรรม จริยธรรม และ 
ความรบัผิดชอบในการดาํเนินธุรกิจ เพื#อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค นักลงทุน 

และสรา้งความสมัพนัธที์#ดีกบัคู่คา้ 

พนัธกิจ 

. มุง่เป็นองคก์รที�มีผลกาํไรโดดเด่น และไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้ริโภค คู่คา้ และนักลงทุน 
,. มุง่เป็นองคก์รที�จะใหค้วามสาํคญักบับุคลากร เนน้การพฒันาทกัษะ องคค์วามรู ้และคุณภาพชีวติของพนักงาน 
5. มุง่เป็นองคก์รที�ใหค้วามสมัพนัธท์ี�ดีกบัคู่คา้ และเติบโตควบคู่กนัไปในระยะยาว 
8. มุง่เป็นองคก์รที�เน้นยํ9า จริยธรรม คุณธรรมในการดาํเนินธุรกจิ และรบัผิดชอบต่อสงัคม 
:. มุง่เป็นองคก์รที�ไดร้บัการยอมรบัในความเป็นมอือาชีพดา้นการตลาดและการจดัจาํหน่ายสินคา้ 
 
คณุค่า  

. เรามุ่งมั �นในการทาํงาน รกัษาสัญญา พรอ้มและยอมรบัในการปรบัปรุงและเปลี�ยนแปลงเพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง
ผลงานที�เป็นเลิศอย่างต่อเนื�องทั9งในดา้นคุณภาพของผลงานและบุคลากร  

,. เรามุ่งเน้นใหค้วามสําคัญในดา้นความสัมพนัธ์ที�ดีกบัคู่คา้เพื�อการเติบโตควบคู่กนัไปในระยะยาว เรา
ใหบ้ริการกบัคู่คา้ของเราดว้ยบุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญและชํานาญการเพื�อสรา้งแนวคิดหรือผลิตสิ�ง
ใหม่ๆ ที�สามารถแข่งขนัในตลาดได ้รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการ
ดาํเนินธุรกจิและรบัผิดชอบต่อสงัคม  

3. เรามุ่งเน้นการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร โดยยึดหลักความสามคัคีและส่งเสริมใหพ้นักงานทุกระดบัมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร เรายึดมั �นในการทาํงานเป็นทีมโดยมุ่งปฏิบติัเพื�อให ้
บรรลุวิสยัทศัน์ และมุ่งสรา้งองคก์รแหง่การเรียนรูที้�ซึ�งพนักงานใหเ้กียรติซึ�งกนัและกนั บุคลากรทุกคนจะ
ไดร้บัการสนับสนุนใหมี้ความรู ้ความสามารถ กระตุน้ใหม้คีวามใฝ่รู ้และไดโ้อกาสในการพฒันาตนเองให้
เติบโตไปกบัองคก์ร  

8. เราใหค้วามสนใจและยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศนูยร์วมในการดาํเนินธุรกิจ โดยเรามองสิ�งต่างๆ 
จากภายนอกเขา้มา สามารถเขา้ใจและเห็นถึงความตอ้งการของลูกคา้ และพรอ้มอยู่เคียงขา้งลูกคา้เพื�อ
พฒันาหาวธีิที�จะตอบสนองความตอ้งการนั9น และสามารถสรา้งผลตอบแทนที�สูงขึ9 นไดจ้ากความสามารถ
ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงใจ ตรงความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยวิธีการที�สรา้งสรรคแ์ละแปลกใหม่ เพื�อ
ช่วยลูกคา้ประสบความสาํเร็จในสิ�งที�ตอ้งการไดด้ว้ยคุณภาพและความพึงพอใจ 
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การเปลี#ยนแปลงพฒันาการที#สาํคญั 

บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื�อ บริษัท มุง่พฒันา มารเ์กต็ติ9 ง จาํกดั) 
กอ่ตั9งขึ9 นเมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2524 โดยคุณสุเมธ เลอสุมติรกุล ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท เพื�อ
ดาํเนินธุรกจินําเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ครื�องครวัที�มคุีณภาพ ต่อมาในปี 2531 บริษัทไดร้บัสิทธิในการ
ผลิต การใช ้และการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมถึงการใชเ้ครื�องหมายการคา้ “พเีจน้” (Pigeon) แต่เพียงผูเ้ดียวใน
ประเทศไทย ซึ�งพีเจน้เป็นผลิตภัณฑเ์กี�ยวกบัแม่และเด็กที�มีชื�อเสียงจากประเทศญี�ปุ่น และดว้ยความรูแ้ละ
ประสบการณข์องผูบ้ริหารทาํใหบ้ริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื�อง โดยบริษัทมีการเปลี�ยนแปลงและ
พฒันาการที�สาํคญั  สามารถสรุปไดด้งันี9  

ปี 2524 ก่อตั9งขึ9 นโดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ภายใตช้ื�อ “บริษัท มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ9 ง จํากัด” ดว้ย                      
ทุนจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ปี 2531 บริษัทไดร้บัสิทธิในการผลิต การใช ้และการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมถึงการใชเ้ครื�องหมายการคา้               
“พีเจน้” (Pigeon) แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย จากพีเจน้ คอรป์ ประเทศญี�ปุ่ น 

ปี 2533 บริษัทไดเ้ขา้ทาํสญัญากิจการร่วมคา้กบัพีเจน้ คอรป์ เพื�อจดัตั9งบริษัท ไทยพีเจน้ จาํกดั (“TP”)              
มีจุดประสงคเ์พื�อประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ุกนมซิลิโคน ขวดนม และชิ9 นส่วน
พลาสติกเพื�อจาํหน่ายทั9งในประเทศและต่างประเทศ TP มีทุนจดทะเบียนแรกเริ�ม 20 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้จาํนวน 200,000 หุน้ โดยบริษัทถือหุน้จาํนวน 84,000 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
42 ของทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 

ปี 2535 บริษัทได้เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท มีจํานวน 
500,000 หุน้ เพื�อวตัถุประสงคใ์นการขยายกจิการ 

ปี 2537 บริษัทไดเ้ขา้ทาํสัญญากิจการร่วมคา้กบั บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญี�ปุ่ น) (“โยชิโน 
ญี�ปุ่ น”) และ บริษัท โนมูระ จิมูโช อิU งค ์(ประเทศญี�ปุ่ น) เพื�อจัดตั9งบริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา 
(ประเทศไทย) จํากดั (“YMP”) เพื�อก่อตั9งโรงงานผลิตสินคา้ประเภทบรรจุภณัฑพ์ลาสติก อาทิ
เช่น หวัปัU มสเปรยส์าํหรบัผลิตภณัฑที์�เป็นของเหลว ขวดบรรจุภณัฑ ์และพลาสติกเคลือบ YMP มี
ทุนจดทะเบียนแรกเริ�ม 125 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้จาํนวน 1,250,000 หุน้ โดยบริษัทเขา้ถือ
หุน้จาํนวน 437,500 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 35 ของทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 

ปี 2539 บริษัทได้เขา้ทําสัญญากิจการร่วมค้ากับพีเจ้น คอร์ป เพื�อจัดตั9งบริษัท พีเจ ้น อินดัสทรีส ์
(ประเทศไทย) จํากดั (“PIT”) โดยมีจุดประสงค์เพื�อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผ่นซับ
นํ9านมและผา้เช็ดทาํความสะอาด PIT มีทุนจดทะเบียนแรกเริ�ม 120 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้
จาํนวน 12,000,000 หุน้ โดยบริษัทถือหุน้จาํนวน 1,200,000 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10 
ของทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 

ปี 2541 TP เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาท เป็น 122 ล้านบาท คิดเป็นจํานวนหุน้เท่ากับ 
1,220,000 หุน้เพื�อขยายโรงงานเพิ�มกาํลงัการผลิต บริษัทไดเ้พิ�มสดัส่วนการถือหุน้ใน TP เป็น
รอ้ยละ 47 ของทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ หรือเทียบเท่ากบัหุน้จาํนวน 573,400 หุน้ 
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ปี 2543 PIT เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 144 ล้านบาท คิดเป็นหุน้จํานวน 
14,400,000 หุน้ มีว ัตถุประสงค์ในการเพิ�มทุนเพื�อขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุน้จํานวน 
840,000 หุน้คืนใหก้บัพีเจน้ คอร์ป และไม่ลงทุนซื9 อหุน้เพิ�มทุน จึงทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน 
PIT ลดลงเหลือรอ้ยละ 2.5 ของทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 

ปี 2544 YMP ได้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 125 ล้านบาท เป็น 300 ลา้นบาท คิดเป็นจํานวนหุน้ 
3,000,000 หุน้ มีวตัถุประสงคใ์นการเพิ�มทุนเพื�อขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุน้จาํนวน 287,500 
หุน้คืนโยชิโน ญี�ปุ่ น และลงทุนซื9 อหุน้เพิ�มทุนแต่ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้ จึงทําใหส้ดัส่วน 
การถือหุน้ใน YMP  ลดเหลือรอ้ยละ 6 ของทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 

ปี 2549 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั9งที� 1/2549 เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2549 
มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวน 115 ลา้นบาท 

ปี 2550 บริษัทฯ ไดซ้ื9 อตราสินคา้สไมล์วี สมาร์ทวี และบีแคร์ เป็นสินคา้ประเภทของใชป้ระจําวนัจาก
บริษัทฯ  ไมซีส จาํกดั (“ไมซีส”) ซึ�งเคยจดัจาํหน่ายสินคา้ใหบ้ริษัทฯ ในต่างจงัหวดั และไมซีสไม่
มีความเกี�ยวขอ้งใดๆ กบับริษัทฯ ที�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ปี 2551 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัทฯ  ยูไนเต็ดรีจิสตรา้ 
ออฟ  ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จาํกดั เมื�อเดือนมกราคม 2551 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั9งที� 2/2551 เมื�อวนัที� 18 มีนาคม 2551 มีมติ
ใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระจาํนวน 40 ลา้นบาท ทาํใหทุ้นจดทะเบียนและเรียกชาํระ
แลว้ของบริษัทฯ เพิ�มขึ9 น จาก 50 ลา้นบาทเป็น 90ลา้นบาท และไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลเป็น
จาํนวน 60 ลา้นบาท  

 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั9งที� 5/2551 เมื�อวนัที� 29 สิงหาคม 2551มีมติ
ใหแ้ปรสภาพบริษัทฯเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั และเปลี�ยนชื�อบริษัทฯ ใหมเ่ป็น “บริษัท มุ่งพฒันา 
อินเตอรแ์นชชั �นแนล จาํกดั (มหาชน)” และแปลงมูลค่าที�ตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 
1 บาท รวมถึงมีมติใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียนจาก 90 ลา้นบาท เป็น 120 ลา้นบาทโดยออกหุน้
สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 30 ลา้นหุน้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครั9งแรก นอกจากนี9 ไดม้ีการ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวน 21.6 ลา้นบาท 

ปี 2552 บริษัทฯ ร่วมลงนามในสญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้ กบับริษัท พีไอพี อินเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั เพื�อ
เป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑถุ์งลอกเทา้ ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “Revival Care” 

ปี 2553 บริษัทฯ ร่วมลงนามในสัญญาจัดจาํหน่ายสินคา้ กบับริษัท ไทย มลัติพลาย จํากดั บริษัท ศิริ
มงคล อินเตอรเ์ทรด จาํกดั บริษัท ไทยยินตนั จาํกดั และบริษัท ฟอรแ์คร ์จาํกดั เพื�อเป็นตวัแทน
จาํหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “YURA” “BR” “Jintan” และ “4CARE” 
ตามลาํดบั 

ปี 2554 บริษัทฯ เปิดตวัโครงการ “Pigeon Little Moments Club” เพื�อเป็นช่องทางสื�อสารใหลู้กคา้ติดต่อ
กบับริษัทฯ ได ้ไม่ว่าจะเป็นการขอคาํปรึกษาเกี�ยวกบัการเลี9 ยงดูทารก หรือการใหร้ายละเอียด
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ขอ้มูลผลิตภณัฑต่์างๆ ของบริษัทฯ ในปีเดียวกนันี9  บริษัทฯ ไดย้กเลิกการขายสินคา้ภายใตต้รา 
“Jintan” 

ปี 2555 ภายใตต้ราสินคา้พเีจน้ บริษัทฯ ไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่ตลาดมากมาย อาทิเช่น จุกเสมอืนนม
มารดารุ่นพลสั แปรงสีฟันและยาสีฟันเด็ก แกว้หดัดื�ม MagMag เป็นตน้ และในปีนี9 บริษัทฯ ไดร้บั
ความไวว้างใจในการเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพช่องปากภายใตต้ราสินคา้
จอร์แดน และบริษัท พีพีเอ็น ฟู้ดส์ จาํกดั ผูผ้ลิตนํ9าพริกภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “รุ่งเจริญ” 
นอกจากนี9 บริษัทฯ ยกเลิกการขายสินคา้ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “YURA” และเพื�อรองรบัการ
ขยายตวัอย่างต่อเนื�อง ในปีนี9 บริษัทฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษัท DHL ซึ�งเป็นผูนํ้าระดบัโลกดา้นลอจิ
สติกส ์ดูแลเรื�องการบริหารคลงัสินคา้  

ปี 2556      บริษัทฯ ไดม้ีการเปิดตวัแคมเปญ “Meet The Expert - เพราะเราเขา้ใจ เราจึงเชี�ยวชาญ” เพื�อ
ตอกยํ9าความเป็นผู้เชี�ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก จากการวิจัยพัฒนาใหไ้ด ้มาซึ�ง
ผลิตภณัฑท์ี�มคุีณภาพ ดว้ยผูเ้ชี�ยวชาญที�เขา้ใจถึงความตอ้งการของแม่ในการเลี9 ยงดูลูกน้อย จาก 
ศูนยว์ิจยัและพฒันา Pigeon ในประเทศญี�ปุ่ น และมกีารแนะนําผลิตภณัฑใ์หม่ ในกลุ่มผลิตภณัฑ์
ผา้เช็ดทาํความสะอาด สตูรลาโนลิน ขนาด 20 ชิ9 น และกลุ่มขวดนมใหม้คีวามหลากหลาย   
ดา้นการขยายการดาํเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดร้บัการแต่งตั9งใหเ้ป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
กลุ่มเวเฟอร ์และ แครกเกอร ์ภายใตต้ราสินคา้ Rebisco โดยบริษัท Andaman International 
Resources Co., Ltd.  นอกจากนี9 บริษัทไดม้ีการแนะนําผลิตภณัฑใ์หม่สู่ตลาดในกลุ่มผา้เช็ดทาํ
ความสะอาดสําหรับผูใ้หญ่ คือ วีแคร์ แนชเชอรลัไวพส์ ลาย เฮลโลคิตตี9  และ ผา้เช็ดทาํความ
สะอาดผิวกายสาํหรบัผูช้าย วีแคร ์รีเฟรชชิ�งไวพส ์สูตรคูลแมกซ ์และมกีารปรบัปรุงภาพลกัษณ์
ของผลิตภัณฑ์สําลี วีแคร์ใหม้ีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคด้วยความ
หลากหลายและมกีารออกผลิตภณัฑใ์หมใ่นกลุ่มสาํลีเพื�อความงาม Beauty and Make up Cotton 
โดยในปลายปี 2556 บริษัทไดม้กีารขยายธุรกิจไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยมีการนําผลิตภณัฑ์
ภายใตต้ราสินคา้ วีแคร ์และจอรแ์ดน ไปจดัจาํหน่าย ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็นประเทศแรก เพื�อรองรบัการเปิดตลาดของ AEC ในอนาคต 

ปี 2557 บริษัทไดร้บัการแต่งตั9งใหเ้ป็นตัวแทนจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑชุ์ดว่ายนํ9าสําหรบัทารกและเด็กเล็ก
ภายใตต้ราสินคา้ Splash About จากประเทศองักฤษ และมีการแนะนําผลิตภณัฑแ์ผ่นซบันํ9านม 
Pigeon ที�มีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม้กีารซึมซบัไดดี้ขึ9 นกวา่เดิมดว้ยเทคโนโลยีผิวหนา้แบบ
รงัผึ9 ง และไดร้บัการแต่งตั9งใหเ้ป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารและขนมสําหรบัเด็กเล็ก 
ตราสินคา้ พีชชี� (Peachy) ซึ�งจดัจาํหน่ายไปยงัประเทศกมัพชูา นอกจากนี9  บริษัทมีการยกเลิก
การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์วเฟอรแ์ละแครกเกอรต์รา Rebisco และผลิตภณัฑถุ์งลอกเทา้ Rivival 
Care บริษัทไดม้ีการพฒันานําระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีที�ทนัสมยั (ERP-SAP System) 
เพื�อนํามาใชใ้นการวางแผนงาน การควบคุมติดตามต่างๆ และเพื�อทําใหก้ารบริหารจัดการ
โดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ9 น เพื�อสรา้งเสริมความพรอ้มทางธุรกิจในการเปิดเสรี
อาเซียน (AEC) ในอนาคตอนัใกลนี้9  
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ปี 2558     บริษัทไดร้บัการแต่งตั9งใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวของผลิตภณัฑก์ระดาษทิชชู่ตรา 
เอลลิแอร ์(Elleair) จากประเทศญี�ปุ่ น มดีโกนหนวดชนิดใชแ้ลว้ทิ9 งตราลอรด์ (Lord) จากประเทศ
อียิปตแ์ละผา้ออ้มผูใ้หญ่ภายใตต้รามูมู่ (Mumu) ซึ�งเป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศไทยรวมถึงขนมวุน้
แพคตินสาํเร็จรูปสาํหรบัเด็กตราเฮอรบ์ลัแลนด ์(Herbaland) จากประเทศแคนาดาและไดม้กีาร
ยกเลิกการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑก์ะทิธญัพืชและนํ9าจมกูขา้วตรา ฟอรแ์คร ์(4-Care) 
บริษัทไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนเป็น 200 ลา้นบาท มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มจีาํนวน 200 ลา้น
หุน้  เพื�อวตัถุประสงคใ์นการขยายกจิการ โดยมรีายละเอียดการเพิ�มทุนดงันี9  
1. หุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 24 ลา้นหุน้ เพื�อรองรบัการใชสิ้ทธิซื9 อหุน้สามญัของผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิครั9งที� 1 โดยในระหว่างปี 2558 มีการแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื9 อหุน้สามญั
แลว้ จาํนวน 215,800หน่วย 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 5 ลา้นหุน้ เพื�อรองรบัการใชสิ้ทธิซื9 อหุน้สามญัของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP (ยงัไมเ่ริ�มโครงการ) 

3. จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 24 ลา้นหุน้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการ
ถือหุน้  
(Right Offering) โดยบริษัทไดร้บัชาํระค่าหุน้ทั9งหมดแลว้ 

4. จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 27 ลา้นหุน้ เพื�อเสนอขายใหแ้กบุ่คคลในวงจาํกดั (Private 
Placement) โดยบคุคลดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัท (ยงัไมเ่ริ�ม
โครงการ) 

5. โครงการหุน้กู ้500 ลา้นบาท 

ปี 2559 บริษัทฯ ไดร้บัการแต่งตั9งเป็นตัวแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์า้อนามยัตรามโิดริ (Midori) ผลิตภณัฑถุ์ง
ขยะ ถุงซิป และถุงหหิู9 วตราฮีโร่ (Hero) และผลิตภณัฑย์าสีฟันสมุนไพรตราทรี เฮิรบ์ (Tree Herb)  

 บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 167,999,968 บาท โดยยกเลิกหุน้
สามญัที�ยงัไม่ไดจ้าํหน่าย จาํนวน 32,000,032 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท ทั9งนี9  มิไดย้กเลิกหุน้สามญั
ที�สํารองไวเ้พื�อรองรับการใชสิ้ทธิซื9 อหุน้สามญัของบริษัทฯ ของผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั9งที� 1 
(MOONG-W1) จาํนวน 23,784,184 หุน้  

 ต่อมาบริษัทฯ ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนจาก 167,999,968 บาท เป็น 213,488,988 บาท โดยออก
หุน้สามญัใหม ่จาํนวน 45,489,020 หุน้ มูลค่าหุน้ที�ตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท ซึ�งมรีายละเอียด 
ดงันี9  
1. หุน้สามญัเพิ�มทุนแบบกาํหนดวตัถุประสงค ์จาํนวน 2,224,285 หุน้ เพื�อรองรบัการใชสิ้ทธิ

ซื9 อหุน้สามญัของบริษัทฯ ของผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะออกและเสนอขายตามโครงการ 
ESOP จาํนวน 2,000,000 หุน้ และเพื�อรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั9งที� 
1 จาํนวน 224,285 หุน้ 

2. หุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) จาํนวน 43,264,735 หุน้ 
เพื�อเสนอขายใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 

  



 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) สิ� นสุดวนัที# $� ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 
 
หน้า 8 ของ 109  

 

 

 

2560 บริษัทฯ ไดร้บัการแต่งตั9งเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ผ่นแปะกนัยุงผสมสาร
สกดัธรรมชาติตรามอ็ซซี�การด์ (Mossi Guard) แผ่นเจลลดไขต้ราด็อกเตอรเ์ทมป์ (Dr. Temp) 
สเปรยป์รบัอากาศตราโพลาร ์สเปรย ์(Polar Spray) แคลเซียมชนิดเคี9 ยวรสโกโกต้ราแคล-อพัส-์
ช๊อคโก ้(Cal-Ups Choco) ครีมผสมสารสกดัจากธรรมชาติช่วยแกอ้าการผื�นแพค้นัจากผิวแพง้่าย
ตรามอซซ ์ครีม (Mozz Cream) วิตามนิซี ชนิดเม็ดตราแอสเนเจอร ์(Asnature) ยานํ9าแกไ้อตรา
ไอยรา (Iyara) แชมพปิูดผมขาวสมุนไพรตราแพลนเต ้(Plante) ลูกอมกลิ�นผลไมต้ราบิU กฟุต (Big 
Foot) ครีมโกนหนวดตราบารบ์าซอล (Barbasol) และแยมผลไมต้ราฟอรเ์รสท ์(Forest) 

 นอกจากนี9  บริษัทฯ ไดย้กเลิกการจัดจําหน่ายมีดโกนหนวดชนิดใชแ้ล้วทิ9 งตราลอร์ด (Lord) 
กระดาษทิชชู่ตราเอลลิแอร ์(Elleair) และนํ9าพริกตรารุ่งเจริญ นํ9าพริกมนิิ 

 บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบยีนจาก 213,488,988 บาท เป็น 170,224,253 บาท โดยตดัหุน้สามญั
ที�ยงัไมไ่ดจ้าํหน่ายจาํนวน 43,264,735 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท  

 ต่อมาบริษัทฯ ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนจาก 170,224,253 บาท เป็น 170,254,253 บาท โดย
การออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 30,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท เพื�อรองรบัการใช ้
สิทธิของซื9 อหุน้สามญัของบริษัทของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั9งที� 1 (MOONG-W1)  

 บริษัทฯ เปิดตัวช่องทางการขายสินคา้ออนไลน์ www.moong-shop.com และช่องทางการจัด
จาํหน่าย Foodservice 

 บริษัทฯ ไดด้าํเนินการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์เีจน้ในลาวอย่างเป็นทางการ 
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โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และบริษัทรว่ม ณ วันที# 29 ธนัวาคม  2560 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท มุ่งพฒันา มารเ์ก็ตติ9 ง จาํกดั ก่อตั9งขึ9 นในปี 2524 และเริ�มดาํเนินธุรกิจนําเขา้และจดัจาํหน่าย
ผลิตภณัฑเ์ครื�องครัวที�มีคุณภาพ ดว้ยความเชี�ยวชาญในการบริหารแบรนดใ์หเ้ป็นที�รูจ้กัและมีเครือข่ายช่องทาง
การจําหน่ายที�ครอบคลุมทั �วประเทศ ในปี 2531 บริษัทฯ ไดร้ับสิทธิในการผลิต การใช ้และการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใชเ้ครื�องหมายการคา้ “พีเจน้” แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ซึ�งพีเจน้เป็นผลิตภณัฑ์
สาํหรบัแม่และเด็กอนัดบัหนึ�งในประเทศญี�ปุ่ น จากความเชี�ยวชาญและความชาํนาญในการบริหารตราสินคา้ และ
การมีช่องทางการจดัจาํหน่ายที�ครอบคลุมทั �วทั9งประเทศไทย กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ทาํใหบ้ริษัทไดมี้
การขยายธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่าย โดยไดร้บัการแต่งตั9งให ้เป็นตวัแทนจาํหน่ายใหก้บัสินคา้อื�นๆ ที�ตอ้งการทาํ
การตลาดในประเทศไทย กมัพชูา ลาว พม่า และเวียดนาม ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีจาํนวนสินคา้ที�จดัจาํหน่ายเพิ�มขึ9 น
และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื�อง  

ปัจจุบนับริษัทฯ ประกอบธุรกจิใน 3 กลุ่มธุรกจิหลกั ไดแ้ก ่ 

1) กลุ่มธุรกจิภายใตต้ราสินคา้ของบริษัท (Ownbrand) ไดแ้ก ่ 

1.1 วีแคร ์(Vcare) ผลิตภณัฑส์าํลี ผา้เช็ดทาํความสะอาดผิวสาํหรบัผูใ้หญ่ และแปรงสีฟัน 

1.2 ฟ๊อกกี9  (Foggy) ผลิตภณัฑก์ระบอกฉีดนํ9า 

1.3 สไมลว์ี (SmileV) ผลิตภณัฑก์ระบอกฉีดนํ9า 

2) กลุ่มธุรกิจตวัแทนจดัจาํหน่าย (Distributor business) ดว้ยบริษัทฯ มคีวามเชี�ยวชาญในดา้นการตลาด
โดยจะบริหารแบรนดห์รือตราสินคา้ที�บริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายใหเ้ป็นที�รูจ้กัและรกัษาใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้
คงความนิยมในผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้อย่างต่อเนื�องผ่านกิจกรรมทางการตลาดที�บริษัทฯ ไดก้าํหนดไว ้รวมถึงมี
ความชาํนาญในดา้นการจดัจาํหน่ายโดยมเีครือข่ายช่องทางการจดัจาํหน่ายที�ครอบคลุมทั �วประเทศไทยทั9งรา้นคา้
สมยัใหม่หรือโมเดิรน์เทรด (Modern Trade) รา้นคา้แบบดั9งเดิม (Traditional Trade) และผ่านรถขายเงินสด 
(Cash Van) รวมถึงช่องทางการจดัจาํหน่ายอื�นๆ อาทิ Food Service และ E-commerce เป็นตน้ 

3) กลุ่มธุรกิจร่วมคา้ (Joint venture business) นอกจากการดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายและเป็นตวัแทน
จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคแลว้ บริษัทฯ ยงัมีกจิการร่วมคา้รวมทั9งสิ9 น 3 บริษัท ไดแ้ก ่TP, PIT และ YMP โดยมี
สดัส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที�รอ้ยละ 47 รอ้ยละ 2.5 และรอ้ยละ 6 ตามลาํดบั ในการร่วมลงทุนดงักล่าวบริษัทฯ 
ไดร้บัประโยชน์จากการไดสิ้ทธิเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ที�แต่ละบริษัทร่วมคา้ผลิตแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศ
ไทย รวมถึงไดร้บัผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 

บริษัทฯ มุง่เนน้ใหค้วามสาํคญักบักลุ่มผลิตภณัฑ ์4 กลุ่มหลกั ดงันี9  

1. กลุ่มสินคา้สาํหรบัแมแ่ละเด็ก (Baby and mom) ไดแ้ก่ 

1.1. พเีจน้ (Pigeon) ผลิตภณัฑคุ์ณภาพสูงประเทศญี�ปุ่ นสาํหรบัแม่และเด็กทารกที�มีอายุระหวา่ง 0-3 ปี 
โดยครอบคลุมความตอ้งการทุกๆ ดา้น รวมถึงอาํนวยความสะดวกใหก้บัคุณแมใ่นการเลี9 ยงดูลูก เช่น 
จุกนม ขวดนม ผลิตภณัฑป้์อนอาหารทารก อุปกรณก์ารใหน้มมารดา และผา้เช็ดทาํความสะอาดผิว 

1.2. ชุดวา่ยนํ9าและอุปกรณว์า่ยนํ9าสาํหรบัทารกและเด็กเล็กจากประเทศองักฤษ Splash About  
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2. กลุ่มสินคา้ของใชป้ระจาํวนั และของใชใ้นครวัเรือน (Personal care & house hold)  

2.1. จอรแ์ดน (Jordan) ผลิตภณัฑด์ูแลสุขภาพช่องปาก แปรงสีฟัน และไหมขดัฟัน 

2.2. เอลลิแอร ์(Elleair) ผลิตภณัฑก์ระดาษทชิชู่ และผา้ทาํความสะอาดผิว 

2.3. MIDORI ผลิตภณัฑผ์า้อนามยั 

2.4. Tree Herb ผลิตภณัฑย์าสีฟันสมุนไพร 

2.5. Forest Products ผลิตภณัฑแ์ยมผลไม ้สูตรจากประเทศองักฤษ 

2.6. Hero ผลิตภณัฑถุ์งขยะ ถุงซิป และถุงหหูิ9 ว 

3. กลุ่มอาหารและเครื�องดื�ม (Food and beverage) 

3.1. Herbaland ผลิตภณัฑข์นมวุน้แพคตินสาํเร็จรูปสาํหรบัเด็ก 

3.2. ไอยรา ยานํ9าแกไ้อ 

3.3. Bigfoot ผลิตภณัฑล์กูอม 

4. กลุ่มสินคา้สาํหรบัผูสู้งอายุ (Senior)  

4.1. MUMU ผลิตภณัฑผ์า้ออ้มสาํหรบัผูใ้หญ่ 
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กลยทุธก์ารประกอบธุรกิจ 

ในปี 2560 จากการคาดการณ ์ เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัรอ้ยละ 3.9  เพิ�มขึ9 นจากรอ้ยละ 3.2 ในปี 
2559 ซึ�งธุรกิจการผลิตเพื�อส่งออกขยายตวัไดดี้ในเกือบทุกภูมภิาค มีการลงทุนขยายกาํลงัการผลิต การวิจยั
และพัฒนาเพื�อสรา้งมูลค่าเพิ�ม ประกอบกบัธุรกิจในภาคการท่องเที�ยวเติบโตดีจากนักท่องเที�ยวจีนที�ฟื9 นตัว 
ในขณะที�ภาคการคา้ขยายตวัเล็กนอ้ย การฟื9 นตวัของการใชจ่้ายในประเทศยงัไม่เขม้แข็ง กาํลงัซื9 อของกลุ่มฐาน
รากยงัไม่ฟื9 นตัว แมว้่าภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2560 จะไม่คลอบคลุมในทุกธุรกิจ แต่ก็ยงัช่วย
ส่งเสริมใหธุ้รกจิในภาพรวมของบริษัทฯ มกีารเติบโตเพิ�มขึ9 น โดยรายไดร้วมอยู่ที� 883.0 ลา้นบาท เติบโตจาก
ปีกอ่นหนา้ถึงรอ้ยละ 11.77  

ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ไดด้าํเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ทั9งดา้นผลิตภณัฑที์�มุ่งเนน้คุณภาพ รวมถึง
การจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่มาจาํหน่ายเพิ�มเติม เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนแปลงไป เพิ�ม
ช่องทางการกระจายสินคา้ บริหารสินคา้คงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ จดักจิกรรมโฆษณา และส่งเสริมการขาย
อย่างต่อเนื�อง ขยายฐานลูกคา้ใหม่ใหค้ลอบคลุมกลุ่มลูกคา้ใหม่ รวมถึงการพฒันารูปแบบและเทคโนโลยีใน
การใหบ้ริการใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ9 น สามารถตรวจสอบยอ้นกลับไดทุ้กขั9นตอน เป็นที�ยอมรับแก่เจา้ของ
สินคา้ที�ใวว้างใจใหบ้ริษัทฯ เป็นผูแ้ทนในการจดัจาํหน่าย รา้นคา้ที�เป็นผูข้ายสินคา้ และลูกคา้ผูซึ้�งเป็นผูบ้ริโภค
สินคา้ใหไ้ดร้บัความพึงพอใจมากยิ�งขึ9 น 

โครงสรา้งรายไดข้องบริษทัฯ ปี 2558-2560 

ประเภทของรายได ้ 2560 2559 2558 

ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  

จาํหน่ายผลิตภณัฑแ์มแ่ละเด็ก  627.6 71.1 567.1 71.8 534.6 71.2 
จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  167.3 18.9 136.4 17.3 130.0 17.3 
จาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑ ์ 0.5 0.1 0.5 0.1 1.0 0.1 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1)  66.6 7.5 67.1 8.5 68.7 9.2 
รายไดจ้ากเงินปันผล 2)  6.3 0.7 4.7 0.6 4.6 0.6 
รายไดอื้�น 3)  14.7 1.7 14.2 1.8 12.2 1.6 
รายไดร้วม  883.0 100.0 790.0 100.0 751.1 100.0 

หมายเหตุ : 
1. ส่วนแบ่งกาไรจาก TP 
2. เงินปันผลจาก YMP และ PIT 
3. รายไดอื้�น ประกอบดว้ย รายไดค่้าเชา่ รายไดค่้านายหน้า กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรพัยแ์ละกาํไร 

จากอตัราแลกเปลี�ยน  
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บริษัทฯ มุ่งเนน้การจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคโดยไดใ้หค้วามสาํคญักบักลุ่มผลิตภณัฑ ์
4 กลุ่มหลกั ดงันี9  

กลุ่มสินคา้สาํหรบัแม่และเดก็ (Baby and mom) 
กลุม่สินคา้ของใชป้ระจาํวนั และของใชใ้น
ครวัเรือน (Personal care & house hold) 

� พเีจน้ (Pigeon) ผลิตภณัฑคุ์ณภาพสูงประเทศ
ญี�ปุ่ นสาํหรบัแมแ่ละเด็กทารกที�มอีายุระหวา่ง 0-
3 ปี  

� Splash about ชุดวา่ยนํ9าและอุปกรณว์า่ยนํ9า
สาํหรบัทารกและเด็กเล็กจากประเทศองักฤษ  

� ไออุ่น เซรั �มอญัชนั สาํหรบัเด็ก และบาลม์บวัหิมะ 

� วแีคร ์(V-Care) ผา้เช็ดทาํความสะอาด สาํลีแผ่น 
สาํลีกา้น สาํลีกอ้น 

� จอรแ์ดน (Jordan) ผลิตภณัฑด์ูแลสุขภาพช่องปาก 
แปรงสีฟัน และไหมขดัฟัน 

� เอลลิแอร ์(Elleair) ผลิตภณัฑก์ระดาษทชิชู่ และ
ผา้ทาํความสะอาดผิว 

� Midori ผลิตภณัฑผ์า้อนามยั 
� Tree herb ผลิตภณัฑย์าสีฟันสมุนไพร 
� Kingpac ผลิตภณัฑถุ์งขยะ ถุงซิป และถุงหหิู9 ว 
� มอ๊ซซี�การด์ แผ่นแปะและสเปรยป้์องกนัยุง 
� มอ๊ซซ ์ครีมผสมสารสกดัจากธรรมชาติ ลดผื�นคนั 

รอยแผลเป็น ลมพษิ สิวผด บวมแดง และรอยคลํ9า 
� โพลาร ์สเปรย ์นํ9าหอมปรบัอากาศกลิ�นยูคาลิปตสั 
� แพลนเต ้แชมพปิูดผมขาวเร่งด่วน ภายใน 5 นาที 
� ฟ๊อกกี9  กระบอกฉีดนํ9าสาํหรบับรรจุนํ9าหรือนํ9ายา 
� สไมลว์ี กระบอกฉีดนํ9าเอนกประสงค ์
� ดอกเตอรเ์ทมป์ แผ่นคูลเจลช่วยระบายความรอ้น 

ลดไข ้แกป้วดศรีษะ 
� บารบ์าซอล ครีมโกนหนวด 

กลุม่สินคา้อาหารและเครื#องดื#ม  
(Food and beverage) 

� Herbaland ผลิตภณัฑข์นมวุน้แพคตินสาํเร็จรูป
สาํหรบัเด็ก 

� ไอยรา ยานํ9าแกไ้อมะแวง้ 
� บิU กฟุต ลูกอมรสบว๊ยและรสซาวพาวเดอร ์โลลี�ป๊

อปขนมสาํหรบัเด็ก 
� แคล-อพัส-์ชอ๊คโก ้ผลิตภณัฑเ์สริมแคลเซียม

ชนิดเมด็เคี9 ยว รสโกโก ้
� ฮิมาลายา ซอลท ์เลมอน แคนดี9  ลูกอมมินท ์
� ไวตา้-ซี มลัติฟรุต กมัมี� ผสมวติามินซี  
� Forest ผลิตภณัฑแ์ยมผลไม ้สูตรจากประเทศ

องักฤษ 
กลุม่สินคา้สาํหรบัผูสู้งอายุ (Senior) 
� Mumu ผลิตภณัฑผ์า้ออ้มสาํหรบัผูใ้หญ่ 
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ปี 2560 บริษัทฯ มผูีผ้ลิตและเจา้ของตราสินคา้ไดใ้หค้วามไวว้างใจบริษัทฯ ในการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่าย
สินคา้ ไดแ้ก ่ 

ม็อซซี�การด์ (Mossi Guard) แผ่นแปะกนัยุงผสมสารสกดัธรรมชาติ 
ด็อกเตอร ์เทมป์ (Dr. Temp) แผ่นเจลลดไข ้
โพลาร ์สเปรย ์(Polar Spray) สเปรยป์รบัอากาศ 
แคล-อพัส-์ช๊อคโก ้(Cal-Ups Choco) แคลเซียมชนิดเคี9 ยวรสโกโก ้
มอซซ ์ครีม (Mozz Cream) ครีมผสมสารสกดัจากธรรมชาติ ช่วยแกอ้าการ

ผื�นแพค้นัจากผิวแพง้า่ย 

แอสเนเจอร ์(Asnature) วิตามินซี ชนิดเม็ด หรือไวตา้-ซี (Vita-C) 
ไอยรา (Iyara) ยานํ9าแกไ้อ 
แพลนเต ้(Plante) แชมพปิูดผมขาวสมุนไพร 
บิU กฟุต (Big Foot) ลูกอมกลิ�นผลไม ้
บารบ์าซอล (Barbasol) ครีมโกนหนวด 
ฟอรเ์รสท ์(Forest) แยมผลไม ้
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กลุม่ธุรกิจผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทั 

1. ผลิตภณัฑข์องใชส้ว่นบุคคล ตราสินคา้ วีแคร ์ 

บริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องใชส่้วนบุคคล ภายใตต้ราสินคา้หลกัคือ วแีคร ์โดยในปัจจุบนั
มกีลุ่มผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ วแีคร ์ดงัต่อไปนี9   

กลุ่มสาํลี กลุ่มผา้เปียก กลุ่มแปรงสีฟัน 

สาํลีอเนกประสงค ์

 

 

ผา้เช็ดทาํความสะอาดอเนกประสงค ์

 

แปรงสีฟันสาํหรบัเด็ก 

 

สาํลีเพื�อความงาม ผา้เช็ดทาํความสะอาดผิวกาย 

 

แปรงสีฟันสาํหรบัผูใ้หญ ่

 

กลยุทธก์ารแข่งขนั 

บริษัทฯ เนน้พฒันาและจาํหน่ายสินคา้ที�มคุีณภาพ มีสินคา้ที�หลากหลายเพื�อตอบสนองความตอ้งการ
และไลฟ์สไตล์ที�แตกต่างกนัของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการสรา้งแบรนด์ วีแคร์ (V care) ใหเ้ป็นที�รูจ้กั
กวา้งขวางยิ�งขึ9 นและเป็นผูนํ้าดา้นสาํลี และเป็นแบรนดที์�ผูบ้ริโภคนึกถึง ดว้ยการพฒันาสินคา้ใหมที่�หลากหลาย 
จับกลุ่มตลาดใหม่ๆ พรอ้มกับเน้นการกระจายสินคา้ เพิ�มช่องทางการจัดจําหน่ายใหท้ั �วถึง ทั9งช่องทาง 
การจดัจาํหน่ายแบบดั9งเดิม (Traditional Trade) และช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบสมยัใหม ่(Modern Trade)  

ในปี 2560 บริษัทฯ มนีโยบายพฒันาสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑส์าํลีวีแครแ์ละวางแผนการสรา้งแบรนดใ์ห ้
ผูบ้ริโภคนึกถึงเป็นอนัดบัตน้ๆ โดยทุ่มงบการตลาดสาํหรับการพฒันาผลิตภณัฑ ์และการสื�อสารทางการตลาด
รูปแบบใหม่ บริษัทฯ ไดม้ีการปรับบรรจุภณัฑ์สินคา้ทั9งกลุ่ม เพื�อใหสิ้นคา้ดูโดดเด่นและเหมาะกบัผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมายที�มไีลฟ์สไตลที์�ทนัสมยั และพถีิพิถนัเลือกสิ�งที�ดีที�สุดใหก้บัตวัเอง 
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นอกจากการปรับเปลี�ยนบรรจุภณัฑใ์หดู้ทนัสมยัแลว้ บริษัทยังไดม้ีการสื�อสาร และประชาสัมพนัธ์
ทางการตลาดผ่านแคมเปญออนไลน์ “Behind The Scene โดยนอ้งฉัตร” คุณฉตัรชยั เพียงอภิชาติ เมคอพัอารติ์ส
อนัดบั 1 ของประเทศไทย มาร่วมนําเสนอเทคนิคการแต่งหน้า และดูแลผิวหนา้โดยใชส้ําลี  V care เป็น
อุปกรณ์ช่วยในการแต่งหน้า นอกจากนั9นยังเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดร้่วมสนุกผ่านกิจกรรม
ออนไลน์ ชิงรางวลัการแปลงโฉมโดยน้องฉัตร ซึ�งขึ9 นชื�อว่าเป็นช่างแต่งหน้าแปลงโฉมที�เก่ง และอยู่ในความ
สนใจมากที�สุดในประเทศไทย โดยแคมเปญนี9 มีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจเขา้ร่วมสนุกเพื�อชิงรางวลัเป็นจาํนวน
มากและไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่างดี         

       
 
 
ในส่วนของผลิตภณัฑใ์หมใ่นปี 2560 ที�ผ่านมาบริษัทฯ ไดม้กีารออกผลิตภณัฑใ์หม่ในกลุ่มสําลีเพื�อ

ความงาม 2 ผลิตภณัฑ ์คือ สาํลีแผ่น Extra Soft รุ่นมนิิ โดยจบักลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคที�ตอ้งการทดลองใชส้าํลี
แผ่น Extra Soft และสําลีกา้น Cosmetic Buds โดยเป็นสําลีกา้นแบบ 2 หวั ที�เหมาะสําหรับใชเ้ป็น
อุปกรณเ์สริมเพื�อช่วยในการแต่งหนา้  

 
 

                                                     
  
 
 
 

กลุ่มสําล ีV care ในบรรจุภณัฑ์รูปแบบใหม่ 

แคมเปญ Behind The Scene โดยน้องฉัตร 

สําลแีผ่น Extra Soft รุ่นมินิ สําลก้ีาน Cosmetic Buds 
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นอกจากนี9  สาํลีแผ่น V care รุ่น Extra Large ยงัไดร้บัรางวลั สาํลีแผ่นที�ดีที�สุดในตลาดสาํลีประเทศ

ไทยจากนิตยสาร Lisa นิตยสารเชิง lifestyle ยอดนิยมสาํหรบัผูห้ญิงสมยัใหมที่�ชื�นชอบการแต่งตวัและแต่งหน้า
อีกดว้ย 

 

สาํหรบักลุ่มผา้เปียกเช็ดทาํความสะอาด ก็ไดมี้การปรบัโฉม และจุดขายของผลิตภณัฑผ์า้เช็ดทาํความ
สะอาดผิวสูตรเย็น (Refreshing wipes) เพื�อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคยุคใหม่ที�ใส่ใจในอนามยั และ
สุขภาพ โดยมกีารสนับสนุนกจิกรรมการแจกสินคา้ตวัอย่างร่วมกบัรา้นคา้ และกิจกรรมที�เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทั �ว
ประเทศในช่วงฤดูรอ้นที�ผ่านมา  
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การจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย  

บริษัทฯ จดัจาํหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางเครือข่ายรา้นคา้ที�ครอบคลุมทั �วประเทศ โดยผ่านช่องทางการจดั
จาํหน่ายหลกั ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบสมยัใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบดั9งเดิม 
(Traditional Trade) ซึ�งประกอบดว้ยรา้นคา้ส่ง-ปลีกทั �วไปที�กระจายอยู่ทุกภมูิภาคของประเทศ และช่องทางอื�นที�
กาํลงัมกีารเติบโต สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ช่อง
ทางการจัดจําหน่ายแบบขายตรง ช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านรา้นตัวแทนจําหน่ายเฉพาะ (Specialty Shop) 
โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม และในปี 2560 ที�ผ่านมา บริษัทฯ ไดเ้ปิดช่องทางใหม ่เช่น การส่งออกและการ
จดัจาํหน่ายทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(e-commerce) เป็นของบริษัทฯ เอง โดยใชช้ื�อว่า www.moong-shop.com 
ซึ�งเป็นช่องทางที�ผูบ้ริโภคสมยัใหม่ใหค้วามนิยม เนื�องจากสะดวก รวดเร็ว และสามารถซื9 อสินคา้ไดต้ลอดเวลา 

2. ผลิตภณัฑเ์ครื#องครวั ไดแ้ก่ กระบอกฉีดนํ�าฟ็อกกี�  และ สไมลวี์  

ผลิตภณัฑข์องใชใ้นครวัเรือนที�บริษัทฯ จดัจาํหน่ายไดแ้ก่ กระบอกฉีดนํ9าฟ็อกกี9  (Foggy) และกระบอก
ฉีดนํ9า สไมลว์ี (Smile V) ซึ�งบริษัทเป็นผูผ้ลิต และจดัจาํหน่ายฟ็อกกี9  โดยไดจ้ดเครื�องหมายการคา้ ฟ็อกกี9  และ 
สไมลว์ี เป็นของบริษัทฯ และยงัเป็นผูผ้ลิตรายแรกของประเทศไทยที�ใหค้วามสนใจพฒันาสินคา้กระบอกฉีดนํ9า 
แบรนดฟ็์อกกี9 เป็นที�ยอมรบัมากวา่ 30 ปีในเรื�องของคุณภาพ โดยเฉพาะหวัฉีด ที�ไดผ่้านการพฒันาใหส้ามารถ
ใชง้านไดห้ลากหลาย และมคีวามทนทาน         
 
กลยทุธก์ารแข่งขนั 

สาํหรบัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มกระบอกฉีดนํ9า บริษัทฯ วางตาํแหน่งแบรนด์  Foggy ในระดบัพรีเมี�ยม มี
สินคา้หลากหลายรุ่น ที�เหมาะทั9งอุตสาหกรรมหนักและการใชง้านทั �วไป โดย Foggy Duty เน้นจบักลุ่มตลาดที�
ตอ้งการสินคา้คุณภาพดี มีความทนทานสูง เช่นธุรกิจซกัรีด ลา้งรถ และ Foggy Multi เน้นรา้นอาหาร เสริม
สวย ทําสวนเป็นต้น การจัดจําหน่ายจึงเน้นไปยังช่องทางพิเศษที�เข ้าถึงกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมต่างๆ 
นอกเหนือจากช่องทางการจดัจาํหน่ายทั �วไป ส่วนแบรนด ์Smile V มุง่จบักลุ่มตลาดลูกคา้ทั �วไปที�ใชง้านไม่บ่อย 
เนน้ราคาย่อมเยา หลากหลายดีไซน์ เนน้การกระจายสินคา้อย่างทั �วถึง 

การจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย  

บริษัทฯ จัดจําหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางเครือข่ายรา้นคา้ที�ครอบคลุมอยู่ทั �วประเทศ รวมถึงช่องทาง
อุตสาหกรรมต่างๆ 
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พีเจน้...แบรนดอ์นัดบัหนึ#ง ที#ไม่เคยหยุดนิ#ง 

 บริษัทฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑต์ราพีเจน้ โดยไดร้บัสิทธิ�การจดัจาํหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดียวจากบริษัท  
พีเจน้ คอรป์อเรชั �น ประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งพีเจน้เป็นผลิตภณัฑส์ําหรบัแม่และเด็กที�มีคุณภาพสูง และไดร้ับความ
ไวว้างใจจากคุณแม่และครอบครวัทั �วโลกจนเป็นแบรนดอ์นัดับ 1 ในญี�ปุ่ น จีน และอีกหลายประเทศในเอเชีย
รวมถึงประเทศไทย 
 ผลิตภัณฑ์พีเจน้มีความโดดเด่นเรื�องนวัตกรรม การคน้ควา้ วิจัยและพัฒนาสินคา้อย่างต่อเนื�องจาก 
Pigeon Central Laboratories ซึ�งตั9งอยู่ที�เมืองอิบาราก ิประเทศญี�ปุ่น ซึ�งมีผูเ้ชี�ยวชาญทาํหนา้ที�คน้ควา้ ทดลอง 
และวิจยักบัผูบ้ริโภค เพื�อใหม้ั �นใจว่าผลิตภณัฑท์ุกชิ9 นตอบโจทยค์วามตอ้งการ และเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที�ดี
ใหก้บัทารกและทุกคนในครอบครวั 
 แมว้่าสภาวะทางสงัคมและประชากรศาสตรใ์นปัจจุบนั อตัราเด็กเกดิใหมใ่นแต่ละปีจะมแีนวโนม้ลดลง แต่
ผลิตภณัฑส์าํหรบัแมแ่ละเด็กยงัคงมกีารเติบโตอย่างต่อเนื�อง ทั9งนี9 เพราะคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม ่มคีวามพิถีพิถนั
ในการเลือกผลิตภัณฑ์สําหรับลูกน้อยมากขึ9 น โดยคาํนึงถึงคุณภาพและนวัตกรรม นอกจากนี9  ยงัมีความ
ตอ้งการผลิตภณัฑท์ี�หลากหลายยิ�งขึ9 น และมุ่งเน้นเรื�องการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ ของลูกนอ้ยใหส้มวยั 
จากความเขา้ใจตอ้งการของผูบ้ริโภค พีเจน้จึงไม่หยุดนิ�งที�จะคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ และเป็นปัจจยั
หลกัในการสรา้งการเติบโต 
 สาํหรบัตราผลิตภณัฑพ์เีจน้ในประเทศไทย บริษัทฯ ไดท้าํการสื�อสารการตลาดและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
มามากกวา่ 30 ปี จนในปัจจุบนัถือวา่เป็นผลิตภณัฑอ์นัดบัตน้ที�คุณแม่นึกถึงและไวว้างใจ ผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บ
รนด์พีเจน้ที�จัดจําหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกเป็น  8 กลุ่มสินคา้  ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑส์ําหรับป้อนนม 
(Feeding Accessories) กลุ่มผลิตภณัฑผ์า้เช็ดทาํความสะอาด (Baby Wipes) กลุ่มผลิตภณัฑส่์งเสริมการให ้
นมมารดา (Mother Care & Accessories) กลุ่มผลิตภณัฑ ์ฝึกรบัประทานอาหารและเครื�องดื�ม (Weaning & 
Accessories) กลุ่มผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพและอนามยั (Health Care & Hygiene Care) กลุ่มผลิตภณัฑท์าํความ
สะอาดและดูแลผิว (Toiletries & Skincare) กลุ่มผลิตภณัฑจ์ุกนมหลอกและยางกดั (Pacifier & Teether) และ
กลุ่มผลิตภณัฑท์าํความสะอาดเครื�องใชเ้ด็กทารก (Cleansing and Sterilizing Accessories) ทั9งนี9 กลุ่ม
ผลิตภณัฑที์�ถือเป็นยอดขายหลกัของแบรนดพ์เีจน้คือ กลุ่มผลิตภณัฑส์าํหรบัป้อนนม (Feeding Accessories) 
 
พีเจน้ ... ครองความเป็นอนัดบัหนึ#ง สรา้งการเตบิโตดว้ยนวตักรรม 

 เนื�องจากกลุ่ม Feeding Accessories เป็นกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกั ซึ�งประกอบดว้ย ขวดนม จุกนม แกว้หดัดื�ม 
และจุกนมหลอก โดยพีเจน้ครองความเป็นแบรนดอ์นัดบัหนึ�งมาอย่างยาวนาน และมียอดขายที�เติบโตอย่าง
ต่อเนื�อง ทั9งนี9  เพราะผลิตภณัฑที์�นําเสนอสู่ตลาดลว้นมนีวตักรรมที�ตอบโจทยคุ์ณภาพชีวิตที�ดีขึ9 นของมารดาและ
ลูกนอ้ย เช่นขวดนมรุ่น SofTouch Peristaltic Plus ซึ�งทาํจากวสัดุสีชาคุณภาพสูง PPSU ที�มาพรอ้มจุกนม
เสมอืนนมมารดา รุ่นพลสัที�ช่วยใหคุ้ณแมส่ามารถใหน้มจากอกโดยสลบักบัการใหน้มจากขวดไดอ้ย่างไม่สบัสน
จุก ทาํใหผ้ลิตภณัฑใ์นกลุ่มดงักล่าว สรา้งการเติบโตอย่างสูงใหก้บักลุ่มผลิตภณัฑข์วดนม และในปีที�ผ่านมาไดม้ี
การเพิ�มลายลิขสิทธิ� Mickey and Minnie Mouse สาํหรบัขวดนมในกลุ่ม SofTouch Peristaltic Plus : PPSU ที�
ออกมาเพื�อสรา้งสีสรรค ์และเป็นตวัเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค ซึ�งไดร้บัการตอบรบัอย่างดียิ�ง 
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 นอกจากนี9  ยงัมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ ขวดนมลายส่งเสริมพฒันาการ การมองเห็น ... นับเป็นครั9ง

แรกที�ขวดนม ไม่ไดเ้ป็นเพียงขวดนมที�มีลวดลายสีสนัน่ารกั แต่เป็นการพฒันาลวดลายตามหลักวิชาการ ใน
การกระตุน้การมองเห็นสาํหรบัเด็กทารก (Visual Stimulation) ไวบ้นขวดนมรุ่นนี9  ซึ�งเป็นลายที�ใชสี้สันที�สด 
รวมทั9งใชคู่้สีตดักนัชดัเจน รวมถึงลายเสน้ที�ไมซ่บัซอ้น มองเห็นไดง้่าย และเป็นรูปทรงเรขาคณิต ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู ้จดจาํ ซึ�งไดร้บัการตอบรบัอย่างดีจากรา้นคา้ และผูบ้ริโภค 

 
อีกหนึ�งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที�พีเจน้ใหค้วามสําคัญ และมีความแข็งแกร่งในดา้นการวิจัยและพัฒนา คือ 

เครื�องปัU มนํ9านม เนื�องจากเครื�องปัU มนํ9านมของพีเจน้นั9น ไดถู้กคิดคน้บนพื9 นฐานของงานวิจยัชิ9 นเดียวกบั การ
พฒันาจุกนมเสมอืนนมมารดา กล่าวคือ เมื�อเขา้ใจกระบวนการดูดกลืนนํ9านมมารดาของทารกแลว้นั9น นักวิจยั
ของพีเจน้ไดนํ้ามาต่อยอดพฒันาเครื�องปัUมนํ9านม ใหม้รีะบบการปัUม เลียนแบบการดูดนํ9านมตามธรรมชาติของ
ทารก 
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อีกหนึ�งผลิตภณัฑที์�แมก้ารแข่งขันในตลาดจะมีความรุนแรง แต่แบรนด์พีเจน้ยงัคงมุ่งเน้นเรื�องการ
พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย พีเจน้ไดป้รับปรุงผลิตภัณฑ์พีเจน้เบบี9 ไวพส์ คาโมมายล์ ซึ�งเป็นเป็น
ผลิตภณัฑห์ลักในกลุ่มผา้เช็ดทาํความสะอาดผิวเด็กทารก ใหม้ีเนื9 อผา้ที�มีความหนานุ่มยิ�งขึ9 น พรอ้มกบัปรับ
ราคาใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดที�มีการแข่งขันสูงไดดี้ขึ9 น โดยหลงัจากไดอ้อกผลิตภณัฑรุ์่นใหมสู่่ตลาดในไตร
มาสสุดทา้ยของปี 2560  

 
ไม่เพียงผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสินคา้เดิมๆ ที�แบรนดพ์ีเจน้ใหค้วามสาํคญั แต่เพื�อสรา้งการเติบโตอย่างกา้ว

กระโดดในอนาคต ตราผลิตภณัฑพ์ีเจน้ไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่ที�มีความโดดเด่นดา้นนวตักรรมเขา้สู่ตลาด โดย
การเขา้สู่ตลาดผลิตภณัฑอ์าบนํ9าและดูแลผิวทารก ดว้ยผลิตภณัฑใ์หม่ พีเจน้ สบู่โฟมและโลชั �นนํ9านม สูตรผสม
ซากุระสกดั ซึ�งเป็นสูตรที�อ่อนโยน ผ่านการคิดคน้อย่างลึกซึ9 งจากนักวิจยัชาวญี�ปุ่ น เพื�อใหคุ้ณแม่มั �นใจไดว้่า 
เป็นผลิตภณัฑที์�ใส่ในทุกๆรายละเอียด เป็นสูตรที�อ่อนโยนและมคีวามปลอดภยัสูง หลงัจากวางจาํหน่ายไดร้บั
ผลตอบรับอย่างดี และแบรนดไ์ดเ้ริ�มสื�อสารการตลาดใหผู้บ้ริโภคไดรู้จ้ักในวงกวา้ง ทั9งจากสื�อออนไลน์ การ
สื�อสาร ณ จุดขาย และการแจกผลิตภณัฑต์วัอย่างใหท้ดลอง 
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การสื#อสารที#เขา้ถึงและเขา้ใจ ทาํใหพี้เจน้เป็นแบรนดอ์นัดบั 1 ในใจผูบ้ริโภคเสมอมา 

ในปีที�ผ่านมา แบรนดพ์เีจน้ไดม้แีคมเปญสื�อสารการตลาดเพื�อสรา้งการรบัรู ้จุกนมเสมือนนมมารดา ที�ทาํให้
คุณแมส่ามารถสลบัการใหน้มจากอกไดอ้ย่างไมส่บัสนจุก 

แคมเปญนี9 สามารถสรา้งการรับรูใ้นวงกวา้งอย่างรวดเร็ว สามารถสรา้งกระแสการพูดถึงอย่างมากในโลก
ออนไลน์ มีการสอบถามถึงสถานที�จัดจําหน่าย เพื�อใหส้ามารถตามไปซื9 อไดด้ว้ยตนเอง นับเป็นปรากฏการณที์� 
น่าพอใจ และทาํใหส่้วนแบ่งการตลาดจุกนมของพีเจน้เพิ�มขึ9 น 
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กิจกรรมสง่เสริมการเลี� ยงลกูดว้ยนมแม่จาก Pigeon Little Moments Club 

ในปีที�ผ่านมาพีเจน้ไดจ้ดังาน “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ครั9งที� 3 ซึ�งเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการเลี9 ยงลูกดว้ยนมแม่ที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในประเทศไทย เป็นการรวมพลงัคุณแม่ใหน้มทั �วประเทศ มาร่วม
สรา้งสถิติการใหน้มแม่จากอกพรอ้มกันเป็นปีที� 3 ความพิเศษของกิจกรรมในปีนี9  คือเปิดโอกาสใหคุ้ณแม่
สามารถเลือกไดว้่าจะร่วมกิจกรรมที�งานซึ�งจดัขึ9 นที� โรงแรมรามาการเ์ดน หรือสามารถเลือกทาํสถิติพรอ้มกนั
ผ่านทางช่องทาง facebook live ทาํใหม้คู่ีแม่ลูกร่วมกนัทาํสถิติสําเร็จถึง 1,298 คน และไดบ้นัทึกสถิติอนั
ยิ�งใหญ่นี9 ไวใ้น Thailand Book of Record อีกครั9งหนึ�ง 

 
 

ตราผลิตภัณฑพ์ีเจน้ไดม้ีการสื�อสารกบัผูบ้ริโภคอย่างใกลช้ิดผ่านการจดักิจกรรมของ Pigeon Little 
Moments Club โดยมีช่องทางในการสื�อสารแบบออนไลน์ครบวงจรทั9ง Facebook, Instagram, Website และ 
LINE@ ทั9งนี9 เพื�อใหก้ารสื�อสารเป็นไปอย่างเขา้ถึง และเขา้ใจผูบ้ริโภคไดม้ากที�สุด นอกจากนี9 ยงัมีระบบการ
บริหารขอ้มลูสมาชิกที�มีประสิทธิภาพ จึงสามารถนําเสนอความรู ้ขอ้มูล รวมถึงกิจกรรมไดต้รงกบัความสนใจ
ของสมาชิกแต่ละคน นอกจากนี9 แบรนดพ์ีเจน้เปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคสื�อสารกบัแบรนดผ่์านทาง กล่องขอ้ความ
ของ facebook, LINE@ รวมถึง Call Center จึงสามารถสรา้งความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูบ้ริโภคไดอ้ยู่เสมอ 
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นอกจากการสื�อสารผ่านช่องทางออนไลน์ที�ครอบคลุมแลว้ ตราผลิตภณัฑพี์เจน้ยงัไดจ้ดัใหม้กีิจกรรม
ในช่องทางโรงพยายาลอย่างสมํ �าเสมอ เช่น กจิกรรมใหค้วามรู ้Mom Class การจดักิจกรรม Workshop เพื�อให ้
ความรูเ้รื�องการเลี9 ยงลูกดว้ยนมแม่ และการส่งเสริมพฒันาการตามวยั การจดัทาํหอ้งใหน้ม เพื�อเป็นศูนยก์าร
เรียนรูเ้รื�องการใหน้มแม่แก่ลูกน้อยอย่างถูกวิธี และการมอบชุดของขวญัสาํหรบัทารกแรกเกิดในโรงพยาบาล
ต่างๆ ทั �วประเทศ ลว้นเป็นกิจกรรมที�ตราผลิตภณัฑพี์เจน้ คิดขึ9 นมาจากความรัก ความใส่ใจที�มีต่อลูกคา้คน
สาํคญั และมุง่หวงัจะเป็นที�ปรึกษา และผูช้่วยที�ดี ที�จะทาํใหทุ้กๆ ครอบครวัเลี9 ยงดูลูกน้อยดว้ยความรกัไดอ้ย่าง
ราบรื�น และทั9งหมดนี9 ถือเป็นจุดเด่นที�แตกต่างที�ทาํใหแ้บรนดพ์เีจน้เป็นอนัดบั 1 ในใจครอบครวัทั �วไทย  
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3. ปัจจยัความเสี#ยง 
 
บริษัทฯ ไดก้าํหนดกรอบการบริหารจดัการความเสี�ยงอย่างเป็นรูปธรรม ภายใตห้ลกัปรชัญาการบริหาร

ความเสี�ยงแบบบรูณาการ โดยเริ�มจากการกาํหนดแผนกลยุทธ์ดา้นความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้มีการจดัทาํแผน
บริหารความเสี�ยงทั9งในระยะสั9น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื�อนําไปปฎิบตัิในทุกภาคส่วน มีการกาํกบั
ดูแลความเสี�ยงอย่างชดัเจน ตลอดจนมกีารติดตามและรายงานใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบเป็นประจําอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื�อใหม้ั �นใจว่า บริษัทฯ สามารถป้องกนัและลดความเสี�ยง รวมถึง
ความไม่แน่นอนที�จะกระทบต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และฟื9 นฟูการดําเนินงานให ้
สามารถกลบัคืนสู่ภาวะปกติไดใ้นเวลาอนัสั9น 

สาํหรบัปี 2560 บริษัทฯ ยงัใหค้วามสําคญัในการพฒันาระบบสารสนเทศต่อเนื�องจากปีก่อน เพื�อเพิ�ม
ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ ลดตน้ทุนการบริหารจดัการ และกา้วสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิตอล เพื�อรองรบั
การขยายตวัทางธุรกจิในอนาคต โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํแผนบริหารความเสี�ยงไว ้ดงันี9  

1. ความเสี#ยงเชิงกลยุทธ ์(Strategic Risks) 

1.1 ความเสี#ยงจากอตัราการเกิดของประชากรลดนอ้ยถอยลง 

อตัราการเกิดของประชากรในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื�องมาตั9งแต่ปี 2556 เป็นตน้มาใน
อตัราเฉลี�ยรอ้ยละ 3.8 ต่อปี โดยลดลงจาก 818,901 คนต่อปีในปี 2555 เหลือเพียง 704,058  คนต่อปี 
ในปี 2559  และคาดว่า อตัราการเกิดของประชากรไทยยงัมีแนวโน้มลดลง ซึ�งการลดลงของอตัราการเกิด
ของประชากรไทยส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการซื9 อสินคา้แม่และเด็กใหมี้จํานวนลดลงตามไปดว้ย 
อย่างไรกต็าม แมว้่าอตัราการเกดิจะลดน้อยลง แต่ความตอ้งการใชสิ้นคา้ที�ดีมีคุณภาพ มีนวตักรรมที�เหมาะ
กบัคุณแม่ที�เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นผลิตภณัฑที์�มีความปลอดภัยต่อแม่และเด็กกลับมีจํานวนเพิ�มมากขึ9 น 
บริษัทฯ จึงไดม้ีการพฒันาและจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ที�มีความหลากหลายครอบคลุมในทุกๆ ดา้น สามารถ
ตอบสนองความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ที�ใส่ใจในคุณภาพ ความปลอดภัยและใหค้วามสําคัญต่อ
สุขอนามยัของลูกมากขึ9 น ซึ�งเห็นไดจ้ากการที�รายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑแ์ม่และเด็กเพิ�มขึ9 นทุกปี และไม่มี
ผลกระทบจากการลดลงของอตัราการเกดิ 

1.2 ความเสี#ยงจากการแขง่ขนัดา้นธุรกิจ 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายและเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคที�ไดร้บัการ
ยอมรบัในดา้นการบริหารจดัการที�ดีและมีประสิทธิภาพ สินคา้อุปโภคบริโภคที�บริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่าย
ส่วนใหญ่เป็นสินคา้เครื�องใชป้ระจาํวนั อาหาร และเครื�องดื�ม ซึ�งเป็นสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที�มกีาร
แข่งขนัสูง และมแีนวโนม้เติบโตต่อเนื�องทุกปี  ส่งผลใหก้ารแข่งขนัดา้นการใหบ้ริการจดัจาํหน่ายหรือเป็น
ตวัแทนจาํหน่ายสูงขึ9 นตามไปดว้ย บริษัทฯ ไดเ้ล็งเหน็ถึงความสาํคญัของการปรบัตวัในภาวะตลาดที�มีการ
แข่งขันสูง ดงักล่าว ดว้ยการพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื�อง และเพิ�มช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย เพื�อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มลูกคา้ที�ตอ้งการขยายตลาด และเพิ�มยอด
การจําหน่ายสินคา้ รวมถึงการรองรบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที�มีแผนขยายธุรกิจของตนไปยัง
ภมูภิาคอื�นเพิ�มขึ9 น ทั9งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV  
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บริษัทฯ จึงไดมี้การพฒันาและสรรหาสินคา้ผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตต้ราสินคา้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 
ใหม้ากขึ9 น ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายที�หลากหลายเพื�อรองรับสินคา้ใหม่จากผูผ้ลิตหรือเจา้ของสินคา้ 
สรา้งฐานลูกคา้ใหม้คีวามเหนียวแน่น สรรสรา้งความสมัพนัธที์�ดีต่อกนั มแีผนงานดา้นการส่งเสริมการขายที�
มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในพื9 นที�ตามแผนที�กาํหนด จดัทาํแบบสาํรวจความพึงพอใจของเจา้ของ
สินคา้ที�มต่ีอบริษัทฯ เพื�อใชใ้นการปรบัปรุงวิธีการทาํงาน สามารถตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของสินคา้
ไดเ้ป็นอย่างดี สรา้งเครื�อข่ายพนัธมิตรดา้น CRM ใหมุ้่งพฒันาเป็นที�รูจ้ัก และสรา้งภาพลัษณใ์นการเป็น
ตวัแทนจดัจาํหน่ายที�มีชื�อเสียงและเป็นที�ยอมรบัของตลาด พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหใ้ชป้ระโยชน์
ไดม้ากขึ9 นและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ วางระบบการทํางานของคลังสินคา้ใหเ้หมาะสมกับธุรกิจ 
การเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายทั9งในดา้นประสิทธิภาพและตน้ทุน 

1.3 ความเสี#ยงจากการพึ#งพา พีเจน้ คอรป์ ซึ#งเป็นผูผ้ลติและเจา้ของตราสินคา้““พีเจน้”” 

นอกจากการดําเนินธุรกิจเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภัณฑแ์ม่และเด็กภายใตต้ราสินคา้ “พีเจน้” แต่เพียง 
ผูเ้ดียวในประเทศไทยมาตั9งแต่ปี 2531 แลว้ บริษัทฯ ยงัไดร้่วมก่อตั9งบริษัท ไทยพีเจน้ จํากดั และบริษัท  
พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผลิตสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ “พีเจน้” ใหบ้ริษัทฯ จดัจาํหน่าย
ผลิตภณัฑด์งักล่าวภายในประเทศอีกดว้ย ที�ผ่านมาสดัส่วนรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์“พีเจน้” มีสดัส่วน 
ที�สูงเกินกว่ารอ้ยละ 80 ล่าสุดในปี 2560 บริษัทฯ มีสดัส่วนการขายสินคา้ “พีเจน้” ลดลงมาอยู่ที�รอ้ยละ 
78.9 แต่ก็ยังถือได้ว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ พึ�งพิงสินคา้ตรา “พีเจน้” พอสมควร แต่ด้วย
ความสมัพนัธอ์นัแน่นแฟ้นยาวนาน ประกอบกบัยอดขายสินคา้ “พีเจน้” ที�มกีารเติบโตอย่างต่อเนื�อง บริษัท
ฯ จึงไดร้ับความไวว้างใจจาก พีเจน้ คอร์ป ในการเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายสินคา้ “พีเจน้” ในประเทศ
สาธารณะรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่เพียงผูเ้ดียวในปี 2559 ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างบริษัทฯ และ พีเจน้ คอรป์ อย่างไรกต็าม การพึ�งพาพเีจน้ คอรป์ แต่เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลกระทบ
ต่อการเติบโตของกจิการในอนาคต บริษัทฯ จึงไดด้าํเนินธุรกจิใหบ้ริการจดัจาํหน่ายและเป็นตวัแทนจาํหน่าย
สินคา้อุปโภคบริโภคภายใตต้ราสินคา้อื�นนอกเหนือจากสินคา้ตรา “พีเจน้” เพิ�มขึ9 น  

1.4 ความเสี#ยงจากการใหบ้ริการดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้ 

บริษัทฯ  ดาํเนินธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายและเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค โดยการซื9 อ
สินคา้จากเจา้ของสินคา้เพื�อนําไปขายใหแ้กร่า้นคา้ตามช่องทางต่างๆ ไมว่่าจะเป็นตามหา้งสรรพสินคา้ รา้น
ซุปเปอรส์โตร ์รา้นสะดวกซื9 อ หรือรา้นคา้ย่อย ทั9งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั สินคา้ที�บริษัทฯ ใหบ้ริการ
ดา้นการจดัจาํหน่ายเหล่านี9  บริษัทฯ และเจา้ของผลิตภณัฑมี์การวางแผนร่วมกนัในการจดัรายการส่งเสริม
การขาย รวมทั9งผลักดันสินคา้ใหเ้ขา้สู่รา้นคา้ บริษัทฯ จึงใหค้วามสําคัญกบัการประสานงานกบัเจา้ของ
สินคา้อย่างใกลช้ิด จดัทาํขอ้ตกลงการใหบ้ริการจดัจาํหน่ายสินคา้ รวมถึงบทบาทและหน้าที�ของแต่ละฝ่าย
อย่างชดัเจน เพื�อใหก้ารขายสินคา้เป็นไปตามเป้าหมายและไดป้ระโยชน์กนัทั9งสองฝ่าย 
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2. ความเสี#ยงจากการปฏิบตักิาร (Operational Risks) 

2.1 ความเสี#ยงจากความลา่ชา้ในการสรรหาบุคลากรที#ดีมีศกัยภาพมารว่มงานกบับริษทัฯ 

จากการที�ประเทศไทยประสบกบัภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขาดการขยายการลงทุนในภาครัฐและ
เอกชนติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการผลิตบุคลากรที�ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน ทําใหบุ้คลากรที�มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบติัที�เหมาะสมเป็น 
ที�ตอ้งการของตลาดแรงงานมาก การสรรหาบุคลากรใหไ้ดอ้ตัรากาํลังคนตามโครงสรา้งและผังองคก์รจึง
ค่อนขา้งยากและใชเ้วลาในการสรรหา และอาจส่งผลใหธุ้รกิจขยายตวัไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงาน
ที�กาํหนด บริษัทฯ จึงไดว้างแผนการสรรหาบคุลากรล่วงหน้า รวมถึงหาช่องทางในการสรรหาที�หลากหลาย 
เก็บประวติัผูส้มคัรที�เคยมาสมคัรงานไวเ้ป็นฐานขอ้มูล เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคดัเลือก
บุคคลากร ทั9งในกรณีทดแทนตําแหน่งงานเดิมหรือตําแหน่งงานใหม่สําหรับหน่วยงานส่วนขยาย 
ขณะเดียวกนับริษัทฯ มีแผนพฒันาบุคคลากรที�มอียู่เป็นรายบุคคลใหมี้ศกัยภาพและเพิ�มทกัษะในงานที�ทาํ 
เพื�อใหส้ามารถทาํงานทดแทนหรือสนับสนุนส่วนงานอื�นที�ขาดกาํลงัคนไดท้นัที มีการวดัช่องว่างทกัษะของ
พนักงาน และจัดใหไ้ดร้บัการอบรม เพิ�มพูนความรูค้วามชาํนาญ เขา้ใจในสินคา้และบริการของบริษัทฯ  
ตรวจติดตาม วดัผลการเรียนรูแ้ละพฒันาทกัษะของพนักงานอย่างสมํ �าเสมอ รวมไปถึงการหาพนัธมิตรทาง
ธุรกจิในการฝึกอบรมและสรา้งนักศึกษาฝึกงานใหพ้รอ้มบรรจุเป็นพนักงานไดท้นัที 

2.2 ความเสี#ยงจากการใชบ้ริการคลงัสินคา้จากผูใ้หบ้ริการภายนอกเพียงรายเดยีว 

บริษัทฯ ใชบ้ริการคลงัสินคา้จากผูใ้หบ้ริการภายนอกเพียงรายเดียวในการบริหารจดัการคลงัสินคา้
ของบริษัทฯ ทาํใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้และค่าใชจ่้ายในการบริหารคลงัสินคา้ไดอ้ย่าง 
มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใหบ้ริการคลังสินคา้ไม่สามารถบริหารคลังสินคา้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพยีงพอ อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการรบัสินคา้ของลูกคา้ได ้และทาํใหต้น้ทุนในการ
บริหารสินคา้คงคลงัสูงเกนิความจาํเป็น  

บริษัทฯ จึงไดค้วบคุมและประเมินผลการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการคลังสินคา้อย่างใกลช้ิด มีระบบ
การตรวจสอบขอ้มูลการเคลื�อนไหวของสินคา้คงคลงั เพื�อใหม้ั �นใจว่า สินคา้ไมสู่ญหาย มีการกาํหนด KPI 
วดัผลการทาํงานของผูใ้หบ้ริการคลังสินคา้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง นอกจากนี9  บริษัทฯ ไดพ้ิจารณา
เปรียบเทียบการใหบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการคลังสินคา้รายอื�นดว้ย ทั9งดา้นตน้ทุน ประสิทธิภาพ ตลอดจน
คุณภาพของงานที�คาดหวงั มีการสรรหาผูใ้หบ้ริการคลงัสินคา้รายอื�นควบคู่ไปดว้ย เพื�อป้องกนัความเสี�ยง
หากผูใ้หบ้ริการรายเดิมไม่สามารถบริหารคลังสินคา้ใหบ้ริษัทฯ ได ้หรือไม่มีประสิทธิภาพตามสัญญา มี
การกาํหนดกลยุทธ์ / นโยบายที�ชดัเจนเกี�ยวกบัการบริหารคลังสินคา้ทั9งระยะสั9นและระยะยาว เพื�อให ้
ผูใ้หบ้ริการคลงัสินคา้สามารถจดัทาํแผนงานดา้นการบริหารคลงัสินคา้ที�เหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบาย
และแนวทางการดาํเนินงานของบริษัทฯ ได ้
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3. ความเสี#ยงดา้นการเงิน (Financial Risks) 

3.1 ความเสี#ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี#ยน 

จากความผันผวนของค่าเงินบาทที�แข็งค่าขึ9 นอย่างต่อเนื�องในปี 2560 ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อ
ตน้ทุนการนําเขา้สินคา้จากต่างประเทศของบริษัทฯ เพื�อนํามาจดัจาํหน่ายในประเทศ ขณะเดียวกนัก็ส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อส่วนแบ่งรายไดจ้ากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและรายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัท
อื�น เนื�องจากบริษัทร่วมและบริษัทอื�นดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินคา้ทั9งในประเทศและ
ส่งออกสินคา้ไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จึงไดม้ีการติดตามความเคลื�อนไหวของอัตราแลกเปลี�ยนใน 
สกุลเงินสําคัญอย่างใกลช้ิด อีกทั9งยังมีนโยบายในการป้องกันความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี�ยน โดยจะทาํสญัญาซื9 อขายอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้หากพบว่า แนวโนว้ค่าเงินบาทจะอ่อนตวัลง
เพื�อคุม้ครองความเสี�ยงดงักล่าว นอกจากนี9  ยงัไดม้ีการสื�อสารกบับริษัทร่วมและบริษัทอื�น เพื�อใหม้ั �นใจว่า 
บริษัทเหล่านั9นไดม้ีมาตรการป้องกนัความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบที�อาจเกิดขึ9 นจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี�ยนแลว้เช่นกนั  

3.2 ความเสี#ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี� ยเงินกูย้ืม 

การทาํสัญญากูย้ืมเงินระยะสั9นกบัสถาบันการเงินของบริษัทฯ เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาํเนินธุรกจิ ส่งผลใหก้ารเพิ�มขึ9 นของอตัราดอกเบี9 ยเงินกูย้ืมจะกระทบโดยตรงกบัตน้ทุนการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารจดัการแหล่งเงินทุนที�เหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการ
ใชเ้งิน ดว้ยการจดัหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เพื�อนํามาใชก้บัธุรกรรมที�ต่างกนัได้
อย่างเหมาะสม รวมถึงไดป้ระสานงานกบัสถาบนัการเงินเพื�อนําเสนอผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการใหม ่
ที�ช่วยลดตน้ทุนการดาํเนินงาน และตน้ทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได ้ตลอดจนช่วยอาํนวยความสะดวกให้
การทาํงานสะดวก รวดเร็วยิ�งขึ9 น   

ปี 2560 บริษัทไดร้บัเงินเพิ�มทนุจดทะเบียนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซื9 อ
หุน้สามญัของผูถื้อหุน้เดิม และมกีารใชสิ้ทธิ�ในการซื9 อหุน้สามญัของพนักงานหรือ ESOP จาํนวนหนึ�ง ทาํให ้
บริษัทสามารถลดปริมาณการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินซึ�งช่วยลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบี9 ยเงินกูย้ืมไดอี้กทางหนึ�ง 

4. ความเสี#ยงดา้นการปฏิบตัติามกฏระเบียบ (Compliance Risks) 

4.1 ความเสี#ยงจากความซบัซอ้นของขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ระเบียบและวิธีปฏิบตั ิ 

ในการประกอบธุรกจิจดัจาํหน่ายและเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของบริษัทฯ ทาํใหบ้ริษัทฯ มีธุรกรรม
นําเขา้-ส่งออกสินคา้กบัต่างประเทศ การยื�นขอใบอนุญาตขายสินคา้ประเภทอาหารและยา การยื�นขอ
ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ซึ�งบริษัทฯ ใหค้วามสําคัญกับการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฏเกณฑ ์ตลอดจนระเบียบ และวิธีปฏิบติัต่างๆ ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั9งภาครฐัและเอกชน 
อย่างไรก็ดี มีการใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมถึงการตีความเอกสารคาํขอและเอกสาร
ประกอบที�แตกต่างกนัของเจา้หน้าที� ทาํใหก้ารวางจาํหน่ายสินคา้ล่าชา้ มค่ีาใชจ่้ายเพิ�มขึ9 น และไม่สามารถ
กาํหนดระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสร็จที�แน่นอนได ้  
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บริษัทฯ จึงดูแลใหม้กีารปฏิบติัตามจรรยาบรรธุรกจิและจรรยาบรรณธุรกิจสาํหรบับริษัทคู่คา้ว่าดว้ย 
การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และระเบียบที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั ในกรณีที�พบว่ามี
รายการค่าใชจ้่ายที�น่าสงสัย บริษัทฯ จะขอคําแนะนําจากผูเ้ชี�ยวชาญ เช่น เจา้หน้าที�กรมสรรพากร 
ผูช้ํานาญการดา้นภาษีศุลกากร ผูช้ํานาญการดา้นมาตรฐานอาหารและยา ผูต้รวจสอบภายใน และ 
ผูส้อบบญัชี เป็นตน้ เพื�อใหม้ั �นใจว่า บริษัทฯ ไดป้ฏิบติัตามขั9นตอนถูกตอ้ง ชาํระภาษีครบถว้น โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได ้และกาํกบัดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ กระทาํการใดที�ส่อไป
ในทางทุจริตกบัเจา้หน้าที�รฐัและเอกชนในหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งโดยเด็ดขาด 
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m. ทรพัยสิ์นที#ใชใ้นการประกอบธุรกิจ     

m.� ทรพัยสิ์นถาวรหลกัที#ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีทรพัยสิ์นถาวรที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิที�หกัค่าเสื�อมราคา โดยวธีิคาํนวณแบบเสน้ตรงตามอายุ
การใชง้านโดยประมาณของทรพัยสิ์นเป็นระยะเวลา 5-20 ปี มดีง้นี9  

1) ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิที�หกัค่าเสื�อมราคา โดยคาํนวณแบบเสน้ตรง 
ลกัษณะกรรมสิทธิ� เป็นผูเ้ชา่ 
มลูค่าตามบญัชี 16.9  ลา้นบาท 
ภาระผูกพนั - 

2) เครื�องจกัร เครื�องมอื และอุปกรณ ์
ลกัษณะกรรมสิทธิ� เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชี 0.05 ลา้นบาท 
ภาระผูกพนั - 

3) เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนักงาน 
ลกัษณะกรรมสิทธิ� เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชี 9.2 ลา้นบาท 
ภาระผูกพนั - 

4) ยานพาหนะ 
ลกัษณะกรรมสิทธิ� เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชี 11.6 ลา้นบาท 
ภาระผูกพนั - 

 รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธ ิ 37.7 ลา้นบาท 

m.o อสงัหาริมทรพัยเ์พื#อการลงทุน 

 บริษัทมีกรรมสิทธิ� เ ป็นเจ้าของที� ดินที�ไ ม่ได้ใช ้ในการดําเนินงานซึ�งแสดงในงบดุลภายใต้หัวข้อ
อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน รวมมลูค่า 77.7 ลา้นบาท ซึ�งประกอบดว้ย 

1) โฉนดเลขที� 9293 ตาํบลบางบอ่ อาํเภอบางบอ่ จงัหวดัสมุทรปราการ พื9 นที� 2 ไร่ 
ลกัษณะกรรมสิทธิ�  เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชี  13.2 ลา้นบาท 
ภาระผูกพนั  - 

2) โฉนดเลขที� 15930 ถนนสุขุมวิท ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา พื9 นที� 1-0-54 ไร่ 
ลกัษณะกรรมสิทธิ�  เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชี  7.7 ลา้นบาท 
ภาระผูกพนั  - 
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3) โฉนดเลขที� 48979 ตาํบลคลองสอง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พื9 นที� 2 ไร่ 
ลกัษณะกรรมสิทธิ�  เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชี   3.6 ลา้นบาท 
ภาระผูกพนั   - 

4) ที�ดิน อาคารและสิ�งปลูกสรา้ง และส่วนปรบัปรุง ไดแ้ก ่
1.1)  อาคารสาํนักงาน (ที�ตั9งของบริษัท) เลขที� 32 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวง

บางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร โฉนดที�ดินเลขที� 248013 เนื9 อที�รวม 86 ตารางวา 
ลกัษณะกรรมสิทธิ�   เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชี   21.6 ลา้นบาท 
ภาระผูกพนั   - 

1.2)  ที�ตั9งโกดงัเกบ็สินคา้ซอยขา้งอาคารมโนรม (อาคารพาณิชย ์5 หอ้ง) เลขที� 1169, 1171, 
1173, 1175 และ 1177 ถนนริมทางรถไฟสายปากนํ9า แขวงคลองตนั เขตคลองเตย จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โฉนดที�ดินเลขที� 163064-163068 เนื9 อที�รวม 73 ตารางวา 

ลกัษณะกรรมสิทธิ� เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชี   25.8 ลา้นบาท 
ภาระผูกพนั   - 

1.3)  ที�ตั9งโกดงัเก็บสินคา้ซอยขา้งอาคารมโนรม (อาคารพาณิชย ์2 หอ้ง) เลขที� 1165 และ 1167 
ถนนริมทางรถไฟสายปากนํ9า แขวงคลองตนั เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร โฉนดที�ดินเลขที� 
163069-163071 เนื9 อที�รวม 44 ตารางวา 

ลกัษณะกรรมสิทธิ� เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชี   2.2 ลา้นบาท 
ภาระผูกพนั   - 

1.4)  ที�ตั9ง โกดงัสาํรองสาํหรบัเกบ็สินคา้ (อาคารพาณิชย ์3 หอ้ง) เลขที� 22/47-49 ซอย โครงการ
โชคดีพลาซ่า ถนนบางนา-ตราด กม.28 แขวงบางบ่อ เขตบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

ลกัษณะกรรมสิทธิ� เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชี   3.6 ลา้นบาท 
ภาระผูกพนั   - 

m.$ สิทธิการเชา่อาคาร 

1) สิทธิการเช่าอาคาร ศนูยก์ารคา้ซีคอนสแควร ์ชั9น 2 จาํนวน 2 หอ้ง 
ลกัษณะกรรมสิทธิ� เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชี 6.0 ลา้นบาท 
ภาระผูกพนั - 

หมายเหตุ:สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม โดยค่าตดัจาํหน่ายคิดตามวิธีเสน้ตรงตาม
อายุสญัญาเช่า 30 ปี เริ�มตน้ตั9งแต่วนัที� 21 สิงหาคม 2537 ถึง 20 สิงหาคม 2567   สิทธิการเชา่
อาคารดงักล่าว บริษัทไดใ้หบ้คุคลภายนอกเช่าพื9 นที�  
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4.4 ทรพัยสิ์นที#ไม่มีตวัตน  

      บริษัทเป็นเจา้ของเครื�องหมายการคา้ทั9งหมด โดยบริษัทไดจ้ดทะเบียนเครื�องหมายการคา้กับสํานัก
เครื�องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
เครื�องหมายการคา้มอีายุ 10 ปี นับจากวนัจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ และสามารถต่ออายุไดทุ้ก 10 ปี ที�
ผ่านมาหนังสือสําคญัแสดงการจดทะเบียนส่วนใหญ่มีอายุยังไม่ครบ 10 ปี อย่างไรก็ตามหากครบอายุตาม
เวลาดงักล่าวแลว้ บริษัทดาํเนินการต่ออายุต่อไปทั9งนี9 ขึ9 นอยู่กบันโยบายของบริษัทในอนาคตต่อไป รายละเอียด
ของเครื�องหมายการคา้มดีงันี9  

 คาํขอ ทะเบียน เครื#องหมายการคา้ วนัครบกาํหนด 

1 266503 บ 2923 CORNS CABIN 13 มิถุนายน 2567 
2 297164 บ 4624 เครื�องหมายบริษัท 9 พฤศจิกายน 2558 
3 411868 ค 113027 GERLACH POLAND 9 มีนาคม 2563 
4 411869 ค 131038 FOGGY 17 กุมภาพนัธ ์ 2563 
5 411870 ค 128796 FRESHY 17 กุมภาพนัธ ์ 2563 
6 411871 บ 12637 MOONG PATTANA 17 กุมภาพนัธ ์ 2563 
7 431038 ค 144141 B-REAL 31 สิงหาคม 2563 
8 431310 ค 158380 บี-เรียล 4 กนัยายน 2563 
9 447646 ค 149493 B-care บี-แคร ์ 5 มีนาคม 2564 
10 447647 ค 149494 B-care บี-แคร ์ 5 มีนาคม 2564 
11 447648 ค 151510 B-care บี-แคร ์ 5 มีนาคม 2564 
12 468715 ค 190341 smart V 2 กนัยายน 2564 
13 468716 ค 161557 smart V 2 กนัยายน 2564 
14 468717 ค 165095 smart V 2 กนัยายน 2564 
15 481881 ค 171950 smart V 4 มีนาคม 2565 
16 481882 ค 169718 smart V 4 มีนาคม 2565 
17 481884 ค 174195 B-care บี-แคร ์ 4 มีนาคม 2565 
18 544490 ค 205479 smile V 12 กุมภาพนัธ ์2567 
19 700950 ค 301521 V-CARE ว-ีแคร ์ 3 กรกฎาคม 2561 
20 700951 ค 301019 V-CARE ว-ีแคร ์ 3 กรกฎาคม 2561 
21 700952 ค 301522 V-CARE ว-ีแคร ์ 3 กรกฎาคม 2561 
22 700953 ค 301020 V-CARE ว-ีแคร ์ 3 กรกฎาคม 2561 

 

  



 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) สิ� นสุดวนัที# $� ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 
 
หน้า 33 ของ 109  

 

 

 

m.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทรว่มในอนาคต 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื�อเป็นตัวแทนจาํหน่ายใหก้บัสินคา้และบริการในธุรกิจสินคา้
ประเภทอุปโภคและบริโภคที�มโีอกาสเติบโตและมศีกัยภาพสามารถสรา้งผลกาํไรใหก้บับริษัทได ้ซึ�งหากบริษัทฯ
เขา้ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกาํหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็น
กรรมการตามสัดส่วนของการถือหุน้ และเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถ้ือหุน้ โดยผูแ้ทนจะมีหน้าที�ออกเสียงในที�
ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที�คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาไว ้สาํหรบัการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ 
จะส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ9 นอยู่กบัขอ้ตกลงที�ทาํไวร้่วมกนั   

m.6 การควบคมุดแูลบริษทัรว่ม 

 บริษัทมกีารลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท ไทยพีเจน้ จาํกดั (TP) ในสดัส่วนรอ้ยละ 47.0 โดยบริษัท
ไดม้กีารควบคุมดูแลในบริษัทร่วมดงักล่าวโดยการส่งคนเขา้ไปเป็นกรรมการของ TP ซึ�งกรรมการที�บริษัทส่ง
เขา้ไปจะมส่ีวนร่วมในการวางนโยบายในการดาํเนินธุรกจิ วางแผนกลยุทธ ์และใหข้อ้เสนอแนะแนวทางต่างๆ 
เพื�อใหก้ารบริหารงานของ TP สามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายที�วางไว ้อย่างไรก็ตาม หาก TP มีนโยบาย
หรือแนวทางการดาํเนินธุรกจิที�อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมนัียสาํคญั อาทิเช่น การ
ขึ9 นหรือลงของราคาสินคา้ การเพิ�มหรือการลดทุน การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์การกอ่หนี9   การจดัตั9ง
บริษัทย่อยใหม ่เป็นตน้ บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแล TP ไดโ้ดยผ่านที�ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ�งการขออนุมตัิจากที�
ประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมมีติที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัอย่างนอ้ย 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั9งหมด  

m.7 สญัญาที#เกี#ยวขอ้ง 

1) สญัญาเกี�ยวกบัผลิตภณัฑแ์มแ่ละเด็ก 
1.1) สญัญาอนุญาตใหใ้ชเ้ครื�องหมายการคา้และความช่วยเหลือทางเทคนิค 

 คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชั �น จาํกดั 
 วตัถุประสงค ์ เพื�อใหสิ้ทธิในการผลิต การใช ้และการขายผลิตภณัฑ ์รวมถึงการใหใ้ช ้

เครื�องหมายการคา้ “พเีจน้” แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 
 ระยะเวลา  1 ปี เริ�ม 1 มิถุนายน 2531  (ขยายระยะเวลาแบบปีต่อปีและมฉีบบัแกไ้ข

ลงวนัที� 1 กุมภาพนัธ ์2536) 

1.2) สญัญากจิการร่วมคา้ไทยพีเจน้ 
 คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชั �น จาํกดั 
 วตัถุประสงค ์ เพื�อจดัตั9งบริษัท ไทย พีเจน้ จาํกดั เพื�อประกอบกิจการผลิต และจาํหน่าย

สินคา้ประเภทผลิตภณัฑจ์ุกซิลิโคนสาํหรบัขวดนมเด็กภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ 
 ระยะเวลา  เริ�ม 19 มิถุนายน 2533  

1.3) สญัญากจิการร่วมคา้พเีจน้ อินดสัทรีส ์
 คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชั �น จาํกดั 
 วตัถุประสงค ์ เพื�อจดัตั9งบริษัท พเีจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อประกอบกิจการ

ผลิตและจาํหน่ายแผ่นเช็ดทาํความสะอาดและแผ่นอนามยัสาํหรบัซบันํ9านม 
 ระยะเวลา  เริ�ม 20 กุมภาพนัธ ์2539 
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2)  สญัญาเกี�ยวกบัผลิตภณัฑพ์ลาสติก และบรรจุภณัฑ ์
2.1) สญัญากจิการร่วมคา้โยชิโน มุง่พฒันา 

 คู่สญัญา บริษัท / โยชิโน โคเคียวโซ/โนมรูะจิมูโช 
 วตัถุประสงค ์ เพื�อจดัตั9งบริษัท โยชิโน มุง่พฒันา (ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อประกอบ

กจิการผลิต จาํหน่าย และส่งออกสินคา้ประเภทผลิตภณัฑพ์ลาสติกโดยรวม
ถึงสเปรยท์ี�ใชพ่้นนํ9าและของเหลว และประกอบกจิการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง 

 ระยะเวลา  เริ�ม 2 ธนัวาคม 2537 

2.2) สญัญาการแต่งตั9งเป็นตวัแทนจาํหน่าย และบนัทึกแกไ้ขสญัญาแต่งตั9งเป็นตวัแทนจาํหน่าย 
 คู่สญัญา บริษัท / โยชิโน โคเคียวโช / YMP 
 วตัถุประสงค ์ แต่งตั9งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ที�มีลิขสิทธิ�ที� YMP ผลิตแต่เพยีงผูเ้ดียวใน

ประเทศไทย 
 ระยะเวลา  เริ�ม 1 มกราคม 2545 และ 1 มกราคม 2557 

2.3) สญัญาส่งมอบวตัถุดิบ และบนัทึกแกไ้ขสญัญาส่งมอบวตัถุดิบ 
 คู่สญัญา บริษัท / YMP 
 วตัถุประสงค ์ เพื�อความคล่องตวัในการปฏิบตัิงาน 
 ระยะเวลา  เริ�ม  1 มกราคม 2557 
 

3) สญัญาจดัจาํหน่ายอื�นๆ 
3.1) สญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้ 

  คู่สญัญา  Jordan Asia Pacific SDN BHD 
 วตัถุประสงค ์ จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรงสีฟัน และไหมขดัฟัน ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ 

Jordan จดัจาํหน่ายภายในประเทศไทยเทา่นั9น 
  ระยะเวลา  3 ปี เริ�ม 1 มิถุนายน 2555 (ต่ออายุครั9งต่อไปทุก 3 ปี) 

3.2) สญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้ 
คู่สญัญา  Splash About International LTD. 
วตัถุประสงค ์ จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑชุ์ดวา่ยนํ9าทารกและเด็กเล็ก ภายใตเ้ครื�องหมาย

การคา้ Splash About จดัจาํหน่ายภายในประเทศไทยเทา่นั9น 
ระยะเวลา 5 ปี เริ�มสญัญา 1 พฤศจิกายน 2557 (สิ9 นสุด 31 ตุลาคม 2562) 

3.3) สญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้ 
คู่สญัญา  Peachy Village LTD. 
วตัถุประสงค ์ จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารและขนมสาํหรบัเด็กเล็ก ภายใตเ้ครื�องหมาย

การคา้ Peachy  จดัจาํหน่ายภายในประเทศกมัพชูาเท่านั9น  
ระยะเวลา 3 ปี เริ�มสญัญา 1 พฤศจิกายน 2557 (สิ9 นสุด 31 ตุลาคม 2562) 
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3.4) สญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้ 
คู่สญัญา  Jas Quality Company Limited 
วตัถุประสงค ์ จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพผูใ้หญ่ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “Mumu” 

ภายในประเทศไทย สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัร
กมัพชูา และสาธารณรฐัแหง่สหภาพพมา่ 

ระยะเวลา 3 ปี เริ�มสญัญา 1 กนัยายน 2558 (สิ9 นสุด 31 สิงหาคม  2561) 

3.5) สญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้ 
คู่สญัญา  Yalee Herb Company Limited 
วตัถุประสงค ์ จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑย์าสีฟันภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “Tree Herb” 
ระยะเวลา 3 ปี เริ�มสญัญา 1 เมษายน 2559 (สิ9 นสุด 31 มนีาคม  2562) 

3.6) สญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้ 
คู่สญัญา  Thai Forest Products Company Limited 
วตัถุประสงค ์ จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ยมผลไมภ้ายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “Forest 

Products” 
ระยะเวลา 3 ปี เริ�มสญัญา 1 กุมภาพนัธ ์2560 (สิ9 นสุด 31 มกราคม  2563) 

3.7) สญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้ 
คู่สญัญา  T. Man Pharma Company Limited 
วตัถุประสงค ์ จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑย์า วติามิน  แผ่นลดไข ้สเปรยป์รบัอากาศภายใต้

เครื�องหมายการคา้ “ไอยรา” “ไวตา้ซี” “ม็อซซี�การด์” “โพล่าร”์ และ  
“ด็อกเตอรเ์ทมป์” 

ระยะเวลา 3 ปี เริ�มสญัญา 1 เมษายน 2560 (สิ9 นสุด 31 มนีาคม  2563) 

3.8) สญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้ 
คู่สญัญา  Nicko Jeep Manufacture SDN BHD 
วตัถุประสงค ์ จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์นมหวาน ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “Big Foot”  
ระยะเวลา 3 ปี เริ�มสญัญา 1 เมษายน 2560 (สิ9 นสุด 30 มนีาคม  2564) 

3.9) สญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้ 
คู่สญัญา  Bio-Woman Company Limited 
วตัถุประสงค ์ จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑบ์าํรุงเสน้ผม ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “Plante” 

และ “Bio-Woman” ในประเทศไทย สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และราชอาณาจกัรกมัพชูา 

ระยะเวลา 3 ปี เริ�มสญัญา 1 ตุลาคม 2560 (สิ9 นสุด 30 กนัยายน  2563) 
4) สญัญาอื�นๆ 

 คู่สญัญา บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 วตัถุประสงค ์ บริหารคลงัสินคา้ 
 ระยะเวลา  เริ�ม 15 มีนาคม 2559 
 



 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) สิ� นสุดวนัที# $� ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 
 
หน้า 36 ของ 109  

 

 

 

5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 
 

สรุปคดีและขอ้พิพาททางกฎหมายของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี9  
 

1) กรกฎาคม 2554 อดีตพนักงานของบริษัทฯ ไดย้ื�นคาํฟ้องต่อศาลแรงงานกลาง กล่าวหาว่าบริษัทฯ ละเมิด
สัญญาจา้งงานและเรียกรอ้งค่าเสียหายเป็นจํานวนเงินประมาณ 8 ลา้นบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 20 มีนาคม 
2556 ศาลแรงงานกลางไดม้คีาํพพิากษาใหย้กฟ้อง และเมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2556 พนักงานดงักล่าวได้
ยื�นอุทธรณค์าํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา แต่ศาลฎีกาไดพ้ิพากษายกอุทธรณข์องโจทกเ์มื�อเดือนมถุินายน 
2560 บริษัทฯ จึงไมม่ภีาระหนี9 สินจากคดีดงักล่าว 

2) ในเดือนเมษายน 2555 บรษัิทไมเ่กี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�งไดย้ื�นฟ้องต่อศาล โดยกล่าวหาวา่บริษัทฯ ไม่ปฏิบติั
ตามสญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้และเรียกรอ้งค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 87 ลา้นบาท บริษัทฯ ได้
ดาํเนินการฟ้องแยง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าวและฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 196 ลา้น
บาท  
เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2557 ศาลชั9นตน้ไดมี้คาํพพิากษาใหบ้ริษัทฯ ชาํระเงินจาํนวนประมาณ 6 ลา้น
บาท พรอ้มดอกเบี9 ยในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีใหแ้กโ่จทกนั์บแต่วนัที� 4 สิงหาคม 2554 เป็นตน้ไปจนกว่า
จะชาํระหนี9 เสร็จ  
เมื�อวนัที� 8 กนัยายน 2557 บริษัทฯ ไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และเมื�อวันที� 28 มิถุนายน 2559 
ศาลอุทธรณ์ไดม้ีคาํพิพากษาเป็นไปตามคาํพิพากษาศาลชั9นตน้ ต่อมาเมื�อวนัที� 18 พฤศจิกายน 2559 
บริษัทฯ ได้ยื�นฎีกาต่อศาลฎีกาเพื�อฟ้องว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจัดจําหน่ายสินคา้ และตอ้งชําระ
ค่าเสียหายใหแ้ก่บริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 196 ลา้นบาท เพราะเห็นว่าศาลอุทธรณ์ยงัมิไดนํ้าประเด็น
สาํคญัที�เป็นประโยชน์กบับริษัทฯ ซึ�งไดโ้ตแ้ยง้ไวใ้นคาํอุทธรณข์องบริษัทฯ มาพิจารณาพิพากษา ในขณะนี9
คดียงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา  
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6. ขอ้มูลทั #วไปและขอ้มูลสาํคญัอื#นๆ  
 
ชื�อบริษัทที�ออกหลกัทรพัย ์: บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชั �นแนล จาํกดั (มหาชน)  

(MOONG) 
ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกจิจดัจาํหน่ายและเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค   
ที�ตั9งสาํนักงานใหญ่ : ชั9น 18 – 19 อาคารทศพลแลนด ์4  
                                          เลขที� 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด  

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
ที�ตั9งคลงัสินคา้  : เลขที� 444/11 หมู ่7 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 
เลขทะเบยีนบริษัท : 0107551000274 
โฮมเพจ   : www.moongpattana.com  
                                         www.pigeonlittlemomentsclub.com 
    www.moong-shop.com 
โทรศพัท ์  : +66 2 020 8999  
โทรสาร   : +66 2 020 8990 
ที�ตั9งโรงงานของบริษัทร่วม : บริษัท ไทยพเีจน้ จาํกดั  
    เลขที� 944 หมู่ที� 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารกัษ์ ตาํบลบางเสาธง  

กิ�งอาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
โทรศพัท ์  : +66 2 313 1625-7 
โทรสาร   : +66 2 313 1361 
 
นายทะเบียนหุน้บริษทั 
ชื�อบริษัท  : บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ที�ตั9งสาํนักงาน  : เลขที� 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก แขวง 

ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์           : +662 009 9000  
โทรสาร             : +662 009 9991 
 
ผูส้อบบญัชีบริษทั 
ชื�อบริษัท  : บริษัท สาํนักงาน อี วาย จาํกดั 
ที�ตั9งสาํนักงาน : เลขที� 193/136-137 อาคารเลครชัดา ชั9น 33 ถนนรชัดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์           : +662 264 9090 
โทรสาร              : +662 264 0789-90 
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ขอ้มูลการถือหุน้ของบริษัทในบริษัทอื#น 
 
ชื�อหลกัทรพัย ์     : บริษัท ไทยพเีจน้ จาํกดั (TP) 
ที�ตั9งสาํนักงาน  : เลขที� 944 หมู่ที� 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารกัษ์ ตาํบลบางเสาธง  
    กิ�งอาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
จาํนวนหุน้ : 573,400 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 47 ของทุนจดทะเบยีน 1,220,000 หุน้                     

มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 
 
ชื�อหลกัทรพัย ์     : บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (PIT) 
ที�ตั9งสาํนักงาน : เลขที� 700/103 หมู ่1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตาํบลบา้นเก่า 

อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี
จาํนวนหุน้ : 360,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 2.5 ของทุนจดทะเบยีน 14,400,000 หุน้                       

มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
 
ชื�อหลกัทรพัย ์     : บริษัท โยชิโน มุง่พฒันา (ประเทศไทย) จาํกดั (YMP) 
ที�ตั9งสาํนักงาน  : เลขที� 103/1 หมู่ที� 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์ถนนบางนา-ตราด กม. 36  

ตาํบลบางสมคัร อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 
จาํนวนหุน้ : 180,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 6 ของทุนจดทะเบยีน 3,000,000 หุน้                             

มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 
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คู่คา้หลกั 

พีเจน้ คอรป์อเรชั #น ประเทศญี#ปุ่ น 

 พีเจน้ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จาํหน่าย นําเขา้และส่งออกผลิตภณัฑส์าํหรับทารกและเด็ก ผลิตภณัฑ์
สําหรับมารดาและผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือน และอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงจัดตั9งศูนย์
สุขภาพจิตเด็กดว้ย 
 นับแต่ก่อตั9งพีเจน้ในปี ค.ศ. 1957 พีเจน้มุ่งดาํเนินธุรกิจตามปรัชญาขององคก์ร “รกั” โดยการจดัหา
ผลิตภณัฑแ์ละบริการที�นําความสุข ความยินดี และแรงบนัดาลใจสู่ทารกและครอบครัวทั �วโลกมากว่า 50 ปี  
พีเจน้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื�องเคียงคู่ไปกับทารก ปัจจุบันพีเจน้มุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
อุปกรณ์เสริมพฒันาการสําหรับทารก รวมถึงกลไกความชราดว้ย ผลิตภัณฑข์องพีเจน้มีความหลากหลาย
รองรบัตั9งแต่การตั9งครรภ ์การคลอดบุตร การเลี9 ยงดูทารก และการดูแลผูสู้งอายุ เพื�อช่วยคลายความกงัวลและ
เติมเต็มการใชช้ีวิตใหแ้ก่ลูกคา้ และจะมุ่งดาํเนินธุรกิจเพื�อยกระดับคุณค่าของพีเจน้ใหเ้ป็น “Global Number 
One” ของผูผ้ลิตสินคา้ทารกและเด็กต่อไป 
 
บริษัท ไทยพีเจน้ จาํกดั หรือ TP 

 TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภณัฑพ์ลาสติกสาํหรบัเด็ก ภายใตต้ราสินคา้ 
“PIGEON” โดยไดร้บัอนุญาตจากบริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชั �น ประเทศญี�ปุ่ นใหเ้ป็นผูผ้ลิตขวดนม จุกนม และ
ผลิตภณัฑพ์ลาสติกของพีเจน้อย่างเป็นทางการ จุกนมซิลิโคนที� TP ผลิตและจาํหน่ายมีหลายแบบและหลาย
ขนาดตามที�พีเจน้ คอรป์กาํหนด อาทิเช่น จุกนม ซิลิโคนคลาสสิค จุกนมซิลิโคนแบบ Dome จุกนมเสมอืนการ
ใหน้มมารดาและจุกนมเสมอืนการใหน้มมารดามนิิ  
 สาํหรบัขวดนมเป็นพลาสติกประเภท PP (Polypropylene) และ PPSU (Polyphenylsulfone) สามารถผลิต
ขวดนมไดค้รบทุกขนาด ซึ�งวตัถุดิบถูกกาํหนดและนําเขา้มาจากต่างประเทศโดยตรงดว้ยคุณภาพระดบั FOOD 
GRADE ซึ�งมคีวามปลอดภยัไรส้ารพษิที�เป็นอนัตรายต่อเด็กทารก มกีระบวนการผลิตที�สะอาดไดม้าตรฐานดว้ย
เครื�องจกัรทนัสมยัจากต่างประเทศ โดยมพีนักงานผูเ้ชี�ยวชาญในแต่ละกระบวนการ รวมถึงการผลิตทุกขั9นตอน
จะมกีารป้องกนัฝุ่นละออง ตรวจสอบคดัเลือกผลิตภณัฑที์�มีคุณภาพไรร้อยตาํหนิและตรวจสอบขนาด ปริมาตร 
ความคงทนแข็งแรงดว้ยกระบวนการตรวจสอบที�ไดต้ามมาตรฐาน PQS (Pigeon Quality Standard) ที�ละเอียด
ทุกขั9นตอน  
 จุกนมพีเจน้ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน มอก.(มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม) ของประเทศไทย และ
ไดร้บัมาตรฐาน JIS (Japan Industrial Standard) ซึ�งเป็นมาตรฐานหลักที�ทางญี�ปุ่ นใชใ้นการตรวจสอบ
มาตรฐานของขวดนมและจุกนมรวมถึงสินคา้อื�นๆ 
 ในปัจจุบนัมาตรฐาน JIS นี9  ทางรฐับาลญี�ปุ่นไดร้่วมกาํหนดกบับริษัทพีเจน้ คอรป์ซึ�งถือไดว้่าเป็นผูบุ้กเบิก
ผลิตภณัฑ์กลุ่มนี9 เป็นรายแรกในญี�ปุ่ น ดว้ยกระบวนการผลิตและการจัดการที�ไดม้าตรฐาน TP จึงไดร้ับ
ใบรบัรองดงันี9  
• ISO 14001: TP ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม จาก MASCI ตั9งแต่ปี 2551 ปัจจุบนัเป็น 

Version 2015  
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• ISO 9001: TP ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการคุณภาพ จาก MASCI ตั9งแต่ปี 2551 ปัจจุบนัเป็น 
Version 2015 

• GMP: TP ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการสุขลกัษณะที�ดีในสถานประกอบการ จาก MASCI ตั9งแต่ปี 
2553 ถึงปัจจุบนั 

• TIS 18001 และ OHSAS 18001: TP ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
จาก MASCI ตั9งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบนั 

• TLS 8001–2010: TP มาตรฐานแรงงานไทย จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ตั9งแต่ปี 2556 
ถึงปัจจุบนั 

• ISO50001: TP ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการพลงังาน จาก MASCI ตั9งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั 
• HALAL: TP ไดร้บัการรบัรองฮาลาลตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัสมุทรปราการ 

ตั9งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบนั 
• AEO (Authorized Export Operator): TP ไดร้บัการรบัรองจากกรมศุลกากร ในปี 2556 ถึงปัจจุบนั 
• TP ไดร้บับตัรส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม 2542 และ

วนัที� 22กรกฎาคม 2555 โดยไดร้บัอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธิ�ในที�ดินและยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบั
วตัถุดิบ 

รวมถึงรางวลัต่างๆ ดงันี9   
• CSR-DIW continuous และ Green Industry Level 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
• Thailand Quality Prize: junior จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี�ปุ่ น) 
• Zero Accident Campaign: Silver Level และสถานประกอบกจิการตน้แบบดีเด่นดา้นความปลอดภยัระดบั 

ประเทศจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
 
บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ PIT  

บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ PIT เป็นบริษัทร่วมทุนระหวา่งบริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชั �น 
จากประเทศญี�ปุ่ น และบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) ผลิตภณัฑห์ลกัที� PIT ผลิตแบง่ได ้ 
2 ประเภท ไดแ้ก ่ 
1.  ผา้เช็ดทาํความสะอาดผิวเป็นผา้ใชท้าํความสะอาดผิวบนใบหนา้ แขนและส่วนต่างๆ ของร่างกายทารกและ

ผูใ้หญ่ เนื9 อผา้มีความหนาและนุ่มพิเศษ เช็ดได้บ่อยเท่าที�ตอ้งการ ผา้เช็ดทําความสะอาดปราศจาก
แอลกอฮอลแ์ละนํ9าหอม นอกจากนี9  ยงัมแีบบผา้ทากนัยุงบรรจุในหอ่กะทดัรดัสะดวกสาํหรบัพกพา  

2.  แผ่นซบันํ9านม เพื�อซึมซบันํ9านมใหค้วามกระชบัขณะสวมใส่ในทุกอิริยาบถ และยงัป้องกนันํ9านมซึมไหลออก
ทางดา้นขา้งมีเทปกาว 2 จุดป้องกนัการหลุดลื�นขณะสวมใส่ ผลิตจากวตัถุดิบที�ไดร้ับการวิจัยและคน้ควา้
จากบริษัท พเีจน้ คอรป์อเรชั �น ประเทศญี�ปุ่ น 

3.  นํ9ายาทาํความสะอาดจุกนมและขวดนมเป็นสูตรประสิทธิภาพยบัยั9งแบคทีเรีย 99.99% เพราะการลา้งขวด
นมดว้ยนํ9าเปล่าเพยีงอย่างเดียว หรือการใชผ้ลิตภณัฑล์า้งภาชนะทั �วไป ไมส่ามารถทาํความสะอาดคราบนม 
หรือโปรตีนไดอ้ย่างหมดจด ผูเ้ชี�ยวชาญพีเจน้จึงไดค้ิดคน้สูตรยบัยั9งแบคทีเรียที�ประสิทธิภาพเขา้ถึงการทาํ
ความสะอาดอย่างแทจ้ริงและยงัอ่อนละมุนต่อสุขภาพของลูกนอ้ย 
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 PIT เป็นฐานผลิตผา้เช็ดทาํความสะอาดผิว แผ่นซบันํ9านมมารดา และนํ9ายาทําความสะอาดจุกนมและ
ขวดนม โดยไดร้บัอนุญาตอย่างเป็นทางการจากพีเจน้ คอรป์ ประเทศญี�ปุ่ น ทั9งนี9  บริษัทเป็นตวัแทนจาํหน่าย
ผลิตภณัฑข์อง PIT แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

PIT ไดร้ับรางวลัสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ต่อเนื�องติดต่อกนั 16 ปีซอ้น จากกระทรวง
แรงงานและในปี 2558 ทาง PIT ไดร้บั AEO Certificate (Authorized Export Operator) รบัรองจากกรม
ศุลกากรว่าเป็นผูส่้งออกที�มคีวามน่าเชื�อถือไดใ้นระบบรกัษาความปลอดภยัจนถึงมอืลูกคา้ปลายทาง 
 
บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ YMP  

บริษัท โยชิโน มุง่พฒันา (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ YMP เป็นบริษัทร่วมทุนระหวา่ง 3 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท 
โยชิโน โคเคียวโช (ประเทศญี�ปุ่ น) บริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศญี�ปุ่ น) และบริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชั �น
แนล จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลิตสินคา้ประเภทบรรจุภณัฑพ์ลาสติก ชิ9 นส่วน ส่วนประกอบและอะไหล่ที�
เป็นพลาสติก เพื�อจําหน่ายทั9งภายในและต่างประเทศ  เช่น หวัฉีดนํ9า หวัปัU ม ขวดแชมพู เป็นตน้ YMP มี
เครื�องจกัรอุปกรณที์�มีเทคโนโลยีการผลิตชั9นสูง มีทีมงานประกอบดว้ยฝ่ายผลิต ฝ่ายประกอบ ฝ่ายตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจดัส่ง และฝ่ายบริการลูกคา้ในระดบัมืออาชีพ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ตาม
มาตรฐานสากลโลก โดยในปี 2557 ที�ผ่านมา YMP ไดข้ยายโรงงานเพื�อขยายกาํลงัการผลิตเพื�อรองรบัคาํสั �งซื9 อ
ของลูกคา้ที�เพิ�มขึ9 นและในปี 2558 ก็ไดม้กีารลงทุนเพิ�มเครื�องจกัรมูลค่าประมาณ 144 ลา้นเยน นําเขา้มาจาก
ญี�ปุ่ นเพื�อรองรบัการผลิตใหก้บัลูกคา้ โดยปี 2558 มีการติดตั9งเครื�องจักรและปรบัปรุงพื9 นที�ของโรงงาน ซึ�งใช ้
งบประมาณไปประมาณ 52 ลา้นบาท ทั9งนี9  บริษัทเป็นตวัแทนการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง YMP แต่เพียงผู ้
เดียวในประเทศไทย 
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สว่นที# 2 
การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

7. ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้     

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้  

          ณ วนัที� 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 90,000,000 บาท ประกอบดว้ย                 
หุน้สามญั 900,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเป็นทุนเรียกชาํระแลว้ทั0งหมด 90,000,000 บาท  

 ณ วนัที� 29 สิงหาคม 2551 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั0งที� 5/2551 ไดม้ีมติพิจารณาแปลง
มูลค่าหุน้ที�ตราไวจ้ากมูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท และอนุมติัใหบ้ริษัทจดัสรรหุน้เพิ�มทุน
จาํนวน 30,000,000 หุน้ เพื�อเสนอขายใหก้บัประชาชน    

 ณ วนัที� 29 กนัยายน 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 120,000,000 บาท ประกอบดว้ย               
หุน้สามญัจาํนวน 120,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกชาํระแลว้ทั0งหมด 
120,000,000 บาท 

ณ วนัที� 11 พฤษภาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบยีนจาํนวน 200,000,000 บาท ประกอบดว้ย               
หุน้สามญัจาํนวน 200,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกชาํระแลว้ทั0งหมด 
120,000,000 บาท 

ณ วนัที�  8 กรกฎาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบยีนจาํนวน 200,000,000 บาท ประกอบดว้ย               
หุน้สามญัจาํนวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกชาํระแลว้ทั0งหมด 
144,156,724 บาท 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิครั0งที� 1 ไดใ้ชสิ้ทธิซื0 อหุน้สามญัรวมเป็น             
จาํนวน 59,060 บาท โดยบริษัทไดจ้ดัสรรหุน้สามญัจาํนวน 59,060 บาท มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาทและ 
จดทะเบียนการชําระค่าหุน้ดังกล่าวเมื�อวันที� 11 มกราคม 2559 ทําใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียน 
200,000,000 บาทประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 200,000,000 หุน้มลูค่าตราไวหุ้น้ละ1 บาทและเป็นทุน
เรียกชาํระแลว้ทั0งหมด144,215,784บาท 

ณ วนัที� 9 พฤษภาคม 2559 ไดม้ีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 200,000,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 167,999,968 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที�ยงั
ไม่ไดจ้ําหน่าย จาํนวน 32,000,032 หุน้ และเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 45,489,020 บาท 
จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 167,999,968 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม ่จาํนวน 213,488,988 บาท  

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2559 มีการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จาํนวน 
1,606,914 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,616,647 หุน้ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ (ใบสําคญัแสดง
สิทธิ: หุน้) 1 : 1.00606 ที�ราคาใชสิ้ทธิ  1.00 บาท/หุน้ และไดจ้ดทะเบียนชาํระค่าหุน้ดงักล่าวเมื�อวนัที� 20 
กรกฎาคม 2559 ทาํใหบ้ริษัทมีทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ทั0งหมด 145,832,431 บาท 

ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2559 มีการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ESOP-W) จาํนวน 124,000 
หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 124,000 หุน้ อตัราใชสิ้ทธิ (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ: หุน้) 1 : 1 ที�ราคาใช ้
สิทธิ  3.80 บาท/หุน้ และมีการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จาํนวน10,698,615 หน่วย 
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แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,763,443 หุน้ อตัราใชสิ้ทธิ (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ: หุน้) 1 : 1.00606 ที�ราคา
ใชสิ้ทธิ  1.00 บาท/หุน้ และไดจ้ดทะเบียนชาํระค่าหุน้ดงักล่าวเมื�อวนัที� 9 มกราคม 2560 ทาํใหบ้ริษัทมทุีน
จดทะเบียนชาํระแลว้ทั0งหมด 156,719,874 บาท 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จาํนวน 8,475,764 
หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 8,539,327 หุน้ อตัราใชสิ้ทธิ 1 : 1.00750 ที�ราคาใชส้ิทธิ 1.00 บาท/หุน้ 
และไดจ้ดทะเบียนชาํระค่าหุน้ดงักล่าว เมื�อวนัที� 6 กรกฎาคม 2560 ทาํใหบ้ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้
ทั0งหมด 165,259,201 บาท 

ณ วนัที� 29 ธันวาคม 2560 มีการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ESOP-W) จาํนวน 250,000 
หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 250,000 หุน้ อตัราใชสิ้ทธิ (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ : หุน้) 1 : 1 ที�ราคาใชส้ิทธิ 
3.80 บาท/หุน้ และมีการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จาํนวน 579,200 หน่วย  แปลงเป็น
หุน้สามญัจาํนวน 583,543 หุน้ อตัราใชสิ้ทธิ (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ : หุน้) 1 : 1.00750 ที�ราคาใชส้ิทธิ 1.00 
บาท/หุน้ และไดจ้ดทะเบียนชาํระค่าหุน้ดงักล่าว เมื�อวนัที� 5 มกราคม 2561 ทาํใหบ้ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชาํระ
แลว้ทั0งหมด 166,092,744 บาท  

7.2 ผูถื้อหุน้ 

 1.  ผูถ้ือหุน้ที#ถือหุน้สูงสุด 20 รายแรก ณ วนัที# 29 ธนัวาคม 2560  

ลาํดบั ชื#อ-นามสกุล  จาํนวนหุน้  รอ้ยละ 
1 นายสุเมธ  เลอสุมติรกุล 90,826,744  54.96% 
2 นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล 7,767,062  4.70% 
3 นายสุธีร ์ เลอสุมติรกุล 7,265,938  4.40% 
4 นายสรพนัธ ์ เลอสุมติรกุล 7,165,938  4.34% 
5 น.ส.จนัทรวรรณ  จรูญธรรม 2,495,000  1.51% 
6 นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม 2,241,939  1.36% 
7 น.ส.หทยัรตัน์  แซ่จง 2,003,600  1.21% 
8 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั   1,889,800  1.14% 
9 นายพรชยั  งามมณีวฒัน์ 1,620,000  0.98% 

10 นายพรชยั  ตนุภทัรชยั 1,386,236  0.84% 
11 นายไพสิฐ  ตั0งววิฒัน์วงศ ์ 1,222,226  0.74% 
12 นายเฉลิมชยั  เอี�ยมชีรางกูร 1,183,900  0.72% 
13 นายจิตติ  มกรามณี 1,002,000  0.61% 
14 นางขนัทอง  อุดมมหนัติสุข 900,000  0.54% 
15 นายพรีเจต  สุวรรณนภาศรี 867,900  0.53% 
16 นายธีระวุฒิ  เจือณรงคฤ์ทธิT 850,000  0.51% 
17 นายธวชัชยั  ศรีราม 757,100  0.46% 
18 นายโกญจนาท  ลีเลิศปัญญา 620,000  0.38% 
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ลาํดบั ชื#อ-นามสกุล  จาํนวนหุน้  รอ้ยละ 
19 นางสาวมะลิวรรณ  นภดลสทา้น 617,826  0.37% 
20 นางสาวธนพร  ปรีชาธนโชติ 572,020  0.35% 

  รวมหุน้ของผูถื้อหุน้ 20 รายแรก 133,255,229  80.63% 
  รวมทั�งหมด 165,259,201  100.00% 

2.  ผูถ้ือหุน้ที#เป็นกรรมการและผูบ้ริหารบริษัท 

ชื#อ-นามสกุล 
ปี 2560 ปี 2559 เปลี#ยนแปลง

ระหว่างปี 
2559-2560 จาํนวนหุน้ รอ้ยละ จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 

คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล 90,826,744  54.96% 86,501,926 59.32% 4,324,818  

คุณละเอียด ว่องวงศภ์พ 12,000  0.01% 12,000 0.01% -   

คุณมานิต  เจียรดิฐ -             -   -              -   -   

คุณเทวญั  อุทยัวฒัน์ -             -   -              -   -   

คุณสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม 2,241,939  1.36% 1,920,000 1.32% 321,939  

คุณสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ 420,000  0.25% 200,000 0.14% 220,000  

คุณเมธิน  เลอสุมิตรกุล 7,767,062  4.70% 6,780,000 4.65% 987,062  

คุณภทัยา  เทวธีระรตัน์ -             -   -              -   -   

คุณทินารมย ์ชีวินวิวฒัน์ -             -   -              -   -   

คุณอนุศาสตร ์สระทองเวียน -             -   -              -   -   

รวมหุน้กรรมการและผูบ้รหิาร 101,267,745  61.28% 95,413,926 65.43% 5,853,819  

 
$. สดัส่วนและการกระจายการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที# 29 ธนัวาคม 2560 

1.  ผูถื้อหุน้ที�ถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 0.5 มจีาํนวน 16 ราย จาํนวนหุน้ 130,688,283 หุน้  
คิดเป็นรอ้ยละ 79.08 แบ่งเป็น 

นิตบุิคคล บุคคลธรรมดา 

จาํนวนราย จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ จาํนวนราย จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

1 1,889,800 1.14 15 128,798,483 77.94 
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2. ผูถื้อหุน้ที�ถือหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 แต่ไมต่ํ �ากวา่หนึ�งหน่วยซื0 อขาย มจีาํนวน 1,615 ราย 
จาํนวนหุน้ 34,569,074 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20.92 แบ่งเป็น 

นิตบุิคคล บุคคลธรรมดา 

จาํนวนราย จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ จาํนวนราย จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

8 409,100 0.25 1,607 34,159,974 20.67 

3. ผูถื้อหุน้ที�ถือหุน้ตํ �ากวา่หนึ�งหน่วยซื0 อขาย มีจาํนวน 137 ราย จาํนวนหุน้ 1,844 หุน้ คิดเป็น                 
รอ้ยละ 0.00 แบ่งเป็น         

นิตบุิคคล บุคคลธรรมดา 

จาํนวนราย จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ จาํนวนราย จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

0 0 0 137 1,844 0 

ที�มา รายงานการกระจายการถือหุน้ โดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั                        
เมื�อวนัที� 29 ธนัวาคม 2560 

 

7.$  การออกหลกัทรพัยอื์#น 

 1. ใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซื� อหุน้สามญัของบริษัท ครั�งที# 1 (MOONG-W1) 

บริษัทฯ ไดอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0 อหุน้สามญัของบริษัท ครั0งที� 1 (MOONG-
W1) เมื�อวนัที� 2 มิถุนายน 2558 จาํนวน 23,999,984 หน่วย ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรา 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั0งที� 1  
โดยมีอายุใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ซื0 อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ที�ราคาใช ้
สิทธิ 1.00 บาท ทั0งนี0  บริษัทฯ ไดส้ํารองหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 23,999,984 หุน้ (มูลค่าที�ตราไว ้
หุน้ละ 1.00 บาท) เพื�อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั0งที� 1 

ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั0งที� 1 สามารถใชสิ้ทธิครั0งแรกไดใ้นวันทําการสุดทา้ยของเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ�งตรงกบัวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และสามารถใชสิ้ทธิในครั0งต่อๆ ไปได้
ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดง
สิทธิ ครั0งที� 1 ส่วนวนัใชสิ้ทธิครั0งสุดทา้ย คือ วนัครบกาํหนดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ครั0งที� 1  
ในวนัที� 1 มถุินายน พ.ศ. 2561 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0 อหุน้สามญัของบริษัท ครั0งที� 1 
(MOONG-W1) คงเหลือจาํนวน 2,423,691 หน่วย และมีจาํนวนหุน้รองรบัการเพิ�มทุนคงเหลือเท่ากบั 
2,535,509 หุน้  
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ทั0งนี0  บริษัทฯ มกีารปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้กาํหนดสิทธิฯ ดงันี0  

ปี 2560 2559 2558 

อตัราการใชสิ้ทธิ 1 : 1.00750 1 : 1.00606 1 : 1.00 

2. ใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซื� อหุน้สามญัของบริษัทที#ออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร
และพนกังานของบริษทั (MOONG-ESOP) 

บริษัทฯ ไดอ้อกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื0 อหุน้สามญัของบริษัทใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ  (MOONG-ESOP) เมื�อวันที� 31 ตุลาคม 2559 จํานวน 
2,000,000 หน่วย ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เมื�อวนัที� 25 เมษายน พ.ศ. 
2559 และมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ซื0 อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ที�ราคาใชส้ิทธิ 3.80 บาท และมีอายุ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5 ปี ทั0งนี0  บริษัทฯ ไดส้าํรองหุน้สามญัจาํนวนไมเ่กิน 2,000,000 หุน้ (มลูค่าที�
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) เพื�อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0 อหุน้สามญัของบริษัทที�
ออกและเสนอขายใหแ้กก่รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท (MOONG-ESOP) 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิครั0งแรกไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2559 ซึ�งตรงกบัวนัที� 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และสามารถใชสิ้ทธิในครั0งต่อๆ ไปไดทุ้กวนัทาํการ
สุดทา้ยของเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนวนัใชสิ้ทธิครั0ง
สุดทา้ย คือ วนัครบกาํหนดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั0งที� 1 ในวนัที� 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื0 อหุน้สามัญของบริษัทฯ 
(MOONG-ESOP) คงเหลือจํานวน 1,626,000 หน่วย และมีจํานวนหุน้รองรบัการเพิ�มทุนคงเหลือ
เท่ากบั 1,626,000 หุน้  

7.4 นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กาํหนดใหจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไมต่ํ �ากว่ารอ้ยละ 
50 ของกาํไรสุทธิ (เฉพาะกจิการ) หลงัจากหกัภาษีและเงนิทนุสาํรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี เงินปันผลจ่าย
อาจเปลี�ยนแปลงไดข้ึ0 นอยู่กบัผลการดาํเนินงาน แผนขยายธุรกจิ การลงทุน สภาพคล่อง และความจาํเป็นต่างๆ 
ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการพิจารณาตามที�เห็นสมควร และเสนอ 
ที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ�งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอาํนาจอนุมติัให ้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้รายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

ปี 2560 2559 2558 

เงินปันผลจา่ยต่อหุน้ 0.18 0.15 0.30 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (%) 3.22 3.09 5.10 
อตัราการจา่ยเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ(เฉพาะกิจการ) 0.95 1.07 1.42 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 
 

ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2560 โครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษัทฯ ประกอบดว้ย 

• คณะกรรมการ  

• คณะกรรมการชุดย่อย จาํนวน 5  คณะ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการบริหาร 

• คณะกรรมอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยง  

• คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคม 
  

1.  โครงสรา้งองคก์ร 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจดัโครงสรา้งองคก์รและกลไกการบริหารงานภายใตห้ลักการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดี โดยผู้ถือหุน้แต่งตั0งบุคคลที�ตนไวว้างใจใหเ้ป็นกรรมการเพื�อใหม้ีบทบาทในการกํากับดูแลการ
บริหารงานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของบริษัท ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูม้ส่ีวนไดเ้สียอื�น  
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2. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งมคุีณสมบติัและไม่มีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะไดร้บัความ
ไวว้างใจใหบ้ริหารกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที�สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งมไีมน่อ้ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน เลือกตั0ง
โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของกรรมการทั0งคณะจะตอ้งมถิี�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร  

ปัจจุบนับริษัทฯ มกีรรมการรวม 7 คน ประกอบดว้ย 
� กรรมการอิสระ   จาํนวน  3   คน 
� กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 1   คน 
� กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร  จาํนวน  3   คน 

ชื#อ-นามสกุล ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 
1. นายสุเมธ  เลอสุมติรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 
2. นางละเอียด ว่องวงศภ์พ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

3. นายมานิต เจยีรดิฐ ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

4. นายเทวญั อุทยัวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

5. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม กรรมการ กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 
6. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ กรรมการ กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 
7. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล กรรมการ กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

กาํหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ปี 2560 

เพื�อใหก้รรมการทุกท่านสามารถจดัสรรเวลาเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยไดต้ามบทบาทและหนา้ที�ของตน เลขานุการบริษัทจึงไดแ้จง้กาํหนดการประชุมคณะกรรมการ ประจาํปี 
2560 ใหก้รรมการบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั0งที� 6/2559 นอกจากนี0  
ในปี 2560  กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้ริหารไดจ้ดัใหม้กีารประชุมระหว่างกนัเอง จาํนวน 1 ครั0ง โดยมีกาํหนดการ
ประชุม ดงันี0  

 ครั�งที# 1 ครั�งที# 2 ครั�งที# 3 ครั�งที# 4 ครั�งที# 5 

คณะกรรมการบริษัทฯ 27กุมภาพนัธ ์2560 3 พฤษภาคม 2560 2 สิงหาคม  2560 1 พฤศจิกายน 2560  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

22 กุมภาพนัธ ์2560 11 พฤษภาคม 2560 9 สิงหาคม  2560 8 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560* 

คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

27กุมภาพนัธ ์2560 
    

*เป็นการประชุมกรรมการที�ไม่มีผูบ้ริหาร 
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สรุปการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 

รายชื�อกรรมการ 

คณะ 
กรรมการ
บริษัทฯ 

รวม 4 ครั0ง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 5 ครั0ง 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 
รวม 12 

ครั0ง 

คณะอนุ 
กรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
รวม 1 ครั0ง 

คณะอนุ 
กรรมการ 

บริหารความ
เสี�ยง 

รวม 4 ครั0ง 

คณะอนุ 
กรรมการ 

สรา้งคุณค่า 
ร่วมในสงัคม 
รวม 4 ครั0ง 

1. นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล 4/4     - 
2. นางละเอียด วอ่งวงศภ์พ 4/4 5/5  1/1  - 
3. นายมานิต เจียรดิฐ 4/4 5/5  1/1  - 
4. นายเทวญั อุทยัวฒัน์ 4/4 5/5  1/1  - 
5. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม 4/4  12/12  4/4 - 
6. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ 4/4  12/12  4/4 4/4 
7. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล 4/4  12/12  4/4 4/4 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน
เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณด์า้นการเงินและบญัชีตามที�พระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกาํหนด และตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที� 29 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จาํนวน 3 คน ดงันี0  

ชื#อ-นามสกุล ตาํแหน่ง ความเชี#ยวชาญ 

1. นางละเอียด  วอ่งวงศภ์พ ประธานกรรมการ ดา้นบญัชีและการเงนิ 
2. นายมานิต  เจียรดิฐ กรรมการ ดา้นบญัชีและการเงนิ 
3. นายเทวญั  อุทยัวฒัน์ กรรมการ ดา้นกฎหมาย 

4. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน และประธาน
คณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

ณ วนัที� 29 ธนัวาคม 2560 คณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 
จาํนวน 3 คน ดงันี0  

ชื#อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นายมานิต  เจียรดิฐ ประธานกรรมการ 
2. นางละเอียด  วอ่งวงศภ์พ กรรมการ 
3. นายเทวญั  อุทยัวฒัน์ กรรมการ 
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5. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย กรรมการจํานวน 6 คน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการ
พิจารณาอนุมติั กาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามขอบเขตที�ไดร้ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ รวมทั0งมีหน้าที�กลั �นกรองเรื�องต่างๆ ที�จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อพิจารณาใหค้วาม
เหน็ชอบ 

ณ วนัที� 29 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย กรรมการ จาํนวน 6 คน ดงันี0  

ชื#อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม กรรมการ 
3. นางสาวภทัยา เทวธีระรตัน์ กรรมการ 
4. นายเมธิน  เลอสุมติรกุล กรรมการ 
5. นายทินารมภ ์ ชีวนิววิฒัน์ กรรมการ 
6. นายอนุศาสตร ์สระทองเวยีน กรรมการ 

6. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี#ยง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั0งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยตอ้งมจีาํนวนไมน้่อย
กวา่ 5 คน และอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท   

ณ วนัที� 29 ธนัวาคม 2560 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหาร 
จาํนวน 7 คน ดงันี0  

ชื#อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ กรรมการ 

3. นางสาวภทัยา  เทวธีระรตัน์ กรรมการ 

4. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล กรรมการ 

5. นายทินารมภ ์ชีวินวิวฒัน์ กรรมการ 

6. นายอนุศาสตร ์ สระทองเวียน กรรมการ 

7. นางศศิธร  เลอสุมิตรกุล กรรมการ 
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7. คณะอนุกรรมการสรา้งคณุค่าร่วมในสงัคม 

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคมโดยตอ้งมจีาํนวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และอยา่งน้อย 1 คนเป็น
กรรมการบริษัทฯ   

ณ วนัที� 29 ธนัวาคม 2560 คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคมประกอบดว้ย กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงาน จาํนวน 9 คน ดงันี0  

ชื#อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. คุณสุวรรณา โชคดีอนันต ์ ประธานกรรมการ 

2. คุณภทัยา  เทวธีระรตัน์ กรรมการ 

3. คุณเมธิน เลอสุมิตรกุล กรรมการ 

4. คุณพรพิมล  สุวรรณขจิต กรรมการ 

5. คุณจิตรนาถ  บวัเจริญ กรรมการ 

6. คุณธีระพงษ์  สงเคราะห ์ กรรมการ 

7. คุณมะลิวรรณ  เทียมทนั กรรมการ 

8. คุณศนัสินี  สุดบชูาศกัดิT กรรมการ 

9. คุณเพ็ญลกัษณ ์ จนัทรสุ์เทพ กรรมการ 

8. ผูบ้ริหาร 

รายชื�อผูบ้ริหาร ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีผูบ้ริหารรวม 6 คน ดงันี0  

ชื#อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
2. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม ประธานเจา้หนา้ที�บริหารรว่ม 
3. นางสาวภทัยา  เทวธีระรตัน์ ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชี 
4. นายเมธิน  เลอสุมติรกุล ผูอ้าํนวยอาวุโสการฝ่ายพฒันาธุรกจิและการตลาด 
5. นายทินารมภ ์ชีวนิววิฒัน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
6. นายอนุศาสตร ์ สระทองเวยีน ผูอ้าํนวยการฝ่ายการขาย 

9. ประธานเจา้หนา้ที#บริหาร 

ประธานเจา้หน้าที�บริหารมีอํานาจและหน้าที�เกี�ยวกบัการบริหารบริษัทตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย โดยเป็นผูก้าํหนดภารกิจ วตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกาํกบัดูแลการ
ดาํเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม 
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หนา้ที�และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

1) ดาํเนินการและ / หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ คุณค่า 
ที�มุง่หวงั และเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายที�ไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

2) ติดตามผลการดําเนินงานและความกา้วหน้า รวมทั0งรายงานผลการดําเนินงาน ปัญหาหรือ
อุปสรรคที�เกดิขึ0 นและแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบริหารทราบ 

3) พิจารณากาํหนดใหม้ีนโยบายและแนวปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ัปชั �น รวมถึงใหก้าร
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบติัดังกล่าว ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ
ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกจิ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมายอยู่เสมอ 

4) พิจารณากาํหนดใหม้ีการสื�อสารกบับุคลากรในองคก์รและผูที้�เกี�ยวขอ้งใหไ้ดท้ราบถึงนโยบาย 
และแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั �น 

5) พิจารณากาํหนดโครงสรา้งองคก์รและอตัรากาํลังคนประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
พจิารณา 

6) พิจารณาอนุมติัการว่าจา้ง แต่งตั0ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน 
โบนัสและสวัสดิการต่างๆ ของผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยกเวน้ตําแหน่งประธานเจา้หน้าที�
บริหารตอ้งพจิารณาอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

7) พิจารณาอนุมติังบประมาณโครงการผลิต และ / หรือการเป็นตวัแทนจาํหน่ายและจดัจาํหน่าย
สินคา้ใหม่ 

8) พิจารณาอนุมติัการซื0 อทรพัยสิ์นถาวรตามงบประมาณที�มีมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท 
และกรณีซื0 อทรพัยสิ์นนอกงบประมาณตอ้งไมเ่กนิ 5,000,000 บาท 

9) พิจารณาอนุมติัการจาํหน่าย การทาํลาย และการบริจาคทรพัยสิ์นถาวร รวมถึงทรพัยสิ์นอื�นใน
วงเงินไม่เกนิ 3,000,000 บาท 

10) พิจารณาอนุมัติค่าใชจ้่ายในการบริหารงานทุกประเภทตามงบประมาณวงเงินไม่เกิน 
5,000,000 บาท และกรณีซื0 อนอกงบประมาณตอ้งไมเ่กนิ 100,000 บาท 

11) พจิารณาอนุมติัค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายที�มมีลูค่าเกนิ 8,000,000 บาท  
12) พจิารณาอนุมติัเงนิยืมสาํรองของพนักงานที�มมีลูค่าเกนิ 200,000 บาท 
13) พจิารณาอนุมติัค่าใชจ้่ายการเดินทางปฏิบติังานในต่างประเทศของผูบ้ริหารและพนักงานของ

บริษัทฯ 
14) พจิารณาอนุมติัค่าเลี0 ยงรบัรองที�มมีลูค่าเกนิ 30,000 บาทต่อคราว 
15) พิจารณาอนุมติัการใหสิ้นคา้เพื�ออภินันทนาการ และสินคา้ตวัอย่างที�มีมูลค่าเกิน 10,000 

บาท 
16) ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

และปฏิบติัการใดๆ ตามที�กาํหนดโดยกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 
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นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�น 

คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บริหารดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�นได้
ไม่เกิน 3 บริษัท ทั0งนี0  ในกรณีบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ ประธานเจา้หน้าที�บริหารมีหน้าที�ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ หรือพิจารณาผูบ้ริหารที�มคุีณสมบติัเหมาะสมเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทนั0นได ้

10. เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตั0งเลขานุการบริษัทตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ เพื�อทาํหน้าที�ใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฏและระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีมติ
แต่งตั0งคุณภทัยา เทวธีระรตัน์ ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษัท ตั0งแต่วนัที� 8 สิงหาคม 2557   

คุณสมบติัของเลขานุการบริษัท 

1) มีความรอบรูแ้ละเขา้ใจในธุรกจิของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบังานเลขานุการบริษัท 
ไดแ้ก่ หน้าที�กรรมการ หน้าที�ของบริษัท และมีความรูด้า้นกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจนศึกษาหาความรูแ้ละติดตามขอ้มลู ข่าวสาร เพื�อพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างสมํ �าเสมอ 

2) ปฏิบัติหน้าที�ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับของบริษัทฯ ดว้ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
ซื�อสตัยสุ์จริต มุ่งมั �น ทุ่มเท และสนับสนุนการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยอยู่
ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกจิของบริษัทฯ 

3) ยึดมั �นในคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่กระทําการใดๆ อันจะก่อใหเ้กิด
ผลเสียต่อชื�อเสียงและภาพลกัษณข์องบริษัทฯ 

4) ไม่มุง่หวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกจิของบริษัทฯ รวมทั0งเกบ็รกัษาความลบัของบริษัทฯ 
ไดเ้ป็นอย่างดี 

5) มีมนุษยสัมพนัธ์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั0ง
ภายในและภายนอกบริษัทฯ  

 

ประวติัเลขานุการบริษัท 

นางสาวภทัยา  เทวธีระรตัน์ อายุ  55  ปี 

ประวตัิการศึกษา  
ปริญญาโท   สาขาบญัชีและบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
ปริญญาตรี   (เกยีรตินิยมอนัดบัสอง) สาขาบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรมดา้นเลขานุการบรษิัท  
2558   หลกัสตูร Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2558  CSR 360º Supply Chain Sustainability สรา้งไทยใหย้ั �งยืน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
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2559  หลักสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประสบการณท์าํงาน  
2557 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษัทและผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชี บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร-์ 

แนชชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) 
2547 – 2556  ผูอ้าํนวยการศนูย ์ฝ่ายต่างประเทศ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) 

จาํกดั 
2541 – 2546  กรรมการและผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงินและบญัชี บริษัท บีเอชพี สตีล บิลดิ0 ง โพรดกัส ์

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร -ไมม่-ี 

11. ค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทาํหนา้ที�ทบทวนและ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงภาระหน้าที�และความ
รบัผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบไดก้บับริษัทที�อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั ทั0งนี0  บริษัทฯ กาํหนดใหก้รรมการไดร้ับค่าตอบแทนในรูปของเบี0 ย
ประชุมอย่างเดียว และกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยใหไ้ดร้ับ
ค่าตอบแทนเพิ�มตามความรับผิดชอบที�เพิ�มขึ0 นดว้ย ซึ�งคณะกรรมการจะดูแลใหก้ระบวนการกําหนด
ค่าตอบแทนมคีวามโปร่งใสและนําเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 จาํแนกตามตาํแหน่ง  

ตาํแหน่ง ค่าเบี� ยประชุม (บาทต่อครั�ง) 
คณะกรรมการบรษิัท 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 85,000 
กรรมการบริษัท 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 
กรรมการตรวจสอบ 30,000 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการ 10,000 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 
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ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2560  

รายชื#อกรรมการ 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษทัฯ (บาท) 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ 
ชุดยอ่ย (บาท) 

โบนสั / 
บาํเหน็จ 
(บาท) 

สิทธิ 
ประโยชนอื์#น 

(บาท) 

ค่าตอบแทน
รวม (บาท) 

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 340,000 - - - 340,000 

2. นางละเอียด  วอ่งวงศภ์พ 120,000 207,500 - - 327,500 

3. นายมานิต  เจียรดิฐ 120,000 160,000 - - 280,000 

4. นายเทวญั อุทยัวฒัน์ 120,000 157,500 - - 277,500 

5. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม 120,000 - - - 120,000 

6. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ 120,000 - - - 120,000 

7. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล 120,000 - - - 120,000 

รวม 1,060,000 525,000 - - 1,585,000 

นโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

 บริษัทฯ กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารทั0งในระยะสั0นและระยะยาว โดยเชื�อมโยงกบัผลการ
ปฏิบตัิงานและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

ลกัษณะค่าตอบแทน 
ปี 2560 

จาํนวนเงิน (บาท) 
ปี 2559 

จาํนวนเงิน (บาท) 
ปี 2558 

จาํนวนเงิน (บาท) 

เงินเดือนรวม 27,055,633 24,933,321 25,880,840 

โบนัส    2,051,303 2,916,966 3,536,784 

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 51,000 53,250            54,750 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี0 ยงชีพ 739,404 715,689            776,416 

ค่าที�ปรึกษา 3,616,800 3,616,800 1,076,380 

เงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาว 221,725 427,481 350,758 

รวม 33,735,865 32,663,507 31,675,928 
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บุคลากร ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2560    

บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั0งสิ0 น 161 คน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และในปี 2560 บริษัทฯ ไดจ้่าย
ค่าตอบแทนพนักงานรวม 126.9 ลา้นบาท ซึ�งประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวลั เงินช่วยเหลือพิเศษ 
เงินประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทุนสาํรองเลี0 ยงชีพ  

 ชาย หญิง รวม 
ผูบ้ริหาร 3 3 6 
พนักงานปฏิบติัการและสนับสนุน       57 98 155 

รวม 60 101 161 

โครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซื� อหุน้สามญัของบริษทั (MOONG - ESOP) 

ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 บริษัทฯ ไดด้าํเนินโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิที�จะซื0 อหุน้สามญัของบริษัทฯ (MOONG - ESOP) โดยการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื0 อหุน้สามญั 
(ESOP) ของบริษัทฯ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จาํนวน 2,000,000 หน่วย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ
ตอบแทนและเป็นกําลังใจในการทํางานอย่างมุ่งมั �น ทุ่มเท และมีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จและการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื�องของบริษัทฯ ซึ�งบริษัทฯ มุ่งหวงัใหก้ารเปิดโอกาสใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานได้
เป็นเจา้ของ และมีส่วนร่วมในกิจการ จะเป็นการสรา้งแรงจูงใจในการทาํงาน และผลักดนัใหบ้ริษัทฯ เติบโตได้
อย่างมั �นคงและยั �งยืนต่อไป 

นโยบายการพฒันาบุคลากร  

ปี 2560 บริษัทฯ ยงัคงยึดมั �นในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคคลากรอย่างต่อเนื�อง โดยในปีนี0
คณะผูบ้ริหารไดร้่วมปรึกษาและพจิารณาคน้หาแนวทางการพฒันาฝึกอบรมใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิ�งขึ0 น เนื�องจาก
เมื�อมองยอ้นกลับไปในรอบหลายปีที�ผ่านมา บริษัทฯ มีการวางแผนพฒันาพนักงานทกัษะความสามารถมาแลว้
หลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดฝึกอบรมภายใน การส่งพนักงานเขา้ร่วมอบรมในหลักสูตรของสถาบันชั0นนํา
ต่างๆ การแบ่งปันความรู ้แชรป์ระสบการณจ์ากเพื�อนสู่เพื�อน (Knowledge Sharing) รวมถึงการจดักิจกรรมสรา้ง
ทีม (Team Building) เพื�อส่งเสริมและเปิดโลกแห่งการเรียนรูจ้ากสิ�งแวดลอ้มภายนอก เพื�อพนักงานจะไดนํ้า
แนวความคิดใหม่ๆ กลับมาพฒันาการปฏิบติังานของตนเองใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ0 น ส่งผลใหก้ระบวนการ
ทาํงานของบริษัทฯ มคีวามเข็มแข็งสามารถบรรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดได ้ 

อนึ� ง แมจ้ะมีการจัดรูปแบบการพัฒนาตามที�กล่าวมาขา้งตน้ บริษัทฯ เชื�อว่าทักษะความรูแ้ละขีด
ความสามารถของพนักงานยังคงตอ้งไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง ซึ�งจุดหลักสําคัญที�บริษัทฯ เล็งเห็นเป็น 
“ความเชื�อมโยง” ในการที�จะแน่ใจว่าการพฒันารูปแบบต่อจากนี0 ไป พนักงานจะสามารถนําความรูที้�ไดร้บัมาใชไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ “ทกัษะการบริหารของพนักงานระดบัหวัหน้างาน” ทั0งนี0  เพื�อเสริมสรา้ง พฒันาความรู ้
ความเขา้ใจในบทบาทของหวัหน้างาน พฒันาทศันคติเชิงบวกและเสริมสรา้งภาวะผูนํ้าใหก้บัหวัหนา้งาน พฒันา
เทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ การตั0งเป้าหมาย การวางแผน และพฒันาทกัษะในการบริหารลูกน้อง
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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ดงันั0น ในปี 2560 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น
การพฒันาในระดบัหวัหน้างานเป็นสาํคญั 
เพื�อใหแ้น่ใจว่าพนักงานสามารถเชื�อมโยง
ระหว่างเป้าหมายของบริษัทฯ เป้าหมายของ
ทีมและนํากระบวนการต่างๆ ลงไปสู่การ
กาํหนดเป้าหมายเพื�อพฒันาศกัยภาพของ
พนักงานเป็นรายบุคคล ในการที�จะสามารถ
กาํหนดแผนพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัภาระงาน
ในหน้าที� (Career Path & Succession Plan) 
และใหส้อดคลอ้งกบัแผนและทิศทางการเติบโต
ของธุรกจิที�มุ่งดาํเนินใหเ้ป็นองคก์รแห่งผลการ
ปฏิบตัิงานเป็นเลิศ (High Performing 
Organization) โดยมุง่สรา้งความสมดุลใหก้บัธุรกจิ พนักงาน และสงัคม  

สาํหรบัหลกัสูตรที�ไดม้ีการฝึกอบรมในปี 2560 นั0น ประกอบไปดว้ยหลกัสูตรสาํคญัๆ ดงันี0  

� Code of Conduct  
� Corporate of Governance  
� Anti – Corruption 
� One Team One Goal One Billion  
� ความหมายความสําคญัของ “ทรัพยากร

มนุษย์” และ การบริหารบุคคลากรยุค 
2017 – 2030 

� KPI Alignment “The Strategic Direction” 
� Pre-Leadership - Self Esteem / Self 

Leadership  
� Pre-Leadership – Coaching & Feedback 
� Pre-Leadership – One-on-One session 
� Pre-Leadership – Management Principles 
� MS. Excel – Intermediate & Advanced level 
� Happy Money Happy Retirement 
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จาํนวนชั #วโมงเฉลี#ยการฝึกอบรมพนักงานประจาํปี 2560 แยกตามระดบัพนักงาน 

ประเภท 
Competency 

ชื#อหลกัสูตร 
จาํนวน
ชั #วโมง 

จาํนวน
พนักงาน

(คน) 
Core Competency One Team One Goal One Billion 12 139 

  Half Year Corporate Meeting 4 147 

  KPI Alignment "The Strategic Direction" 8 22 

Functional 
Competency 

Talent Acquisition Recruitment & Competency Based Interview 16 1 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัเปลี�ยนแปลงและผลกระทบ
ทางภาษีอากร 

8 2 

  Emeritis HR Seminar: The Future of HR is Digital HR - 
Rethinking the Business of HR 

4 1 

  HR Big Data & Analytics 4 1 

  Personel Management 2017 - PM 415 การจดัการงานบุคคล 80 1 

  SCP Straight Thrangh 4 1 

  ภาษีศุลกากรที�นักบญัชีตอ้งรู ้ 8 1 

  ASEAN Business and Investment Law 48 1 

  Company Snapshot Program Training 8 2 

  CG Code ใหม ่"บริษัทจดทะเบียนไทยกา้วไกลไปกบัไทยแลนด ์
4.0" 

4 1 

  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 1 

  ความรูเ้บื0 องตน้ในการจดัเตรียมเอกสารนําเขา้และส่งออกสินคา้ 3 18 

  นวปฏิบติัเกี�ยวกบัใบกาํกบัภาษีและกฏหมายใหม ่E-Tax invoice 6 1 

  สารพนัปัญหาใบกาํกบัภาษี ภาษีซื0 อตอ้งหา้มและวธีิแกไ้ข 8 1 

  Smart Disclosure Program 8 1 

  โครงการทุนอบรมหลกัสูตร "เตรียมความพรอ้ม รองรบัการ
เปลี�ยนแปลงมาตรฐานรายกงานทางการเงินเกี�ยวกบัเครื�องมอืทาง
การเงิน" 

16 1 

  สรุปการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของ TFRS ฉบบัปรบัปรุง 2559 และ
ฉบบัปรบัปรุง 2560 

8 1 

  Thailand HR Forum 2017: People and Organization 
Transformation in the digital Economy 

16 1 

  Financial Analysis for Strategic Planning 12 1 

  รูท้นัเขา้ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�สาํคญัและเขา้ใจ 6 1 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรุ่นที� 1/60 
  Business Capability Enhancement Program Batch #4 88 1 
  การตั0ง KPI และการวดัผลในงานจดัซื0 อ 8 1 

 หลกัสูตรการบริหารความรบัผิดชอบต่อสงัคมเชิงกลยุทธ ์(S01) 8 1 

 หลกัสูตรการเชื�อมโยงหว่งโซ่อุปทานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย (S02) 8 1 

 การพฒันากิจกรรมเชิงกลยุทธเ์พื�อการพฒันาอยา่งยั �งยืน (SO3) 8 1 

  หลกัสูตรการวิเคราะหค์วามเสี�ยงและประเด็นสาํคญัดา้นความยั �งยืน 
(S04) 

8 1 

  การประเมินผลและการจดัการขอ้มูลดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
(S05) 

8 1 

  หลกัสูตรการจดัทาํรายงานแหง่ความยั �งยืน (S06) 8 1 

  กลยุทธก์ารสรรหาคดัเลือกและเทคนิคการสมัภาษณง์าน 16 1 

  VAT เชื�อมโยงทั0งระบบปี 60 8 1 

  Social Media for HR 16 2 

  Conflict Resolutions แกปั้ญหาความขดัแยง้อย่างมืออาชีพ 24 3 

  Negoticate & Win 32 2 

  MS Excel - Intermediate รุ่นที� 1 & 2 16 33 

  MS Excel - Advanced รุ่นที� 1 & 2 16 39 

  การจดัทาํงบกระแสเงินสดและการบญัชีภาษีเงินได ้ 8 1 

  ความรูพ้ื0 นฐานดา้นการกาํกบัดูแล IT ระดบัองคก์รตาม COBIT 5 8 1 

  Cyber Secutiry สาํหรบัผูต้รวจสอบและนักบญัชีในยุค 4.0 8 1 

  Information security risk management implementation 8 1 

  Happy Money Happy Retirement 3 26 

Leadership 
Competency 

Pre-Leadership - Self Esteem / Self Lerning 16 25 

  Pre-Leadership - Coashing & Feedback 8 20 

  Pre-Leadership - Management Principle 8 27 

  One-on-One Feed Back workshop 24 24 
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

1. นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที#ด ี

ตามที�สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดอ้อก “หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี
สาํหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560” เมื�อวนัที� 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็น
ควรใหม้ีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับหลักการ
ดงักล่าว เพื�อเป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจและเสริมสรา้งความเชื�อมั �นแก่ผูถื้อหุน้ นักลงทุน ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้
เสียอื�นใหม้ั �นใจว่า บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบภายใตก้รอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 
และสรา้งการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื�อง เพื�อสรา้งคุณค่าแก่กิจการอย่างยั �งยืน ทั0งนี0  นโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดี ฉบบัปรบัปรุงปี 2560 ไดร้บัการพิจารณาและมีมติอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื�อ
วนัที� 9 สิงหาคม 2560 และใหม้ผีลถือปฏิบติัตั0งแต่วนัที� 10 สิงหาคม 2560  

อย่างไรก็ดี ตามที�สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไดข้อให้
คณะกรรมการมบีทบาทนําในการนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรบั
ใชใ้นองคก์รของตนตามความเหมาะสม โดยวธีิ "Apply or Explain" นั0น ปัจจุบนัคณะกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษัทฯ ไดร้บัทราบและเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีดงักล่าวเป็นอย่างดี และไดพ้ิจารณานําไปพฒันา
องคค์วามรูด้า้นการสรา้งคุณค่าใหก้ิจการอย่างยั �งยืนแก่พนักงานต่อไป นอกจากนี0  คณะกรรมการบริษัทฯ 
พจิารณาแลว้มส่ีวนที�ยงัไม่ไดนํ้ามาปฏิบติั พรอ้มเหตุผลและมาตรการทดแทน ดงันี0  

หวัขอ้ที#ยงัไม่ปฏิบตั ิ เหตผุล / มาตรการทดแทน 

1) บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายให้
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูแจง้
ต่อคณะกรรมการหรือผูท้ี�
คณะกรรมการมอบหมายเกี�ยวกบั
การซื0 อขายหุน้ของบริษัทฯ ตนเอง 
อย่างน้อย 1 วนัล่วงหนา้ กอ่นทาํ
การซื0 อขายหรือไม ่

คณะกรรมการไดก้าํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้ง
ไม่ใชข้อ้มูลภายในอนัมสีาระสาํคญัไปเพื�อประโยชน์ของตนในการ
ซื0 อหรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และตอ้งระงบัการซื0 อหรือขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนกอ่นที�จะ
เผยแพร่งบการเงิน หรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ 
รวมถึงขอ้มลูสาํคญัอื�นๆ และควรรอคอยอย่างนอ้ย 24 ชั �วโมง 
ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลแก่สาธารณชนแลว้ กอ่นที�จะซื0 อหรือ
ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ (จรรยาบรรณธุรกจิ หมวดที� 5 
นโยบายการซื0 อขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และการใชข้อ้มลู
ภายใน) 

2) คณะกรรมการมีการกาํหนด
นโยบายในการดาํรงตาํแหน่งของ
กรรมการอิสระไวไ้ม่เกนิ 9 ปี 

คณะกรรมการไม่มกีารกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของ
กรรมการและกรรมการอิสระ ดว้ยเชื�อมั �นว่า กรรมการบริษัทฯ 
เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มีความรบัผิดชอบต่อการดาํเนิน
ธุรกจิของบริษัทฯ และพรอ้มที�จะแสดงความคิดเหน็ของตนอย่าง
เป็นอิสระ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สงูสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อ
ผูถื้อหุน้ทุกคน 
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หวัขอ้ที#ยงัไม่ปฏิบตั ิ เหตผุล / มาตรการทดแทน 

3) บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานกาํกบั
การปฏิบติังานหรือไม ่
(Compliance Unit) 

คณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน 
ทาํหนา้ที�ตรวจสอบบการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบยีบ กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษัทฯ 
ตลอดจนหน่วยงานกาํกบัดูแล 

4) ประธานกรรมการเป็นกรรมการ
อิสระ 

ประธานคณะกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจา้หนา้ที�
บริหาร และคณะกรรมการไดก้าํหนดบทบาทหนา้ที�ของ
คณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารไวอ้ย่างชดัเจน (นโยบายการ
กาํกบัดูแลกจิการ) 

5) บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายองค์
ประชุมขั0นตํ �า ณ ขณะที�
คณะกรรมการลงมติในที�ประชุม
คณะกรรมการวา่ ตอ้งมกีรรมการ
อยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน
กรรมการทั0งหมดหรือไม่ 

การจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบรษัิทมีการแจง้
กาํหนดการล่วงหนา้ใหก้รรมการทุกทา่นทราบเป็นประจาํทกุปีใน
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อใหก้รรมการทกุท่านสามารถ
จดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชุมไดต้ามกาํหนดเวลา 

2. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามสําคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยดูแลและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของ
ตน พรอ้มอาํนวยความสะดวกผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิควบคุมผ่านการแต่งตั0งกรรมการใหท้าํหนา้ที�แทนตนและมี
สิทธิในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของบริษัท นอกจากสิทธิที�ผูถื้อหุน้ไดร้ับตามกฎหมาย
แลว้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้าํหนดใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิเพิ�มเติมตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยได้
เปิดเผยไวใ้น “นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี ฉบบัปรบัปรุงปี 2560” 

สิทธิในการไดร้บัขอ้มูลขา่วสารของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัของบริษัทฯ ผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.moongpattana.com) ซึ�งรวมถึงการรายงานการ
เปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการและผูบ้ริหาร (แบบ 59-1 และแบบ 59-2) 
และรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปของหลักทรพัยบ์ริษัทฯ (แบบ 246-2) ทั0งนี0  แบบรายงานทั0งหมดจะ
นําเสนอบนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (www.sec.or.th) 
นอกจากนี0  ผูถื้อหุน้และนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มลูของบริษัทฯ กบันักลงทุนสัมพนัธโ์ดยตรงที� 0 
2020 8902 หรืออีเมล ์ ir@moongpattana.com หรือเลขานุการบริษัทที� 0 2020 8999 หรืออีเมล ์
company.secretary@moongpattana.com  

ตามนโยบายการปฏิบติัและความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้ บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการเปิดเผยให ้
ผูถื้อหุน้ทราบสถานการณข์องบริษัทฯ ทั0งดา้นบวกและดา้นลบ พรอ้มเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ ถูกตอ้ง 
และทนัเวลา โดยใชภ้าษาที�เขา้ใจง่ายทั0งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และใหม้ั �นใจว่า ผูถื้อหุน้หรือนักลงทุน
ไดร้บัขอ้มูลอย่างเพียงพอ สามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั และในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้



 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) สิ� นสุดวนัที# $� ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 
 
หน้า 62 ของ 109  

 

 

 

ปรบัปรุงนโยบายการซื0 อขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และการใชข้อ้มลูภายใน โดยใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญั
ที�ยังไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะจะตอ้งเป็นผูที้�ไดร้ับการแต่งตั0งเท่านั0น ซึ�งคณะกรรมการบริหารไดแ้ต่งตั0ง
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และนายทินารมภ ์ชีวินวิวฒัน์ ผูอ้าํนวยการฝ่าย
การเงิน เป็นผูใ้หข้อ้มลูกบับุคคลภายนอก (Spokeperson) 

สิทธิในการไดร้บัเงนิปันผล 

ผูถื้อหุน้มีสิทธิในส่วนแบ่งกาํไรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ �ากวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีและเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย 
ทั0งนี0  คณะกรรมการบริษัทฯ มอีาํนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามที�เหน็สมควรเพื�อประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ�ง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอาํนาจอนุมติัใหด้าํเนินการได ้แลว้ใหร้ายงานต่อที�ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื- อบคุคลเพื- อเลอืกตั.งเป็นกรรมการบรษัิท 

ปี 2560 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อ
เลือกตั0งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวนัที� 15 พฤศจิกายน – 31 ธนัวาคม 2560 โดยแจง้ใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.moongpattana.com) ทั0งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึ�งผูถื้อหุน้ที�ประสงคเ์สนอวาระการประชุม
และ / หรือเสนอชื�อกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ไดจ้ากเว็บไซต ์
www.moongpattana.com โดยการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งระบุวตัถุประสงค์ และเหตุผล
สนับสนุนในแบบฟอรม์เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (แบบ ก) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
พจิารณา ส่วนการเสนอชื�อกรรมการใชแ้บบฟอรม์การเสนอชื�อบคุคลเพื�อพจิารณาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
(แบบ ข) หนังสือยินยอมการเสนอชื�อเป็นกรรมการ (แบบ ค) และเอกสารประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติ โดยบุคคลที�เสนอชื�อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัท
มหาชนจาํกดั อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเป็น
กรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

สิทธิในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ 

การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เป็นโอกาสที�ผูถื้อหุน้จะไดร้ับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน 
ปีที�ผ่านมา รวมถึงแผนงานและทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต และสามารถออกเสียงลงมติในเรื�อง 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทั0งวาระปกติ ไดแ้ก ่การรบัรองรายงานการประชุมครั0งก่อน การ
รบัรองงบการเงินประจาํปี การจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั0งกรรมการบริษัทฯ และวาระพิเศษ อาทิ การ
เพิ�มทุน / ลดทุน การทาํรายการเกี�ยวโยงกนั การควบรวมกจิการ การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยสิ์น  

ผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งถือหุน้ในวนั Record Date ซึ�งก็คือ ผูถื้อหุน้จะตอ้งซื0 อหรือมี
หุน้กอ่นวนัที�ขึ0 นเครื�องหมาย XM (Excluding Meeting) 1 วนัทาํการ โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
จะแสดงเครื�องหมาย XM ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้บนเวบ็ไซต ์www.set.or.th  
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หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้ควรมอบฉันทะใหต้ัวแทนหรือบุคคลที�มีความเป็นอิสระ เช่น 
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบที�บริษัทฯ จดัไวใ้หเ้ป็นผูใ้ชสิ้ทธิออกเสียงแทน โดยใชห้นังสือมอบ
ฉนัทะที�แนบไปกบัหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. ข. และ ค.) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ พรอ้ม
แนบเอกสารประกอบการมอบฉนัทะใหค้รบถว้น ทั0งนี0  เพื�อประโยชน์ของผูถื้อหุน้ควรใชห้นังสือมอบฉนัทะ
แบบ ข. ซึ�งสามารถกาํหนดแนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระได ้

ปี 2560 บริษัทฯ จดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 ณ หอ้งประชุม ชั0น 
18 อาคารทศพลแลนด ์4 เลขที� 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 
10260 และไม่มีการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ทั0งนี0  ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั มาตรา 
98 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
สิ0 นสุดรอบปีบญัชีของบริษัทฯ (31 ธันวาคมของทุกปี) และการประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีใหถื้อเป็นการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

ทั0งนี0  เพื�อใหผู้ ้ถือหุน้ไดมี้ระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดของหนังสือนัดประชุม 
พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดักาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 7 วนั
ก่อนวนัประชุม และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนส่งหนังสือนัดประชุม
ล่วงหนา้ไมน้่อยกว่า 14 วนั การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุม ทั0งภาษาไทยและภาษาองักฤษล่วงหนา้ไมน่้อยกว่า 21 วนั บนเว็บไซต ์www.moongpattana.com 
และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยระบุวนั เวลา 
สถานที� ระเบียบวาระการประชุม พรอ้มรายละเอียด เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสาร
ประกอบ ไดแ้ก ่รายงานการประชุม หนังสือมอบฉนัทะ รายงานของผูส้อบบญัชี รายงานประจาํปี รายงาน
ความยั �งยืน และรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่ละวาระใหค้รบถว้น นอกจากนี0  บริษัทฯ ไดจ้ดัส่ง
เอกสารขา้งตน้ใหผู้ถื้อหุน้ที�มรีายชื�อ ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ (Record Date) โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ล่วงหนา้ไมน้่อยกว่า 14 วนั และลงโฆษณาหนังสือพิมพเ์พื�อบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหน้าอย่าง
นอ้ย 14 วนั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนวนัประชุม 

บริษัทฯ จัดใหมี้การอํานวยความสะดวกผูถื้อหุน้ทุกรายเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงนักลงทุน
สถาบนั และไดนํ้าระบบบารโ์คด้มาใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ 
โดยเปิดใหล้งทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า 2 ชั �วโมง ทั0งนื0  การประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  

สิทธิในการประชุมผูถ้ือหุน้ 

ก่อนเริ�มประชุมประธานในที�ประชุมไดแ้จง้จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั0งผูที้�มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบ
ฉันทะใหที้�ประชุมทราบ และแจง้ใหที้�ประชุมทราบวิธีการลงคะแนนเสียง จากนั0นไดด้ําเนินการประชุม
ตามลําดับวาระที�แจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี�ยนลําดับและระเบียบวาระ หรือขอให ้
ที�ประชุมพิจารณาวาระอื�นใดที�ไม่ไดก้าํหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และในระหว่างการประชุมผูถื้อหุน้ 
หากมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ�ม บริษัทฯ จะนับจาํนวนผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้ใหม่ทุกครั0ง แต่ผูถื้อหุน้
จะออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระที�ยงัไมล่งมติเท่านั0น 

ระหว่างประชุมในแต่ละวาระประธานในที�ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายไดซ้กัถาม 
แสดงความคิดเหน็ และขอ้เสนอแนะได ้กอ่นใหที้�ประชุมออกเสียงลงมติ และในวาระการเลือกตั0งกรรมการ
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ไดใ้หผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนแต่งตั0งกรรมการเป็นรายบุคคล หลงัจากที�ประชุมลงมติแลว้ ประธานในที�ประชุม
ไดแ้จง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหที้�ประชุมรบัทราบ โดยระบุจาํนวนหุน้ที�ลงมติเห็นดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 
และงดออกเสียง  

ตลอดการประชุมบริษัทฯ ไดบ้ันทึกเทปและจัดส่งสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระผ่านระบบ SET 
Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังเสร็จสิ0 นการประชุม เพื�อใหผู้ ้ถือหุน้ นักลงทุน  
ผูที้�เกี�ยวขอ้ง และผูที้�สนใจทราบ และจัดส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 14 วนัหลังการ
ประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พรอ้มเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ  

3. การปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนพื0 นฐานของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และมีนโยบายดูแลใหม้ีการปฏิบติัต่อ 
ผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ทั0งผูถ้ือหุน้รายย่อย ผูถื้อหุน้สถาบนั และผูถื้อหุน้ต่างชาติ ดว้ยเคารพในสิทธิ
ของผูถื้อหุน้ใหไ้ดใ้ชสิ้ทธิของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้าํหนดแนว
ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื�อใหผู้ถื้อหุน้มั �นใจและเชื�อมั �น
ในการลงทุนกบับริษัทฯ  

การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นโอกาสที�ผูถื้อหุน้ทุกรายจะไดใ้ชสิ้ทธิใน
การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ผ่านตวัแทนหรือกรรมการบริษัทฯ ซึ�งผูถื้อหุน้ทุกรายสามารถใชสิ้ทธิ
เขา้ร่วมประชุม ซกัถาม แสดงความคิดเหน็ และขอ้เสนอแนะได ้หากไมส่ามารถร่วมประชุมกส็ามารถมอบฉนัทะ
ใหต้วัแทนหรือกรรมการอิสระที�บริษัทฯ เสนอชื�อใหเ้ป็นผูร้ับมอบอาํนาจในการเขา้ร่วมประชุมแทน ผูถื้อหุน้ 
แต่ละรายมีสิทธิออกเสียงในที�ประชุม 1 หุน้ต่อ 1 เสียง นอกจากนี0  ยงัเปิดใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและชื�อบุคคล
เพื�อเลือกตั0งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซตบ์ริษัทฯ ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

บริษัทฯ เปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั �วโมง และจัดใหม้ีเจา้หน้าที�
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม ตรวจความถูกตอ้งเอกสาร ลงทะเบียนดว้ยระบบ
บาร์โคด้ เตรียมอากรแสตมป์ (กรณีมอบฉันทะ) ตลอดจนระบบเสียง และความพรอ้มของหอ้งประชุม 
นอกจากการประชุมผูถื้อหุน้แลว้ นักลงทุน ผูถื้อหุน้และผูที้�สนใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษัทฯ ไดอ้ย่าง 
เท่าเทียมกนัผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัทฯ อย่างไรก็ดี หากผูถื้อหุน้
ตอ้งการแสดงความคิดเหน็ แจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะ สามารถติดต่อกรรมการอิสระโดยตรง 
ที� e-mail : ind.director@moongpattana.com 

นอกจากนี0  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider 
Trading) เพื�อดูแลไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูที้�เกี�ยวขอ้ง และ
ใหก้รรมการและผูบ้ริหารตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
และฉบับแกไ้ขเพิ�มเติมรายงานการไดม้าหรือจําหน่ายไปซึ�งหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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4. บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ําหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไวอ้ย่างชัดเจนใน 
"จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัปรบัปรุง ปี 2560" ซึ�งไดแ้จง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทราบ และใหถื้อ
ปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั  

นโยบายการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มุ่งดําเนินธุรกิจดว้ยความเป็นมืออาชีพดา้นการตลาดและจัดจําหน่ายสินคา้ภายใตก้รอบ
จรรยาบรรณธุรกจิที�ดีและความรบัผิดชอบในการดาํเนินธุรกจิ  เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
นักลงทุน และสรา้งความสมัพนัธที์�ดีกบัคู่คา้ เติบโตควบคู่กนัไปในระยะยาว โดยกาํหนดขอ้พึงปฏิบติัของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใหม้ีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการปฏิบติัหน้าที� รอบคอบ 
ระมดัระวงั บนพื0 นฐานขอ้มูลที�เพียงพอ เป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ ตลอดจนมุง่สรา้งคุณค่าธุรกจิในระยะยาว 

นโยบายการปฏิบตัิและความรบัผดิชอบตอ่ผูถ้ือหุน้ 

 บริษัทฯ มนีโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั และดาํเนินธุรกิจเพื�อสรา้งผลตอบแทนที�ดี
และประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม มีความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
รวมถึงเปิดเผยและรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบสถานการณข์องบริษัทฯ อย่างสมํ �าเสมอ ครบถว้นตามความเป็น
จริง ผ่านช่องทางที�หลากหลาย เข ้าถึงได้ง่าย ทั0งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ www.set.or.th, 
www.moongpattana.com หรือติดต่อนักลงทนุสมัพนัธ ์(โทร 02 020 8999 หรือ ir@moongpattana.com)  

นโยบายการปฏิบตัิตอ่ลูกคา้ ผูบ้รโิภค 

 บริษัทฯ มุ่งพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑที์�มีคุณภาพและปลอดภยัตามมาตรฐานสินคา้ ดว้ยราคาที�เป็น
ธรรม  พรอ้มแสดงขอ้มูลสินคา้และบริการถูกตอ้ง ชดัเจน มีบริการใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนําในการใช ้
ผลิตภณัฑ ์โทร 02 020 8990 หรือ e-mail crm@moongpattana.com รวมถึงจดัใหม้กีระบวนการเพื�อรบั
ปัญหาและขอ้รอ้งเรียนของลูกคา้ ประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ เพื�อนํามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันา
สินคา้และบริการของบริษัทฯ ต่อไป 

นโยบายการปฏิบตัิตอ่เจา้หนี.  

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจา้หนี0 อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามสัญญา 
ขอ้ตกลง หรือเงื�อนไขต่างๆ ที�มต่ีอเจา้หนี0 อย่างเคร่งครดั กรณีที�ไม่สามารถปฏิบตัิไดจ้ะแจง้ใหเ้จา้หนี0 ทราบ
ล่วงหนา้ และพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัความเสียหายที�อาจเกดิขึ0 น 

นโยบายการปฏิบตัิตอ่คู่คา้ 

บริษัทฯ มีนโยบบายปฏิบติัต่อคู่คา้บนพื0 นฐานของการไดร้ับผลตอบแทนที�เป็นธรรมทั0งสองฝ่าย พึง 
ละเวน้การเรียกรอ้ง การรบัหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือการ
ติดต่อกบัคู่คา้ รวมถึงพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื�อนไขทางการคา้ที�ตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั หากไม่
สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขไดจ้ะแจง้ใหคู่้คา้ทราบทนัที 
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นโยบายการปฏิบตัิตอ่พนักงาน 

บริษัทฯ มนีโยบายปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลกัความเท่าเทียมและเสมอภาค ตั0งแต่
การคดัเลือกเขา้มาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั0ง การโยกยา้ย การฝึกอบรมพฒันา
ศกัยภาพตามความรู ้ความสามารถและความรบัผิดชอบของงานแต่ละตาํแหน่ง มีการดูแลสภาพแวดลอ้ม
การทาํงานใหถู้กสุขลกัษณะ ปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนักงาน 

นโยบายการปฏิบตัิตอ่คู่แขง่ทางการคา้ 

บริษัทฯ มนีโยบายปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ ยึดมั �นดาํเนินธุรกิจภายใต้
กรอบของกฎหมาย ไม่กระทาํการใดๆ ที�เป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา รวมถึงไม่กล่าวหา ทาํลาย
ชื�อเสียง หรือใชว้ิธีการที�ไมสุ่จริต 

นโยบายการปฏิบตัิตอ่หน่วยงานกาํกบัดูแล 

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที�ออกโดย
หน่วยงานกาํกบัดูแลอย่างเคร่งครดั และใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล ดว้ยการปฏิบติัตามแนว
ปฏิบตัิที�ดีในระดบัสากล เพื�อยกระดบัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีของบริษัทฯ  

นโยบายการปฏิบตัิตอ่สงัคมและส่วนรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม รวมถึงเคารพใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ�นและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ที�
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้มอย่างสมํ �าเสมอ   

นโยบายการคดัเลือกผูข้ายและผูใ้หบ้รหิาร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการคดัเลือกผูข้ายและผูใ้หบ้ริการโดยกาํหนดไวใ้นแนวปฏิบติัในการจดัซื0 อจดั
จา้ง โดยใหม้กีารปฏิบติัตามมาตรฐานและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งทั0งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 
นอกจากนี0  บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีแนวปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชั �น เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 
พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทฯ ไม่กระทําการใดที�เป็นการเกี�ยวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชั �นทุก
รูปแบบ 

5. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

บริษัทฯ กาํหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งของบริษัทฯ โดยเฉพาะขอ้มลูที�มีสาระสาํคญั
ต่อการตัดสินใจของผูถ้ือหุน้ นักลงทุน ทั0งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที�มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั โดยการเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และในปี 2560 บริษัทฯ ไดจ้ดักิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) จาํนวน 2 
ครั0ง ในวนัที� 8 กนัยายน 2560 และวนัที� 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได ้
เขา้ร่วมกิจกรรม MAI Forum 2017 มหกรรมรวมพลังคน MAI ครั0งที� 4 เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 
11.00-19.00 น. ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชั �นเซ็นเตอร ์ชั0น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรลัเวิลด ์
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ทั0งนี0  บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้นักลงทุนสัมพันธ์ทําหน้าที�ติดต่อสื�อสารและเปิดเผยขอ้มูลใหนั้กลงทุนและ
นักวิเคราะหอ์ย่างสมํ �าเสมอ และรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลที�ถูกตอ้ง เพียงพอ และทันเวลา เพื�อใช ้
ประกอบการตดัสินใจลงทุน โดยติดต่อนักลงทุนสมัพนัธไ์ดที้� คุณศศิธร เลอสุมติรกุล โทร 02 020 8902 
หรือ e-mail ir@moongpattana.com เลขานุการบริษัท ติดต่อคุณภทัยา เทวธีระรตัน์ โทร 02 020 8999 
หรือ e-mail company.secretary@moongpattana.com  

6. คณะกรรมการบริษทัฯ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั0งหมด 6 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ- 
อนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยง และ
คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคม 

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยมกีรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จาํนวนกรรมการทั0งหมด และมีกรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้ริหารอย่างน้อย 1 คน  มีความรูแ้ละประสบการณ ์
ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี0  คณะกรรมการควรประกอบดว้ยบุคคลที�มีความหลากหลาย
ด้านอายุ เพศ ทักษะ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที�จําเป็น เพื�อใหค้ณะกรรมการมี
องคป์ระกอบเหมาะสมที�จะสรา้งประโยชน์และคุณค่าใหบ้ริษัทฯ บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

คณุสมบตัิกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดใหก้รรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎระเบียบของ
หน่วยงานกาํกบัดูแลที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบัและนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีของบริษัทฯ 

คณุสมบตัิกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดคุณสมบัติขั0นตํ �าของกรรมการอิสระตามขอ้กําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้
กรรมการอิสระตอ้งถือหุน้ในบริษัทฯ ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั0งหมดของ
บริษัทฯ ซึ�งเขม้งวดกวา่ขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

บทบาท หนา้ที-  และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

1) กาํกบัดูแลบริษัทฯ ใหด้าํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ 

และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

ความซื�อสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) และใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 
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2) กาํกบัดูแลการบริหารงานใหเ้ป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของผูถื้อหุน้ทั0งรายใหญ่และรายย่อยอย่าง

เป็นธรรม รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�น ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี0  คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม

ใหไ้ดร้บัความคุม้ครองตามสิทธิที�กฎหมายกาํหนด 

3) กาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจที�สอดคลอ้งกบัการ

สรา้งคุณค่าแกก่จิการอย่างยั �งยืน และดูแลใหมี้การทบทวนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั0ง 

4) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในนโยบายการดําเนินงาน การจดัสรรทรัพยากรและงบประมาณ

ประจําปีที�จัดทําโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั0งกาํกบัดูแลฝ่ายจดัการใหด้ําเนินงานตามนโยบายและ

แผนงานที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหร้ายงานผลการดําเนินงาน ปัญหาหรือ

อุปสรรคที�เกดิขึ0 นและแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารทราบ

เป็นประจาํทุกไตรมาส  

5) สนับสนุน ส่งเสริม และปลูกจิตสาํนึกใหพ้นักงานทุกระดบัยึดมั �นในค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม 

ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี จรรยาบรรธุรกิจ และแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตและ

คอรร์ปัชั �น 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งมลูค่าเพิ�มแก่บริษัทฯ ดว้ยการนํานวตักรรมและเทคโนโลยี รวมถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

7) พจิารณาแต่งตั0งและกาํหนดบทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการ 

8) พจิารณาแต่งตั0งกรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นกรรมการในบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ 

9) จดัใหม้นีโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อกัษร และกาํหนดใหม้ีการ

ทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั0ง 

10) จดัใหม้จีรรยาบรรณธุรกจิเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ

ถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมที�บริษัทฯ ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และไดติ้ดตามใหม้ีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

ดงักล่าวอย่างจริงจงั นอกเหนือจากระเบียบขอ้บงัคบัของพนักงานที�จะตอ้งเป็นไปตามหลกักฏหมายแรงงาน 

11) พิจารณาเรื�องความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ภายใตแ้นวทางที�ชัดเจนโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสําคญั โดยมิใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

และจะกาํกบัดูแลใหบ้ริษัทฯ มีการปฏิบติัตามขั0นตอนการทาํธุรกรรมที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อย่างเหมาะสม 

12) มีหน้าที�เปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สีย การถือครองหุน้ของตนและผูเ้กี�ยวขอ้งตามมาตรา 59 ของ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผูจ้ดัทาํขอ้มูลนําเสนอที�ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ทราบในรายงานประจาํปี  

13) ดูแลใหม้รีะบบการควบคุมภายใน และใหฝ่้ายตรวจสอบภายในซึ�งเป็นหน่วยงานที�มีความเป็นอิสระ

ในการปฏิบติัหนา้ที�ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดงักล่าว 
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14) กาํหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงใหค้รอบคลุมทั0งองคก์ร โดยใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติัตาม

นโยบายดงักล่าวและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสมํ �าเสมออย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั0ง 

บทบาทและหนา้ที- ของประธานกรรมการ 

1) พิจารณากาํหนดวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หน้าที�บริหาร และดูแลใหมี้การจดัส่งหนังสือ

เชิญประชุมและเอกสารประกอบอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลากอ่นการประชุม 

2) ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบับริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

3) ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระใหเ้พียงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านไดอ้ภิปราย แลกเปลี�ยน

ความคิดเหน็ไดอ้ย่างอิสระ  

อาํนาจอนุมตัิของคณะกรรมการบรษิัท 

1) พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปี และแกไ้ขเปลี�ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี  (Annual and 

Revision Budget) 

2) พิจารณาอนุมติัการซื0 อทรพัยสิ์นถาวรที�มีมลูค่าสูงกว่า 80,000,000 บาท ภายใตห้ลักเกณฑแ์ละ

ขอ้บงัคบัของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทยที�กาํหนดไวเ้กี�ยวกบัการปฏิบติัการในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์

3) พิจารณาอนุมติัเงินลงทุนในหลักทรัพย ์ตราสารหนี0  ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั0งการเขา้ซื0 อ 

ร่วมทุนในโครงการ / กิจการอื�นใดที�มีมูลค่าโครงการ / กิจการสูงกว่า 80,000,000 บาทต่อคราว หรือ

โครงการ / กิจการภายใตห้ลักเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที�กาํหนดไวเ้กี�ยวกบัการปฏิบติัการในการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซึ�งสินทรพัย ์

4) พิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงิน หรือการออกตราสารหนี0  รวมถึงการใหห้ลักประกนั การคํ0าประกนั

สินเชื�อ การจาํนํา การจาํนองในการขอสินเชื�อใดๆ ของบริษัทที�มมีลูค่าเกนิ 80,000,000 บาทต่อคราว 

5) พิจารณาอนุมติัการตดับญัชีลูกหนี0 การคา้เป็นสูญที�วงเงินมากกว่า 5,000,000 บาท ซึ�งไดก้ระทาํ

ตามหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงื�อนไขตามที�กฎหมายประกาศกาํหนด 

6) พิจารณาอนุมติัการทาํรายการเกี�ยวโยงกนัระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กบับุคคลที�เกี�ยว

โยงกนั ในส่วนที�ไมจ่าํเป็นตอ้งขอมติจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

7) พจิารณาอนุมติัการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นของบริษัทที�มอีายุสญัญาเช่าตั0งแต่ 3 ปีขึ0 นไป 

8) พจิารณาอนุมติัเรื�องอื�นใดที�นอกเหนือจากขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื- อแทนบรษิัท 

กรรมการผูม้ีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือ นางสุรีย์พร  
อนุวตัรอุดม หรือ นายเมธิน เลอสุมิตรกุล ลงลายมือชื�อร่วมกบันางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์กรรมการ
สองคนลงลายมอืชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ หรือ กรณีที�ตอ้งยื�นแบบแสดงรายการภาษี
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ต่างๆ  หรือ การยื�นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื�นใด ใหก้รรมการผูม้ีอาํนาจขา้งตน้
คนใดคนหนึ�งลงลายมือชื�อและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั0งใหก้รรมการจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั0งหมดตอ้งออกจาก
ตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ไดใ้หอ้อกโดยจาํนวนที�ใกลที้�สุดกบัสดัส่วน 1 ใน 3 
โดยกรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ 

การประชุมคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการสมํ �าเสมออย่างนอ้ยปีละ 4 ครั0ง และ

ดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กฎหมาย และกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง  

2) องคป์ระชุมคณะกรรมการตอ้งมีไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั0งหมด โดยมีประธาน

กรรมการทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม ซึ�งประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านแสดงความ

คิดเหน็และอภิปรายกนัไดอ้ย่างอิสระ และส่งเสริมใหม้กีารใชดุ้ลยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจดัสรรเวลาอย่าง

พอเพยีงที�ฝ่ายจดัการจะนําเสนอประเด็นและผลการดาํเนินงานต่างๆ ไดอ้ย่างเพยีงพอ  

3) การจดัส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มเอกสารตอ้งส่งใหก้รรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทาํการก่อน

วนัประชุม และใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอขอ้มูลเพิ�มเติมไดจ้ากกรรมการบริหารหรือเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท หรือกาํหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมเพื�อชี0 แจงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ใน

กรณีที�ตอ้งการขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ�มเติม  

4) บริษัทฯ จดัใหมี้การบนัทึกเนื0 อหาการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถว้น โดยมีกรรมการบริษัททาํ

หนา้ที�เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทกุครั0ง กรณีที�มีรายการเกี�ยวโยงกนักรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สียจะไมอ่ยู่ร่วม

ประชุม 

7. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการที�เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็น 
ผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นการเงินและ/หรือบัญชี ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ของ
กรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีเพียงพอที�จะทําหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้และ
ตรวจสอบกระบวนการทํางานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ระเบียบขอ้บังคับ ตลอดจนกฏหมาย 
ระเบียบปฏิบติั ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล ส่งเสริมใหม้กีารพฒันาระบบรายงานทางการเงนิ และบญัชี
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชี รวมทั0งสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบ
บริหารความเสี�ยงที�รดักุม เหมาะสม และมปีระสิทธิภาพ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ับอํานาจในการปฏิบัติหน้าที� และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ฏิบติั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมกีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ฝ่ีายบริหารอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั0ง เพื�อขอความคิดเห็นจาก
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ผูส้อบบญัชีในเรื�องต่างๆ รวมถึงการหาที�ปรึกษาภายนอกที�เป็นอิสระสาํหรบัใหค้วามคิดเหน็ในบางกรณี โดย
บริษัทฯ เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทั0งหมด 

บทบาท หนา้ที-  และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) มีหนา้ที�สอบทานใหบ้ริษัทมกีารรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดย

สอบทานใหม้รีะบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

2) มีหนา้ที�สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3) มีหน้าที�รายงานระบบการควบคุมภายใน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไวใ้น

รายงานประจาํปี 

4) มีหน้าที�ในการปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายไวใ้นกฎบตัรว่าดว้ย

คณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใตบ้ทบญัญติัแหง่กฎหมาย

ที�เกี�ยวขอ้ง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้ีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั0ง เพื�อพิจารณางบการเงิน การ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี�ยง การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุมจะทาํเป็นหนังสือไปยงักรรมการตรวจสอบ ไม่นอ้ยกว่า 5 วนั
ทาํการ ก่อนวนัประชุม และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมในการ
ประชุมแต่ละครั0งอย่างนอ้ยกึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั0งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม และมติที�ประชุม
จะกระทาํโดยไดร้บัเสียงขา้งมากของกรรมการที�มาประชุมครบองคป์ระชุม  

ทั0งนี0  กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ตํ �ากว่า 3 ใน 4 
ของจาํนวนครั0งที�มกีารประชุมในปีนั0นๆ และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีอย่าง
นอ้ยปีละครั0ง โดยไมม่ผูีบ้ริหารของบริษัทเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 

8. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 
คนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 
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บทบาท หนา้ที-  และความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1) พจิารณาแนวทางกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้กก่รรมการ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และที�ปรกึษา

คณะกรรมการบริหาร โดยใหมี้การกาํหนดหลกัเกณฑ ์หรือวธีิการกาํหนดค่าตอบแทนที�เป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล เพื�อเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและ / หรือเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้

พจิารณาอนุมติั 

2) ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1) จดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั0ง โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนักงานของ

บริษัทฯ ที�เกี�ยวขอ้ง หรือผูที้�เห็นสมควรมาร่วมประชุม ใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสาร ขอ้มูลตามที�เหน็ว่า

เกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็นในการประชุมทุกครั0ง 

2) องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั0งหมด  

3) กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนที�มีส่วนไดส่้วนเสียในเรื�องที�พิจารณา มิใหอ้อกเสียงลงคะแนนใน

เรื�องนั0นๆ  ยกเวน้กรณีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  

4) มติที�ประชุมใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ กรณีลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธาน

คณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนมสิีทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื�อเป็นการชี0 ขาด 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที�พน้จากตาํแหน่ง
ตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตั0งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระได ้ 

9. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหารอย่างน้อย 3 คน มหีน้าที�ในฐานะฝ่ายจดัการ
ภายใตอ้ํานาจหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกลั �นกรองเรื�องต่างๆ ที�จะนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั0งประธานเจา้หน้าที�บริหารดาํรงตาํแหน่งประธานคณะ
กรรมการบริหาร 

บทบาท หนา้ที-  และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที�และความรบัผิดชอบในการบริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
นโยบาย ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงร่วมกบั
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกาํหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจําปี 
ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากร และงบประมาณประจาํปีของบริษัทฯ 
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การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารจดัใหม้กีารประชุมตามที�เห็นสมควรหรืออย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั0ง มติที�ประชุมให้
ถือเสียงขา้งมากของกรรมการที�เขา้ร่วมประชุม เวน้แต่กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องใดจะไม่มสิีทธิออกเสียง
ในเรื�องนั0น  

10. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี#ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยงประกอบดว้ยบุคคลที�เป็นผูบ้ริหารจากฝ่ายต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 คน โดย
ไดร้ับการแต่งตั0งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าที� ดูแลใหม้ั �นใจว่าการบริหารความเสี�ยง กลยุทธ์ และ
ทรพัยากรที�ใชใ้นการบริหารจัดการกบัความเสี�ยงดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประเมิน
การบริหารความเสี�ยงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง
นอ้ยไตรมาสละ 1 ครั0ง  

บทบาท หนา้ที-  และความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการบรหิารความเสี- ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยงมีบทบาทหน้าที�ในการวิเคราะหค์วามเสี�ยงของบริษัทฯ ประเมิน
และจัดลําดับความเสี�ยง วางแนวทางบริหารจดัการความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื�อใหม้ีระดับ
ผลกระทบต่อความเสียหายน้อยลง รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแนวทางบริหาร
จดัการความเสี�ยงที�กาํหนดไวอ้ย่างรดักุม เพื�อไม่ใหเ้กดิความเสี�ยงนั0นอีกในอนาคต  

นอกจากนี0  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยงมีหน้าที�เผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี�ยงให้
พนักงานทราบอย่างทั �วถึงทั0งองคก์ร และบริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการบริหารความเสี�ยงไวใ้นรายงาน
ประจาํปี  

การประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารความเสี- ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยงจดัใหม้ีการประชุมตามที�เห็นสมควรหรืออย่างน้อยไตรมาสละ1 
ครั0ง มติที�ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการที�เขา้ร่วมประชุม เวน้แต่กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในเรื�อง
ใดจะไมม่สิีทธิออกเสียงในเรื�องนั0น  

11. คณะอนุกรรมการสรา้งคณุค่าร่วมในสงัคม 

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคมประกอบดว้ยสมาชิกที�เป็นผูบ้ริหารและพนักงานจากฝ่ายต่างๆ 
โดยมปีระธานเจา้หนา้ที�บริหารเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ  โดยไดร้บัการแต่งตั0งจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื�อทาํหน้าที�ในการขบัเคลื�อนกิจกรรมดา้นการสรา้งคุณค่าใหก้บัสงัคมเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม   

บทบาท หนา้ที-  และความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการสรา้งคณุคา่รว่มในสงัคม 

1) กาํหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการดําเนินการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคม (Creating 

Shared Value : CSV) ของบริษัทฯ 

2) ดาํเนินการสื�อสารใหพ้นักงานทุกระดับ คู่คา้ และผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกคนรบัรู ้เขา้ใจ และเกิดความ

ตระหนักในการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคม (CSV) 
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3) จดัทํางบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานดา้นการสรา้งคุณค่าร่วมใน

สงัคมของฝ่าย / แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พรอ้มทบทวนแผนงานและงบประมาณใหม้ปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ 

4) ดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณที�ไดร้บัอนุมติั ทั0งนี0  อาจกาํหนดบุคคล หน่วยงาน หรือ

มอบหมายใหผู้เ้ชี�ยวชาญจากภายนอกในการดาํเนินการแต่ละเรื�องกไ็ด ้

5) สนับสนุนใหเ้กดิการแลกเปลี�ยน ความรู ้ความสาํเร็จ และประสบการณด์า้นการสรา้งคุณค่าร่วม

ในสงัคม (CSV) ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสมํ �าเสมอ 

6) ประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการดําเนินงาน ดา้นการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคมของ

บริษัทฯ ต่อประธานเจา้หนา้ที�บริหารอย่างต่อเนื�อง 

การประชุมคณะอนุกรรมการสรา้งคณุค่ารว่มในสงัคม 

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคมจดัใหม้ีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั0ง มติที�ประชุม
ใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการที�เขา้ร่วมประชุม เวน้แต่กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องใดจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในเรื�องนั0น  

12. การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั0งคณะ กรรมการรายบุคคล 
และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั0ง ปี 2560 บริษัทฯ ไดนํ้าหลกัเกณฑก์ารประเมินจากแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใชใ้นการประเมินการ
ปฏิบตัิหนา้ที�ของกรรมการทั0งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ�งประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที�และความรบัผิดชอบ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การ 
ทําหน้าที�ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจัดการ และ 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร และได้มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทดําเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและหารือร่วมกนัในการเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป  

13. การประเมินผลการปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดใหฝ่้ายจดัการตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ0 นจริงเปรียบเทียบกบั
กลยุทธ ์เป้าหมาย และแผนงานประจาํปีใหค้ณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจาํทุกเดือน และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั0ง  เพื�อใหส้ามารถกาํกบัดูแลผลการปฏิบติังานของฝ่าย
จดัการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคที์�วางไว ้
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14. การแบง่แยกบทบาทหนา้ที#ระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ 

บริษัทฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าที�ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทาํหนา้ที�กาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายจดัการ ขณะที�ฝ่ายจดัการบริหารงาน
ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย นอกจากนี0  เพื�อเป็นการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที�อย่างชดัเจน ประธานคณะกรรมการของ
บริษัทฯ จึงเป็นบุคคลคนละคนกบัประธานเจา้หนา้ที�บริหารเพื�อแยกบทบาทในการกาํกบัดูแลกิจการออกจาก
การบริหารงาน  

บทบาทและหนา้ที#หลกัของคณะกรรมการ บทบาทและหนา้ที#หลกัของฝ่ายจดัการ 

� กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจที�สอดคลอ้ง
กบัการสรา้งคุณค่าแกก่จิการอย่างยั �งยืน 

� พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในนโยบายการ
ดาํเนินงาน การจดัสรรทรพัยากรและ
งบประมาณประจาํปีที�จดัทาํโดยฝ่ายจดัการ และ
กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบาย
และแผนงานที�กาํหนดอย่างมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

� ดาํเนินการและ / หรือบริหารงาน ใหเ้ป็นไปตาม
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ คุณค่าที�มุง่หวงั และเป้าหมายที�
กาํหนด ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ 

15. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทันทีที�เขา้รับดํารงตําแหน่ง โดยครอบคลุม
เนื0 อหาการดาํเนินธุรกจิทุกดา้นของบริษัทฯ รวมทั0งส่งเสริมใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการ
บริษัทเขา้ร่วมสัมมนาหลักสูตรที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที�กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัท 
เช่น หลกัสูตร DAP (Director Accreditation Program) และ DCP (Director Certification Program) รวมถึง Anti-
Corruption : The Practical Guide (ACPG) ที�จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

นอกจากนี0  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดส่้งเสริม อาํนวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรม และใหค้วามรูแ้ก่
ผูเ้กี�ยวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัท ไดแ้ก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร 
เลขานุการบริษัท และผูต้รวจสอบภายใน เพื�อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเนื�อง 

ปี 2560 กรรมการและผูบ้ริหารไดเ้ขา้ร่วมหลกัสูตรและงานสมัมนาต่างๆ ดงันี0  
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หน่วยงาน ชื#อหลกัสูตร 
คณุละเอียด ว่องวงศภ์พ  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

Legal Update: Criminal Liabilities of Directors 

 Board of directors and their roles in driving Thailand forward 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture 

Oversight 
สาํนักงาน อีวาย ธุรกิจในยุคแหง่ความผนัแปรผิดปกติ 
สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ Integrated Reporting 
 AC Hot Update เตรียมรบั CG ยุคใหม่กา้วไกลสู่ความยั �งยืน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย CG Code ใหม ่“บริษัทจดทะเบียนไทยกา้วไกลไปกบัไทย 4.0” 
คณุมานิต  เจยีรดฐิ  
สาํนักงาน อีวาย ธุรกิจในยุคแหง่ความผนัแปรผิดปกติ 
คณุเทวญั  อุทยัวฒัน ์  
สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์ ปริญญาโท สาขาการบริหารการพฒันาสงัคม (เกยีรตินิยม) 
PricewaterhouseCoopers : Forensics 
summit 

International perspective: Fighting economic crime in the financial 
services sector / Protecting your organisation with AntiMoney 
Laundering (AML) and Counter Terrorism Financing (CFT) 
measures  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

Legal Update: Criminal Liabilities of Directors 

 Board of directors and their roles in driving Thailand forward 
 Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society 
 Steering governance in a changing world 
 Story Telling: เล่าเรื�องอย่างผูนํ้า 
สาํนักงาน อีวาย ธุรกิจในยุคแหง่ความผนัแปรผิดปกติ 
ศูนยว์ิจยักฎหมายและการพฒันา  
คณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ASEAN Business and Investment Law 

คณุสุวรรณา โชคดอีนันต ์  
สมาคมการจดัการธุรกจิแหง่ประเทศไทย Conflict Resolutions Management  
คณุเมธิน  เลอสุมิตรกุล  
คุณโสชจัจ ์งามนุรกัษณ ์
สุวชัชยั  แกว้ทรพัยศ์กัดิT 

Pre-Leadership 

สมาคมการจดัการธุรกจิแหง่ประเทศไทย Conflict Resolutions Management  
Executrain of Bangkok Microsoft Excel - Intermediate รุ่นที� � 
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หน่วยงาน ชื#อหลกัสูตร 
คณุภทัยา เทวธีระรตัน ์  
สาํนักงาน อีวาย มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัเปลี�ยนแปลงและผลกระทบ

ทางภาษีอากร 
สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (TFRS) ฉบบัที� � 
 (ร่าง) มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 ( ปรบัปรุง 2560 ) เรื�องภาษี

เงินได ้
 (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 16 เรื�องสญัญาเช่า 
สมาคมการจดัการธุรกจิแหง่ประเทศไทย The Fin Tech Revolution 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เตรียมความพรอ้มรองรับการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานรายกงาน

ทางการเงนิเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงิน" 
 เรียนรูเ้พื�อพฒันา KAM ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตลาดทนุไทยอย่างแทจ้ริง 

คณุทินารมภ ์ ชีวินวิวฒัน ์  
สมาคมการจดัการธุรกจิแหง่ประเทศไทย The Fin Tech Revolution 

16. เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ต่งตั0งเลขานุการบริษัทซึ�งมีคุณสมบัติที�เหมาะสม เพื�อทําหน้าที�ตามที�
กฏหมายกาํหนด รวมถึงหนา้ที�ต่างๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี ดงันี0  

1) จดัใหม้แีละดาํเนินการเรื�องการประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการ

ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที�แต่งตั0งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด  

2) จดัทาํและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานประจาํปี และขอ้มลูสาํคญัต่างๆ 

3) จดัทาํและเก็บรกัษาขอ้มูลรายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งภายในเวลาที�กฎหมายกาํหนด 

4) ใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบื0 องตน้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยที�

แต่งตั0งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแล

กจิการ 

5) ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที�รบัผิดชอบต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของบริษัทฯ 

6) ติดต่อและสื�อสารกบัผูถื้อหุน้ทั �วไป ใหไ้ดร้บัทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบริษัทฯ 

7) ประสานงานกบัฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล เพื�อจดัใหมี้การปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการที�ไดร้บั

การแต่งตั0งใหม ่

8) ปฏิบตัิหน้าที�อื�นใดตามที�กฎหมายกาํหนด 
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นอกจากนี0  เลขานุการบริษัทยังทําหน้าที� ให ้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที�
คณะกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งทราบและปฏิบัติหน้าที�ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมทั0งประสานงานใหม้ีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ทั0งนี0  คุณสมบติัของเลขานุการบริษัท 
ควรจะตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที�ของเลขานุการบริษัท  

17. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาและเห็นชอบตามที�คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกและเสนอ
ผูส้อบบัญชีของบริษัทสํานักงาน อี วาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ�งเป็นผูส้อบบัญชีที�ไดร้ับความ
เห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์มีความเป็นอิสระ ไม่มผีลประโยชน์
หรือส่วนไดเ้สียใดกบับริษัทฯ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าวใน
ลักษณะที�จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที� รวมถึงมีเงื�อนไขการสอบบญัชีและค่าสอบบัญชีที�เหมาะสม ซึ�ง 
ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 ไดอ้นุมติัแต่งตั0งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนตามที�เสนอ 

ค่าสอบบญัชีของบรษัิทฯ ระหวา่งปี 2557 – 2560  

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ค่าสอบบญัชี 880,000 770,000 770,000 770,000 

รอ้ยละการเปลี�ยนแปลง (20%) - - - 

ค่าบริการอื�น - - - - 

18. นโยบายการซื� อขายหลกัทรพัยแ์ละการใชข้อ้มูลภายใน 

ปี 2560 บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงนโยบายการซื0 อขายหลกัของบริษัทฯ และการใชข้อ้มูลภายใน โดยกาํหนด
มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน มิให้
นําขอ้มลูไปใชเ้พื�อประโยชน์ของตนหรือพวกพอ้ง และใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม มีหน้าที�รายงานการไดม้า
หรือการจําหน่ายไปซึ�งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์รวมถึงกาํหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลอนัมสีาระสาํคญัที�ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะอย่างระมดัระวงั 
ถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา เพื�อใหม้ั �นใจว่า ผูถื้อหุน้ หรือนักลงทุนไดร้บัขอ้มูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียม
กนัผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ นอกจากนี0  บริษัทฯ ไดก้าํหนดให ้
การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที�ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะจะตอ้งเป็นผูท้ี�ไดร้บัการแต่งตั0งใหมี้สิทธิตอบขอ้ซกัถาม
หรือใหข้อ้มลูสาํคญัต่างๆ ไดเ้ท่านั0น 
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19. นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งรายงานการมส่ีวนไดเ้สียของตนและ/หรือผู ้
ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเป็นขอ้มูลในการพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และใช ้
โอกาสหรือขอ้มลูที�ไดจ้ากการปฏิบติัหนา้ที�ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือประกอบธุรกิจแข่งขนักบับริษัทฯ 
หรือการทาํงานอื�นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ  หรือการซื0 อขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ รวมถึงกาํหนดให้
พนักงานพึงละเวน้การถือหุน้ในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ทั0งนี0  หากมกีารถือหุน้ในบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทใดที�
อาจกอ่ใหเ้กดิประโยชน์หรือความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบริษัทฯ ของพนักงานหรือบุคคลในครอบครวัใหเ้ปิดเผย
ต่อเลขานุการบริษัทดว้ย 

20. นโยบายการตอ่ตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั #น 

บริษัทฯ มีนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งของบริษัทฯ ไม่กระทาํการอนัใดที�เป็นการ
เกี�ยวขอ้งกบัการทุจริตและคอรร์ปัชั �นทุกรูปแบบ เพื�อประโยชน์ทางตรงหรือทางออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพื�อน 
และคนรูจ้กั ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผูร้ับ ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหสิ้นบน ทั0งที�เป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที�บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตาม 
“จรรยาบรรณธุรกจิ” และ “แนวปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั �น” อย่างเคร่งครดั 

การใหห้รอืการรบัของขวญั การเลี.ยงรบัรอง การบรจิาคเพื- อการกุศลและการใหเ้งนิสนับสนุน 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการใหห้รือการรบัของขวญั ของกาํนัล หรือประโยชน์อื�นใด เพื�อให ้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไดนํ้าไปปฏิบัติ โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ 
รวมถึงครอบครัว พึงรับหรือใหข้องขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื�นใดจากลูกคา้ คู่คา้ ผู ้รับเหมา 
ผูร้บัเหมาช่วง ผูที้�มส่ีวนเกี�ยวขอ้งทางธุรกจิกบับริษัทฯ เวน้แต่เป็นการรบัหรือใหข้องขวญัตามประเพณี เพื�อ
รกัษาความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคลเท่านั0น ทั0งนี0  หากของขวญั ของกาํนัล หรือประโยชน์อื�นใดมมูีลค่า
เกนิ 3,000 บาท ตอ้งมรีายงานผูบ้งัคบับญัชา และจดัทาํ “รายงานการใหห้รือการรบัของขวญั ของกาํนัล 
หรือประโยชน์อื�นใด” พรอ้มส่งมอบของใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคล 

แนวปฏิบตัิการเลี.ยงรบัรอง 

การเลี0 ยงรับรองต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
พอประมาณ ไม่บ่อยครั0งและเหมาะสมกบัโอกาส ซึ�งตอ้งไม่ขัดต่อขอ้บังคับกฎหมายและเป็นไปตาม
นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี และจรรยาบรรณธุรกจิของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั 

แนวปฏิบตัิการบรจิาคเพื- อการกศุล 

การบริจาคตอ้งเป็นไปเพื�อกุศลสาธารณะหรือมวีตัถุประสงคที์�ชดัเจน เพื�อกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม 
ไมม่วีตัถุประสงคแ์อบแฝง หรือเพื�อใหไ้ดป้ระโยชน์ทางธุรกิจที�ไมเ่หมาะสม หรือเป็นการใหสิ้นบนทางออ้ม 
บริษัทฯ จึงกาํหนดใหก้ารบริจาคตอ้งไดร้ับการอนุมติัจากผูม้ีอาํนาจตามคู่มืออนุมติัของบริษัทฯ และอยู่
ภายใตก้รอบนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกจิอย่างเคร่งครดั 
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แนวปฏิบตัิการใหเ้งินสนับสนุน 

บริษัทฯ กาํหนดใหม้ีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เพื�อใหม้ั �นใจว่า มีการใชเ้งิน
สนับสนุนอย่างมีเหตุผล ตรวจสอบได ้และโปร่งใส โดยมีขั0นตอนการขออนุมติัและการใชเ้งินสนับสนุน
สอดคลอ้งกบักระบวนการควบคุมภายใน และมีการอนุมติัตามคู่มืออนุมติัรายการของบริษัทฯ ทั0งนี0  การ
ใหเ้งินสนับสนุนตอ้งจัดทาํบนัทึกภายใน ระบุวตัถุประสงคแ์ละผูร้ับผิดชอบชัดเจน และมีการประเมินผล 
ติดตามการใหเ้งินสนับสนุน และรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

การรายงานการปฏิบติัตามแนวปฏิบตัิการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั-น 

คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดใหม้กีารจดัทาํรายงานการปฏิบติัตามแนวปฏิบตัิการต่อตา้นทุจริตและ
คอร์รัปชั �นและรายงานใหที้�ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจําทุกเดือน และนําเสนอต่อที�
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยใหค้รอบคลุมเรื�องการสื�อสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตและ
คอรร์ปัชั �นทั0งภายในและภายนอกองคก์ร การบริหารความเสี�ยงคอรร์ปัชั �น การใหห้รือการรบัของขวญั การ
เลี0 ยงรบัรอง การบริจาคเพื�อการกุศล การใหเ้งินสนับสนุน และการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน 

แนวปฏิบตัิการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมือง 

บริษัทฯ ไม่ใหก้ารสนับสนุนใดๆ ต่อการดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรคหนึ�ง
พรรคใด โดยจะวางตวัเป็นกลาง ไมฝั่กใฝ่พรรค หรือกลุ่มทางการเมอืงใด อย่างไรก็ดี กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานย่อมมสิีทธิในการมส่ีวนร่วมหรือสนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืงต่างๆ ไดเ้ป็นการส่วนตวัโดย
กระทาํนอกเวลาทาํการ และไมใ่ช่ในนามของบริษัทฯ แต่หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานสมคัร
เขา้เป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเป็นตวัแทนในการทาํกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซึ�งอาจทาํใหเ้ขา้ใจ
ผิดวา่ บริษัทฯ ฝักใฝ่หรือเกี�ยวขอ้งกบัพรรคการเมอืงนั0น 

21. นโยบายการใชสิ้ทธทิางการเมืองและการใหค้วามชว่ยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานพึงใชสิ้ทธิทางเมืองของตนในฐานะ
พลเมอืงตามระบอบประชาธิปไตย แต่บริษัทฯ จะวางตวัเป็นกลางไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุ่มการเมืองใด รวมถึง
ไมส่นับสนุนกจิกรรมทางการเมอืงของพรรคหนึ�งพรรคใด 

22. การรบัแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ขอ้กงัวล และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณารับเรื�องแจง้เบาะแส ขอ้
รอ้งเรียน หรือการใหค้ําแนะนําเกี�ยวกับการกระทําที�อาจทําใหเ้กิดความสงสัยไดว้่าเป็นการทุจริตและ
คอรร์ัปชั �น โดยผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเรื�องที�จะแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือประเด็นที�
ตอ้งการคาํแนะนํา พรอ้มชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศพัทที์�สามารถติดต่อได ้ 
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เรื�องที�รบัแจง้: เบาะแส หรือรอ้งเรียนการทุจริตและคอรร์ปัชั �น 

� พบเหน็การไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ หรือมกีารดาํเนินธุรกจิอย่างไมซื่�อสตัยสุ์จริต 
� พบเหน็การกระทาํที�ทจุริตที�เกี�ยวขอ้งกบับริษัทฯ ไมว่่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น พบเห็นพนักงานติด

สินบน / รบัสินบนเจา้หน้าที�รฐั หรือหน่วยงานเอกชน 
� พบเหน็การกระทาํที�ผิดขั0นตอนตามระเบียบปฏิบติัของบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ จนทาํใหส้งสยัไดว้่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอรร์ปัชั �น 
� พบเหน็การกระทาํที�ทาํใหบ้ริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื�อเสียงของบริษัทฯ 
� พบเหน็การกระทาํที�ผิดกฎหมาย ผิดศลีธรรม และจรรยาบรรณธุรกจิ 

ช่องทางการรบัแจง้เบาะแส รอ้งเรียน หรือขอคาํแนะนํา เกี�ยวกบัการต่อตา้นทจุริตและคอรร์ปัชั �น 
1) แจง้ผ่านช่องทางอีเมลข์องประธานคณะกรรมการตรวจสอบที� ind.director@moongpattana.com 

หรือไปรษณียถึ์ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) 

2) แจง้ผ่านช่องทางอีเมลข์องประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ที� suwanna@moongpattana.com 
หรือไปรษณียถึ์ง ประธานเจา้หนา้ที#บริหาร 
บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชั �นแนล จาํกดั (มหาชน) 

3) แจง้ผ่านช่องทางอีเมลข์องเลขานุการบรษัิทที� company.secretary@moongpattana.com 
หรือ ไปรษณียถึ์งเลขานุการบริษัท 
บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชั �นแนล จาํกดั (มหาชน)  
ในกรณีผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนมีขอ้รอ้งเรียนประธานเจา้หน้าที�บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร 
ขอใหท่้านส่งเรื�องรอ้งเรียนมายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
ในกรณีที�มีประเด็นขอ้รอ้งเรียนหรือเรื�องที�เกี�ยวกบัการทุจริตและคอรร์ปัชั �น อนัเป็นกรณีเร่งด่วน  ให ้
ผูเ้กี�ยวขอ้งรายงานไปตามลาํดบัชั0นโดยทนัที และนําเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงเพื�อสั �งการโดยไม่
ชกัชา้ 

แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบั 
บุคคลที�สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเกี�ยวกบัการทุจริตและคอรร์ปัชั �น คือ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มของบริษัท ไดแ้ก่  ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี0  ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบ้ริหาร  และ
พนักงานของบริษัท ทั0งนี0  ไม่ว่าท่านจะแจง้ดว้ยวิธีใด บริษัทจะไม่เปิดเผยชื�อผูแ้จง้เบาะแสและจะเก็บขอ้มูลผู้
ที�เกี�ยวขอ้งไวเ้ป็นความลบั โดยจาํกดัเฉพาะผูที้�มีหนา้ที�รบัผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเรื�องรอ้งเรียน
เท่านั0น ที�สามารถเขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าวได ้ 

ในระหว่างการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ประธานเจา้หน้าที�บริหารและ / หรือคณะกรรมการบริหารและ / 
หรือคณะ กรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการตามที�เห็นสมควรไมใ่หผู้แ้จง้ไดร้บัความเดือนรอ้น อนัตรายใด 
หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน การเป็นพยานหรือการใหข้อ้มูล ทั0งนี0  ผู ้
ไดร้ับขอ้มูลจากการปฏิบตัิหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องรอ้งเรียน มีหน้าที�เก็บรกัษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรียนและ
เอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลับ หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื�นที�ไม่มีหน้าที�
เกี�ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที�ที�กฎหมายกาํหนด 
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แนวปฏิบติัการดาํเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 
เมื�อไดร้บัการแจง้เบาะแส ประธานเจา้หน้าที�บริหาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลั �นกรองสืบสวนขอ้เท็จจริง และระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจริง ประธานเจา้หน้าที�
บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายใหต้ัวแทน (คณะกรรมการ
บริหาร) แจง้ผลความคบืหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนไดท้ราบ  

ทั0งนี0  หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มลูหรือหลกัฐานที�มมีเีหตุอนัควรเชื�อไดว้่าผูท้ี�ถูกกล่าวหา
ไดก้ระทาํการทุจริตและคอรร์ปัชั �นจริง บริษัทจะใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหาไดร้บัทราบขอ้กล่าวหาและใหสิ้ทธิผูถู้ก
กล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ�มเติมที�แสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไมมี่ส่วนเกี�ยวขอ้งกบั
การกระทําอันทุจริตและคอร์รัปชั �นตามที�ไดถู้กกล่าวหา หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระทําการทุจริตและ
คอรร์ปัชั �นจริง การทุจริตและคอรร์ปัชั �นนั0นถือว่าเป็นการกระทาํผิดต่อแนวปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตและ
คอรร์ปัชั �น จรรยาบรรณทางธุรกจิของบริษัทฯ ผูถู้กกล่าวหาจะตอ้งไดร้ับการสอบสวนและพิจารณาโทษ
ทางวินัยตามระเบียบขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานที�บริษัทไดก้าํหนดไว ้และหากการกระทําทุจริตและ
คอรร์ปัชั �นผิดกฎหมายนั0น ผูก้ระทาํผิดอาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายดว้ย 

23. นโยบายการลงทุนและการกาํกบัดแูลบริษัทยอ่ยและบริษทัรว่ม 

บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื�อเป็นตัวแทนจาํหน่ายใหก้บัสินคา้และบริการในธุรกิจสินคา้ประเภท
อุปโภคและบริโภคที�มีโอกาสเติบโตและมีศกัยภาพสามารถสรา้งผลกาํไรใหก้ับบริษัทฯ ได ้ซึ�งหากบริษัทฯ เขา้
ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกาํหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเขา้ร่วมเป็น
กรรมการตามสัดส่วนของการถือหุน้ และเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถ้ือหุน้ โดยผู้แทนจะมีหน้าที�ออกเสียงใน 
ที�ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที�คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาไว ้สาํหรบัการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ 
จะส่งตัวแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ0 นอยู่กบัขอ้ตกลงที�ทาํไว ้
ร่วมกนัต่อไป  และเพื�อดูแลการบริหารงานและติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานผล
ประกอบการใหบ้ริษัทฯ ทราบเป็นประจาํทุกเดือน  
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10.    การจดัทาํรายงานการพฒันาอยา่งยั #งยนื  

 
ดว้ยบริษัทฯ คาํนึงถึงความรบัผิดชอบของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม รวมถึงผูมี้

ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้ง คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคม (Creating Shared Value Committee : CSV) 
จึงไดก้าํหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดาํเนินการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคมใหเ้ป็นส่วนหนึ�งของการ
ดาํเนินธุรกจิปกติของบริษัทฯ รวมถึงไดสื้�อสารใหพ้นักงานทุกระดบั คู่คา้ และผูที้�เกี�ยวขอ้งทราบ  

นับแต่ปี 2557 บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการพฒันาอย่างยั �งยืนแยกต่างหากจากรายงานประจาํปีของ
บริษัทฯ ต่อมาในปี 2560 จึงไดป้รับการรายงานแห่งความยั �งยืนใหเ้ป็นไปตามกรอบการการรายงานของ 
Global Reporting Initiative 
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11.การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี#ยง 

การประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ ดา้นตา่งๆ ดงันี�  

 บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ�ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ                    
ทาํการตรวจสอบระบบการทาํงานต่างๆของบริษัทฯ เพื�อมุ่งเน้นใหม้ีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอ และ
เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ และป้องกนัความเสียหายของบริษัทฯ โดยไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายใน
ในดา้นต่างๆ เช่น การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเสี�ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศ
และการสื�อสารขอ้มลู และระบบการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายใน ตามผลการประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต.) และการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ�งฝ่ายบริหารกาํหนดใหร้ายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ �าเสมอและต่อเนื�อง สาํหรบัผลการตรวจสอบประจาํปี 2560 ไม่พบ
ประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญัประการใด นอกจากนี0  บริษัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัต่อขอ้เสนอแนะ
และขอ้คิดเหน็ต่าง  ๆเพื�อการพฒันาระบบการควบคุมการปฏิบติังานภายในใหมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  

สาระสาํคญัของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯไดก้าํหนดไว ้ดงันี0  

สว่นที# � การควบคมุภายในองคก์ร 
�.  คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง และมกีารปฏิบตัิที�อยู่บนหลกัความซื�อตรงและการรกัษา

จรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ที�ครอบคลุมถึงการปฏิบติัหน้าที�ประจาํวนั การตดัสินใจในเรื�องต่างๆ 
และการปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ กาํกบัดูแลใหม้กีารกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที�ชดัเจนและวดัผลได ้เพื�อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผูจ้ัดทํา และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

3. กาํหนดใหม้ีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ รวมถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมาย
ไม่กาํหนดเป้าหมายที�จะจูงใจหรือใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนที�เกินสมควร หรืออาจนําไปสู่การกระทาํ
ทุจริต ประพฤติมชิอบ ทั0งนี0 การกาํหนดเป้าหมายใหค้าํนึงถึงสภาพแวดลอ้มของธุรกจิเป็นสาํคญั 

4. มีการจดัโครงสรา้งองคก์รที�ช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมกีาร
ทบทวนใหเ้หมาะสมอยู่เสมอ 

5. มีการจัดทําจริยธรรม และขอ้กําหนดหา้มฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที�อาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ�งรวมถึงการหา้มคอรร์ปัชั �น
อนัทาํใหเ้กดิความเสียหาย ต่อองคก์ร 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ
ธุรกจิสาํหรบับริษัทคู่คา้ และแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั �น เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการสื�อสาร และประชาสัมพันธ์
นโยบายดงักล่าว ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน โดยเผยแพร่ทางเวปไซคข์องบริษัทฯ และจดัใหมี้
การอบรมนโยบายดงักล่าวอย่างสมํ �าเสมอ 
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สว่นที# b การประเมินความเสี#ยง 

1. มีการประเมินความเสี�ยงอย่างสมํ �าเสมอทั0งความเสี�ยงภายในและภายนอก โดยคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี�ยง ซึ�งประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผูนํ้าเสนอการบริหารความเสี�ยง
ของบริษัทฯใหแ้กค่ณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆไตรมาส  

2.  กาํหนดใหม้มีาตรการในการติดตามเหตุการณที์�เป็นสาเหตุของปัจจยัความเสี�ยงและมาตรการในการ
ลดความเสี�ยงเหล่านั0น 

3.  มีการแจง้ใหพ้นักงานทุกคนรับทราบและปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเสี�ยงที�กาํหนดไว ้รวมถึง
ติดตามผลว่าไดม้กีารปฏิบติัตามมาตรการนั0นๆ 

4.  บริษัทฯปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองโดยทั �วไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ 

สว่นที# 3 กิจกรรมการควบคมุ 
1.  บริษัทฯมีมาตรการควบคุมภายในที�กาํหนดเป็นลายลักษณอ์กัษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ

อย่างเหมาะสม พรอ้มมกีารสอบทานการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
คู่มอืการปฏิบติังานต่างๆ เช่น 
- มีการจัดทาํนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การ

จดัซื0 อ และการบริหารทั �วไปที�รดักุม และสามารถป้องกนัการทุจริตได ้
- กาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน

และเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
2.  มีการแบ่งแยกหนา้ที�ความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ หนา้ที�อนุมติั หนา้ที�บนัทึกรายการบญัชีและ

ขอ้มูลสารสนเทศและหนา้ที�ในการดูแลจดัเก็บทรพัยสิ์นไดอ้ย่างชดัเจนเพื�อเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั 
3.  การกาํหนดมาตรการที�ชดัเจนและถูกตอ้ง ในกรณีที�บริษัทฯทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และมีมาตรการที�รดักุมเพื�อติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมนั0น
ตอ้งผ่านขั0นตอนการอนุมติัตามที�กาํหนดไว ้

4. การกําหนดผู้มีหน้าที�อนุมัติจะตอ้งไม่เป็นผู้มีส่วนไดเ้สียในการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว และคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
เป็นสาํคญั และพิจารณาโดยถือเสมอืนเป็นรายการที�กระทาํกบับคุคลภายนอก 

5.  กรณีที�มีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว 
ซึ�งมผีลผูกพนัระยะยาวไปแลว้ จะตอ้งมกีารติดตามผลใหป้ฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ตกลงไว ้

6.  มกีารติดตามการทาํงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสมํ �าเสมอรวมทั0งกาํหนดทิศทางใหบุ้คคล
ที�บริษัทแต่งตั0งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทฯดงักล่าวถือปฏิบติั 

7.  มกีารกาํหนดมาตรการในการป้องกนัมิใหเ้กดิการดาํเนินงานของบริษัทฯที�ผิดต่อกฎหมาย ที�เกี�ยวขอ้ง 
เพื�อลดความเสี�ยงในการประกอบธุรกจิและรกัษาชื�อเสียงของบริษัทฯ 

สว่นที# c ระบบสารสนเทศและการสื#อสารขอ้มูล 
1. มีการนําเสนอขอ้มลูที�สาํคญัต่างๆอย่างเพยีงพอ เพื�อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
2. กรรมการบริษัท ไดร้บัหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมที�ระบุขอ้มูลที�จาํเป็น และ

เพียงพอต่อการพิจารณากอ่นการประชุมอย่างน้อยภายใน 7 วนั 
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3. รายงานการประชุม มีรายละเอียดตามควรที�ทาํใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบตัิหนา้ที�ของกรรมการ 

4. มกีารจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
5. มีการควบคุมความปลอดภยัของขอ้มูล โดยการกาํหนดสิทธิTในการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบต่างๆ ตาม

หลกัการแบ่งแยกหน้าที�และการปฏิบตัิงาน  
6. มีช่องทางในการสื�อสารภายในองคก์รที�มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมล์ การประชาสมัพนัธผ่์านการจดั

กิจกรรมต่างๆ และการจัดการประชุม เพื�อใหเ้กิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายที�กําหนดไว ้สําหรับการสื�อสารกบับุคคลภายนอกองค์กร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทําหน้าที�
เปิดเผยขอ้มลูและสื�อสารใหแ้กผู่มี้ส่วนไดเ้สียอย่างทั �วถึงและเท่าเทียมกนั 

7. บริษัทฯมกีารกาํหนดช่องทางการรบัแจง้เรื�องรอ้งเรียนและกาํหนดขั0นตอนการบริหารจดัการเรื�อง
รอ้งเรียนอย่างชดัเจน เพื�อใหเ้ชื�อมั �นไดว้า่เรื�องรอ้งเรียนจะไดร้บัการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม 

สว่นที# � ระบบการตดิตามและประเมินผล 
1. บริษัทฯจดัใหม้กีระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกจิและขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบริหาร และ

พนักงานปฏิบติัตนในลกัษณะที�อาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2. มีการกาํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายใน ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ 

ตามแผนการการตรวจสอบที�ไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มทั0งใหข้อ้เสนอแนะ เพื�อ
เพิ�มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และสื�อสารใหผู้บ้ริหารทราบ เพื�อดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุง 
โดยรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างอิสระ และเสนอรายงานไดอ้ย่างตรงไปตรงมา เป็นประจาํทุกไตรมาส 

3. เมื�อมีการตรวจพบขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสําคญั จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื�อพิจารณาสั �งการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร 

4. มกีารรายงานความคืบหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ
อยู่เสมอ 

5. มีนโยบายใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯโดยพลัน กรณีที�เกิดเหตุการณ์ทุจริต
หรือสงสยัวา่มีเหตุการณทุ์จริต มีการปฏิบติัที�ฝ่าฝืนกฏหมาย และมกีารกระทาํผิดปกติอื�นๆ ซึ�งอาจจะ
กระทบ ต่อชื�อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฯอย่างมนัียสาํคญั 

 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มคีวามเห็นดา้นระบบการควบคุมภายในตรงกนั 
และมกีารปฏิบติัตามนโยบายที�กาํหนดขึ0 น 

บริษัทได้แต่งตั0 งนางภวดี  อุดมศรีธนกรดํารงตําแหน่งผู ้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิแต่งตั0ง ถอดถอน โยกยา้ยหรือเลิกจา้ง รวมทั0งประเมินผลงาน
ของผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในซึ�งประเมินโดยผูบ้ริหารและ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ไมพ่บประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญัซึ�งสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบ
บญัชีของบริษัทฯ  
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12.รายการระหว่างกนั 

ปี 2560 บริษัทฯ มกีารทาํรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับริษัทร่วมและบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้กบั
บริษัทฯ อย่างสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาสอบทานและใหค้วามเห็นเกี�ยวกบั
ความจาํเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการระหว่างกนั รวมถึงเงื�อนไขต่างๆ ให้
เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติ รวมถึงมีการเปรียบเทียบราคาที�เกิดขึ0 นกบับุคคลภายนอก ทั0งนี0  การ
ทํารายการระหว่างกันต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั0นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน (27 
กุมภาพนัธ ์2556) โดยกาํหนดใหม้กีารควบคุมการทาํรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกบับุคคล
ที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มส่ีวนไดเ้สีย หรืออาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต 

นอกจากนี0  บริษัทฯ ไดก้าํหนดมาตรการใหผู้ม้อีาํนาจอนุมติัไม่สามารถอนุมตัิรายการเบิกจ่ายของตนเอง
ได ้แมจ้ะอยู่ในวงเงินที�ตนมอีาํนาจกต็าม และในกรณีการทาํธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนั หรือบุคคลที�อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมส่ีวนไดเ้สีย หา้มมใิหผู้นั้0นอนุมติัรายการดงักล่าว และใหป้ฏิบติัตามอาํนาจ
การอนุมติัเรื�องการดาํเนินการเมื�อมรีายการที�เกี�ยวโยงกนั และกรณีการทาํธุรกรรมหรือการไดม้าและจาํหน่าย
ไปซึ�งสินทรพัยใ์หป้ฏิบติัตามอาํนาจการอนุมติัเรื�องการเปิดเผยขอ้มลู และการปฏิบติัในการไดม้าหรือจาํหน่าย
ไปซึ�งสินทรพัย ์

รายชื#อบริษทัที#อาจมีความขดัแยง้กบับริษัทและลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษัท ไทยพีเจน้ จาํกดั (TP) 
การประกอบธุรกจิ ประกอบธุรกจิผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑที์�เกี�ยวกบัทารกภายใตต้ราสินคา้ 

พเีจน้ เช่นจุกนม ขวดนม และผลิตภณัฑพ์ลาสติก  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบรษัิทฯ กบับริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชั �น ประเทศญี�ปุ่ น 
โดยบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 47 ของจาํนวนทุนที�ออกและชาํระแลว้ และมี
กรรมการบริหารร่วมกนั 

บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จาํกดั (YMP) 
การประกอบธุรกจิ ประกอบธุรกจิผลิตสินคา้ประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ เพื�อจาํหน่าย

ทั0งในประเทศและต่างประเทศ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบรษัิทฯ กบับริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศ
ญี�ปุ่ น) และบริษัท โนมรูะ จิมโูช อิ� งค ์(ประเทศญี�ปุ่น) โดยบริษัทฯ ถือหุน้ 
รอ้ยละ 6 ของจาํนวนทุนที�ออกและชาํระแลว้ และมกีรรมการร่วมกนั 

บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

การประกอบธุรกจิ ประกอบธุรกจิผลิตและจาํหน่ายผา้เชด็ทาํความสะอาดผิวและแผ่นอนามยั
สาํหรบัซบันํ0านม และนํ0ายาทาํความสะอาดจุกนมและขวดนม 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบรษัิทฯ กบับริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชั �น ประเทศญี�ปุ่ น 
โดยบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 2.5 ของจาํนวนทุนที�ออกและชาํระแลว้ และมี
กรรมการรว่มกนั 
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บริษัท สุเมธาพร จาํกดั 

การประกอบธุรกจิ ประกอบธุรกจิใหค้าํปรึกษาทางธุรกจิ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม ถือหุน้รอ้ยละ 75 และ 
25 ของทุนที�ออกและชาํระแลว้ ตามลาํดบั 

 

รายชื#อบุคคลที#อาจมีความขดัแยง้กบับริษัทและลกัษณะความสมัพนัธ ์

บุคคลที#อาจ 
มีความขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

นายสุเมธ  เลอสุมติรกุล ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ในสดัส่วน
รอ้ยละ 54.96 

นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที�บริหารร่วมและผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 1.36 

นายเมธิน  เลอสุมติรกุล ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิและการตลาด และผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 4.70 

รายการระหว่างกนั ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2560 

 รายละเอียดขอ้มลูของรายการระหวา่งบรษัิทฯ กบับริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวขอ้ง และบุคคลที�อาจมคีวาม
ขดัแยง้กนักบับริษัทฯ ซึ�งเป็นรายการระหวา่งกนัที�เกดิขึ0 นในปี 2558 - 2560  ตามรายละเอียดดงันี0   
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รายการขายสินคา้และบริการตามปกติของธุรกจิ/รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ 

ผูข้าย /  
ผูใ้หบ้ริการ 

ผูซ้ื0 อ /  
ผูร้บับริการ 

ลกัษณะรายการ / เงื�อนไขที�สาํคญั 
มูลค่าของรายการ  

(ลา้นบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล/ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2560 2559 2558 
  บริษัทฯ YMP บริษัทฯ ดาํเนินการจดัหาวตัถุดิบ และอุปกรณใ์นการผลิต

ใหก้บั YMP โดยบริษัทฯ ไดร้บัค่าบริการในอตัราส่วนรอ้ยละ 
1.5 ของราคาวสัดุหรือบริการและบริษัทฯ มีรายไดค้่า-
นายหน้าในอตัราส่วนรอ้ยละ 0.3 ของราคาขายสินคา้สุทธิที� 
YMP ขายใหก้บัลูกคา้ทั0งหมด ตามสญัญาแต่งตั0งการเป็น
ตวัแทนจาํหน่าย (ฉบบัปรบัปรุงวนัที� 1 มกราคม 2557) 

7.5 6.6 5.8 การใหบ้ริการจดัหาวตัถุดิบและอุปกรณ์การผลิตใหแ้ก ่YMP 
ของบริษัทฯ เป็นราคาและเงื�อนไขการชาํระเงินตามปกติทาง
ธุรกิจ 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการ
ว่าจา้งตามปกติของธุรกิจที�มีราคาตลาดอา้งอิง เงื�อนไขการชาํระ
เงินเป็นเงื�อนไขเดียวกนักบัที�ใชก้บับริษัทอื�นที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 

  TP บริษัทฯ บริษัทฯ ซื0 อผลิตภณัฑก์ลุ่มพีเจน้จาก TP เช่น จุกนม ขวดนม 
และอื�นๆ  

128.3 102.5 111.4 บริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ของ TP แต่เพียงผูเ้ดียวใน
ประเทศไทย  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการซื0 อ
ขายตามปกติของธุรกิจที�มีราคาตลาดอา้งอิง เงื�อนไขการชาํระ
เงินเป็นเงื�อนไขเดียวกนักบัที�ใชก้บับริษัทอื�นที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 

  PIT บริษัทฯ บริษัทฯ ซื0 อผลิตภัณฑ์พีเจน้ประเภทผา้เช็ดทําความสะอาด
ผิว และแผ่นซับนํ0านม นํ0ายาทาํความสะอาดจุกนมและขวด
นม  จาก PIT  

96.8 101.1 85.4 บริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ของ PIT แต่เพียงผูเ้ดียวใน
ประเทศไทย 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการซื0 อ
ขายตามปกติของธุรกิจที�มีราคาตลาดอา้งอิง เงื�อนไขการชาํระ
เงินเป็นเงื�อนไขเดียวกนักบัที�ใชก้บับริษัทอื�นที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 

  YMP  บริษัทฯ บริษัทฯ ซื0 อผลิตภณัฑป์ระเภทพลาสติกจาก YMP เช่น กล่อง
และฝาปิดพลาสติก ตลับใส่แป้ง หวีสาํหรบัยอ้มสีผม หวัปั� ม
และหวัฉีดกระบอกนํ0า  

5.3 4.7 5.5 สินคา้ที�บริษัทฯ ซื0 อจาก YMP เป็นราคาและเงื�อนไขการชาํระ
เงินตามปกติทางธุรกิจ 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการซื0 อ
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ผูข้าย /  
ผูใ้หบ้ริการ 

ผูซ้ื0 อ /  
ผูร้บับริการ 

ลกัษณะรายการ / เงื�อนไขที�สาํคญั 
มูลค่าของรายการ  

(ลา้นบาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล/ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2560 2559 2558 
ขายตามปกติของธุรกิจที�มีราคาตลาดอา้งอิง เงื�อนไขการชาํระ
เงินเป็นเงื�อนไขเดียวกนักบัที�ใชก้บับริษัทอื�นที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 

 คุณสุเมธ  
เลอสุมิตรกุล 

บริษัทฯ บริษัทว่าจา้งสาํหรบัใหบ้ริการปรึกษาในฐานะ Company 
Advisory Director 

- - 1.1 

เนื�องจากคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล เกษียณอายุแต่ดว้ยความที�
เป็นผูก้อ่ตั0งบริษัทฯ มีประสบการณแ์ละความรอบรูใ้นธุรกจิ
ของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี ซึ�งเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นค่า 
ที�ปรึกษาในราคาตลาดที�อา้งอิงได ้จึงมีความสมเหตุสมผล 

บริษัทฯ บริษัทฯ เช่าพื0 นที�หอ้งชุดชั0น 18 (บางส่วน) และ 19 อาคาร
ทศพลแลนด ์เพื�อใชเ้ป็นสาํนักงาน  

4.0 4.0 0.3 เนื�องจากพื0 นที�อาคารเดิมมีขนาดเล็กและไมส่ามารถขยาย
เพิ�มเติมเพื�อรองรบัการขยายตวัของกิจการได ้ประกอบกบัคุณ
สุเมธ เลอสุมิตรกุล มีพื0 นที�อาคารปล่อยเช่า บริษัทฯ ขอเช่า
เพื�อปรบัปรุงเป็นสาํนักงานแหง่ใหม ่ค่าเช่าเป็นราคาตลาด
และสญัญาเป็นเงื�อนไขปกติทั �วไปของธุรกิจ 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการ
เช่าพื0 นที�ในราคาตลาด จึงมคีวามสมเหตุสมผล 

 บจก. 
สุเมธาพร 

บริษัทฯ บริษัทฯ วา่จา้งสาํหรบัใหบ้ริการปรึกษาทางธุรกิจ*   - - 1.2 เนื�องจากเปลี�ยนการว่าจา้งในนามบุคคลเป็นการว่าจา้งในรูป
บริษัทฯ ซึ�งมคีุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล เป็นผูม้ีอาํนาจในบริษัทฯ  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นค่าที�
ปรึกษาในราคาตลาดที�อา้งอิงได ้จึงมีความสมเหตุสมผล 

บริษัทฯ วา่จา้งสาํหรบัใหบ้ริการปรึกษาในฐานะ Company 
Advisory Director 

3.6 3.6 - 

 



 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) สิ� นสุดวนัที# $� ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 
 
หน้า 91 ของ 109  

 

 

 

รายการเงนิปันผลรบัจากบริษัทที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ผูจ้า่ยเงินปันผล ลกัษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ(ลา้นบาท) 

2560 2559 2558 

  TP บริษัทฯ รบัรายไดเ้งินปันผล 18.8 18.8 14.1 

  PIT 3.1 2.5 2.5 

  YMP 3.2 2.2 2.1 

รายการยอดคงคา้งระหวา่งบริษัทและบริษัทที�เกี�ยวขอ้งกนั  

บริษัทที#มีรายการ 
คงคา้งระหว่างกนั ประเภท 

รายการ 

มูลค่าของ 
รายการ(ลา้นบาท) 

บริษัทฯ 
บุคคล / นิติบคุคล 
ที�อาจมีความขดัแยง้ 

2560 2559 2558 

บริษัทฯ TP ลูกหนี0 อื�น 3.0 - 1.7 

 เจา้หนี0 การคา้ 44.4 30.1 47.3 

PIT 
ลูกหนี0 การคา้ 1.2 - - 

เจา้หนี0 การคา้ 33.0 31.9 24.1 

YMP 
ลูกหนี0 อื�น 1.8 1.6 1.6 

เจา้หนี0 การคา้ 0.8 0.9 1.0 

 รายการคํ0าประกนั  

 ไมม่ ี 

นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ในอนาคตบริษัทฯ คาดว่า จะมกีารทาํรายการระหว่างกนักบับริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื�อง โดยเป็นไปใน
ลกัษณะการทาํธุรกิจการคา้ทั �วไป และมีเงื�อนไขตามธุรกิจการคา้ปกติ ซึ�งสามารถอา้งอิงไดก้บัเงื�อนไขทางธุรกิจ
ประเภทเดียวกนักบัที�บริษัทฯ กระทาํกบับุคคลภายนอก เช่น การซื0 อขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป การทาํสญัญา
เช่าอาคารสํานักงาน เป็นตน้ โดยรายการระหว่างกนัที�จะเกิดขึ0 นนั0นเป็นไปเพื�อความจําเป็นในการดาํเนินธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกาํหนดนโยบายดา้นราคาระหว่างกนัอย่างชดัเจน และคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกนัทั0งหมดใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูล การทํารายการเกี�ยวโยง การไดม้าหรือจําหน่ายไปของทรัพยสิ์น และมาตรฐานบญัชีที�กาํหนดโดยสภา
วชิาชีพบญัชีอย่างเคร่งครดั 
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ส่วนที# 3  

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

13. ขอ้มูลทางการเงินที#สาํคญั 
 
      13.1 งบการเงิน 

         สรุปรายงานผูส้อบบญัชี 

รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงินของบริษัทในปี 2560 ตรวจสอบโดยคุณชลรส สนัติอศัวราภรณ ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4523  จากบริษัท สํานักงาน อี วาย จาํกดั ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบ

บญัชีอย่างไมม่เีงื6อนไข วา่งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานอย่างถูกตอ้งตามที6ควรในสาระสาํคญั

ตามหลกัการบญัชีที6รบัรองทั 6วไป 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั 6นแนล จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินซึ6งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชั 6นแนล 
จาํกดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ6งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที6 31 ธันวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี6ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรบัปีสิA นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที6สาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชั 6นแนล จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินซึ6งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัที6 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิA นสุดวนัเดียวกนัของบริษัท มุ่งพฒันา 
อินเตอรแ์นชชั 6นแนล จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที6ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความ

รบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ 
ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที6กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที6เกี6ยวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื6นๆ ตามที6ระบุในขอ้กาํหนดนัAนดว้ย 
ขา้พเจา้เชื6อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที6ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื6อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็
ของขา้พเจา้ 

เรื#องสาํคญัในการตรวจสอบ  

เรื6องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื6องต่างๆ ที6มนัียสาํคญัอย่างยิ6งตามดุลยพนิิจเยี6ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื6องเหล่านีA มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ

การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัAงนีA  ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื6อง

เหล่านีA   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรบัผิดชอบที6ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบ 

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ6งไดร้วมความรบัผิดชอบที6เกี6ยวกบัเรื6องเหล่านีA ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้

ไดร้วมวิธีการตรวจสอบที6ออกแบบมาเพื6อตอบสนองต่อการประเมินความเสี6ยงจากการแสดงขอ้มูลที6ขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิ ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ6งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรบั

เรื6องเหล่านีA ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
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เรื6องสาํคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธีิการตรวจสอบสาํหรบัแต่ละเรื6องมีดงัต่อไปนีA  

ก) การรบัรูร้ายได ้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีที6สาํคญัยิ6งรายการหนึ6งของบริษัทฯ เนื6องจากจาํนวนรายไดที้6บนัทึก

ในบญัชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทนุประจาํปีของบริษัทฯ ประกอบกบับริษัทฯมีลูกคา้จาํนวนมากราย

ในหลายกลุ่มธุรกจิซึ6งมีเงื6อนไขทางการคา้ที6แตกต่างกนั ดว้ยเหตุนีA ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษกบัการรบัรู ้

รายไดจ้ากการขายของบริษัทฯ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องบริษัทฯโดยการทาํความเขา้ใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในที6เกี6ยวขอ้งกบัวงจรรายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที6เกิดขึA นในระหว่างปีและช่วง

ใกลสิ้A นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหนีA ที6บริษัทฯ ออกใหแ้กล่กูคา้ภายหลงัวนัสิA นรอบระยะเวลาบญัชีและทาํ

การวเิคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มลูบญัชีรายไดจ้ากการขายเพื6อตรวจหาความผิดปกติที6อาจเกดิขึA นของรายการขาย  

ข) คดฟ้ีองรอ้ง 

ตามที6กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 28.5 ข) บริษัทฯ มีคดีฟ้องรอ้งที6เกี6ยวเนื6องกบัสญัญาจดัจาํหน่าย

สินคา้ โดยศาลชัAนตน้และศาลอุทธรณ์ไดม้ีคาํพิพากษาใหบ้ริษัทฯชาํระเงินค่าเสียหายพรอ้มดอกเบีA ยแก่โจทก ์ซึ6ง

บริษัทฯ ไดย้ื6นฎีกาต่อศาลฎีกา โดยในขณะนีA คดียงัอยู่ในระหวา่งการพจิารณาของศาลฎีกา 

เนื6องจากคดีความดงักล่าวยงัไมสิ่A นสุด ฝ่ายบริหารจึงจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการประเมนิผลของคดีที6

ถูกฟ้องรอ้งนีA เพื6อใชใ้นการประมาณการหนีA สินที6อาจเกิดขึA นจากคดีความ โดยการพิจารณาขอ้เท็จจริงและขอ้

กฎหมายต่างๆ ที6เกี6ยวขอ้ง ซึ6งผลที6เกิดขึA นจริงเมื6อคดีดงักล่าวสิA นสุด อาจแตกต่างไปจากที6ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณ

การไว ้จึงทาํใหม้คีวามเสี6ยงเกี6ยวกบัการรบัรูป้ระมาณการหนีA สินจากการถูกฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามฝ่ายบริหารและที6ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯ เกี6ยวกบัรายละเอียดและความคืบหน้า

ของคดีฟ้องรอ้ง ตลอดจนวิธีการที6ผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการหนีA สินจากคดีฟ้องรอ้ง สอบถามฝ่ายบริหาร

เกี6ยวกบัดุลยพินิจใชใ้นการประมาณการหนีA สินจากคดีฟ้องรอ้งดงักล่าว สอบทานเอกสารโตต้อบระหว่างบริษัทฯ 

และที6ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯ ส่งหนังสือยืนยนัไปยงัที6ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯเพื6อให ้

รายงานรายละเอียดของคดีฟ้องรอ้ง สถานะของคดีความและความเห็นของที6ปรึกษากฎหมายภายนอกเกี6ยวกบั

ผลกระทบที6อาจเกิดขึA นกับบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร และไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลที6เกี6ยวขอ้งกับคดี

ฟ้องรอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ขอ้มูลอื#น 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลอื6น ซึ6งรวมถึงขอ้มูลที6รวมอยู่ในรายงานประจาํปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที6แสดงอยู่ในรายงานนัAน) ซึ6งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัที6

ในรายงานของผูส้อบบญัชีนีA  

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มลูอื6นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เชื6อมั 6นในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอื6นนัAน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที6เกี6ยวเนื6องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื6นนัAนมี

ความขดัแยง้ที6มสีาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรูที้6ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอื6นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื6อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบริษัทฯ ตามที6กล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที6ขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ขา้พเจา้จะสื6อสารเรื6องดังกล่าวใหผู้ม้ีหน้าที6ในการกาํกับดูแลทราบเพื6อใหมี้การ

ดาํเนินการแกไ้ขที6เหมาะสมต่อไป  

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที#ในการกาํกบัดแูลตอ่งบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าที6รับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินเหล่านีA โดยถูกตอ้งตามที6ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกี6ยวกบัการควบคุมภายในที6ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื6อใหส้ามารถจดัทาํ

งบการเงินที6ปราศจากการแสดงขอ้มูลที6ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมนิความสามารถของบริษัทฯในการดาํเนินงานต่อเนื6อง การ

เปิดเผยเรื6องที6เกี6ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื6องในกรณีที6มีเรื6องดังกล่าวและการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรบักิจการที6

ดําเนินการต่อเนื6องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัAงใจที6จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงาน

ต่อเนื6องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หน้าที6ในการกาํกบัดูแลมหีน้าที6ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื6อใหไ้ดค้วามเชื6อมั 6นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มลูที6ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซึ6งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื6อมั 6นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื6อมั 6นใน
ระดับสูงแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลที6ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที6มอียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที6ขัดต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มสีาระสาํคญัเมื6อคาดการณอ์ย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที6ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงนิเหล่านีA  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี6ยงผู้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีA ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี6ยงที6อาจมกีารแสดงขอ้มลูที6ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่ว่า
จะเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื6อตอบสนองต่อความ
เสี6ยงเหล่านัAน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที6เพียงพอและเหมาะสมเพื6อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเสี6ยงที6ไม่พบขอ้มูลที6ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ6งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กว่าความเสี6ยงที6เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื6องจากการทุจริตอาจเกี6ยวกับการสมรูร้่วมคิดการปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตัAงใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที6ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกี6ยวกบัระบบการควบคุมภายในที6เกี6ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื6อออกแบบวิธีการตรวจสอบที6
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื6อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที6ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูที6เกี6ยวขอ้งที6ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี6ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบักิจการที6ดาํเนินงานต่อเนื6องของผูบ้ริหารและ

สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที6ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที6มีสาระสําคัญที6เกี6ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที6อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษัทฯในการดาํเนินงาน

ต่อเนื6องหรือไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไมแ่น่นอนที6มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที6เกี6ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การ

เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที6เปลี6ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึA นอยู่ก ับ

หลักฐานการสอบบญัชีที6ไดร้บัจนถึงวนัที6ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษัทฯตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื6องได ้

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรา้งและเนืA อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที6เกี6ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมนิว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที์6เกดิขึA นโดยถูกตอ้งตามที6ควรหรือไม ่

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที6เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี6ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) เพื6อแสดงความเหน็ต่องบการเงิน ขา้พเจา้

รบัผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ขา้พเจา้เป็น

ผูร้บัผิดชอบแต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้6อสารกบัผูม้หีน้าที6ในการกาํกบัดูแลในเรื6องต่างๆ ซึ6งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที6ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที6มีนัยสําคัญที6พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที6มีนัยสําคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแกผู่ม้หีนา้ที6ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที6เกี6ยวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส้ื6อสารกบัผูม้ีหน้าที6ในการกาํกบัดูแลเกี6ยวกบัความสัมพนัธ์ทัAงหมดตลอดจนเรื6องอื6น ซึ6ง

ขา้พเจา้เชื6อว่ามีเหตุผลที6บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที6

ขา้พเจา้ใชเ้พื6อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื6องทัAงหลายที6สื6อสารกบัผูมี้หน้าที6ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื6องต่าง ๆ ที6มีนัยสําคญัที6สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื6องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื6องเหล่านีA ไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื6องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์

ที6ยากที6จะเกิดขึA น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื6อสารเรื6องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทําดังกล่าว

สามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที6ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะ

ไดจ้ากการสื6อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันีA  

 

 

ชลรส สนัติอศัวราภรณ ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4523 

บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพนัธ ์2561 
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สรุปรายงานทางการเงนิ 

บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชั 6นแนล จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560  
หน่วย : ลา้นบาท 

 
  

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.5       0.7       29.1     3.5       3.8        0.5       

เงินลงทุนระยะสัAน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ลูกหนีA การคา้และลูกหนีA อื6นๆ 187.8   21.3     152.9   18.4     137.2   18.5     

กิจการที6เกี6ยวขอ้งกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจการที6ไม่เกี6ยวขอ้งกัน 181.5   20.6     145.0   17.5     129.1   17.4     

หัก: ค่าเผื6อหนีA สงสัยจะสูญ (0.9)      (0.1)      (1.1)      (0.1)      (1.6)      (0.2)      

รวมลูกหนีA การคา้ - สุทธิ 180.6   20.6     143.9   17.3     127.5   17.2     

ลูกหนีA อื6น 7.2       0.8       9.0        1.1       9.7        1.3       

สินคา้คงเหลือ 81.0     9.2       81.4     9.8       94.5     12.7     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื6น 6.4       0.7       6.3        0.8       10.1     1.4       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 281.7   32.0   269.7 32.5   245.6 33.1   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 432.9   49.1     386.4   46.6     338.2   45.6     

เงินลงทุนระยะยาวอื6น 24.9     2.8       24.9     3.0       24.9     3.4       

ที6ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 37.7     4.3       40.9     4.9       76.4     10.3     

77.7     8.8       77.3     9.3       22.9     3.0       

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17.0     1.9       20.2     2.4       23.1     3.1       

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3.6       0.4       4.0        0.5       3.7        0.5       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื6น

สิทธิการเช่าอาคาร 5.1       0.6       5.9        0.7       6.7        0.9       

อื6นๆ 0.7       0.1       0.7        0.1       0.7        0.1       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 599.6 68.0   560.3 67.5   496.6 66.9   

รวมสินทรัพย์ 881.3 100.0 830.0 100.0 742.2 100.0 

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)
31/12/255831/12/255931/12/2560

อสังหาริมทรัพย์เพื6อการลงทุน

รายการ
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บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชั 6นแนล จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560 

หน่วย : ลา้นบาท 

 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ

หนี� สินและส่วนของผูถ้ือหุน้

หนี� สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัAนจากธนาคาร 63.0     7.1       90.0     10.9     60.0     8.1       

เจา้หนีA การคา้และเจา้หนีA อื6น 165.5   18.8     146.7   17.7     159.2   21.4     

กิจการที6เกี6ยวขอ้งกัน 78.2     8.9       62.5     7.5       72.4     9.8       

กิจการที6ไม่เกี6ยวขอ้งกัน 16.4     1.9       26.5     3.2       27.8     3.7       

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 49.3     5.6       44.8     5.4       48.2     6.5       

เจา้หนีA อื6น 21.6     2.5       12.9     1.6       10.8     1.5       

ส่วนของหนีA สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

   ที6ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 2.2       0.3       3.4        0.4       2.7        0.4       

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคา้งจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หนีA สินหมุนเวียนอื6น 1.7       0.2       2.7        0.3       2.3        0.3       

รวมหนี� สินหมุนเวียน 232.4 26.4   242.8 29.3   224.2 30.2   

หนี� สินไม่หมุนเวียน

หนีA สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนที6ถึงกําหนดชําระภายในหนึ6งปี 5.2       0.6       3.4        0.4       5.5        0.7       

หนีA สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.0       0.0       0.0        0.0       0.00 0.00

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 6.4       0.7       5.9        0.7       5.3        0.7       

หนีA สินไม่หมุนเวียนอื6น 1.5       0.2       1.5        0.2       0.00 0.00

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 13.1   1.5     10.8   1.3     10.8   1.5     

รวมหนี� สิน 245.5 27.9   253.6 30.6   235.0 31.7   

ส่วนของผูถ้ือหุน้
ทุนจดทะเบียน 170.3   19.3     213.5   25.7     200.0   26.9     
ทุนที6ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแลว้ 165.3   18.8     145.8   17.5     144.2   19.4     
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ 0.8       0.1       10.9     1.3       0.1        0.0       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 36.0     4.1       35.3     4.3       34.8     4.7       
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 0.4       0.0       0.1        0.0       0.00 0.00
กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 17.0     1.9       15.7     1.9       13.0     1.7       
ยังไม่จัดสรร 416.3   47.2     368.6   44.4     315.1   42.5     

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 635.8 72.1   576.4 69.4   507.2 68.3   

รวมหนี� สินและส่วนชองผูถ้ือหุน้ 881.3 100.0 830.0 100.0 742.2 100.0 

รายการ
งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)

31/12/255831/12/255931/12/2560
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บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชั 6นแนล จาํกดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัที6 31 ธนัวาคม 2560 
หน่วย : ลา้นบาท 

  

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ
รายได ้

รายได้จากการขาย 795.4   97.4     704.0         97.4     665.6   97.1     

รายได้อื6น

รายได้ค่าเช่า 3.5       0.4       3.3             0.5       3.2       0.3       

รายได้ค่านายหน้า 10.5     1.3       9.7             1.3       8.4       1.4       

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื6น 6.3       0.8       4.7             0.6       4.6       0.5       

อื6นๆ 0.7       0.1       1.2             0.2       0.6       0.7       

รวมรายได ้ 816.4   100.0 722.9      100.0 682.4 100.0 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

ต้นทุนขาย 380.7   46.6     336.3         46.5     312.1   47.8     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 241.3   29.6     206.3         28.5     211.5   28.7     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 179.0   21.9     165.2         22.9     150.0   21.5     

รวมค่าใชจ่้าย 801.0   98.1   707.8      97.9   673.6 98.0   

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่าใชจ้่ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15.5     1.9       15.1           2.1       8.8       2.0       

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 66.6     8.2       67.1           9.3       68.7     6.5       

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 82.1     10.1     82.2           11.4     77.5     8.5       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 2.0       0.2       2.8             0.4       2.5       0.3       

กาํไรก่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 80.1     9.8       79.4           11.0     75.0     8.2       

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.5       0.2       1.6             0.2       0.3       0.1       

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 78.6     9.6     77.8        10.8   74.7   8.1     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 77.3   9.5     77.8        10.8   73.1   8.1       

กาํไรสุทธิต่อหุน้ขั�นพื� นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.49     0.56        0.56   

กาํไรสุทธิต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 0.47     0.52        0.52   

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)
ปี 2558ปี 2559ปี 2560รายการ
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บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชั 6นแนล จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัที6 31 ธนัวาคม 2560 
หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรสุทธิก่อนภาษี 80.1            79.4         75.0         

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื6อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 14.0            12.6         11.8         

โอนกลับค่าเผื6อหนีA สงสัยจะสูญ (0.2)             (0.4)          (0.2)          

ค่าเผื6อลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลับ) (1.9)             1.4            (0.8)          

ขาดทุน (กําไร) ที6ยังไม่เกิดขึA นจริงจากอัตราแลกเปลี6ยน (0.1)             0.1            0.1            

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายทรัพย์สิน 0.00 (0.6)          (0.3)          

โอนกลับค่าเผื6อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื6อการลงทุน (0.4)             (1.2)          0.00

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.6               0.6            0.8            

รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 0.3               0.1            0.00

เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทอื6น (6.3)             (4.7)          (4.6)          

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (66.6)           (67.1)        (68.7)        

ค่าใชจ่้ายดอกเบีA ย 2.0               2.8            2.5            

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี6ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนีA สินดําเนินงาน 21.5            23.0         15.6         

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ6มขึA น)

ลูกหนีA การคา้และลูกหนีA อื6น (34.8)           (14.1)        10.8         

สินคา้คงเหลือ 2.4               11.7         (25.7)        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื6น (0.2)             3.9            1.4            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื6น 0.1               0.00 0.00

หนีA สินดําเนินงานเพิ6มขึA น (ลดลง)

เจา้หนีA การคา้และเจา้หนีA อื6น 18.9            (13.9)        4.2            

หนีA สินหมุนเวียนอื6น (0.2)             0.7            (0.1)          

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย 0.00 0.00 (5.6)          

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 7.7               11.3         0.6            

จ่ายดอกเบีA ย (2.0)             (2.6)          (2.5)          

จ่ายภาษีเงินได้ (2.0)             (0.7)          (0.5)          

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3.7              8.0           (2.4)          

รายการ
งบตรวจสอบ

(แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)
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บริษัท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชั 6นแนล จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัที6 31 ธนัวาคม 2560 
หน่วย : ลา้นบาท 

 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 18.8            18.8         14.1         

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื6น 6.3               4.7            4.6            

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.0 0.8            1.2            

เงินสดจ่ายเพื6อซืA อสินทรัพย์ถาวร (2.5)             (25.0)        (6.9)          

เงินลงทุนระยะสัAนเพิ6มขึA น 0.0 0.00 0.0

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ6มขึA น 0.3               (0.1)          (0.5)          

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 22.9            (0.8)          12.5         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสัAนจากธนาคารเพิ6มขึA น(ลดลง) (27.0)           30.0         3.0            

จ่ายชําระหนีA สินตามสัญญาเช่าการเงิน (4.0)             (3.3)          (4.0)          

เงินสดรับจากการเพิ6มทุน 8.5               1.6            24.1         

เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้เพิ6มขึA น 1.5               11.4         0.1            

เงินปันผลจ่าย (28.2)           (21.6)        (36.0)        

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน (49.2)           18.1         (12.8)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (22.6)           25.3         (2.7)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันตน้ปี 29.1            3.8           6.5           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ� นปี 6.5              29.1         3.8           

รายการ
งบตรวจสอบ

(แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)
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ตารางแสดงอตัราสว่นทางการเงินที#สาํคญั 

ขอ้มูลสาํคญัทางการเงิน 3 ปี 
อตัรารอ้ยละ 

ของการเติบโต 

รายการ หน่วย 2560 2559 2558 2560 2559 

งบกาํไรขาดทุน (วิธีสว่นไดเ้สยี) (ลา้นบาท)  

รายไดจ้ากการขาย 
 

795.4 704.0 665.6 13.0 5.8 

รายไดร้วม 
 

816.4 722.9 682.4 12.9 5.9 

กาํไรขัAนตน้ 
 

414.7 367.7 353.5 12.8 4.0 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม ค่าใชจ้า่ยทางการเงินและภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 

 
15.5 15.1 8.8 2.6 71.6 

ตน้ทุนทางการเงิน 
 

2.0 2.8 2.5 (28.6) 12.0 

กาํไรสุทธิก่อนหกัภาษีเงินได ้
 

13.5 12.3 6.3 9.8 95.2 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้
 

1.5 1.6 0.3 (6.3) 433.3 

กาํไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม  

12.0 10.7 6.0 12.1 78.3 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

66.6 67.1 68.7 (0.7) (2.3) 

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 
 

78.6 77.8 74.7 1.0 4.1 

กาํไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี 
 

77.3 77.8 73.1 (0.6) 6.4 

งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีสว่นไดเ้สีย) (ลา้นบาท) 
 

สินทรพัยร์วม 
 

881.3 830.0 742.1 6.2 11.8 

หนีA สินรวม 
 

245.5 253.6 235.0 (3.2) 7.9 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

635.8 576.4 507.1 10.3 13.7 

หนีA สินสถาบนัการเงิน 
 

70.3 96.8 68.2 (27.4) 41.9 
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ขอ้มูลสาํคญัทางการเงิน 3 ปี 
อัตรารอ้ยละ 

ของการเติบโต 

รายการ หน่วย 2560 2559 2558 2560 2559 

ขอ้มูลที#เกี#ยวกบัหุน้สามญั    

จาํนวนหุน้ทุนที6ออกและชาํระแลว้ (พนัหุน้) 165,259 145,832 144,157 13.3 1.2 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 3.85 3.95 3.52 (2.7) 12.2 

มูลค่าตามที6ตราไวต่้อหุน้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (วธีิส่วนไดเ้สีย) (บาท) 0.47 0.52 0.52 (9.6) 0.4 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (วธีิเฉพาะกิจการ) (บาท) 0.18 0.20 0.14 (10.0) 42.9 

เงินปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท) 0.18 0.15 0.30 20.0 (50.0) 

อตัราสว่นทางการเงิน 
  

อตัรากาํไรขัAนตน้ (รอ้ยละ) 52.14 52.23 53.11 (0.2) (1.7) 

อตัรากาํไรสุทธิ (วิธีส่วนไดเ้สีย) (รอ้ยละ) 9.72 11.05 10.98 (12.1) 0.6 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (วิธีส่วนไดเ้สีย) (รอ้ยละ) 36.3 29.5 62.4 22.7 (52.6) 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (วิธีเฉพาะกิจการ) (รอ้ยละ) 95.4 107.3 141.7 (11.1) (24.3) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (รอ้ยละ) 8.9 9.4 10.1 (5.0) (6.7) 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) 12.2 13.5 14.4 (8.4) (8.4) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.21 1.10 1.10 9.8 0.8 

ระยะเวลาการเก็บหนีA เฉลี6ย (วนั) 80 74 78 8.1 (5.1) 

ระยะเวลาการขายสินคา้เฉลี6ย  (วนั) 84 101 100 (16.8) 1.0 

อตัราส่วนหนีA สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.4 0.4 0.5 (11.8) (5.5) 

อตัราส่วนหนีA สินสถาบนัการเงินต่อส่วน 
ของผูถื้อหุน้ 

(เท่า) 0.1 0.2 0.1 (34.1) 24.9 
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ  

1. ภาพรวมของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษทัรว่ม 
บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชั 6นแนล จํากดั (มหาชน) มีความเชี6ยวชาญในดา้นการตลาด โดยจะบริหาร 

แบรนดห์รือตราสินคา้ที6บริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายใหเ้ป็นที6รูจ้กั และรกัษาใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหค้งความนิยม
ในแบรนดอ์ย่างต่อเนื6องผ่าน กิจกรรมทางการตลาดที6บริษัทฯ ไดก้าํหนดไว ้นอกจากนีA บริษัทฯ ยงัมคีวามชาํนาญ
ในดา้นการจดัจาํหน่าย โดยมีเครือข่ายช่องทางการจดัจาํหน่ายที6ครอบคลุมทั 6วประเทศไทย ทัAงรา้นคา้สมยัใหม่หรือ
โมเดิรน์เทรด รา้นคา้แบบดัAงเดิม และผ่านรถขายเงินสด รวมถึงช่องทางการจดัจาํหน่ายอื6นๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง 
และ E-commerce เป็นตน้ 

ทัAงนีA  สินคา้อุปโภคบริโภคที6บริษัทฯ ดาํเนินการจดัจาํหน่ายหรือเป็นตวัแทนจาํหน่ายนัAน แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลกั 
ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้สาํหรบัแม่และเด็ก (Baby and Mom) กลุ่มอาหารและเครื6องดื6ม (Food and Beverage) กลุ่ม
สินคา้ของใชป้ระจาํวนัและของใชใ้นครวัเรือน (Personal Care and Household) และกลุ่มสินคา้สาํหรบัผูสู้งอายุ 
(Senior)  

2. ผลการดาํเนินงาน 
ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรบัปีสิA นสุดวนัที6 31 ธนัวาคม 2560 มผีลกาํไรสุทธิ 77.28 ลา้นบาท กาํไร

ลดลงจากปีกอ่นหนา้จาํนวน 0.5 ลา้นบาท หรือกาํไรลดลงรอ้ยละ 0.7 โดยมรีายการเปลี6ยนแปลงที6สาํคญั ดงันีA  

รายได ้
บริษัทฯ มรีายไดจ้ากการขายสินคา้ทัAงสิA นในปี 2560 จาํนวน 795.4 ลา้นบาท เพิ6มขึA นจากปีกอ่นหนา้จาํนวน 

91.4 ลา้นบาท หรือเพิ6มขึA นในอตัรารอ้ยละ 13.0 โดยเป็นการเพิ6มขึA นของรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑส์าํหรบั
แม่และเด็กจาํนวน 60.5 ลา้นบาท จากการขายสินคา้อุปโภคบริโภคเพิ6มขึA น 30.8 ลา้นบาท  

บริษัทฯ มีรายไดอื้6นในปี 2560 จาํนวน 21.1 ลา้นบาท เพิ6มขึA นจากปีก่อนหน้าจาํนวน 2.1 ลา้นบาท หรือ
เพิ6มขึA นในอตัรารอ้ยละ 11.3 โดยเป็นการเพิ6มขึA นจากรายไดค่้านายหน้าการขายที6เพิ6มขึA น 0.9 ลา้นบาท และ
รายไดเ้งนิปันผลรบัจากเงินลงทนุในบริษัทอื6นเพิ6มขึA น 1.6 ลา้นบาท ส่วนรายไดอื้6นๆ ลดลง 0.4 ลา้นบาท  

รายไดอื้#นๆ 
2560 

(ลา้นบาท) 
2559 

(ลา้นบาท) 
เปลี#ยนแปลง  

(+/-) 

   รายไดค่้านายหน้า 10.5 9.7 0.9 
   เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัท 6.3 4.7 1.6 
   รายไดอื้6นๆ 4.2 4.5 (0.4) 
รวมรายไดอื้6นๆ 21.0 18.9 2.1 

 
อตัรากาํไรขัAนตน้ในปี 2560 อยู่ที6รอ้ยละ 52.1 ลดลงจากรอ้ยละ 52.2 ในปีกอ่นหนา้ อนัเป็นผลมาจากการ

ดาํเนินธุรกจิเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายใหสิ้นคา้อุปโภคบริโภคอื6นๆ มากขึA น ซึ6งสินคา้ดงักล่าวเป็นสินคา้ที6มีตน้ทุนสูง
กวา่ผลิตภณัฑแ์มแ่ละเด็ก ส่งผลใหต้น้ทุนสินคา้ขายเพิ6มขึA น 44.4 ลา้นบาท หรือเพิ6มขึA นรอ้ยละ 13.2 
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ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2560 มีจํานวน 66.6 ลา้นบาท ลดลง 0.5 ลา้นบาทจาก 
ปีก่อนหน้า หรือลดลงรอ้ยละ 0.7 โดยมีสาเหตุหลกัจากรายไดจ้ากการส่งออกและผลกาํไรที6ลดลงอนัเป็นผลมา
จากการแข็งค่าของเงนิบาทตลอดทัAงปี 2560 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการขายในงวดปี 2560 มีจํานวน 241.3 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อยอดขายรอ้ยละ 30.3 

เพิ6มขึA นจากปีก่อนหน้า 35.1 ลา้นบาท หรือเพิ6มขึA นรอ้ยละ 17.0 โดยค่าใชจ่้ายที6เพิ6มขึA นส่วนหนึ6งมาจากการเพิ6ม
จาํนวนบุคลากรเพื6อเพิ6มช่องทางการจดัจาํหน่ายใหค้รอบคลุมพืA นที6มากขึA น และอีกส่วนหนึ6งมาจากการใชค่้าใชจ้่าย
ในการส่งเสริมการขายและการนําสินคา้ใหมที่6บริษัทฯ รับเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายไปวางจาํหน่ายในช่องทางต่างๆ เพิ6ม
มากขึA น 

ในขณะที6ค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2560 มีจาํนวน 179.0 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อยอดขายรอ้ยละ 
22.50  เพิ6มขึA นจากปีก่อนหน้า 13.7 ลา้นบาท  หรือเพิ6มขึA นรอ้ยละ 8.3 รายการหลกัมาจากจาํนวนพนักงานที6
เพิ6มสูงขึA นรองรบัการขยายตัวของธุรกิจ ค่าเช่าอาคารสํานักงานและค่าเสื6อมราคาเครื6องใชแ้ละอุปกรณ์ตกแต่ง
สาํนักงานที6เพิ6มขึA นจากการยา้ยที6ทาํการไปยงัอาคารสาํนักงานแหง่ใหมต่ัAงแต่กลางปี 2559 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินในปี 2560 มีจาํนวน 2.0 ลา้นบาท ลดลง 0.7 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า หรือลดลงรอ้ยละ 
26.5 โดยตลอดทัAงปีบริษัทฯ มยีอดการเบิกใชเ้งินกูย้ืมเงินระยะสัAนจากสถาบนัการเงินนอ้ยกว่าในปีที6ผ่านมา ทัAงนีA เป็น
ผลมาจากการไดร้บัเงินเพิ6มทุนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิซืA อหุน้สามญัของผูถื้อหุน้เดิมในปลายปี 
2559 และระหว่างปี 2560 ส่งผลใหย้อดเงินกูย้ืมระยะสัAน ณ วนัที6 31 ธันวาคม 2560 มีจาํนวน 63.0 ลา้นบาท 
ลดลงเมื6อเทียบกบั 90.0 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีกอ่นหนา้ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดม้จีาํนวน 1.5 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 0.1 ลา้นบาท จากการ
ที6บริษัทฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นรายไดเ้งนิปันผลและส่วนแบง่กาํไรจากบริษัทร่วมลดน้อยลง  

กาํไรสุทธิ 
บริษัทฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นส่วนแบง่กาํไรจากบริษัทร่วมในปี 2560 จาํนวน 15.5 ลา้นบาท คิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 1.9 ต่อยอดขาย หรือรอ้ยละ 1.9 ต่อรายไดร้วม เพิ6มขึA น 0.4 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า ซึ6งเมื6อรวมส่วน
แบ่งกาํไรจากเงนิลุงทนุโดยวธีิส่วนไดเ้สียจากบริษัทร่วมแลว้ บริษัทมกีาํไรสุทธิ 78.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วน
กาํไรต่อยอดขายรอ้ยละ 9.9 หรือรอ้ยละ 9.6  ต่อรายไดร้วม เพิ6มขึA น 0.7 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการบนัทึกรายการส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภัยของบริษัทร่วมสุทธิหลังหกัผลกระทบของภาษีเงินได ้จํานวน 1.3 ลา้นบาท ทาํใหมี้กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี เท่ากบั 77.3 ลา้นบาท 

3. ฐานะการเงนิ (แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนไดเ้สีย) 

สินทรพัย ์
สินทรพัยร์วม ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 881.3 ลา้นบาท เพิ6มขึA นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน 51.3 ลา้นบาท หรือเพิ6มขึA นรอ้ยละ 6.2 โดยมีรายการเปลี6ยนแปลงรายการหลกัในงวด ดงันีA  
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สินทรพัยห์มุนเวียน ณ วนัที6 31 ธันวาคม 2560 มีจาํนวน 281.7 ลา้นบาท เพิ6มขึA นจากปีก่อนหน้า 12.1 
ลา้นบาท  จากการที6มีลูกหนีA การคา้และลูกหนีA อื6นเพิ6มขึA นจาก 152.9 ลา้นบาท ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 
187.8 ลา้นบาท ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560  หรือเพิ6มขึA น 35.0 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากยอดขายที6เพิ6มสูงขึA น
และการเพิ6มขึA นของจาํนวนรา้นคา้ระหว่างปี  

สินคา้คงเหลือลดลง 2.3 ลา้นบาท จาก 86.2 ลา้นบาท ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2559  คงเหลือ 83.9 ลา้น
บาท ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560  โดยเป็นการลดลงของสินคา้ระหว่างทาง 3.7  ลา้นบาท และภาชนะบรรจุและ
หีบห่อลดลง 0.5 ลา้นบาท ส่วนสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างบรรจุมีการเปลี6ยนแปลงเพิ6มขึA น 1.1 ลา้นบาท 
และ 0.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 2560  
(ลา้นบาท) 

 

2559 
(ลา้นบาท) 

เปลี#ยนแปลง  
(+/-) 

สินคา้สาํเร็จรูป 60.8 59.7 1.1 
สินคา้ระหว่างบรรจ ุ 18.4 17.6 0.8 
ภาชนะบรรจุและหีบ 3.3 3.8 (0.5) 
สินคา้ระหว่างทาง 1.4 5.1 (3.7) 
รวมสินคา้คงเหลือ 83.9 86.2 (2.3) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560 ลดลง 22.6 ลา้นบาท จาก 29.1 ลา้นบาท  
ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560 คงเหลือ 6.6 ลา้นบาท โดยเป็นการนําเงินรบัจากการเพิ6มทุนไปชาํระหนีA เงินกูร้ะยะ
สัAนในช่วงปลายปี 2560 นอกจากนีA  ยงัมสิีนทรพัยห์มุนเวียนอื6นเพิ6มขึA นเล็กน้อยจาํนวน 0.2 ลา้นบาท จาก 6.2 
ลา้นบาท ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2559 เพิ6มเป็น 6.4  ลา้นบาท ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนเพิ6มขึA น 39.3 ลา้นบาท จาก 560.3 ลา้นบาท ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2559 เพิ6มเป็น  
599.6 ลา้นบาท ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560 หรือเพิ6มขึA นรอ้ยละ 7.0 โดยเป็นการเพิ6มขึA นจากการรบัรูส่้วนแบ่ง
กาํไรหลงัจ่ายเงนิปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที6เพิ6มขึA น 46.53 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า  

ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มทีี6ดินอาคารและอุปกรณจ์าํนวน 37.7 ลา้นบาท ลดลง 3.1 ลา้นบาท 
จากปีกอ่นหน้า โดยมลูค่าที6ลดลงมาจากการเสื6อมค่าของทรพัยสิ์นตามการใชง้านจาํนวน 11.0 ลา้นบาท มีการซืA อ
ยานพาหนะเพื6อใชใ้นการขนส่งสินคา้เพิ6มขึA นในปี 2560 จาํนวน 7.1 ลา้นบาท และมีการจดัทาํการประเมินราคา
ทรพัยสิ์นเพื6อการลงทุนบางส่วนในปี 2560 ทาํใหม้กีารปรบัปรุงมูลค่าทรพัยสิ์นเพื6อการลงทุนเพิ6มขึA น 0.4 ลา้น
บาท 

สินทรพัยไ์ม่มตีวัตน ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560 มจีาํนวน 16.90 ลา้นบาท ลดลง 3.3 ลา้นบาท จาก 20.2 
ลา้นบาท ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2559 โดยเป็นการตดัเสื6อมค่าตามการใชง้าน 3.1 ลา้นบาท  

หนี� สิน 
หนีA สินรวม ณ วนัที6 31 ธันวาคม 2560 มีจาํนวน 245.5 ลา้นบาท ลดลง 8.09 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า 

หรือลดลงในอตัรารอ้ยละ 3.2  โดยมีรายละเอียดการเปลี6ยนแปลงประเด็นหลกัดงันีA  
เงินกูย้ืมระยะสัAนจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 63.0  ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 27.0 

ลา้นบาท จาก 90.0 ลา้นบาท ณ วนัที6 31 ธันวาคม 2559 โดยเป็นผลมาจากการนําเงินไดจ้ากการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิซืA อหุน้สามญั (MOONG-W1) และการใชสิ้ทธิซืA อหุน้สามญัของพนักงาน (MOONG-ESOP) 
มาชาํระหนีA  
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เจา้หนีA การคา้ในปี 2560 เพิ6มขึA น 18.8 ลา้นบาท จาก 146.7 ลา้นบาท ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2559 เพิ6ม
เป็น 165.5 ลา้นบาท ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560 คิดเป็นอตัราการเพิ6มรอ้ยละ 12.9 อนัเป็นผลมาจากตน้ทุน
สินคา้ขายที6เพิ6มสูงขึA นจากการขายสินคา้จาํนวนมากขึA น และจากการมีลูกคา้ที6นําสินคา้มาใหบ้ริษัทฯ จัดจาํหน่าย
เพิ6มมากขึA นดว้ย 

หนีA สินตามสญัญาเช่าซืA อและสญัญาเช่าทางการเงินรวมส่วนที6ครบชาํระใน 1 ปี ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560 
มีจาํนวน 7.4 ลา้นบาท เพิ6มขึA น 0.59 ลา้นบาท จากการกูย้ืมเงินเพื6อซืA อยานพาหนะ 4.62 ลา้นบาท และมีการ
ชาํระค่างวดระหวา่งปี จาํนวน 4.02 ลา้นบาท   

สว่นของผูถื้อหุน้ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560  มจีาํนวน 635.8 ลา้นบาท เพิ6มขึA นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

59.4 ลา้นบาท โดยมกีาํไรในงวด 77.3 ลา้นบาท มีการจ่ายเงินปันผลในปีจาํนวน 28.2 ลา้นบาท และมีการตัAง
สาํรองตามกฎหมายเพิ6มเติม  

สภาพคลอ่งและเงินทุนหมุนเวียน 
ในปี 2560 สภาพคล่องหรือเงินสดสุทธิในการดาํเนินงานของบริษัทยงัอยู่ในเกณฑที์6ดี โดยมีกระแสเงินสด

จากกจิกรรมดาํเนินงานเป็นบวก จาํนวน 3.7 ลา้นบาท ลดลง 4.3 ลา้นบาทจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จากการมี
ลูกหนีA การคา้เพิ6มสูงขึA นอนัเนื6องมาจากยอดการขายที6เพิ6มมากขึA น มเีงินสดสุทธิการกิจกรรมลงทุนเป็นบวก 22.9 
ลา้นบาท จากการไดร้บัเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื6นจาํนวน รวม 25.1 ลา้นบาท แต่มีการ
ใชเ้งินสดในการซืA อทรพัยสิ์นเพียง 2.5 ลา้นบาท ในขณะที6กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินติดลบ 49.1 ลา้น
บาท จากการชาํระหนีA เงินกูร้ะยะสัAน 27.0 ลา้นบาท  ชาํระหนีA สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ 4.0 ลา้นบาท 
จ่ายเงินปันผล 28.2 ลา้นบาท แต่ไดร้บัเงินเพิ6มจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิlซืA อหุน้สามญั และ
การใชสิ้ทธิซืA อหุน้สามญัของพนักงาน (ESOP) สุทธิ 10.1 ลา้นบาท ส่งผลทาํใหบ้ริษัทฯ มเีงินสดสุทธิในรอบปี 
2560 ติดลบเทา่กบั 22.6 ลา้นบาท และเมื6อรวมกบัเงินสด ณ วนัตน้ปีจาํนวน 29.1 ลา้นบาทแลว้ ทาํใหบ้ริษัทฯ 
มีเงินสดคงเหลือ ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2560 เป็นเงิน 6.5 ลา้นบาท 
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ส่วนที# 4 

การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มูล 

 บริษัทฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบันี# แลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอ
รบัรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้-นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที-ควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั นอกจากนี# บริษัทขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที-สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัที-เกี-ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยแลว้ 

(2) บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลที-ดี เพื-อใหแ้น่ใจว่า บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที-เป็น
สาระสําคัญทั#งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั#งควบคุมดูแลใหมี้การ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที-ดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษัทฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2560 ต่อผูส้อบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึ-งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี-ยนแปลงที-สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั#งการกระทาํที-มิชอบที-อาจมีผผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในการนี#  เพื-อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั#งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที-บริษัทฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้ง
แลว้ บริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ เป็นผูล้งลายมือกาํกบัดเอกสารนี# ไวทุ้กหน้าดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื-อของ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ กาํกบัไว ้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที-บริษัทฯ ได้
รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ชื-อ ตาํแหน่ง ลายมอืชื-อ 

 

1. นายสุเมธ  เลอสุมติรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท ______________________ 
 
2. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม ประธานเจา้หนา้ที-บริหารรว่ม ______________________ 

  

ชื-อ ตาํแหน่ง ลายมือชื-อ 

ผูร้บัมอบอาํนาจ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์ ประธานเจา้หนา้ที-บริหาร ______________________ 
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เอกสารแนบ  1   รายละเอียดประวติัและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท 

 

ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็น

กรรมกำร 

อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัสว่น

กำรถือหุน้

ในบริษัท 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์

ทำงครอบครวั

ระหวำ่งกรรมกำร

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำยสุเมธ เลอสุมิตกุล 

ประธำนคณะกรรมกำร

บริษัท/ 

31 มีนำคม 2551 

67 ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรกำรจดักำร มหำวิทยำลยั

รำมค ำแหง 

ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร ์มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 14/2014 

สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน 

 หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 15/2012  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 Role of the Chairman Program (RCP รุ่น 31/2013) 

 Role of the Compensation Committee (RCC รุ่น 

16/2013) 

 Role of the Nomination and Governance Committee 

(RNG รุ่น 5/2013) 

 Director Certification Program (DCP รุ่น 107/2008) 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 69/2008) 

 

54.96% คู่สมรส 

นำงสุรียพ์ร  

อนุวตัรอุดม 

และบิดำ 

นำยเมธิน  

เลอสุมิตรกุล 

บริษัทจดทะเบียน 

2558-

ปัจจุบนั 

2554-

2558 

2551-

2554 

ประธำนกรรมกำรบริษัท 

 

ประธำนกรรมกำรบริษัทและ

ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

กรรมกำรและประธำน

เจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

กจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558-

ปัจจุบนั 

2558-

ปัจจุบนั 

2533-

ปัจจุบนั 

2524-

2551 

ท่ีปรึกษำ 

 

ท่ีปรึกษำ 

 

ประธำนกรรมกำร 

 

ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

บจก. โยชิโน มุง่พฒันำ 

(ประเทศไทย) 

บจก. พีเจน้อินดสั- 

ทรีส ์(ประเทศไทย) 

บจก. ไทยพีเจน้ 

 

บจก. มุง่พฒันำ  

มำรเ์ก็ตต้ิง 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็น

กรรมกำร 

อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัสว่น

กำรถือหุน้

ในบริษัท 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์

ทำงครอบครวั

ระหวำ่ง

กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำงละเอียด วอ่งวงศภ์พ 

ประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ/กรรมกำร

พิจำรณำค่ำตอบแทน 

31 มีนำคม 2551 

73 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (ดำ้นบญัชีและกำรเงิน)  

Golden Gate University, California, USA 

ปริญญำตรี สำขำพำณิชยศ์ำสตร ์มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

ปริญญำตรี สำขำบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต (CPA) เลขท่ี 5834 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 Advanced Audit Committee Program (AACP รุ่น 

27/2017) 

 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 

รุ่น 5/2016) 

 Anti – Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 

15/2015) 

 Audit Committee Program (ACP รุ่น 22/2008) 

 Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 51/2004) 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 23/2004) 

สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์

 Integrated Report (รุ่น 2/60) 

0.01% ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2558-

ปัจจุบนั 

2551-

ปัจจุบนั 

2548-

2555 

2541-

2547 

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

กรรมกำรอิสระ/ประธำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ/ประธำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

บมจ. โรงแรม

เซ็นทรลัพลำซำ่ 

บมจ. ไทยน๊อคซ ์

สแตนเลส 

กจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2554-

ปัจจุบนั 

2549-

ปัจจุบนั 

2549-

ปัจจุบนั 

2552-

2554 

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร

ตรวจสอบ 

กรรมกำร 

 

กรรมกำรบริหำร 

 

ประธำนกรรมกำร 

บจก. น ้ำตำลเอรำวณั 

 

TPN Singapore Pte 

 

บจก. ฐำปนินทร ์

 

บจก. กรีน อำวี 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็น

กรรมกำร 

อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัสว่น

กำรถือหุน้

ในบริษัท 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์

ทำงครอบครวั

ระหวำ่ง

กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำยมำนิต  เจียรดิฐ 

ประธำนคณะอนุกรรมกำร

พิจำรณำค่ำตอบแทน/

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร

ตรวจสอบ 

15 พฤศจิกำยน 2553 

69 ปริญญำตรี (เกียรตินิยมสูงสุด) ดำ้นเศรษฐศำสตรแ์ละบญัชี 

Claremont Men’s College (now Claremont McKenna 

College), Claremont, California, USA 

 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 Anti – Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 

15/2015) 

 Audit Committee Program (ACP รุ่น 36/2011) 

 Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 187/2014) 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 87/2011) 

 

ไมมี่ ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2558-

ปัจจุบนั 

2555-

ปัจจุบนั 

2553-

ปัจจุบนั 

2542-

2551 

ประธำนคณะอนุกรรมกำร

พิจำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ/ประธำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร

ตรวจสอบ 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

กลุ่มโรงพยำบำล 

จุฬำรตัน์ 

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

ธนำคำรไทยธนำคำร 

(ปัจจุบนัธนำคำรซี

ไอเอ็มบี) 

กจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558-

ปัจจุบนั 

 

2547-

2552 

กรรมกำร 

 

 

ประธำนกรรมกำร 

บจก. ไลเซนสทู์คิว 

(License 2Q Co., 

Ltd.) 

บลจ. บีที จ ำกดั 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็น

กรรมกำร 

อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัสว่น

กำรถือหุน้

ในบริษัท 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์

ทำงครอบครวั

ระหวำ่งกรรมกำร

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำยเทวญั อุทยัวฒัน์ 

กรรมกำรอิสระ/

กรรมกำรตรวจสอบ/

กรรมกำรพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 

31 มีนำคม 2551 

57 ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรกำรพฒันำสงัคม (เกียรตินิยม) 

สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร ์

ปริญญำโท สำขำกำรจดักำรภำครฐัและเอกชน สถำบนับณัฑิต- 

พฒันบริหำรศำสตร ์ 

ปริญญำโท สำขำรฐักิจ University of Texas, USA  

ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรงำนภำครฐั Midwestern State 

University, Wichita Falls, Texas, USA 

ปริญญำตรี สำขำกฎหมำย มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 CG for Executives (CGE รุ่น 6/2016) 

 Anti-corruption the Practical Guide (ACPG รุ่น 25/2016) 

 Ethical Leadership Program (ELP รุ่น 3/2016)  

 IOD Chartered Director Class (CDC รุ่น 9/2015)  

 Audit Committee Program (ACP รุ่น 43/2013) 

 Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 181/2013) 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 72/2008) 

ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

 หลกัสูตรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส. รุ่น 

19/2015) 

สถำบนัอนุญำโตตุลำกำร กระทรวงยุติธรรม 

 หลกัสูตรกำรอบรมผูป้ระนอมขอ้พิพำท (2016 – 2017) 

คณะนิติศำสตร ์จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

 หลกัสูตร ASEAN Business and Investment Training Course 

(2017) 

ไมมี่ ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2558-

ปัจจุบนั 

2551-

ปัจจุบนั 

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร

ตรวจสอบ 

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

กจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2557-

ปัจจุบนั 

2546-

ปัจจุบนั 

2546-

ปัจจุบนั 

2544-

2545 

2540-

2542 

2538-

ปัจจุบนั 

2525-

2539 

กรรมกำร 

 

ท่ีปรึกษำกฎหมำย 

 

กรรมกำร 

 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยรฐักิจ 

 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย 

 

กรรมกำร  

 

ทนำยควำมและท่ีปรึกษำ

กฎหมำย 

บจก. ซงัออนอเร่ 

(กรุงเทพ) 

ส ำนักกฎหมำยไทย 

ลีเกิล 

บจก. สุขจิต 

 

บจก. ฟอรด์ โอปอเร- 

ชัน่ (ประเทศไทย) 

กำรรถไฟขนสง่มวลชน

แหง่ประเทศไทย 

บจก. สุรินทร ์ออมยำ่ 

(ประเทศไทย) 

ส ำนักกฎหมำย ดร.

อุกฤษ มงคลนำวิน 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็น

กรรมกำร 

อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัสว่น

กำรถือหุน้

ในบริษัท 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์

ทำงครอบครวั

ระหวำ่ง

กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำงสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม 

กรรมกำร/ประธำน

เจำ้หน้ำท่ีบริหำรร่วม 

31 มีนำคม 2551 

67 ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรกำรจดักำร มหำวิทยำลยั

รำมค ำแหง 

ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร ์มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 

15/2015) 

 Role of Nomination and Governance Committee (RNG 

รุ่น 5/2013) 

 Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 181/2013) 

 The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 

1/2011) 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 69/2008) 

 

1.36% คู่สมรส 

นำยสุเมธ  

เลอสุมิตรกุล

และมำรดำ 

นำยเมธิน  

เลอสุมิตรกุล 

บริษัทจดทะเบียน 

2557-

ปัจจุบนั 

2551-

2557 

กรรมกำร/ประธำนเจำ้หน้ำท่ี

บริหำรร่วม 

กรรมกำร/รองประธำนเจำ้หน้ำท่ี

บริหำรอำวุโส 

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

กจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558-

ปัจจุบนั 

 

2526-

2560 

2524-

2551 

 

กรรมกำร 

 

 

กรรมกำร 

 

รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรฝ่ำย

บญัชีและกำรเงิน 

บจก.โยชิโน มุ่ง

พฒันำ (ประเทศ

ไทย) 

บจก. เอลลิเกน้ท ์

ฮำรด์แวร ์

บจก. มุง่พฒันำ  

มำรเ์ก็ตต้ิง 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็น

กรรมกำร 

อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัสว่น

กำรถือหุน้

ในบริษัท 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์

ทำงครอบครวั

ระหวำ่ง

กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวสุวรรณำ โชคดีอนันต ์

กรรมกำร/ 

ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

26 เมษำยน 2554 

48 ปริญญำโททำงบริหำรธุรกิจ (MBA Executive)  

จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตรแ์ละบริหำรธุรกิจ (กำรตลำด) 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 

15/2015) 

 How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 

3/2013) 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 96/2012) 

 Successful Formulation & Execution Strategy (SFE รุ่น 

13/2011) 

 The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 

1/2011) 

สถำบนัเพิ่มผลผลิตแหง่ชำติ 

 กำรจดัท ำ Business Process และ SOP (2012) 

Narit & Associates Limited 

 Commercial Contracts Drafting, Risk Management and 

Tax Aspects (2013) 

สมำคมกำรจดักำรธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

 Conflict Resolutions Management (2017) 

0.25% ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2558-

ปัจจุบนั 

2555-

2558 

2554-

2555 

กรรมกำร/ประธำนเจำ้หน้ำท่ี

บริหำร 

กรรมกำร/รองประธำนเจำ้หน้ำท่ี

บริหำรอำวุโสฝ่ำยปฏิบติักำร 

รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำน

ขำยและกำรตลำด 

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

กจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558-

ปัจจุบนั 

2552-

2553 

 

2549-

2552 

2546-

2548 

2544-

2545 

 

กรรมกำร 

 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 

 

ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

Brand Business 

AVP Channel Development 

 

Senior Manager National 

Distributor Development 

(Foodservices Business Unit) 

บจก.พีเจน้อินดสัทรีส ์

(ประเทศไทย) 

บจก. MAXUS 

ประเทศไทย (Group 

M Thailand) 

บจก. มำลี เอ็นเตอร์

ไพรส ์

บจก. เนสทเ์ล่ (ไทย) 

 

บจก. เนสทเ์ล่ (ไทย) 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็น

กรรมกำร 

อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัสว่น

กำรถือหุน้

ในบริษัท 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์

ทำงครอบครวั

ระหวำ่ง

กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำยเมธิน เลอสุมิตรกุล 

กรรมกำร/ผูอ้ ำนำยกำร

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและ

กำรตลำด 

25 กุมภำพนัธ ์2556 

41 ปริญญำโท International Business, Aston Business School, 

UK 

ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร ์จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 

3/2013) 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 122/2015) 

Thai Chamber of Commerce (NTCC) 

 Transforming Mindsets for Executive Leadership – 

Boost Accountability, Engagement and Collaboration in 

Your Team, Netherlands (2014) 

Narit & Associates Limited 

 Commercial Contracts Drafting, Risk Management and 

Tax Aspects (2013) 

Ideal Forum Company Limited 

 Investment Laws in Myanmar 2015 

4.70% บุตร 

นำยสุเมธ 

เลอสุมิตรกุล

และนำงสุรียพ์ร 

อนุวตัรอุดม 

บริษัทจดทะเบียน 

2560-

ปัจจุบนั 

2559-

2560 

2556-

2559 

2554-

2556 

2553-

2554 

2545-

2551 

กรรมกำร/ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำย

พฒันำธุรกิจและกำรตลำด 

กรรมกำร/ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำ

ธุรกิจและกำรตลำด 

กรรมกำร/ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำ

ธุรกิจ 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 

 

ผูช้ว่ยรองประธำนเจำ้หน้ำท่ี

บริหำร 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด/ผูจ้ดักำร

กลุ่มผลิตภณัฑ/์ผูจ้ดักำรผลิตภณัฑ ์

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

กจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 
ไมมี่ 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็น

เลขำนุกำรบริษัท 

อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัสว่น

กำรถือหุน้

ในบริษัท 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์

ทำงครอบครวั

ระหวำ่ง

กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวภทัยำ เทวธีระรตัน์ 

เลขำนุกำรบริษัท 

8 สิงหำคม 2557 

55 ปริญญำโท สำขำบญัชีและบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

ปริญญำตรี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) สำขำบญัชี จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 Smart Disclosure Program (SDP)  

 CSR 360º Supply Chain Sustainability สรำ้งไทยให้

ยัง่ยนื  

สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 ผูป้ฏิบติังำนเลขำนุกำรบริษัท Advances for Corporate 

Secretaries  

 

ไมมี่ ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2557-

ก.พ. 2561 

2538-

2541 

เลขำนุกำรบริษัทและผูอ้ ำนวยกำร

อำวุโสฝ่ำยบญัชี  

Financial Controller 

 

บมจ. มุ่งพฒันำ 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

บมจ. ไทยฟิลม์ 

อินดสัตร่ี 

กจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2547-

2556 

 

2541-

2546 

 

2534-

2538 

2531-

2533 

 

ผูอ้ ำนวยกำรศูนย ์ฝ่ำยต่ำงประเทศ 

(Executive Officer – Foreign 

Affairs Center) 

กรรมกำรและผูอ้ ำนวยกำร 

 

 

Vice President – Financial and 

Accounting &MIS 

ผูจ้ดักำรตรวจสอบภำยใน 

 

บจก. พำนำโซนิค 

แมนูแฟคเจอร่ิง 

(ประเทศไทย) 

บจก. บีเอชพี  

สตีล บิลด้ิง โพรดกัส ์

(ไทยแลนด)์ 

บจก. แอคมิ กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) 

บริษัทในเครือ 

เซ็นทำโกฟำรม์ 

จ ำกดั 
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เอกสารแนบ  2   รายช่ือกรรมการของบริษัทยอ่ย 

 

 
 

  

 

บมจ. มุ่งพฒันา 

อินเตอร ์

แนชชัน่แนล 

บจก.  

ไทยพีเจน้ 

-บริษัทรว่ม 

บจก. โยชิโน 

มุ่งพฒันา 

(ประเทศไทย) 

บจก. พีเจน้ 

อินดสัทรีส ์

(ประเทศไทย) 

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล  CB, S  DR, S    

2. นางละเอียด วอ่งวงศภ์พ  DR, CAC, RC     

3. นายมานิต เจียรดิฐ  DR, CRC, AC     

4. นายเทวญั อุทยัวฒัน์  DR, AC, RC     

5. นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม  ED, S, JCEO   DR  

6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์ ED, S, CEO    DR 

7. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล  ED, S     

 

หมายเหตุ : *บริษัทขา้งตน้เป็นบริษัทท่ียงัด าเนินกิจการอยู ่ทั้งน้ีไม่รวมถึงบริษัทท่ีมีสถานภาพรา้ง เลิก หรือ

ลม้ละลาย  

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

AC = กรรมการตรวจสอบ  CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ  RC = กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

CRC = ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   CEO = ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

JCEO = ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรว่ม (Joint- CEO) 
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เอกสารแนบ  3   รายละเอียดประวติัและการดารงตาแหน่งหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน  

 

นางภวดี  อุดมศรีธนกร  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

อายุ 48 ปี 

การศึกษา 

ปริญญาตรี  คณะการบญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ ดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

Micro MBA  ศูนยฝึ์กอบรมดา้นธุรกิจของคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การฝึกอบรม 

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

2558 Creative Problem-Solving for Auditors   

2557 Internal Control Integrated Framework 

2556 Fraud Audit 

2555 Auditor-in-charge Tools and Techniques  

2554 Risk Based Audit 

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

2560 IT Governance, Cyber Security ส าหรบัผูต้รวจสอบและนักบญัชีในยุค 4.0 

2559 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั TFRS  

2559 IT Audit for Non IT Auditor 

2557 การวางแผนการตรวจสอบภายใน เร่ืองภาษีอากร 

2556 การประเมินความเส่ียง บริหารความเส่ียง 

2555 การปฏิบติัการดา้นตรวจสอบภายใน 

NYC Management Co., Ltd. 

2559 VAT เช่ือมโยงทั้งระบบ ปี 2560 

2559 เตรียมพรอ้ม TFRS OF NPAES ปี 60 ทั้งฉบบั  

2559 รูท้นั รูค้รบ กฎหมายใหม่ปี 59 และแนวโน้มปี 60 

2558 ความเหมือนและความต่างหลกับญัชีกบัหลกัภาษีอากร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

2560 CAC Briefing 1/2017 การเตรียมตวัเพ่ือขอยืน่รบัรอง Re-certification 

2559  Experiences Sharing of CAC Certification Process 

PricewaterhouseCoopers (Thailand) 

2560 PWC Foorensics-Legal Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions 
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ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2560 ความรบัผิดทางอาญาของกรรมการและผูแ้ทนนิติบุคคล 

2560 RIC Discussion ครั้งท่ี 1/2560 ประเด็นปัญหาในทางปฏิบติัของระบบการบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายใน 

In-House Training  

2560 Microsoft Excel 2013 (Advance) 

2557 กฎหมายแรงงาน 

2557 Coach Management 

2556 ความรูภ้าษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 

2555 7 Wastes 

2555 การปฏิบติังานตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 

ประสบการณท์ างาน 

2559 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล  

2558   ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล 

2554 - 2558   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัทในเครือ 

  ท่ีปรึกษาฝ่ายตรวจสอบบภายในและก ากบัดูแล  บริษัท น ้าตาลเอราวณั จ ากดั 

2551 – 2554  ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาและวางระบบ บริษัท เซ็นทรลัเรสตอรองส ์กรุป๊ จ ากดั 

  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีทรพัยสิ์นบริษัท เซ็นทรลัเรสเตอรองส ์กรุป๊ จ ากดั 

2546 – 2551 หวัหน้าสายตรวจสอบภายใน บมจ.  โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา่ และบริษัทในเครือ 

2539 – 2546 หวัหน้าสายตรวจสอบภายใน ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

สดัส่วนการถือหุน้  ไม่มี  

ความสมัพนัธก์บัผูบ้ริหาร ไม่มี 
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