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สว่นที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

วิสยัทศัน ์

“มุ่งพฒันาสู่ความเป็นเลิศในดา้นสินคา้และบริการ ภายใตคุ้ณธรรม จริยธรรม และ 

ความรบัผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค นักลงทุน 

และสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคู่คา้ 

พนัธกิจ 

1) มุ่งเป็นองคก์รท่ีมีผลก าไรโดดเด่น และไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้ริโภค คูค่า้ และนักลงทุน 

2) มุ่งเป็นองคก์รท่ีจะใหค้วามส าคญักบับุคลากร เน้นการพฒันาทกัษะ องคค์วามรู ้และคุณภาพชีวติของพนักงาน 

3) มุ่งเป็นองคก์รท่ีใหค้วามสมัพนัธท่ี์ดีกบัคู่คา้ และเติบโตควบคู่กนัไปในระยะยาว 

4) มุ่งเป็นองคก์รท่ีเน้นย า้ จริยธรรม คุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ และรบัผิดชอบต่อสงัคม 

5) มุ่งเป็นองคก์รท่ีไดร้บัการยอมรบัในความเป็นมืออาชีพดา้นการตลาดและการจดัจ าหน่ายสินคา้ 

 

คุณค่า  

1. เรามุ่งมัน่ในการท างาน รกัษาสญัญา พรอ้มและยอมรบัในการปรบัปรุงและเปล่ียนแปลงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลงานท่ี

เป็นเลิศอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นคุณภาพของผลงานและบุคลากร  

2. เรามุ่งเน้นใหค้วามส าคญัในดา้นความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคู่คา้เพ่ือการเติบโตควบคู่กนัไปในระยะยาว เราใหบ้ริการกบั

คู่คา้ของเราดว้ยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและช านาญการเพ่ือสรา้งแนวคิดหรือผลิตส่ิงใหม่ๆ ท่ีสามารถแขง่ขนั

ในตลาดได ้รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลกัจริยธรรมและคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจและรบัผิดชอบต่อสงัคม  

3. เรามุ่งเน้นการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร โดยยดึหลกัความสามคัคีและส่งเสริมใหพ้นักงานทุกระดบัมีส่วนรว่มใน

การด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร เรายดึมัน่ในการท างานเป็นทีมโดยมุ่งปฏิบติัเพ่ือใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ 

และมุ่งสรา้งองคก์รแหง่การเรียนรูท่ี้ซ่ึงพนักงานใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั บุคลากรทุกคนจะไดร้บัการสนับสนุนใหมี้

ความรู ้ความสามารถ กระตุน้ใหมี้ความใฝ่รู ้และไดโ้อกาสในการพฒันาตนเองใหเ้ติบโตไปกบัองคก์ร  

4. เราใหค้วามสนใจและยดึถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยร์วมในการด าเนินธุรกิจ โดยเรามองส่ิงต่างๆ จาก

ภายนอกเขา้มา สามารถเขา้ใจและเห็นถึงความตอ้งการของลูกคา้ และพรอ้มอยูเ่คียงขา้งลูกคา้เพ่ือพฒันาหาวธีิท่ี

จะตอบสนองความตอ้งการน้ัน และสามารถสรา้งผลตอบแทนท่ีสูงขึ้ นไดจ้ากความสามารถในการแกไ้ขปัญหาได้

อยา่งตรงใจ ตรงความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยวธีิการท่ีสรา้งสรรคแ์ละแปลกใหม่ เพ่ือช่วยลูกคา้ประสบความส าเร็จ

ในส่ิงท่ีตอ้งการไดด้ว้ยคุณภาพและความพึงพอใจ 
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การเปล่ียนแปลงพฒันาการท่ีส าคญั 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท มุ่งพฒันา มารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั) ก่อตั้ง

ขึ้ นเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2524 โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท เพ่ือด าเนินธุรกิจ

น าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ครื่องครวัท่ีมีคุณภาพ ต่อมาในปี 2531 บริษัทไดร้บัสิทธิในการผลิต การใช ้และการ

จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมถึงการใชเ้ครื่องหมายการคา้ “พีเจน้” (Pigeon) แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ซ่ึงพีเจน้เป็น

ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัแม่และเด็กท่ีมีช่ือเสียงจากประเทศญ่ีปุ่น และดว้ยความรูแ้ละประสบการณ์ของผูบ้ริหารท าใหบ้ริษัทมี

ความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษัทมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

ทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ปี 2531 บริษัทไดร้บัสิทธิในการผลิต การใช ้และการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมถึงการใชเ้ครื่องหมายการคา้               

“พีเจน้” (Pigeon) แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย จากพีเจน้ คอรป์ ประเทศญ่ีปุ่น 

ปี 2533 บริษัทไดเ้ขา้ท าสญัญากิจการรว่มคา้กบัพีเจน้ คอรป์ เพ่ือจดัตั้งบริษัท ไทยพีเจน้ จ ากดั (“TP”)              

มีจุดประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑจุ์กนมซิลิโคน ขวดนม และช้ินส่วนพลาสติก

เพ่ือจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ TP มีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 20 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้จ านวน 

200,000 หุน้ โดยบริษัทถือหุน้จ านวน 84,000 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 42 ของทุนท่ีออกและเรียก

ช าระแลว้ 

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

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการขยายกิจการ 

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

บริษัท โนมูระ จิมูโช อ๊ิงค ์(ประเทศญ่ีปุ่น) เพ่ือจดัตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั 

(“YMP”) เพ่ือก่อตั้งโรงงานผลิตสินคา้ประเภทบรรจุภณัฑพ์ลาสติก อาทิเช่น หวัป๊ัมสเปรยส์ าหรบั

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นของเหลว ขวดบรรจุภณัฑ ์และพลาสติกเคลือบ YMP มีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 125 ลา้น

บาท แบ่งเป็นหุน้จ านวน 1,250,000 หุน้ โดยบริษัทเขา้ถือหุน้จ านวน 437,500 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ย

ละ 35 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

ปี 2539 บริษัทไดเ้ขา้ท าสญัญากิจการรว่มคา้กบัพีเจน้ คอรป์ เพ่ือจดัตั้งบริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั (“PIT”) โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นซบัน ้านมและผา้เช็ดท าความ

สะอาด PIT มีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 120 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้จ านวน 12,000,000 หุน้ โดยบริษัทถือ

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

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

เพ่ือขยายโรงงานเพ่ิมก าลงัการผลิต บริษัทไดเ้พ่ิมสดัส่วนการถือหุน้ใน TP เป็นรอ้ยละ 47 ของทุนท่ีออก

และเรียกช าระแลว้ หรือเทียบเท่ากบัหุน้จ านวน 573,400 หุน้ 
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ปี 2543 PIT เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 120 ลา้นบาท เป็น 144 ลา้นบาท คิดเป็นหุน้จ านวน 14,400,000 หุน้ มี

วตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุน้จ านวน 840,000 หุน้คืนใหก้บัพีเจน้ คอรป์ 

และไม่ลงทุนซ้ือหุน้เพ่ิมทุน จึงท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน PIT ลดลงเหลือรอ้ยละ 2.5 ของทุนท่ีออกและ

เรียกช าระแลว้ 

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

มีวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายโรงงาน บริษัทฯ ขายหุน้จ านวน 287,500 หุน้คืนโยชิโน ญ่ีปุ่น 

และลงทุนซ้ือหุน้เพ่ิมทุนแต่ไมค่รบตามสดัส่วนการถือหุน้ จงึท าใหส้ดัส่วน 

 การถือหุน้ใน YMP  ลดเหลือรอ้ยละ 6 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

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

อนุมติัจา่ยเงินปันผลเป็นจ านวน 115 ลา้นบาท 

ปี 2550 บริษัทฯ ไดซ้ื้อตราสินคา้สไมลว์ ีสมารท์ว ีและบีแคร ์เป็นสินคา้ประเภทของใชป้ระจ าวนัจากบริษัทฯ  ไม

ซีส จ ากดั (“ไมซีส”) ซ่ึงเคยจดัจ าหน่ายสินคา้ใหบ้ริษัทฯ ในต่างจงัหวดั และไมซีสไม่มีความเก่ียวขอ้งใดๆ 

กบับริษัทฯ ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ปี 2551 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัทฯ  ยไูนเต็ดรีจิสตรา้ ออฟ  

ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั เม่ือเดือนมกราคม 2551 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2551 มีมติใหเ้พ่ิม

ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระจ านวน 40 ลา้นบาท ท าใหทุ้นจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของบริษัทฯ 

เพ่ิมขึ้ น จาก 50 ลา้นบาทเป็น 90ลา้นบาท และไดอ้นุมติัจา่ยเงินปันผลเป็นจ านวน 60 ลา้นบาท  

 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551มีมติใหแ้ปร

สภาพบริษัทฯเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปล่ียนช่ือบริษัทฯ ใหม่เป็น “บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์

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

มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 90 ลา้นบาท เป็น 120 ลา้นบาทโดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 30 

ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครั้งแรก นอกจากน้ีไดมี้การอนุมติัจา่ยเงินปันผลเป็นจ านวน 

21.6 ลา้นบาท 

ปี 2552 บริษัทฯ รว่มลงนามในสญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ กบับริษัท พีไอพี อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เพ่ือเป็น

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑถุ์งลอกเทา้ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Revival Care” 

ปี 2553 บริษัทฯ รว่มลงนามในสญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ กบับริษัท ไทย มลัติพลาย จ ากดั บริษัท ศิริมงคล 

อินเตอรเ์ทรด จ ากดั บริษัท ไทยยนิตนั จ ากดั และบริษัท ฟอรแ์คร ์จ ากดั เพ่ือเป็นตวัแทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ ์ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “YURA” “BR” “Jintan” และ “4CARE” ตามล าดบั 
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ปี 2554 บริษัทฯ เปิดตวัโครงการ “Pigeon Little Moments Club” เพ่ือเป็นช่องทางส่ือสารใหลู้กคา้ติดต่อกบั

บริษัทฯ ได ้ไม่วา่จะเป็นการขอค าปรึกษาเก่ียวกบัการเล้ียงดูทารก หรือการใหร้ายละเอียดขอ้มูล

ผลิตภณัฑต่์างๆ ของบริษัทฯ ในปีเดียวกนัน้ี บริษัทฯ ไดย้กเลิกการขายสินคา้ภายใตต้รา “Jintan” 

ปี 2555 ภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ บริษัทฯ ไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่ตลาดมากมาย อาทิเช่น จุกเสมือนนมมารดา

รุน่พลสั แปรงสีฟันและยาสีฟันเด็ก แกว้หดัด่ืม MagMag เป็นตน้ และในปีน้ีบริษัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจ

ในการเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพช่องปากภายใตต้ราสินคา้จอรแ์ดน และบริษัท พีพี

เอ็น ฟู้ดส ์จ ากดั ผูผ้ลิตน ้าพรกิภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “รุง่เจริญ” นอกจากน้ีบริษัทฯ ยกเลิกการขาย

สินคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “YURA” และเพ่ือรองรบัการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ในปีน้ีบริษัทฯ ได้

มอบหมายใหบ้ริษัท DHL ซ่ึงเป็นผูน้ าระดบัโลกดา้นลอจิสติกส ์ดูแลเร่ืองการบริหารคลงัสินคา้  

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

ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นผลิตภณัฑแ์ม่และเด็ก จากการวจิยัพฒันาใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 

ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้ใจถึงความตอ้งการของแม่ในการเล้ียงดูลูกน้อย จาก ศูนยว์จิยัและพฒันา Pigeon ใน

ประเทศญ่ีปุ่น และมีการแนะน าผลิตภณัฑใ์หม ่ในกลุ่มผลิตภณัฑผ์า้เช็ดท าความสะอาด สูตรลาโนลิน 

ขนาด 20 ชิ้ น และกลุ่มขวดนมใหมี้ความหลากหลาย   

 ดา้นการขยายการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ลุ่มเวเฟอร ์

และ แครกเกอร ์ภายใตต้ราสินคา้ Rebisco โดยบริษัท Andaman International Resources Co., Ltd.  

นอกจากน้ีบริษัทไดมี้การแนะน าผลิตภณัฑใ์หมสู่่ตลาดในกลุ่มผา้เช็ดท าความสะอาดส าหรบัผูใ้หญ่ คือ วี

แคร ์แนชเชอรลัไวพส ์ลาย เฮลโลคิตต้ี และ ผา้เช็ดท าความสะอาดผิวกายส าหรบัผูช้าย วีแคร ์รีเฟรชช่ิง

ไวพส ์สูตรคูลแมกซ ์และมีการปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑส์ าลี วแีครใ์หมี้ความทนัสมยั ตอบสนอง

ความตอ้งการผูบ้ริโภคดว้ยความหลากหลายและมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ในกลุ่มส าลีเพ่ือความงาม 

Beauty and Make up Cotton โดยในปลายปี 2556 บริษัทไดมี้การขยายธุรกิจไปยงัตลาดต่างประเทศ 

โดยมีการน าผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ วแีคร ์และจอรแ์ดน ไปจดัจ าหน่าย ในสาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาวเป็นประเทศแรก เพ่ือรองรบัการเปิดตลาดของ AEC ในอนาคต 

ปี 2557 บริษัทไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์ดวา่ยน ้าส าหรบัทารกและเด็กเล็กภายใตต้รา

สินคา้ Splash About จากประเทศองักฤษ และมีการแนะน าผลิตภณัฑแ์ผ่นซบัน ้านม Pigeon ท่ีมีการ

พฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หมี้การซึมซบัไดดี้ขึ้ นกวา่เดิมดว้ยเทคโนโลยผิีวหน้าแบบรงัผ้ึง และไดร้บัการ

แต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารและขนมส าหรบัเด็กเล็ก ตราสินคา้ พีชชี่ (Peachy) ซ่ึง

จดัจ าหน่ายไปยงัประเทศกมัพชูา นอกจากน้ี บริษัทมีการยกเลิกการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์วเฟอรแ์ละ

แครกเกอรต์รา Rebisco และผลิตภณัฑถุ์งลอกเทา้ Rivival Care บริษัทไดมี้การพฒันาน าระบบ

สารสนเทศทางเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั (ERP-SAP System) เพ่ือน ามาใชใ้นการวางแผนงาน การควบคุม

ติดตามต่างๆ และเพ่ือท าใหก้ารบริหารจดัการโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้ น เพ่ือสรา้งเสริม

ความพรอ้มทางธุรกิจในการเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 
 

5                                                                          รับรองโดย นางสาวกิ่งกาญจน์  ตยิะประเสริฐกุล  
 
 

ปี 2558     บริษัทไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวของผลิตภณัฑก์ระดาษทิชชู่ตราเอลลิแอร ์

(Elleair) จากประเทศญ่ีปุ่น มีดโกนหนวดชนิดใชแ้ลว้ท้ิงตราลอรด์ (Lord) จากประเทศอียปิตแ์ละผา้ออ้ม

ผูใ้หญ่ภายใตต้รามูมู่ (Mumu) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศไทยรวมถึงขนมวุน้แพคตินส าเร็จรูปส าหรบั

เด็กตราเฮอรบ์ลัแลนด ์(Herbaland) จากประเทศแคนาดาและไดมี้การยกเลิกการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

กะทิธญัพืชและน ้าจมูกขา้วตรา ฟอรแ์คร ์(4-Care) 

 บริษัทไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 200 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มีจ านวน 200 ลา้นหุน้  

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดการเพ่ิมทุนดงัน้ี 

1. หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 24 ลา้นหุน้ เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิครั้งท่ี 1 โดยในระหวา่งปี 2558 มีการแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัแลว้ จ านวน 

215,800หน่วย 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 5 ลา้นหุน้ เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อใบส าคญั

แสดงสิทธิตามโครงการ ESOP (ยงัไม่เร่ิมโครงการ) 

3. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 24 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Right Offering) โดยบริษัทไดร้บัช าระค่าหุน้ทั้งหมดแลว้ 

4. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 27 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 

Placement) โดยบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท (ยงัไม่เร่ิมโครงการ) 

5. โครงการหุน้กู ้500 ลา้นบาท 

ปี 2559 บริษัทฯ ไดร้บัการแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้อนามยัตรามิโดริ (Midori) ผลิตภณัฑถุ์งขยะ 

ถุงซิป และถุงหหูิ้ วตราฮีโร ่(Hero) และผลิตภณัฑย์าสีฟันสมุนไพรตราทรี เฮิรบ์ (Tree Herb)  

 บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 167,999,968 บาท โดยยกเลิกหุน้สามญัท่ี

ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 32,000,032 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ทั้งน้ี มิไดย้กเลิกหุน้สามญัท่ีส ารองไว ้

เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษัทฯ ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 (MOONG-W1) 

จ านวน 23,784,184 หุน้  

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

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

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

สามญัของบริษัทฯ ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP จ านวน 

2,000,000 หุน้ และเพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 จ านวน 224,285 

หุน้ 

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

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
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ปี 2560 บริษัทฯ ไดร้บัการแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ผ่นแปะกนัยุงผสมสารสกดั

ธรรมชาติตราม็อซซี่การด์ (Mossi Guard) แผ่นเจลลดไขต้ราด็อกเตอรเ์ทมป์ (Dr. Temp) สเปรยป์รบั

อากาศตราโพลาร ์สเปรย ์(Polar Spray) แคลเซียมชนิดเค้ียวรสโกโกต้ราแคล-อพัส-์ช๊อคโก ้(Cal-Ups 

Choco) ครีมผสมสารสกดัจากธรรมชาติช่วยแกอ้าการผ่ืนแพค้นัจากผิวแพง้่ายตรามอซซ ์ครีม (Mozz 

Cream) วติามินซี ชนิดเม็ดตราแอสเนเจอร ์(Asnature) ยาน ้าแกไ้อตราไอยรา (Iyara) แชมพูปิดผมขาว

สมุนไพรตราแพลนเต ้(Plante) ลูกอมกล่ินผลไมต้ราบ๊ิกฟุต (Big Foot) ครีมโกนหนวดตราบารบ์าซอล 

(Barbasol) และแยมผลไมต้ราฟอรเ์รสท ์(Forest) 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดย้กเลิกการจดัจ าหน่ายมีดโกนหนวดชนิดใชแ้ลว้ท้ิงตราลอรด์ (Lord) กระดาษทิชชู่

ตราเอลลิแอร ์(Elleair) และน ้าพริกตรารุง่เจริญ น ้าพริกมินิ 

 บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก 213,488,988 บาท เป็น 170,224,253 บาท โดยตดัหุน้สามญัท่ียงั

ไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 43,264,735 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท  

 ต่อมาบริษัทฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 170,224,253 บาท เป็น 170,254,253 บาท โดยการออก

หุน้สามญัใหม่ จ านวน 30,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของซ้ือหุน้

สามญัของบริษัทของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 (MOONG-W1)  

 บริษัทฯ เปิดตวัช่องทางการขายสินคา้ออนไลน์ www.moong-shop.com และช่องทางการจดัจ าหน่าย 

Foodservice และบริษัทฯ ไดด้ าเนินการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑพี์เจน้ในประเทศลาวอยา่งเป็นทางการ 

ปี 2561 การใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1 (MOONG-W1) ซ่ึงใชสิ้ทธิ

ครั้งสุดทา้ยไปเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 สรุปผลรวมการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจ านวน 

2,316,535 หน่วย คิดเป็นจ านวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 2,339,889 หุน้ 

 โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จากการเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากกรณีการใชสิ้ทธิ MOONG-W1 

และการใชสิ้ทธิ ESOP เป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งส้ินจ านวน 168,639,633.00 บาท มูลค่าท่ีตราไว ้

หุน้ละ 1 บาท 
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โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัทฯ และบริษัทรว่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษัท มุ่งพฒันา มารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั ก่อตั้งขึ้ น

ในปี 2524 และเร่ิมด าเนินธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ครื่องครวัท่ีมีคุณภาพ  ในปี 2531 บริษัทฯ ไดร้บั

สิทธิในการผลิต การใช ้และการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมถึงการใชเ้ครื่องหมายการคา้ “พีเจน้” แต่เพียงผูเ้ดียวใน

ประเทศไทย ซ่ึงพีเจน้เป็นผลิตภณัฑส์ าหรบัแม่และเด็กอนัดบัหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น  

ดว้ยความเช่ียวชาญและความช านาญในการบริหารตราสินคา้ และการมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีครอบคลุมทัว่ทั้ง

ประเทศไทย ท าใหบ้ริษัทไดมี้การขยายธุรกิจดา้นการจดัจ าหน่าย โดยไดร้บัการแต่งตั้งให ้เป็นตวัแทนจ าหน่ายใหก้บั

สินคา้อ่ืนๆ ท่ีตอ้งการท าการตลาดในประเทศไทย กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีจ านวนสินคา้ท่ี

จดัจ าหน่ายเพ่ิมขึ้ นและมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

ปัจจุบนับริษัทฯ ประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่  

1) กลุ่มธุรกิจภายใตต้ราสินคา้ของบริษัท (Ownbrand) ไดแ้ก่  

1.1 วแีคร ์(Vcare) ผลิตภณัฑส์ าลี ผา้เช็ดท าความสะอาดผิวส าหรบัผูใ้หญ่ แปรงสีฟัน และสบู่โฟมอาบน ้า 

1.2 ฟ๊อกก้ี (Foggy) ผลิตภณัฑก์ระบอกฉีดน ้า 

1.3 สไมลว์ ี(SmileV) ผลิตภณัฑก์ระบอกฉีดน ้า 

2) กลุ่มธุรกิจตวัแทนจดัจ าหน่าย (Distributor business) ดว้ยบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในดา้นการตลาดโดยจะ

บริหารแบรนดห์รือตราสินคา้ท่ีบริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัและรกัษากลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหค้งความ

นิยมในผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้อยา่งต่อเน่ืองผ่านกิจกรรมทางการตลาดท่ีบริษัทฯ ไดก้ าหนดไว ้รวมถึงมีความ

ช านาญในดา้นการจดัจ าหน่ายโดยมีเครือขา่ยช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศไทยทั้งรา้นคา้

สมยัใหม่หรือโมเดิรน์เทรด (Modern Trade) รา้นคา้แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หน่วยรถขายเงินสด (Cash 

Van) รวมถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายอ่ืนๆ อาทิ Food Service , E-commerce เป็นตน้ 

3) กลุ่มธุรกิจรว่มคา้ (Joint venture business) นอกจากการด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้

อุปโภคบริโภคแลว้ บริษัทฯ ยงัมีกิจการรว่มคา้รวมทั้งส้ิน 3 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากดั (TP) บริษัท พี

เจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (PIT) และ บริษัท โยขิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั (YMP) โดยมี

สดัส่วนการรว่มลงทุนอยูท่ี่รอ้ยละ 47 รอ้ยละ 2.5 และรอ้ยละ 6 ตามล าดบั ในการรว่มลงทุนดงักล่าวบริษัทฯ 

ไดร้บัประโยชน์จากการไดสิ้ทธิเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ท่ีแต่ละบริษัทร่วมคา้แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย และ

ปัจจุบนัไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศลาวเพ่ิมขึ้ นดว้ย รวมถึงไดร้บั

ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 
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บริษัทฯ มุ่งเน้นการจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคโดยไดใ้หค้วามส าคญักบักลุ่มผลิตภณัฑ ์4 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

กลุ่มสินคา้ส าหรบัแม่และเด็ก (Baby and mom) กลุ่มสินคา้ของใชป้ระจ  าวนั และของใชใ้น

ครวัเรือน (Personal care & house hold) 

 พีเจน้ (Pigeon) ผลิตภณัฑคุ์ณภาพสูงประเทศญ่ีปุ่น

ส าหรบัแม่และเด็กทารกท่ีมีอายุระหวา่ง 0-3 ปี  

 Splash About ชุดวา่ยน ้าและอุปกรณ์วา่ยน ้าส าหรบั

ทารกและเด็กเล็กจากประเทศองักฤษ  

 ไออุ่น เซรัม่อญัชนั ส าหรบัเด็ก และบาลม์บวัหิมะ 

 วแีคร ์(VCare) ผา้เช็ดท าความสะอาด ส าลีแผ่น 

ส าลีกา้น ส าลีกอ้น 

 จอรแ์ดน (Jordan) ผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพช่อง

ปาก แปรงสีฟัน และไหมขดัฟัน 

 Tree herb ผลิตภณัฑย์าสีฟันสมุนไพร 

 ฮีโร ่ผลิตภณัฑถุ์งขยะ ถุงซิป และถุงหหูิ้ ว 

 ม๊อซซ่ีการด์ แผ่นแปะและสเปรยป้์องกนัยุง 

 ม๊อซซ ์ครีมผสมสารสกดัจากธรรมชาติ ลดผ่ืนคนั 

รอยแผลเป็น ลมพิษ สิวผด บวมแดง และรอย

คล ้า 

 โพลาร ์สเปรย ์น ้าหอมปรบัอากาศกล่ินยคูา

ลิปตสั 

 แพลนเต ้แชมพูปิดผมขาวเรง่ด่วน ภายใน 5 

นาที 

 ฟ๊อกก้ี กระบอกฉีดน ้าส าหรบับรรจุน ้าหรือน ้ายา 

 สไมลว์ ีกระบอกฉีดน ้าเอนกประสงค ์

 ดอกเตอรเ์ทมป์ แผ่นคูลเจลชว่ยระบายความรอ้น 

ลดไข ้แกป้วดศรีษะ 

 ไบโอวแูมน เซรัม่บ ารุงเสน้ผม 

กลุ่มสินคา้อาหารและเครื่องด่ืม  

(Food and beverage) 

 ไอยรา ยาน ้าแกไ้อมะแวง้ 

 บ๊ิกฟุต ลูกอมรสบ๊วยและรสซาวพาวเดอร ์โลล่ีป๊อป

ขนมส าหรบัเด็ก 

 แคล-อพัส-์ช๊อคโก ้ผลิตภณัฑเ์สริมแคลเซียมชนิด

เม็ดเค้ียว รสโกโก ้

 ฮิมาลายา ซอลท ์เลมอน แคนด้ี ลูกอมมินท ์

  ไวตา้-ซี มลัติฟรุต กมัม่ี ผสมวติามินซี  

  Forest ผลิตภณัฑแ์ยมผลไม ้สูตรจากประเทศ 

 องักฤษ 

กลุ่มสินคา้ส าหรบัผูสู้งอายุ (Senior) 

 Mumu ผลิตภณัฑผ์า้ออ้มส าหรบัผูใ้หญ่ 

 

ปี 2561 บริษัทฯ มีผูผ้ลิตและเจา้ของตราสินคา้ไดใ้หค้วามไวว้างใจบริษัทฯ ในการเป็นตวัแทนจดัจ าหน่าย

สินคา้ ไดแ้ก ่ 

แพลนเต ้(Plante) แชมพูปิดผมขาวสมุนไพร 

บ๊ิกฟุต (Big Foot) ลูกอมกล่ินเลม่อน 

ไออุ่น (Ai aoon) เซรัม่อญัชนั 

ฮิมาลายา (Himalaya) ลูกอมรสมินท ์ผสมเกลือหมิาลายา 

ไบโอวแูมน (Bio-women) เซรัม่บ ารุงเสน้ผม 
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กลยุทธก์ารประกอบธุรกิจ 

ส าหรบัปี 2561 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตวัรอ้ยละ 4.2 โดยปรบัตวัเพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนถึงรอ้ยละ 7.6 

เน่ืองจากในไตรมาส 1 และไตรมาส 2เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ืนตวัท าใหก้ารส่งออกของไทยเร่ิมดีขึ้ นแมว้า่จะชะลอตวัลงใน

ไตรมาส 3 และ 4 ประกอบกบันักท่องเท่ียวจากประเทศจีนและภูมิภาคเอเซียนิยมเขา้มาเท่ียวประเทศไทยมากขึ้ น 

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัสนับสนุนจากการขยายตวัเรง่ขึ้ นของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และการขยายตวั

ต่อเน่ืองของการใชจ้า่ยและการลงทุนภาครฐั ส่งผลใหธุ้รกิจในภาพรวมของบริษัทฯ เติบโตขึ้ นถึงรอ้ยละ 13.7 โดย

รายไดร้วมอยูท่ี่ 1,020.6 ลา้นบาท 

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ไดด้ าเนินกลยุทธมุ์่งเน้นการสรา้งการเติบโต โดยมุ่งเน้นพฒันาและสรรหาสินคา้

อุปโภค บริโภค ท่ีมีคุณภาพ แนะน าผลิตภณัฑใ์หมท่ี่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีคล

อบคลุมทุกพ้ืนท่ีมากขึ้ น โดยบริหารการจดัส่งสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มีการจดักิจกรรมทางการตลาด

ท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคยุคใหม่ทางส่ือออนไลน์เพ่ิมมากขึ้ น กิจกรรมส่งเสริมการขายไดถู้กจดัขึ้ นอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือกระตุน้การ

ช้ือของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัใส่ใจในการพฒันาบุคลากรของบริษัท เพ่ือใหพ้นักงานท างานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเขา้ใจใส่ใจในการดูแลลูกคา้และคู่คา้เพ่ือสรา้งความสมัพนัธท่ี์ยัง่ยนืสอดคลอ้งกบัแนวทางการเติบโต

ขององคก์ร 

โครงสรา้งรายไดข้องบริษัทฯ ปี 2559-2561 

ประเภทของรายได ้ 2561 2560 2559 

ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  

จ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ม่และเด็ก  701.0 68.7 627.6 71.1 567.1 71.8 

จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  177.7 17.4 167.3 18.9 136.4 17.3 

จ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกและบรรจุภณัฑ ์ 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
1)
  90.0 8.8 66.6 7.5 67.1 8.5 

รายไดจ้ากเงินปันผล 
2)
  6.6 0.6 6.3 0.7 4.7 0.6 

รายไดอ้ื่น 
3)
  45.3 4.4 14.7 1.7 14.2 1.8 

รายไดร้วม  1,020.6 100.0 883.0 100.0 790.0 100.0 

หมายเหตุ : 

1. ส่วนแบ่งกาไรจาก TP 

2. เงินปันผลจาก YMP และ PIT 

3. รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่า รายไดค้่านายหนา้ ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัยแ์ละก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  
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กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษัทฯ 

1. ผลิตภณัฑข์องใชส้่วนบุคคล ตราสินคา้ วีแคร ์ 

ปัจจุบนักลุ่มผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ วแีคร ์ท่ีทางบริษัทพฒันาตราสินคา้ บริหารจดัการดา้นการตลาด และการจดั

จ าหน่าย มีดงัต่อไปน้ี  

• กลุ่มส าลี 

 

 

 

ส าลีอเนกประสงค ์     ส าลีเพ่ือความงาม 

• กลุ่มผา้เช็ดท าความสะอาดแบบเปียก 

 

 

ผา้เช็ดท าความสะอาดอเนกประสงค ์           ผา้เช็ดท าความสะอาดผิวกาย 

• กลุ่มผลิตภณัฑอ์าบน ้า 

   

 

 

สบู่โฟมอาบน ้า 

 

• กลุ่มแปรงสีฟัน 

 

 

 

  

แปรงสีฟันส าหรบัเด็ก     แปรงสีฟันส าหรบัผูใ้หญ่ 
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กลยุทธก์ารแข่งขนั 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรา้งแบรนดว์แีคร ์(V care) ซ่ึงเป็นตราสินคา้ของบริษัทใหมี้ความแข็งแกรง่ เป็นท่ีรูจ้กั 

ดว้ยสินคา้ท่ีมีนวตักรรม พฒันามาจากความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการใชง้านในทุกกลุ่มสินคา้ มีจุดขาย และความ

โดดเด่นเม่ือเทียบกบักลุ่มสินคา้เดียวกนัในทอ้งตลาด ไม่เพียงแต่เป็นสินคา้คุณภาพสูง แต่ยงัส่งเสริมความเป็นอยู่ 

และไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคยุคใหม่ ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ส าหรบัตนเอง และของครอบครวัเป็นหลกั ไม่วา่จะเป็นกลุ่มส าลี ผา้เปียก แปรงสีฟัน และกลุ่มสินคา้ใหม่ สบู่โฟม

อาบน ้า 

ในปี 2561 บริษัทฯ ตอกย า้ และส่งเสริมการสรา้งแบรนด ์พรอ้มยกระดบัต าแหน่งทางการตลาดของแบรนดว์ี

แครใ์นภาพรวม ดว้ยส่ือและกิจกรรมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง เน้นการส่งเสริมภาพลกัษณค์วามเป็นผลิตภณัฑข์องใช้

ส่วนตวั โดยส่ือสารในทุกๆ กลุ่มสินคา้พรอ้มกนัเป็นปีแรก ภายใตแ้คมเปญ #ท่ีเห็นวา่เยอะท่ีจริงเราแคร ์ท่ีมีรูปแบบการ

ส่ือสารแตกต่างจากแบรนดคู์่แขง่ในกลุ่มสินคา้ท่ีใกลเ้คียงกนั เพ่ือใหแ้บรนดว์แีคร ์เป็นแบรนดผ์ลิตภณัฑข์องใชส้่วน

บุคคลท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายนึกถึงเป็นแบรนดอ์นัดบัแรก 

 

  การส่ือสารและกิจกรรมทางการตลาดในปีท่ีผ่านมา เน้นการสรา้งความสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ืองกบัผูบ้ริโภค เพ่ือ

เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคยุคใหม่ไดต้ลอดเวลา และไดก้ระแสตอบรบัท่ีดีในทุกช่องทาง 

และเพ่ือตอกย า้ความเป็นแบรนดผ์ลิตภณัฑข์องใชส้่วนตวัใหมี้ความชดัเจนยิง่ขึ้ น ในช่วงปีท่ีผ่านมา วแีครไ์ด้

ขยายสินคา้ในกลุ่มสินคา้เดิม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายในการใชสิ้นคา้ในกลุ่มส าลี ผา้เปียก และแปรง

สีฟัน รวมถึงการสรา้งกลุ่มสินคา้ใหม่ ในกลุ่มสบู่โฟมอาบน ้า 

 สินคา้ใหม่ในกลุ่มส าลี ไดแ้ก ่ส าลีแผ่นหนานุ่มอเนกประสงค ์ขนาด 110 กรมั เพ่ือตอบสนองการใชง้านของ

ทุกคนในครอบครวั ดว้ยนวตักรรมการผลิตท่ีท าใหส้ าลีมีสมัผัสอ่อนโยน หนา นุ่ม มีคุณภาพเป็นท่ีแขง่ขนัได ้และ ส าลี
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แผ่นจมัโบ ้ท่ีมุ่งเนน้การใชง้านส าหรบัคุณแม่และเด็ก ไม่เพียงแต่เป็นส าลีท่ีมีคุณภาพ ไรส้ารตกคา้ง แต่ยงัสามารถท า

ความสะอาดลูกน้อยไดอ้ยา่งหมดจดในแผ่นเดียวดว้ยขนาดแผ่นขนาดใหญ่ถึง 3x4 น้ิว 

 

 

 

 

 

 

 

สินคา้ใหม่ในกลุ่มผา้เปียก ไดแ้ก่ ผา้เปียกส าหรบัผูใ้หญ่ สูตรน ้าบริสุทธ์ิ 99% เพ่ือรองรบัแนวโน้มตลาด

ผูสู้งอายุท่ีก าลงัเติบโต และผา้เปียกอเนกประสงค ์สูตรแอนต้ีแบคทีเรีย ขนาดพกพา 18 แผ่น เพ่ือต่อยอดความส าเร็จ

ของขนาดปกติ 50 แผ่น ท่ีไดร้บัการตอบรบัเป็นอยา่งดีในดา้นคุณภาพ และราคา 

 

 

 

 

สินคา้ใหม่ในกลุ่มแปรงสีฟัน เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย เป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคดว้ย แปรงสีฟันเด็ก ฟอ 

ฟัน น าเสนอดว้ยลายใหม่ สดใส และแปรงสีฟันผูใ้หญ่ แพ็คประหยดั 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำลีแผ่นหนำนุ่มใหญ่อเนกประสงค์ ส ำลีแผ่นจัมโบ้ 

ผ้ำเปียกส ำหรับผู้ใหญ่ สตูรน ำ้บริสุทธ์ิ 99% ผ้ำเปียกอเนกประสงค์ สตูรแอนตีแ้บคทีเรีย 

แปรงสีฟันเดก็ ฟอ ฟัน แปรงสีฟันเดก็ผู้ใหญ่ 
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นอกจากน้ี วแีครไ์ดข้ยายกลุ่มสินคา้ใหม่ดว้ยสบู่โฟมอาบน ้า ท่ีน าเสนอนวตักรรมของวปิโฟมอาบน ้าเน้ือละเอียด 

มีคุณสมบติัการท าความสะอาดท่ีล ้าลึก และทนัสมยั ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคยุคใหม่ ช่วยท าใหภ้าพลกัษณ์

ของความเป็นแบรนดผ์ลิตภณัฑข์องใชส้่วนตวัมีความชดัเจนมากยิง่ขึ้ น 

 

                                                            

  

 

 

 

  

การส่ือสารและกิจกรรมการตลาด รวมถึงการออกสินคา้ใหม่ในปีท่ีผ่านมา ส่งผลท าใหแ้บรนดว์แีคร ์ เป็นท่ีรูจ้กั

ในกลุ่มผูบ้ริโภคในวงกวา้งมากขึ้ น การส่ือสารท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคท าใหมี้การรบัรูถึ้งแบรนด ์เกิดการทดลองใชสิ้นคา้ ส่งผล

ท าใหแ้บรนดว์ีแครใ์นทุกกลุ่มสินคา้ เติบโตอยา่งต่อเน่ือง และมียอดขายเพ่ิมขึ้ นอยา่งเห็นไดช้ดัในช่วงคร่ึงปีหลงั ท าให้

ภาพรวมยอดขายทั้งปีเติบโตขึ้ นถึง 12% จากปี 2560 และสดัส่วนการตลาดทางดา้นมลูค่าในกลุ่มส าลี ไดเ้พ่ิมขึ้ นจาก 

3.3% ในเดือนมกราคมเป็น 4.3% เม่ือเดือนธนัวาคมท่ีผ่านมา ส่งผลใหก้ลุ่มส าลีวแีครข์ยบัข้ึนเป็นแบรนดส์ าลีท่ีมี

สดัส่วนการตลาดเป็นอนัดบั 5 ของประเทศไทย นอกจากน้ันสินคา้ในกลุ่มผา้เปียกของวแีคร ์ยงัมีผลงานเติบโตอยา่งกา้ว

กระโดด ท าใหมี้สดัส่วนการตลาดทางดา้นมูลค่าของปี 2561 เติบโตจาก 3% เป็น 4% และยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

ซ่ึงสินคา้ใหม่เป็นส่วนผลกัดนัส าคญัท่ีท าใหสิ้นคา้กลุ่มผา้เปียกของวแีคร ์มีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง  

การจ  าหน่ายและช่องทางการจดัจ  าหน่าย  

บริษัทฯ จดัจ าหน่ายสินคา้กลุ่มแบรนดว์แีครท์ั้งหมด ผ่านชอ่งทางเครือขา่ยรา้นคา้ท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ โดย

ผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกั ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบสมยัใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการจดัจ าหน่าย

แบบดั้งเดิม (General Trade) ซ่ึงประกอบดว้ยรา้นคา้ส่ง-ปลีกทัว่ไป ท่ีกระจายอยูทุ่กภูมิภาคของประเทศ และช่องทาง

อ่ืนๆ ท่ีก าลงัมีการเติบโตดี สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั ไดแ้ก ่

ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านรา้นตวัแทนจ าหน่ายเฉพาะ (Specialty Shop) บิวต้ีสโตร ์โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม 

สถานดูแลผูสู้งอายุ รวมถึงการส่งออกและการจดัจ าหน่ายทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ (e-commerce) ซ่ึงเป็นช่องทางท่ี

ผูบ้ริโภคสมยัใหม่ใหค้วามนิยม เน่ืองจากสะดวก รวดเร็ว และสามารถซ้ือสินคา้ไดต้ลอดเวลา 
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2. ผลิตภณัฑเ์ครื่องครวั ไดแ้ก่ กระบอกฉีดน ้าฟ็อกก้ี และ สไมลวี์  

ผลิตภณัฑข์องใชใ้นครวัเรือนท่ีบริษัทฯ จดัจ าหน่ายไดแ้ก ่ กระบอกฉีดน ้าฟ็อกก้ี (Foggy) และกระบอกฉีดน ้า 

สไมลว์ ี(Smile V) ซ่ึงบริษัทเป็นผูผ้ลิต และจดัจ าหน่ายฟ็อกก้ี โดยไดจ้ดเครื่องหมายการคา้ ฟ็อกก้ี และ สไมลว์ ีเป็นของ

บริษัทฯ และยงัเป็นผูผ้ลิตรายแรกของประเทศไทยท่ีใหค้วามสนใจพฒันาสินคา้กระบอกฉีดน ้า แบรนด ์    ฟ็อกก้ีเป็นท่ี

ยอมรบัมากวา่ 30 ปีในเร่ืองของคุณภาพ โดยเฉพาะหวัฉีด ท่ีไดผ่้านการพฒันาใหส้ามารถใชง้านไดห้ลากหลาย และมี

ความทนทาน         

กระบอกฉีดน ้าฟ็อกก้ี    กระบอกฉีดน ้าสไมลว์ ี

 กลยุทธก์ารแข่งขนั 

ส าหรบัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มกระบอกฉีดน ้า บริษัทฯ วางต าแหน่งแบรนดฟ็์อกก้ี ในระดบัพรีเม่ียม มีสินคา้

หลากหลายรุน่ ท่ีเหมาะทั้งอุตสาหกรรมหนักและการใชง้านทัว่ไป โดย ฟ็อกก้ี ดิวต้ี เนน้จบักลุ่มตลาดท่ีตอ้งการสินคา้

คุณภาพดี มีความทนทานสูง เช่นธุรกิจซกัรีด ลา้งรถ และ ฟ็อกก้ี มลัติ เนน้รา้นอาหาร เสริมสวย ท าสวนเป็นตน้ และใน

ปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทไดอ้อกสินคา้ใหม ่ ฟ็อกก้ี สลิม เพ่ือขยายฐานลูกคา้ และการใชง้านแบบใหม่ ท่ีทนัสมยั และ

สะดวกสบาย ดว้ยขนาดกระบอกกระทดัรดั 

ในส่วนของแบรนดส์ไมลว์ ีซ่ึงเป็นอีกหน่ึงแบรนดใ์นกลุ่มกระบอกฉีดน ้าน้ัน บริษัทมุ่งจบักลุ่มตลาดลูกคา้ทัว่ไป 

เน้นราคายอ่มเยา หลากหลายดีไซน์ เน้นการกระจายสินคา้อยา่งทัว่ถึง โดยในปีท่ีผ่านมาไดอ้อกสินคา้ใหม่เชน่กนั โดย

เน้นกระบอกท่ีมีลวดลายใหม่ สดใส เพ่ือช่วยกระตุน้ยอดขายใหก้ลุ่มสินคา้ในภาพรวม 

การจ  าหน่ายและช่องทางการจดัจ  าหน่าย  

กระบอกฉีดน ้าฟ็อกก้ี สลิม 

 

กระบอกฉีดน ้าสไมลวี์ ลายใหม่ 
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บริษัทฯ จดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางเครือขา่ยรา้นคา้ท่ีครอบคลุมอยูท่ัว่ประเทศ รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรม 

และธุรกิจต่างๆ 

3. ผลิตภณัฑพ์ีเจน้ 

 ผลิตภณัฑพี์เจน้ มีความโดดเด่นเร่ืองนวตักรรม การคน้ควา้ วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองจาก

ผูเ้ช่ียวชาญมีปรญัญาการท างานภายใตแ้นวคิด Philosophy of LOVE ทั้งน้ีเน่ืองจากแบรนดพี์เจน้ใหค้วามส าคญักบัความ

รกัอนับริสุทธ์ิของแม่กบัลูก และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัชว่ยใหแ้ม่สามารถส่งมอบความรกัใหก้บัลูกน้อยผ่านการใชง้าน

ผลิตภณัฑส์ าหรบัทารก ท่ีมีคุณภาพสูง มีความพิถีพิถนั ใสใ่จในทุกรายละเอียด เพ่ือการเล้ียงดูลูกน้อยท่ีราบร่ืน และมี

ความสุขท่ีสุด 

ผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดพี์เจน้ท่ีจดัจ าหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกเป็น  8 กลุ่มสินคา้  ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑ์

ส าหรบัป้อนนม (Feeding Accessories) กลุ่มผลิตภณัฑผ์า้เช็ดท าความสะอาด (Baby Wipes) กลุ่มผลิตภณัฑส์่งเสริม

การใหน้มมารดา (Mother Care & Accessories) กลุ่มผลิตภณัฑ ์ ฝึกรบัประทานอาหารและเครื่องด่ืม (Weaning & 

Accessories) กลุ่มผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพและอนามยั (Health Care & Hygiene Care) กลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาด

และดูแลผิว (Toiletries & Skincare) กลุ่มผลิตภณัฑจุ์กนมหลอกและยางกดั (Pacifier & Teether) และกลุ่มผลิตภณัฑท์ า

ความสะอาดเคร่ืองใชเ้ด็กทารก (Cleansing and Sterilizing Accessories) ซ่ึงถือวา่มีความครอบคลุมทุกความตอ้งการ

ของคุณแม่ อีกทั้งยงัตอบโจทยพ์ฒันาการในทุกช่วงวยัของลูกน้อย 

กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 แบรนดพี์เจน้อยูใ่นต าแหน่งผูน้ าตลาด ส าหรบัผลิตภณัฑแ์ม่และเด็กมาอยา่งยาวนาน จึงใชก้ลยุทธข์องผูน้ าคือ 

สรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ใหก้บัตลาด โดยค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหวัใจส าคญั พีเจน้จึงสามารถเป็นแบรนดท่ี์

เติบโตไดอ้ยา่งดี แมจ้ะอยูใ่นสถาณการณ์ท่ีอตัราเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีลดน้อยลง ทั้งน้ีดว้ยนวตักรรมใหม่ๆท่ีช่วยเพ่ิม

มูลค่าและสรา้งการเติบโตท่ียัง่ยนื 

 โดยในปีท่ีผ่านมา สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด +3% จาก 38% เพ่ิมเป็น 41% โดยกลุ่มผลิตภณัฑจุ์กนม

เพ่ิมจาก 47% เป็น 50% และและผลิตภณัฑข์วดนมเพ่ิมจาก 34% เป็น 38% รกัษาต าแหน่งผูน้ าทางการตลาดท่ีมี

ความแข็งแรงในการขบัเคล่ือนตลาดใหเ้ติบโต นอกจากน้ียงัสามารถเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์บบ้ีไวพส์

โดยการวางกจ าหน่ายในรา้นสะดวกซ้ือ 7 Eleven, Family Mart, Mini Big C และอ่ืนๆมากกวา่ 16,000 รา้นคา้ ช่วยให้

ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึง และเลือกซ้ือผลิตภณัฑพี์เจน้เบบ้ีไวพสไ์ดง้่ายยิง่ขึ้ น 

 
ผลิตภณัฑพี์เจน้ เบบ้ีไวพส ์คาโมมายล ์ผา้หนานุ่ม ขนาด 20 ช้ิน 
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มีจ  าหน่ายใน 7-11 และรา้นสะดวกซ้ือทัว่ไประเทศ 

 

 

 และดว้ยความไวว้างใจจากสายการบิน Nok Scoot ท่ีไดเ้ลือกผลิตภณัฑพี์เจน้เบบ้ีไวพส ์ แฮนดแ์อนดเ์มาท ์ ซ่ึง

เป็นสูตรท่ีมีส่วนผสมท่ีเป็น Food Grade 100% ขึ้ นไปจดัจ าหน่ายส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีบินกบัสายการบิน Nok Scoot ใน

ทุกเท่ียวบิน จึงท าใหผ้ลิตภณัฑพี์เจน้ สามารถตอบสนองความตอ้งการในเร่ืองการท าความสะอาดส าหรบัลูกน้อยไดใ้น

ทุกสถาณการณ์  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผลิตภณัฑพี์เจน้เบบ้ีไวพส ์แฮนดแ์อนดเ์มาท ์จ าหน่ายในทุกเท่ียวบิน Nok Scoot 

นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑใ์หมท่ี่มีความโดดเด่นและสรา้งการเติบโตในปี 2561 ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์ครื่องป๊ัม

น ้านมชนิดป๊ัมมือ ท่ีมีราคาเขา้ถึงไดง้่าย ตอบโจทยคุ์ณแม่ท่ีตอ้งการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่, ผลิตภณัฑอ์าบน ้าชนิดสบู่โฟม 

ท่ีตอบโจทยคุ์ณแม่แรกคลอดท่ีมีความกงัวลในการอาบน ้าครั้งแรกใหก้บัลูกน้อย ดว้ยสูตรท่ีอ่อนโยนผสมซากุระสกดั 

ช่วยบ ารุงผิว ท่ีมาพรอ้มกบัขวดป๊ัมท่ีออกแบบมาใหก้ดไดง้่ายดว้ยมือเดียว ช่วยคลายความกงัวลของคุณแม่ และท าให้

การอาบน ้าทารกแรกคลอดเป็นช่วงเวลาแหง่ความสุขอยา่งแทจ้ริง, ผลิตภณัฑโ์ลชัน่น ้านมผสมซากุระสกดั ท่ีอ่อนโยน

และซึมซาบเร็ว, ผลิตภณัฑผ์า้เช็ดฟันส าหรบัทารก ท่ีไดร้บัการตอบรบัอยา่งดีมากจากกลุ่มคุณแม่ท่ีตอ้งการดูแลสุขภาพ

อนามยัของลูกน้อยดว้ยผลิตภณัฑคุ์ณภาพสูง และมัน่ใจไดใ้นเร่ืองความปลอดภยั 
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ผลิตภณัฑผ์า้เช็ดฟันส าหรบัทารก 

แบรนดพี์เจน้ ยงัไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริโภค ผ่านแคมเปญการตลาด “ตู่พบเธอ The Lovelity” ซ่ึงน าเสนอเร่ืองราวท่ี

เป็นจริงของคุณพ่อคุณแม่เม่ือมีสมาชิกใหม่ก าเนิดขึ้ นมา โดยมีคุณตู่ ภพธร นักรอ้งช่ือดงัพรอ้มดว้ยภรรยา มาถ่ายทอด

เร่ืองราวการเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงวา่ตอ้งเตรียมตวัอยา่งไรบา้ง ไปจนถึงช่วงเวลาแห่งความประทบัใจในช่วงคลอด 

และการดูแลหลงัคลอด ซ่ึงไดร้บัการตอบรบั และติดตามตลอดโครงการดว้ยดีจากกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงพีเจน้ไดส่ื้อสาร 

โดยใหค้วามรูท้ั้งท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และการดูแลส าหรบัคุณแม่ตั้งครรภ ์คุณแม่หลงัคลอด จึงท าใหผู้บ้ริโภคมีความ

ผูกพนักบัแบรนดพี์เจน้มากยิง่ขึ้ น  
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ส าหรบัการเลือกช่องทางการส่ือสารการตลาด ไดท้ าผ่านส่ือออนไลน์ รวมถึงเพจของกลุ่มผูมี้อิทธิพลทาง

ความคิดของกลุ่มเป้าหมาย (influencer) และโซเชียลมีเดียอยา่งครบวงจร ตอบสนองไลฟ์สไตลคุ์ณแม่ยุคใหม่ ท่ีเขา้ถึง

ส่ือออนไลน์เป็นช่องทางหลกั 

นอกจากน้ีกลยุทธท่ี์มีความส าคญัอีกประการหน่ึง คือ การสรา้งความสมัพนัธใ์นระดบัท่ีลึกซ้ึงกบัผู้บริโภคผ่าน 

Pigeon Little Moments Club คลบัส าหรบัคุณแม่ท่ีมีพีเจน้เป็นผูดู้แล คอยใหค้ าแนะน าในการดูแลตวัคุณแม่เองและลูก

น้อย คอยใหก้ารแนะน าขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์เป็นประโยชน์ คอยจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจ ส าหรบักลุ่มคุณแม่ท่ีหาจากท่ีไหน

ไม่ได ้ซ่ึงท าใหเ้กิดความรกั ผูกพนั และการส่งต่อเร่ืองราวความประทับใจไปยงัคุณแม่ท่านอ่ืนๆ นับวา่เป็นชุมชนคุณแม่

ท่ีมีความเหนียวแน่น มีพลงั และใหก้ารสนับสนุนแบรนดด์ว้ยความเต็มใจของคุณแม่เอง  

 

 

การจ  าหน่ายและช่องทางการจดัจ  าหน่าย  

การจัดจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์พีเจน้ มีความครอบคลุมทั้ง ช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade, การ

ออกบูธกิจกรรมและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์, การส่งออกไปยงัประเทศลาว และช่องทางใหม่ท่ีมีความส าคัญในยุคน้ีคือ

ช่องทาง E-Commerce รวมถึงท่ีทางบริษัทไดจ้ดัท าขึ้ นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้

สะดวกยิง่ขึ้ น 

กิจกรรมทางการตลาด CRM 

นอกจากการส่ือสารทางการตลาด และการท ากิจกรรมกับผู้บริโภคแล้ว กิจกรรม CRM (Customer 

Relationship Management) เป็นอีกหน่ึงกลุยุทธ์ท่ีบริษัทฯใหค้วามส าคัญ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ช่ือ 

“Pigeon Little Moments Club” (พีเจน้ ลิตเต้ิล โมเมน้ท์ คลบั) ความผูกพนัท่ีเกิดจากความรกัความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 

เพ่ือสรา้งความผูกพนั ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัสมาชิกคลบั และความจงรกัภกัดีต่อตราสินคา้พีเจน้ ซ่ึงจ านวนสมาชิกคลบัได้

เพ่ิมขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เพ่ือใหค้วามรูก้บัครอบครวัสมาชิกตลอดทั้งปี ทั้ง

ในช่องทางโรงพยาบาล, กิจกรรมใหค้วามรูคุ้ณแม่ตั้งครรภ์, การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ รวมถึงพฒันาการต่างๆของลูกน้อย

ในแต่ละช่วงวยั ซ่ึงมีสมาชิกใหค้วามสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน กวา่ 2,000 ครอบครวั ทั้งน้ีสามาชิก Pigeon Little 

Moments Club จะไดร้บัสิทธิประโยชน์ในการปรึกษาเก่ียวกับการเล้ียงลูก และการดูแลตนเองจากแพทยผู์เ้ช่ียวชาญ 

นอกจากน้ียงัสามารถรว่มกิจกรรมต่างๆท่ีทางคลบัจดัขึ้ นตลอดทั้งปี เพ่ือเป็นการสรา้งความผูกพนัธ ์ระหวา่งแบรนดแ์ละ

ลูกคา้  

“Pigeon Little Moments Club” ยงัสรา้งสงัคมคุณภาพท่ีอบอุ่นในสงัคมออนไลน์ เขา้ถึงการใชชี้วิตส าหรบัคุณ

พ่อคุณแม่ยุคใหม่มากยิ่งขึ้ น ท าการส่ือสารการตลาดผ่านทุกช่องทางส่ือดิจิตอล ทั้ง Facebook Fanpage, Instagram, 

Line@, Website และ Youtube  โดยมีการจดักิจกรรมมากมายใหส้มาชิกไดร้่วมสนุก บทความใหค้วามรูร้อบด้านแก่

สมาชิกอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  
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และดว้ยตระหนักถึงความส าคญัของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ แบรนด ์“พีเจน้” ยงัคงด าเนินกิจกรรมในการ

ส่งเสริมสนับสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในประเทศไทย โดยถือเป็นภาคเอกชนรายแรกท่ีรณรงค ์และส่งเสริมการเล้ียง

ลูกดว้ยนมแม่อยา่งจริงจงัผ่านกิจกรรมทางการตลาดมากมาย ท่ีช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจ ส่งต่อก าลงัใจใหคุ้ณแม่ 

สามารถใหน้มลูกไดด้ว้ยตนเอง ทางบริษัทจึงไดจ้ดัโครงการ Thailand Breastfeeding Day By Pigeon “อุ่นรกัจากอกแม ่

รว่มสรา้งสถิติแหง่ความภาคภูมิใจ” กบัสถิติ การใหน้มลกูจากอกแม่พรอ้มกนั ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย บนัทึกใน 

Thailand Records โดยพีเจน้จดักิจกรรมรวมพลงันมแม่ต่อเน่ืองเป็นปีที 4 แลว้ ซ่ึงในปี 2561 กบัความส าเร็จอยา่ง

ยิง่ใหญ่ มีคุณแม่และลูกน้อยร่วมสรา้งสถิติมากถึง 1,120 แม่ลูกทัว่ประเทศ เป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีตอกย า้ความเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญ ผูน้ าในการรณรงคส์นับสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในประเทศไทย ซ่ึงบรรยากาศในงานนอกจากองค์

ความรูจ้ากทีมผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ยงัเต็มไปดว้ยภาพความรกั ความอบอุ่น และความประทับใจ ท่ีแต่ละครอบครวัน ามา

แบ่งปันความสุขร่วมกนั ซ่ึงเป็นโครงการท่ีไดร้บัความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั

เป็นอยา่งมากต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลาตลอด 4 ปี  

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 
 

21                                                                          รับรองโดย นางสาวกิ่งกาญจน ์ ตยิะประเสริฐกุล  
 
 

 

 

ณ. อาคารเฉลิมพระบารมี ซอยศูนยว์จิยั 

 

ภาพบรรยากาศความอบอุ่นภายในงาน 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดกรอบการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเป็นรูปธรรม ภายใตห้ลกัปรชัญาการบริหารความ

เส่ียงแบบบูรณาการ โดยเร่ิมจากการก าหนดแผนกลยุทธด์า้นความเส่ียงท่ียอมรบัได ้มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง

ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพ่ือน าไปปฎิบติัในทุกภาคส่วน มีการก ากบัดูแลความเส่ียงอย่างชัดเจน 

ตลอดจนมีการติดตามและรายงานใหผู้บ้ริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตร

มาส เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษัทฯ สามารถป้องกนัและลดความเส่ียง รวมถึงความไม่แน่นอนท่ีจะกระทบต่อเป้าหมายและกล

ยุทธท์างธุรกิจของบริษัทฯ และฟ้ืนฟูการด าเนินงานใหส้ามารถกลบัคืนสู่ภาวะปกติไดใ้นเวลาอนัสั้น 

ส าหรบัปี 2561 บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญัในการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อเน่ืองจากปีก่อน เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ ลดตน้ทุนการบริหารจดัการ และกา้วสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิตอล เพ่ือรองรบัการขยายตัว

ทางธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัท าแผนบริหารความเส่ียงไว ้ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงเชิงกลยุทธ ์(Strategic Risks) 

1.1 ความเส่ียงจากอตัราการเกิดของประชากรลดน้อยถอยลง 

อตัราการเกิดของประชากรในประเทศมีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา โดยลดลงจาก 

702,755 คนต่อปีในปี 2560 เหลือเพียง 666,109 คนต่อปี ในปี 2561  และคาดวา่ อตัราการเกิดของประชากรไทย

ยงัมีแนวโน้มลดลง ซ่ึงการลดลงของอตัราการเกิดของประชากรไทยส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการซ้ือสินคา้แม่และ

เด็กใหมี้จ านวนลดลงตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม แมว้า่อตัราการเกิดจะลดน้อยลง แต่ความตอ้งการใชสิ้นคา้ท่ีดีมีคุณภาพ 

มีนวตักรรมท่ีเหมาะกบัคุณแม่ท่ีเป็นคนรุน่ใหม่และเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความปลอดภยัต่อแม่และเด็กกลบัมีจ านวนเพ่ิม

มากขึ้ น บริษัทฯ จึงไดมี้การพฒันาและจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีมีความหลากหลายครอบคลุมในทุกๆ ดา้น สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของคุณแม่ยุคใหม่ท่ีใส่ใจในคุณภาพ ความปลอดภยัและใหค้วามส าคญัต่อสุขอนามยัของลูก

มากขึ้ น ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑแ์ม่และเด็กเพ่ิมขึ้ นทุกปี และไม่มีผลกระทบจากการลดลงของอตัรา

การเกิด 

1.2 ความเส่ียงจากการแขง่ขนัดา้นธุรกิจ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจดา้นการจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีไดร้บัการยอมรบัใน

ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีบริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้

เครื่องใชป้ระจ าวนั อาหาร และเครื่องด่ืม ซ่ึงเป็นสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง และมีแนวโน้มเติบโต

ต่อเน่ืองทุกปี  ส่งผลใหก้ารแขง่ขนัดา้นการใหบ้ริการจดัจ าหน่ายหรือเป็นตวัแทนจ าหน่ายสูงขึ้ นตามไปดว้ย บริษัทฯ ได้

เล็งเห็นถึงความส าคญัของการปรบัตวัในภาวะตลาดท่ีมีการแขง่ขนัสูง ดงักล่าว ดว้ยการพฒันาขีดความสามารถในการ

บริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง และเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย เพ่ือตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ

ขยายตลาด และเพ่ิมยอดการจ าหน่ายสินคา้ รวมถึงการรองรบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีแผนขยายธุรกิจของตน

ไปยงัภูมิภาคอ่ืนเพ่ิมขึ้ น ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV  
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บริษัทฯ จึงไดมี้การพฒันาและสรรหาสินคา้ผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตต้ราสินคา้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ใหม้าก

ขึ้ น ขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลายเพ่ือรองรบัสินคา้ใหม่จากผูผ้ลิตหรือเจา้ของสินคา้ สรา้งฐานลูกคา้ใหมี้

ความเหนียวแน่น สรรสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มีแผนงานดา้นการส่งเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพและการ

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีตามแผนท่ีก าหนด จดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจของเจา้ของสินคา้ท่ีมีต่อบริษัทฯ เพ่ือใชใ้นการ

ปรบัปรุงวิธีการท างาน สามารถตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี สรา้งเคร่ือข่ายพนัธมิตรดา้น 

CRM ใหบ้ริษัทฯ เป็นท่ีรูจ้กั และสรา้งภาพลัษณ์ในการเป็นตัวแทนจดัจ าหน่ายท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรบัของตลาด 

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหใ้ชป้ระโยชน์ไดม้ากขึ้ นและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ วางระบบการท างานของ

คลงัสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจการเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายทั้งในดา้นประสิทธิภาพและตน้ทุน 

1.3 ความเส่ียงจากการพ่ึงพา พีเจน้ คอรป์ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและเจา้ของตราสินคา้พีเจน้”” 

นอกจากการด าเนินธุรกิจเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ม่และเด็กภายใตต้ราสินคา้ “พีเจน้” แต่เพียงผูเ้ดียวใน

ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2531 แลว้ บริษัทฯ ยงัไดร้่วมก่อตั้งบริษัท ไทยพีเจน้ จ ากัด และบริษัท พีเจน้ อินดัสทรีส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า “พีเจ ้น” ให้บริษัทฯ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ภายในประเทศอีกดว้ย ท่ีผ่านมาสดัส่วนรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์“พีเจน้” มีสดัส่วนท่ีสูงเกินกวา่รอ้ยละ 80 ล่าสุด

ในปี 2561 บริษัทฯ มีสดัส่วนการขายสินคา้ “พีเจน้” ลดลงมาอยูท่ี่รอ้ยละ 79.5 แต่ก็ยงัถือไดว้า่การด าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ พึ่งพิงสินคา้ตรา “พีเจน้” พอสมควร แต่ดว้ยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนาน ประกอบกับยอดขาย

สินคา้ “พีเจน้” ท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงไดร้ับความไวว้างใจจาก พีเจน้ คอร์ป ในการเป็นตัวแทน

จัดจ าหน่ายสินคา้ “พีเจน้” ในประเทศสาธารณะรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่เพียงผูเ้ดียวในปี 2559 ซ่ึงแสดง

ใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งบริษัทฯ และ พีเจน้ คอรป์ อยา่งไรก็ตาม การพ่ึงพาพีเจน้ คอรป์ แต่เพียงอยา่งเดียว

อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของกิจการในอนาคต บริษัทฯ จึงไดพ้ฒันาสินคา้ใหม่ๆ ภายใตแ้บรนดข์องบริษัทฯ เองซ่ึง

จะเห็นไดว้า่สดัส่วนการขายสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องบริษัทฯ เพ่ิมขึ้ นตามล าดบั โดยในปี 2561 มีสดัส่วนรอ้ยละ 12.1 

นอกจากน้ี บริษัทฯยงัด าเนินธุรกิจใหบ้ริการจดัจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคภายใต้ตราสินคา้

อ่ืนนอกเหนือจากสินคา้ตรา “พีเจน้” เพ่ิมขึ้ น  

1.4 ความเส่ียงจากการใหบ้ริการดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ 

บริษัทฯ  ด าเนินธุรกิจดา้นการจดัจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค โดยการซ้ือสินคา้จาก

เจา้ของสินคา้เพ่ือน าไปขายใหแ้ก่รา้นคา้ตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตามหา้งสรรพสินคา้ รา้นซุปเปอรส์โตร ์รา้น

สะดวกซ้ือ หรือรา้นคา้ยอ่ย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั สินคา้ท่ีบริษัทฯ ใหบ้ริการดา้นการจดัจ าหน่ายเหล่าน้ี บริษัท

ฯ และเจา้ของผลิตภัณฑ์มีการวางแผนร่วมกนัในการจดัรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งผลักดันสินคา้ให้เขา้สู่รา้นคา้ 

บริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญักบัการประสานงานกบัเจา้ของสินคา้อย่างใกลชิ้ด จดัท าขอ้ตกลงการใหบ้ริการจดัจ าหน่าย

สินคา้ รวมถึงบทบาทและหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน เพ่ือใหก้ารขายสินคา้เป็นไปตามเป้าหมายและไดป้ระโยชน์

กนัทั้งสองฝ่าย 
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2. ความเส่ียงจากการปฏิบติัการ (Operational Risks) 

2.1 ความเส่ียงจากความล่าชา้ในการสรรหาบุคลากรท่ีดีมีศกัยภาพมารว่มงานกบับริษัทฯ 

จากการท่ีประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขาดการขยายการลงทุนในภาครัฐและเอกชน

ติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการผลิตบุคลากรท่ีไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน ท าให้

บุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานมาก การ

สรรหาบุคลากรใหไ้ดอ้ตัราก าลงัคนตามโครงสรา้งและผงัองคก์รจึงค่อนขา้งยากและใชเ้วลาในการสรรหา และอาจส่งผล

ใหธุ้รกิจขยายตัวไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานท่ีก าหนด บริษัทฯ จึงไดว้างแผนการสรรหาบุคลากรล่วงหน้า 

รวมถึงหาช่องทางในการสรรหาท่ีหลากหลาย เก็บประวติัผูส้มคัรท่ีเคยมาสมคัรงานไวเ้ป็นฐานขอ้มูล เพ่ือความสะดวก

รวดเร็วในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลากร ทั้งในกรณีทดแทนต าแหน่งงานเดิมหรือต าแหน่งงานใหม่ส าหรบัหน่วยงาน

ส่วนขยาย ขณะเดียวกนับริษัทฯ มีแผนพฒันาบุคคลากรท่ีมีอยู่เป็นรายบุคคลใหมี้ศักยภาพและเพ่ิมทักษะในงานท่ีท า 

เพ่ือใหส้ามารถท างานทดแทนหรือสนับสนุนส่วนงานอ่ืนท่ีขาดก าลังคนไดท้ันที มีการวดัช่องว่างทักษะของพนักงาน 

และจดัใหไ้ดร้บัการอบรม เพ่ิมพูนความรูค้วามช านาญ เขา้ใจในสินคา้และบริการของบริษัทฯ  ตรวจติดตาม วดัผลการ

เรียนรูแ้ละพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างสม า่เสมอ รวมไปถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจในการฝึกอบรมและสรา้ง

นักศึกษาฝึกงานใหพ้รอ้มบรรจุเป็นพนักงานไดท้นัที 

2.2 ความเส่ียงจากการใชบ้ริการคลงัสินคา้และจดัส่งจากผูใ้หบ้ริการภายนอกเพียงรายเดียว 

บริษัทฯ ใชบ้ริการคลงัสินคา้และจดัส่งจากผูใ้หบ้ริการภายนอกเพียงรายเดียวในการบริหารจดัการคลงัสินคา้

และจดัส่งของบริษัทฯ ท าใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้, ค่าใชจ้่ายในการบริหารคลงัสินคา้ และค่าใชจ้่าย

ในการจดัส่งสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หากผูใ้หบ้ริการคลังสินคา้ไม่สามารถบริหารคลังสินคา้และ

จดัส่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการรบัสินคา้ของลูกคา้ได ้และท าใหต้น้ทุนใน

การบริหารสินคา้คงคลงัและจดัส่งสินคา้สูงเกินความจ าเป็น  

บริษัทฯ จึงได้ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหบ้ริการคลังสินคา้อย่างใกลชิ้ด มีระบบการ

ตรวจสอบขอ้มูลการเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ สินคา้ไม่สูญหาย มีการก าหนด KPI วดัผลการท างาน

ของผู้ใหบ้ริการคลังสินคา้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบการใหบ้ริการกับผู้

ใหบ้ริการคลงัสินคา้และจดัส่งรายอ่ืนดว้ย ทั้งดา้นตน้ทุน ประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณภาพของงานท่ีคาดหวงั มีการสรร

หาผูใ้หบ้ริการคลงัสินคา้และจดัส่งรายอ่ืนควบคู่ไปดว้ย เพ่ือป้องกนัความเส่ียงหากผูใ้หบ้ริการรายเดิมไม่สามารถบริหาร

คลงัสินคา้และจดัส่งใหบ้ริษัทฯ ได ้หรือไม่มีประสิทธิภาพตามสญัญา มีการก าหนดกลยุทธ ์/ นโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบั

การบริหารคลงัสินคา้และจดัส่งทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือใหผู้ใ้หบ้ริการคลงัสินคา้และจดัส่งสามารถจดัท าแผนงาน

ดา้นการบริหารคลงัสินคา้และจดัส่งท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกับนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ได ้
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3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risks) 

3.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

จากความผันผวนของค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้ นอย่างต่อเน่ืองในปี 2561 ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อตน้ทุนการ

น าเขา้สินคา้จากต่างประเทศของบริษัทฯ เพ่ือน ามาจดัจ าหน่ายในประเทศ ขณะเดียวกนัก็ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อส่วน

แบ่งรายไดจ้ากเงินลงทุนในบริษัทรว่มและรายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน เน่ืองจากบริษัทรว่มและบริษัทอ่ืน

ดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินคา้ทั้งในประเทศและส่งออกสินคา้ไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จึงไดมี้การ

ติดตามความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินส าคญัอยา่งใกลชิ้ด อีกทั้งยงัมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยจะท าสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าหากพบวา่ แนวโน้วค่าเงินบาท

จะอ่อนตัวลงเพ่ือคุม้ครองความเส่ียงดังกล่าว นอกจากน้ี ยงัไดมี้การส่ือสารกบับริษัทร่วมและบริษัทอ่ืน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ 

บริษัทเหล่าน้ันไดมี้มาตรการป้องกนัความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นจากความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียน

แลว้เช่นกนั  

3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื 

การท าสญัญากูย้ืมเงินระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินของบริษัทฯ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ส่งผลใหก้ารเพ่ิมขึ้ นของอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืจะกระทบโดยตรงกบัตน้ทุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทฯ มีการบริหารจดัการแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน ดว้ยการจดัหาแหล่งเงินทุนหรือเงิน

กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เพ่ือน ามาใชก้บัธุรกรรมท่ีต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงไดป้ระสานงานกบัสถาบนัการเงิน

เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือการใหบ้ริการใหม่ท่ีช่วยลดตน้ทุนการด าเนินงาน และตน้ทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได ้

ตลอดจนช่วยอ านวยความสะดวกใหก้ารท างานสะดวก รวดเร็วยิง่ขึ้ น   

ปี 2561 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการกระแสเงินสดในการด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ

บริหารสินทรพัยถ์าวรท่ีดี มีการขายสินทรพัยถ์าวรท่ีไม่ไดใ้ชง้าน ส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ 

ยงัไดร้บัเงินเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้เดิม และมี

การใชสิ้ทธ์ิในการซ้ือหุน้สามญัของพนักงานหรือ ESOP จ านวนหน่ึง ท าใหบ้ริษัทสามารถลดปริมาณการกูย้ืมเงินจาก

สถาบนัการเงิน โดยในปี 2561 บริษัทฯ สามารถช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นทั้งหมด ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวน

ของอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืไดอี้กทางหน่ึง 
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4. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฏระเบียบ (Compliance Risks) 

4.1 ความเส่ียงจากความซบัซอ้นของขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ระเบียบและวธีิปฏิบติั  

ในการประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้ของบริษัทฯ ท าใหบ้ริษัทฯ มีธุรกรรมน าเขา้-

ส่งออกสินคา้กับต่างประเทศ การยื่นขอใบอนุญาตขายสินคา้ประเภทอาหารและยา การยื่นขอใบอนุญาตมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม ซ่ึงบริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฏเกณฑ ์ตลอดจนระเบียบ 

และวิธีปฏิบติัต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครฐัและเอกชน อยา่งไรก็ดี มีการใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาออก

ใบอนุญาต รวมถึงการตีความเอกสารค าขอและเอกสารประกอบท่ีแตกต่างกันของเจา้หน้าท่ี ท าใหก้ารวางจ าหน่าย

สินคา้ล่าชา้ มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมขึ้ น และไม่สามารถก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานแลว้เสร็จท่ีแน่นอนได ้

บริษัทฯ จึงดูแลใหมี้การปฏิบัติตามจรรยาบรรธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับบริษัทคู่คา้ว่าดว้ย การ

ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครดั ในกรณีท่ีพบวา่มีรายการค่าใชจ้่ายท่ีน่า

สงสัย บริษัทฯ จะขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ เช่น เจา้หน้าท่ีกรมสรรพากร ผู้ช านาญการด้านภาษีศุลกากร 

ผูช้ านาญการดา้นมาตรฐานอาหารและยา ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชี เป็นตน้ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า บริษัทฯ ได้

ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกตอ้ง ช าระภาษีครบถว้น โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้และก ากับดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ กระท าการใดท่ีส่อไปในทางทุจริตกบัเจา้หน้าท่ีรฐัและเอกชนในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเด็ดขาด 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัขอ้งกบัการแจกสินคา้เพ่ือส่งเสริมการขายค่อนขา้งมาก จึงอาจเกิด

ความเส่ียงจากการน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น บริษัทฯ จึงไดมี้การก าหนดมาตรการป้องกัน โดยมีการ

ประชาสัมพันธ์และจดัอบรมความรูค้วามเขา้ใจ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง

สม า่เสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) อย่างสม า่เสมอเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ 

บริษัทฯ มีการน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น  
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ     

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีทรพัยสิ์นถาวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจท่ีหกัค่าเส่ือมราคา โดยวธีิค านวณแบบเสน้ตรงตามอายุการใช้

งานโดยประมาณของทรพัยสิ์นเป็นระยะเวลา 5-20 ปี มีดง้น้ี 

1) ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจท่ีหกัค่าเส่ือมราคา โดยค านวณแบบเสน้ตรง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นผูเ้ช่า 

มูลค่าตามบญัชี  15.1  ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั  - 

2) เครื่องจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี  0.001 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั  - 

3) เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านักงาน 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี  9.0 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั  - 

4) ยานพาหนะ 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี  11.8 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั  - 

รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 35.8 ลา้นบาท 

4.2 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 บริษัทมีกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานซ่ึงแสดงในงบดุลภายใตห้วัขอ้อสงัหาริมทรพัย์

เพ่ือการลงทุน รวมมูลค่า 56.1 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย 

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

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี  13.2 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั  - 

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

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี  7.7 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั  - 

3) โฉนดเลขท่ี 48979 ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พ้ืนท่ี 2 ไร่ 
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ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี  3.6 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั  - 

4) ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสรา้ง และส่วนปรบัปรุง ไดแ้ก่ 

4.1) ท่ีตั้งโกดังเก็บสินคา้ซอยขา้งอาคารมโนรม (อาคารพาณิชย ์5 หอ้ง) เลขท่ี 1169 , 1171, 1173, 

1175 และ 1177 ถนนริมทางรถไฟสายปากน ้ า  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัด

กรุงเทพมหานคร โฉนดท่ีดินเลขท่ี 163064-163068 เน้ือท่ีรวม 73 ตารางวา 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี  25.8 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั  - 

4.2) ท่ีตั้งโกดงัเก็บสินคา้ซอยขา้งอาคารมโนรม (อาคารพาณิชย ์2 หอ้ง) เลขท่ี 1165 และ 1167 ถนนริม

ทางรถไฟสายปากน ้ า แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

163069-163071 เน้ือท่ีรวม 44 ตารางวา 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี  2.2 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั  - 

4.3) ท่ีตั้ง โกดังส ารองส าหรบัเก็บสินคา้ (อาคารพาณิชย ์3 หอ้ง) เลขท่ี 22/47-49 ซอย โครงการโชคดี

พลาซ่า ถนนบางนา-ตราด กม.28 แขวงบางบ่อ เขตบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี  3.6 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั  - 

4.3 สิทธิการเช่าอาคาร 

1) สิทธิการเช่าอาคาร ศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร ์ชั้น 2 จ านวน 2 หอ้ง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ เป็นเจา้ของ 

มูลค่าตามบญัชี  4.5 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั  - 

หมายเหตุ: สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม โดยค่าตดัจ าหน่ายคิดตามวธีิเสน้ตรงตามอายุ

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

ใหบุ้คคลภายนอกเช่าพ้ืนท่ี  

4.4 ทรพัยสิ์นท่ีไม่มีตวัตน  

      บริษัทเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ทั้ งหมด โดยบริษัทไดจ้ดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้กบัส านักเคร่ืองหมาย

การคา้ กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์มีหนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้มีอายุ 10 

ปี นับจากวนัจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ และสามารถต่ออายุไดทุ้ก 10 ปี ท่ีผ่านมาหนังสือส าคัญแสดงการจด

ทะเบียนส่วนใหญ่มีอายุยงัไม่ครบ 10 ปี อย่างไรก็ตามหากครบอายุตามเวลาดังกล่าวแลว้ บริษัทด าเนินการต่ออายุ

ต่อไปทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บันโยบายของบริษัทในอนาคตต่อไป รายละเอียดของเคร่ืองหมายการคา้มีดงัน้ี 
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 ค าขอ ทะเบียน เครื่องหมายการคา้ วนัครบก าหนด 

1 266503 บ 2923 CORNS CABIN 13 มิถุนายน 2567 

2 297164 บ 4624 เครื่องหมายบริษัท 9 พฤศจกิายน 2568 

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 10 ตุลาคม 2564 

13 468716 ค 161557 smart V 10 ตุลาคม 2564 

14 468717 ค 165095 smart V 10 ตุลาคม 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 2571 

20 700951 ค 301019 V-CARE ว-ีแคร ์ 3 กรกฎาคม 2571 

21 700952 ค 301522 V-CARE ว-ีแคร ์ 3 กรกฎาคม 2571 

22 700953 ค 301020 V-CARE ว-ีแคร ์ 3 กรกฎาคม 2571 
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4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทรว่มในอนาคต 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมลงทุนเพ่ือเป็นตัวแทนจ าหน่ายใหก้ับสินคา้และบริการในธุรกิจสินคา้ประเภท

อุปโภคและบริโภคท่ีมีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสรา้งผลก าไรใหก้ับบริษัทได ้ซ่ึงหากบริษัทฯเขา้ลงทุนใน

บริษัทย่อย บริษัทฯ จะควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตาม

สดัส่วนของการถือหุน้ และเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุน้ โดยผูแ้ทนจะมีหน้าท่ีออกเสียงในท่ีประชุมตามแนวทางหรือ

ทิศทางท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาไว ้ส าหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเขา้ร่วมเป็น

กรรมการโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีท าไวร้ว่มกนั   

4.6 การควบคุมดแูลบริษัทรว่ม 

 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากัด (TP) ในสัดส่วนรอ้ยละ 47.0 โดยบริษัทไดมี้การ

ควบคุมดูแลในบริษัทร่วมดงักล่าวโดยการส่งคนเขา้ไปเป็นกรรมการของ TP ซ่ึงกรรมการท่ีบริษัทส่งเขา้ไปจะมีส่วนร่วมในการ

วางนโยบายในการด าเนินธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ และใหข้อ้เสนอแนะแนวทางต่างๆ เพ่ือใหก้ารบริหารงานของ TP สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้อยา่งไรก็ตาม หาก TP มีนโยบายหรือแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคญั อาทิเช่น การขึ้ นหรือลงของราคาสินคา้ การเพ่ิมหรือการลดทุน การไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์การก่อหน้ี  การจดัตั้งบริษัทยอ่ยใหม่ เป็นตน้ บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแล TP ไดโ้ดยผ่านท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ ซ่ึงการขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัอยา่งน้อย 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด  

4.7 สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

1) สญัญาเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ม่และเด็ก 

1.1) สญัญาอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้และความช่วยเหลือทางเทคนิค 

คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือใหสิ้ทธิในการผลิต การใช ้และการขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ 

“พีเจน้” แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

ระยะเวลา 1 ปี เร่ิม 1 มิถุนายน 2531 (ขยายระยะเวลาแบบปีต่อปีและมีฉบบัแกไ้ขลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2536) 

1.2) สญัญากิจการรว่มคา้ไทยพีเจน้ 

คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือจัดตั้งบริษัท ไทย พีเจน้ จ ากัด เพ่ือประกอบกิจการผลิต และจ าหน่ายสินคา้ประเภท

ผลิตภณัฑจุ์กซิลิโคนส าหรบัขวดนมเด็กภายใตต้ราสินคา้พีเจน้ 

ระยะเวลา  เร่ิม 19 มิถุนายน 2533  

1.3) สญัญากิจการรว่มคา้พีเจน้ อินดสัทรีส ์

คู่สญัญา บริษัท / บริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือจัดตั้งบริษัท พีเจน้ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือประกอบกิจการผลิตและ

จ าหน่ายแผ่นเช็ดท าความสะอาดและแผ่นอนามยัส าหรบัซบัน ้านม 

ระยะเวลา  เร่ิม 20 กุมภาพนัธ ์2539 
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2) สญัญาเก่ียวกบัผลิตภณัฑพ์ลาสติก และบรรจุภณัฑ ์

2.1) สญัญากิจการรว่มคา้โยชิโน มุ่งพฒันา 

คู่สญัญา บริษัท / โยชิโน โคเคียวโซ/โนมูระจิมูโช 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือจัดตั้งบริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย และ

ส่งออกสินคา้ประเภทผลิตภณัฑพ์ลาสติกโดยรวมถึงสเปรยท่ี์ใชพ้่นน ้าและของเหลว และประกอบกิจการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระยะเวลา  เร่ิม 2 ธนัวาคม 2537 

2.2) สญัญาการแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่าย และบนัทึกแกไ้ขสญัญาแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่าย 

 คู่สญัญา บริษัท / โยชิโน โคเคียวโช / YMP 

 วตัถุประสงค ์ แต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีลิขสิทธ์ิท่ี YMP ผลิตแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

 ระยะเวลา  เร่ิม 1 มกราคม 2545 และ 1 มกราคม 2557 

2.3) สญัญาส่งมอบวตัถุดิบ และบนัทึกแกไ้ขสญัญาส่งมอบวตัถุดิบ 

 คู่สญัญา บริษัท / YMP 

 วตัถุประสงค ์ เพ่ือความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 

 ระยะเวลา  เร่ิม  1 มกราคม 2557 

3) สญัญาจดัจ  าหน่ายอ่ืนๆ 

3.1) สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา  Jordan Asia Pacific SDN BHD 

วตัถุประสงค ์ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรงสีฟัน และไหมขัดฟัน ภายใต้เคร่ืองหมายการคา้ Jordan จัด

จ าหน่ายภายในประเทศไทยเท่าน้ัน 

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

3.2) สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา  Splash About International LTD. 

วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์ดวา่ยน ้าทารกและเด็กเล็ก ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ Splash About 

จดัจ าหน่ายภายในประเทศไทยเท่าน้ัน 

ระยะเวลา 5 ปี เร่ิมสญัญา 1 พฤศจิกายน 2557 (ส้ินสุด 31 ตุลาคม 2562) 

3.3) สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา  Peachy Village LTD. 

วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารและขนมส าหรบัเด็กเล็ก ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Peachy  จดั

จ าหน่ายภายในประเทศกมัพูชาเท่าน้ัน  

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 พฤศจิกายน 2557 (ส้ินสุด 31 ตุลาคม 2562) 

3.4) สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา  Jas Quality Company Limited 

วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพผูใ้หญ่ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Mumu” ภายในประเทศไทย 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพูชา และสาธารณรฐัแหง่สหภาพพม่า 

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 กนัยายน 2558 (ต่ออายุครั้งต่อไปทุก  3 ปี) 
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3.5) สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา  Yalee Herb Company Limited 

วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑย์าสีฟันภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Tree Herb” 

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 เมษายน 2559 (ส้ินสุด 31 มีนาคม  2562) 

3.6) สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา  Thai Forest Products Company Limited 

วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ยมผลไมภ้ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Forest Products” 

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 กุมภาพนัธ ์2560 (ส้ินสุด 31 มกราคม  2563) 

3.7) สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา  T. Man Pharma Company Limited 

วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑย์า วิตามิน  แผ่นลดไข ้สเปรยป์รบัอากาศภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 

“ไอยรา” “ไวตา้ซี” “ม็อซซี่การด์” “โพล่าร”์ และ  

“ด็อกเตอรเ์ทมป์” 

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 เมษายน 2560 (ส้ินสุด 31 มีนาคม  2563) 

3.8) สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา  Nicko Jeep Manufacture SDN BHD 

วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์นมหวาน ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Big Foot”  

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 เมษายน 2560 (ส้ินสุด 30 มีนาคม  2564) 

3.9) สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา  Bio-Woman Company Limited 

วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑบ์ ารุงเสน้ผม ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Plante” และ “Bio-Woman” 

ในประเทศไทย สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพูชา 

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 ตุลาคม 2560 (ส้ินสุด 30 กนัยายน  2563) 

3.10) สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา  King Dpac Distribution Company Limited 

วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑถุ์งขยะ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Hero” และ “Sawasdee”  

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 กรกฎาคม 2560 (ส้ินสุด 30 มิถุนายน  2563) 

3.11)  สญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

คู่สญัญา  Soulbound  Company Limited 

วตัถุประสงค ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ลูกค้ิวเด็ก ปลูกผม บวัหิม่ะ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “AiAoon”  

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 กุมภาพนัธ ์2561 (ส้ินสุด 31 มกราคม  2564) 

4) สญัญาอ่ืนๆ 

คู่สญัญา บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

วตัถุประสงค ์ บริหารคลงัสินคา้ 

ระยะเวลา  3 ปี เร่ิม 15 มีนาคม 2559 
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5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

 

สรุปคดีและขอ้พิพาททางกฎหมายของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

 

ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทไม่เก่ียวขอ้งกนัแหง่หน่ึงไดย้ื่นฟ้องต่อศาล โดยกล่าวหาวา่บริษัทฯ ไม่ปฏิบติัตามสญัญา

จดัจ าหน่ายสินคา้และเรียกรอ้งค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินประมาณ 87 ลา้นบาท บริษัทฯไดด้ าเนินการฟ้องแยง้ขอ้

กล่าวหาดงักล่าวและฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 196 ลา้นบาท  

 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาใหบ้ริษัทฯช าระเงินจ านวนประมาณ 6 ลา้นบาท พรอ้ม

ดอกเบ้ียในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีใหแ้ก่โจทกนั์บแต่วนัท่ี 4 สิงหาคม 2554 เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จ  

 

เ ม่ือวัน ท่ี  8 กันยายน 2557 บริษัทฯได้ยื่น อุทธรณ์ ต่อศาลอุทธรณ์  และเ ม่ือวัน ท่ี  28 มิ ถุนายน 2559                                 

ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาเป็นไปตามค าพิพากษาศาลชั้นตน้ โดยใหบ้ริษัทฯช าระเงินจ านวนประมาณ 6 ลา้นบาท

พรอ้มดอกเบ้ียในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีใหแ้ก่โจทกนั์บแต่วนัท่ี 4 สิงหาคม 2554 เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จ 

  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯไดย้ื่นฎีกาต่อศาลฎีกาเพ่ือฟ้องว่าโจทกเ์ป็นฝ่ายผิดสัญญาจดัจ าหน่าย

สินคา้ และตอ้งช าระค่าเสียหายใหแ้ก่บริษัทฯเป็นจ านวนเงิน 196 ลา้นบาท ในขณะน้ีคดียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา

ของศาลฎีกา โดยฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯเช่ือวา่บริษัทฯมีโอกาสสูงท่ีจะชนะคดีดงักล่าว 

เพราะเห็นวา่ศาลอุทธรณ์ยงัมิได ้น าประเด็นส าคญัท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯซ่ึงไดโ้ตแ้ยง้ไวใ้นค าอุทธรณ์ของบริษัทฯ

มาพิจารณาพิพากษาซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังน้ันจึงเช่ือมัน่วา่ศาลฎีกาจะน าประเด็นส าคญั

เหล่าน้ันไปท าการพิจารณาพิพากษาใหบ้ริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดีและพิพากษาใหบ้ริษัทฯไดร้บัช าระค่าเสียหายตามค า

ฟ้องแยง้ของบริษัทฯต่อไป ดว้ยเหตุน้ีบริษัทฯจึงไม่ไดต้ั้งส ารองส าหรบัหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้ นไวใ้นบญัชี 
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6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ  

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์: บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (MOONG) 

ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค   

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : ชั้น 18 – 19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ 

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

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

ท่ีตั้งคลงัสินคา้  : เลขท่ี 444/11 หมู่ 7 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000274 

โฮมเพจ   : www.moongpattana.com  

                                         www.pigeonlittlemomentsclub.com      

    www.moong-shop.com 

โทรศพัท ์  : +66 2 020 8999  

โทรสาร   : +66 2 020 8990 

ท่ีตั้งโรงงานของบริษัทรว่ม : บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากดั  

    เลขท่ี 944 หมู่ท่ี 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารกัษ์ ต าบลบางเสาธง  

ก่ิงอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์  : +66 2 313 1625-7 

โทรสาร   : +66 2 313 1361 

 

นายทะเบียนหุน้บริษัท 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ีตั้งส านักงาน  : เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวง 

ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์           : +662 009 9000  

โทรสาร             : +662 009 9991 

 

ผูส้อบบญัชีบริษัท 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากดั 

ท่ีตั้งส านักงาน  : เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครชัดา ชั้น 33 ถนนรชัดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์           : +662 264 9090 

โทรสาร              : +662 264 0789-90 
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ขอ้มูลการถือหุน้ของบริษัทในบริษัทอ่ืน 

 

ช่ือหลกัทรพัย ์     : บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากดั (TP) 

ท่ีตั้งส านักงาน  : เลขท่ี 944 หมู่ท่ี 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารกัษ์ ต าบลบางเสาธง  

    ก่ิงอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

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

มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

 

ช่ือหลกัทรพัย ์     : บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (PIT) 

ท่ีตั้งส านักงาน  : เลขท่ี 700/103 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า 

อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

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

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

 

ช่ือหลกัทรพัย ์     : บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั (YMP) 

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

ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 

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

มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
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คู่คา้หลกั 

พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ ประเทศญี่ปุ่น 

 พีเจน้ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จ าหน่าย น าเขา้และส่งออกผลิตภณัฑส์ าหรบัทารกและเด็ก ผลิตภณัฑส์ าหรบั

มารดาและผูห้ญิง ผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพในครวัเรือน และอุปกรณ์การแพทย ์รวมถึงจดัตั้งศูนยสุ์ขภาพจิตเด็กดว้ย 

 นับแต่ก่อตั้งพีเจน้ในปี ค.ศ. 1957 พีเจน้มุ่งด าเนินธุรกิจตามปรชัญาขององคก์ร “รกั” โดยการจดัหาผลิตภณัฑ์

และบริการท่ีน าความสุข ความยนิดี และแรงบนัดาลใจสู่ทารกและครอบครวัทัว่โลกมากวา่ 50 ปี  

พีเจน้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองเคียงคู่ไปกับทารก ปัจจุบันพีเจน้มุ่งวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม

พฒันาการส าหรบัทารก รวมถึงกลไกความชราดว้ย ผลิตภณัฑข์องพีเจน้มีความหลากหลายรองรบัตั้งแต่การตั้งค รรภ์ 

การคลอดบุตร การเล้ียงดูทารก และการดูแลผูสู้งอายุ เพ่ือช่วยคลายความกงัวลและเติมเต็มการใชชี้วติใหแ้ก่ลูกคา้ และ

จะมุ่งด าเนินธุรกิจเพ่ือยกระดบัคุณค่าของพีเจน้ใหเ้ป็น “Global Number One” ของผูผ้ลิตสินคา้ทารกและเด็กต่อไป 

 

บริษัท ไทยพีเจน้ จ  ากดั หรือ TP 

 TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับเด็ก ภายใต้ตราสินค้า 

“PIGEON” โดยไดร้บัอนุญาตจากบริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่นใหเ้ป็นผูผ้ลิตขวดนม จุกนม และผลิตภัณฑ์

พลาสติกของพีเจน้อย่างเป็นทางการ จุกนมซิลิโคนท่ี TP ผลิตและจ าหน่ายมีหลายแบบและหลายขนาดตามท่ีพีเจน้ 

คอรป์ก าหนด อาทิเช่น จุกนม ซิลิโคนคลาสสิค จุกนมเสมือนการใหน้มมารดาและจุกนมเสมือนการใหน้มมารดามินิ  

 ส าหรบัขวดนมเป็นพลาสติกประเภท PP (Polypropylene) และ PPSU (Polyphenylsulfone) สามารถผลิตขวด

นมไดค้รบทุกขนาด ซ่ึงวตัถุดิบถูกก าหนดและน าเขา้มาจากต่างประเทศโดยตรงดว้ยคุณภาพระดับ FOOD GRADE ซ่ึงมี

ความปลอดภยัไรส้ารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อเด็กทารก มีกระบวนการผลิตท่ีสะอาดไดม้าตรฐานดว้ยเคร่ืองจกัรทันสมัย

จากต่างประเทศ โดยมีพนักงานผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละกระบวนการ รวมถึงการผลิตทุกขั้นตอนจะมีการป้องกันฝุ่นละออง 

ตรวจสอบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพไร้รอยต าหนิและตรวจสอบขนาด ปริมาตร ความคงทนแข็งแรงด้วย

กระบวนการตรวจสอบท่ีไดต้ามมาตรฐาน PQS (Pigeon Quality Standard) ท่ีละเอียดทุกขั้นตอน  

 จุกนมพีเจน้ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน มอก.(มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม) ของประเทศไทย และไดร้บั

มาตรฐาน JIS (Japan Industrial Standard) ซ่ึงเป็นมาตรฐานหลกัท่ีทางญ่ีปุ่นใชใ้นการตรวจสอบมาตรฐานของขวดนม

และจุกนมรวมถึงสินคา้อ่ืนๆ 

 ในปัจจุบันมาตรฐาน JIS น้ี ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดร้่วมก าหนดกับบริษัทพีเจน้ คอร์ปซ่ึงถือไดว้่าเป็นผูบุ้กเบิก

ผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีเป็นรายแรกในญ่ีปุ่น ดว้ยกระบวนการผลิตและการจดัการท่ีไดม้าตรฐาน TP จึงไดร้บัใบรบัรองดงัน้ี 

 ISO 14001: TP ได้รับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม จาก MASCI ตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันเป็น 

Version 2015  
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 ISO 9001: TP ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการคุณภาพ จาก MASCI ตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันเป็น Version 

2015 

 GMP: TP ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการสุขลกัษณะท่ีดีในสถานประกอบการ จาก MASCI ตั้งแต่ปี 2553 ถึง

ปัจจุบนั 

 TIS 18001 และ OHSAS 18001: TP ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจาก 

MASCI ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบนั 

 TLS 8001–2010: TP มาตรฐานแรงงานไทย จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ตั้งแต่ปี 2556 ถึง

ปัจจุบนั 

 ISO50001: TP ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการพลงังาน จาก MASCI ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั 

 HALAL: TP ไดร้ับการรับรองฮาลาลตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดัสมุทรปราการ 

ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบนั 

 AEO (Authorized Export Operator): TP ไดร้บัการรบัรองจากกรมศุลกากร ในปี 2556 ถึงปัจจุบนั 

 TP ไดร้บับตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2542 และวนัท่ี 

22กรกฎาคม 2555 โดยไดร้บัอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดิบ 

รวมถึงรางวลัต่างๆ ดงัน้ี  

 CSR-DIW continuous และ Green Industry Level 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 Thailand Quality Prize: junior จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 

 Zero Accident Campaign: Silver Level และสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับ 

ประเทศจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั หรือ PIT  

บริษัท พีเจน้ อินดัสทรีส ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ PIT เป็นบริษัทร่วมทุนระหวา่งบริษัท พีเจน้ คอร์ปอเรชัน่ 

จากประเทศญ่ีปุ่น และบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผลิตภณัฑห์ลกัท่ี PIT ผลิตแบ่งได ้ 

3 ประเภท ไดแ้ก่  

1. ผา้เช็ดท าความสะอาดผิวเป็นผา้ใชท้ าความสะอาดผิวบนใบหน้า แขนและส่วนต่างๆ ของร่างกายทารกและผูใ้หญ่ 

เน้ือผา้มีความหนาและนุ่มพิเศษ เช็ดไดบ้่อยเท่าท่ีตอ้งการ ผา้เช็ดท าความสะอาดปราศจากแอลกอฮอล์และ

น ้าหอม นอกจากน้ี ยงัมีแบบผา้ทากนัยุงบรรจุในหอ่กะทดัรดัสะดวกส าหรบัพกพา  

2. แผ่นซับน ้ านม เพ่ือซึมซับน ้ านมใหค้วามกระชับขณะสวมใส่ในทุกอิริยาบถ และยังป้องกันน ้ านมซึมไหลออก

ทางดา้นขา้งมีเทปกาว 2 จุดป้องกนัการหลุดล่ืนขณะสวมใส่ ผลิตจากวตัถุดิบท่ีไดร้บัการวจิยัและคน้ควา้จากบริษัท 

พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น 

3. น ้ายาท าความสะอาดจุกนมและขวดนมเป็นสูตรประสิทธิภาพยบัยัง้แบคทีเรีย 99.99% เพราะการลา้งขวดนมดว้ย

น ้าเปล่าเพียงอยา่งเดียว หรือการใชผ้ลิตภณัฑล์า้งภาชนะทัว่ไป ไม่สามารถท าความสะอาดคราบนม หรือโปรตีนได้
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อย่างหมดจด ผูเ้ช่ียวชาญพีเจน้จึงไดคิ้ดคน้สูตรยบัยั้งแบคทีเรียท่ีประสิทธิภาพเขา้ถึงการท าความสะอาดอย่าง

แทจ้ริงและยงัอ่อนละมุนต่อสุขภาพของลูกน้อย 

PIT เป็นฐานผลิตผา้เช็ดท าความสะอาดผิว แผ่นซบัน ้านมมารดา และน ้ายาท าความสะอาดจุกนมและขวดนม โดย

ไดร้บัอนุญาตอยา่งเป็นทางการจากพีเจน้ คอรป์ ประเทศญ่ีปุ่น ทั้งน้ี บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑข์อง PIT แต่

เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

PIT ไดร้บัรางวลัสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ต่อเน่ืองติดต่อกนั 16 ปีซอ้น จากกระทรวงแรงงานและใน

ปี 2558 ทาง PIT ไดร้ับ AEO Certificate (Authorized Export Operator) รับรองจากกรมศุลกากรว่าเป็นผูส้่งออกท่ีมี

ความน่าเช่ือถือไดใ้นระบบรกัษาความปลอดภยัจนถึงมือลูกคา้ปลายทาง 

 

บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ  ากดั หรือ YMP  

บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ YMP เป็นบริษัทรว่มทุนระหวา่ง 3 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท โย

ชิโน โคเคียวโช (ประเทศญ่ีปุ่น) บริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศญ่ีปุ่น) และบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ประเภทบรรจุภณัฑพ์ลาสติก ช้ินส่วน ส่วนประกอบและอะไหล่ท่ีเป็นพลาสติก เพ่ือ

จ าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ  เช่น หวัฉีดน ้า หวัป๊ัม ขวดแชมพู เป็นตน้ YMP มีเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยี

การผลิตชั้นสูง มีทีมงานประกอบดว้ยฝ่ายผลิต ฝ่ายประกอบ ฝ่ายตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจดัส่ง และฝ่ายบริการ

ลูกคา้ในระดบัมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ตามมาตรฐานสากลโลก โดยในปี 2557 ท่ีผ่านมา YMP 

ไดข้ยายโรงงานเพ่ือขยายก าลังการผลิตเพ่ือรองรับค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ท่ีเพ่ิมขึ้ นและในปี 2558 ก็ไดมี้การลงทุนเพ่ิม

เคร่ืองจกัรมูลค่าประมาณ 144 ลา้นเยน น าเขา้มาจากญ่ีปุ่นเพ่ือรองรบัการผลิตใหก้บัลูกคา้ โดยปี 2558 มีการติดตั้ง

เคร่ืองจกัรและปรบัปรุงพ้ืนท่ีของโรงงาน ซ่ึงใชง้บประมาณไปประมาณ 52 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษัทเป็นตัวแทนการจดั

จ าหน่ายผลิตภณัฑข์อง YMP แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 
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สว่นที่ 2 

การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 

7. ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้     

7.1 จ  านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้  

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

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

 ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 5/2551 ไดมี้มติพิจารณาแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้

จากมูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท และอนุมติัใหบ้ริษัทจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจ านวน 30,000,000 หุน้ เพ่ือ

เสนอขายใหก้บัประชาชน    

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

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

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

จ านวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกช าระแลว้ทั้งหมด 120,000,000 บาท 

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

200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกช าระแลว้ทั้งหมด 144,156,724 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 1 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัรวมเป็น จ านวน 59,060 

บาท โดยบริษัทไดจ้ัดสรรหุน้สามัญจ านวน 59,060 บาท มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และจดทะเบียนการช าระค่าหุน้

ดังกล่าวเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2559 ท าใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาทประกอบดว้ยหุน้สามัญจ านวน 

200,000,000 หุน้มูลค่าตราไวหุ้น้ละ1 บาทและเป็นทุนเรียกช าระแลว้ทั้งหมด 144,215,784 บาท 

 ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2559 ได้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

200,000,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 167,999,968 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 

32,000,032 หุ ้น และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 45,489,020 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 

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

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จ านวน 1,606,914 หน่วย

แปลงเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,616,647 หุน้ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ (ใบส าคญัแสดงสิทธิ: หุน้) 1 : 1.00606 ท่ีราคาใช้

สิทธิ  1.00 บาทต่อหุน้ และไดจ้ดทะเบียนช าระค่าหุน้ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2559 ท าใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียน

ช าระแลว้ทั้งหมด 145,832,431 บาท 
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 ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (ESOP-W) จ านวน 124,000 หน่วย แปลงเป็น

หุน้สามญัจ านวน 124,000 หุน้ อตัราใชสิ้ทธิ (ใบส าคญัแสดงสิทธิ: หุน้) 1 : 1 ท่ีราคาใชสิ้ทธิ  3.80 บาทต่อหุน้ และมีการ

ใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จ านวน10,698,615 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามัญจ านวน10,763,443 หุน้ 

อัตราใชสิ้ทธิ (ใบส าคัญแสดงสิทธิ: หุน้) 1 : 1.00606 ท่ีราคาใชสิ้ทธิ  1.00 บาทต่อหุน้ และไดจ้ดทะเบียนช าระค่าหุน้

ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2560 ท าใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งหมด 156,719,874บาท 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จ านวน 8,475,764 หน่วย แปลง

เป็นหุน้สามัญจ านวน 8,539,327 หุน้ อัตราใชสิ้ทธิ 1 : 1.00750 ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 1.00 บาทต่อหุน้ และไดจ้ดทะเบียน

ช าระค่าหุน้ดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 ท าใหบ้ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งหมด 165,259,201 บาท 

 ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 มีการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จ านวน 250,000 หน่วย แปลง

เป็นหุน้สามญัจ านวน 250,000 หุน้ อตัราใชสิ้ทธิ (ใบส าคญัแสดงสิทธิ : หุน้) 1 : 1 ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 3.80 บาทต่อหุน้ และ

มีการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จ านวน 579,200 หน่วย  แปลงเป็นหุน้สามญัจ านวน 583,543 หุน้

อตัราใชสิ้ทธิ (ใบส าคญัแสดงสิทธิ : หุน้) 1 : 1.00750 ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 1.00 บาทต่อหุน้ และไดจ้ดทะเบียนช าระค่าหุน้

ดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 ท าใหบ้ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งหมด 166,092,744 บาท  

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) เป็นครั้งสุดท้าย จ านวน

2,316,535 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามัญจ านวน 2,339,889 หุน้ อตัราใชสิ้ทธิ 1 : 1.01010 ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 1.00 บาท

ต่อหุน้ และไดจ้ดทะเบียนช าระค่าหุน้ดังกล่าว เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2561 ท าใหบ้ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้

ทั้งหมด 168,432,633 บาท   

 ณ วนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 มีการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จ านวน 207,000 หน่วย แปลง

เป็นหุน้สามญัจ านวน 207,000 หุน้ อตัราใชสิ้ทธิ (ใบส าคญัแสดงสิทธิ : หุน้) 1 : 1 ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 3.80 บาทต่อหุน้ และ

ได้จดทะเบียนช าระค่าหุน้ดังกล่าว เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2562 ท าใหบ้ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้ งหมด

168,639,633 บาท  
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7.2 ผูถื้อหุน้ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 20 รายแรก ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561  

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล  จ  านวนหุน้  รอ้ยละ 

1 นายสุเมธ  เลอสุมิตรกลุ 90,176,744  53.54% 

2 นายสุธีร ์ เลอสุมิตรกุล 7,415,938  4.40% 

3 นายสรพนัธ ์เลอสุมิตรกุล 7,265,938  4.31% 

4 นายเมธิน  เลอสุมิตรกลุ 7,181,262  4.26% 

5 นายสุเมธ เจนกุลประสตูร 5,100,000  3.03% 

6 นายอนนัต ์ระวีแสงศูนย ์ 4,270,000  2.54% 

7 นายวิโรจน ์พิริยะธรรมวงศ ์ 3,807,700  2.26% 

8 นางสาวจนัทรวรรณ จรูญธรรม   2,764,000  1.64% 

9 นางสุรียพ์ร อนุวตัรอดุม 2,281,939  1.35% 

10 นางสาวหทยัรตัน ์แซ่จง 2,158,300  1.28% 

11 นายวิบูลย ์ศิริกิจพาณิชยก์ูล 1,610,000 0.96% 

12 นายไพสิฐ ตั้งวิวฒันว์งศ ์ 1,552,726 0.92% 

13 นายธีระวุฒิ เจอืณรงคฤ์ทธ์ิ 1,330,000 0.79% 

14 นายเฉลิมชยั เอ่ียมชีรางกูร 1,234,405 0.73% 

15 นางช่อผกา พรรตันรงัส ี 949,800 0.56% 

16 นายพรชยั ตนุภทัรชยั 929,136 0.55% 

17 นายสุพิชญ ์ปัญญาวฒันพงศ ์ 905,000 0.54% 

18 นางสาวสุวรรณา โชคดีอนนัต ์ 640,000 0.38% 

19 นางสมลกัษณ ์จนิดาพรรณ 640,000 0.38% 

20 นางสาวมะลิวรรณ นภดลสทา้น 617,826 0.37% 

  รวมหุน้ของผูถื้อหุน้ 20 รายแรก 142,830,714  84.80% 
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2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารบริษัท 

ช่ือ-นามสกุล ปี 2561 ปี 2560 เปล่ียนแปลง

ระหวา่งปี 2560-

2561 
จ  านวนหุน้ รอ้ยละ จ  านวนหุน้ รอ้ยละ 

คณุสุเมธ เลอสุมิตรกุล 90,176,744  53.54% 90,826,744  54.96% (650,000)  

คณุละเอียด ว่องวงศภ์พ 12,000  0.01% 12,000  0.01% -    

คณุมานิต  เจยีรดิฐ -              -    -              -    -    

คณุเทวญั  อทุยัวฒัน ์ -              -    -              -    -    

คณุสุรียพ์ร  อนุวตัรอดุม 2,281,939  1.35% 2,241,939  1.36% 40,000  

คณุสุวรรณา  โชคดีอนนัต ์ 640,000  0.38% 420,000  0.25% 220,000  

คณุเมธิน  เลอสุมิตรกุล 7,181,262  4.26% 7,767,062  4.70% (585,800)  

คณุก่ิงกาญจน ์ติยะประเสริฐกุล -              -    -               -    -    

คณุอนุศาสตร ์สระทองเวียน 50,000         0.03%    -               -    50,000   

รวมหุน้กรรมการและผูบ้รหิาร 100,341,945  59.57% 101,267,745 61.28% (925,800)  

 

3. สดัส่วนและการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

1.  ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 0.5 มีจ านวน 17 ราย จ านวนหุน้ 140,932,888 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

83.67 แบ่งเป็น 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ  านวนราย จ  านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ จ  านวนราย จ  านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

0 0 0 17 140,932,888 83.67 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 แต่ไม่ต า่กวา่หน่ึงหน่วยซ้ือขาย มีจ านวน 1,090 ราย จ านวนหุน้ 

27,497,539 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 16.33 แบ่งเป็น 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ  านวนราย จ  านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ จ  านวนราย จ  านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

9 855,902 0.51 1,081 26,641,637 15.82 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ต า่กวา่หน่ึงหน่วยซ้ือขาย มีจ านวน 148 ราย จ านวนหุน้ 2,206 หุน้ คิดเป็น                 

รอ้ยละ 0.00 แบ่งเป็น         

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ  านวนราย จ  านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ จ  านวนราย จ  านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

0 0 0 148 2,206 0 

ท่ีมา รายงานการกระจายการถือหุน้ โดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดัเมื่อวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 
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7.3  การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

1. ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 1 (MOONG-W1) 

บริษัทฯ ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 1 (MOONG-W1) เม่ือ

วนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 จ านวน 23,999,984 หน่วย ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือ

วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 

ในอัตรา 5 หุน้สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 โดยมีอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี และมี

อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 1.00 บาท ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดส้ ารองหุน้สามญั

จ านวนไม่เกิน 23,999,984 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง

สิทธิ ครั้งท่ี 1 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 สามารถใชสิ้ทธิครั้งแรกไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2558 ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และสามารถใชสิ้ทธิในครั้งต่อๆ ไปไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของ

เดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 ส่วนวนัใชสิ้ทธิครั้ง

สุดทา้ย คือ วนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 ในวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีการใชสิ้ทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) เป็นครั้งสุดทา้ย จ านวน 

2,316,535 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามัญจ านวน 2,339,889 หุน้ อัตราใชสิ้ทธิ 1 : 1.01010 ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 

1.00 บาท/หุน้ และไดจ้ดทะเบียนช าระค่าหุน้ดังกล่าว เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2561 ท าใหบ้ริษัทฯ มีทุนจด

ทะเบียนช าระแลว้ทั้งหมด 168,432,633 บาท ทั้งน้ี บริษัทฯ จะท าการยกเลิกหุน้รองรบัการเพ่ิมทุนคงเหลือท่ี

ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจ านวน 195,620 หุน้ต่อไป 

2. ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัทท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ (MOONG-ESOP) 

บริษัทฯ ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัทใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ  (MOONG-ESOP) เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 จ านวน 2,000,000 หน่วย ตามมติท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2559 และมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ซ้ือ

หุน้สามญัได ้1 หุน้ ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 3.80 บาท และมีอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปี ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดส้ ารองหุน้

สามญัจ านวนไม่เกิน 2,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัทท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 

(MOONG-ESOP) 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิครั้งแรกไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

ซ่ึงตรงกับวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และสามารถใชสิ้ทธิในครั้งต่อๆ ไปไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดือน

ธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนวนัใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย คือ วนัครบก าหนด

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 ในวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ณ วนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 มีการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จ านวน 207,000 หน่วย 

แปลงเป็นหุน้สามญัจ านวน 207,000 หุน้ อตัราใชสิ้ทธิ (ใบส าคญัแสดงสิทธิ : หุน้) 1 : 1 ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 3.80 
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บาท/หุน้ และไดจ้ดทะเบียนช าระค่าหุน้ดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ท าใหบ้ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระ

แลว้ทั้งหมด 168,639,633 บาท ทั้งน้ี บริษัทฯ คงเหลือหลกัทรพัยท่ี์ยงัไม่ไดแ้ปลงสภาพอีกจ านวน 1,419,000 

หน่วย คิดเป็นจ านวนหุน้ท่ีรองรบัการแปลงสภาพคงเหลือจ านวน 1,419,000 หุน้ 

7.4 นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดใหจ้า่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 50 ของ

ก าไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) หลงัจากหกัภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ดี เงินปันผลจา่ยอาจเปล่ียนแปลง

ไดข้ึ้ นอยูก่บัผลการด าเนินงาน แผนขยายธุรกิจ การลงทุน สภาพคล่อง และความจ าเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั เวน้แต่เป็นการ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้รายงานใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

ปี 2561* 2560 2559 

เงินปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท) 0.18 0.18 0.18 

อตัราเงินปันผลตอ่หุน้ (%) 2.7% 3.4% 3.8% 

อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสุทธิ(เฉพาะกิจการ)(%) 31% 39% 35% 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 โครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษัทฯ ประกอบดว้ย 

 คณะกรรมการ  

 คณะกรรมการชุดยอ่ย จ านวน 5  คณะ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการบริหาร 

3. คณะกรรมอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

4. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  

5. คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคม 

  

1.  โครงสรา้งองคก์ร 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจดัโครงสรา้งองคก์รและกลไกการบริหารงานภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

โดยผูถื้อหุน้แต่งตั้งบุคคลท่ีตนไวว้างใจใหเ้ป็นกรรมการเพ่ือใหมี้บทบาทในการก ากบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายจดัการ

ใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัท ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน  
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2. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจ

ใหบ้ริหารกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศ

ก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งมีไม่น้อยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 12 คน เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ

กรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

ปัจจุบนับริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 คน ประกอบดว้ย 

 กรรมการอิสระ   จ านวน  3   คน 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 1   คน 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  จ านวน  3   คน 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

2. นางละเอียด ว่องวงศภ์พ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

3. นายมานิต เจยีรดิฐ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

4. นายเทวญั อุทยัวฒัน ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

5. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

6. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนนัต ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

7. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ปี 2561 

เพ่ือใหก้รรมการทุกท่านสามารถจดัสรรเวลาเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย

ไดต้ามบทบาทและหน้าท่ีของตน เลขานุการบริษัทจึงไดแ้จง้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ให้

กรรมการบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2560 นอกจากน้ี ในปี 2561  กรรมการ

ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดจ้ดัใหมี้การประชุมระหวา่งกนัเอง จ านวน 1 ครั้ง โดยมีก าหนดการประชุม ดังน้ี 

 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 

คณะกรรมการบริษัทฯ 28 กุมภาพนัธ ์2561 9 พฤษภาคม 2561 7 สิงหาคม 2561 7 พฤศจิกายน 2561  

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

22 กุมภาพนัธ ์2561 2 พฤษภาคม 2561 1 สิงหาคม  2561 1 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561* 

คณะอนุกรรมการ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

28 กุมภาพนัธ ์2561     

*เป็นการประชุมกรรมการท่ีไม่มีผูบ้ริหาร 
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สรุปการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ปี 2561 

รายช่ือกรรมการ คณะ 

กรรมการ

บริษัทฯ 

รวม 4 

ครั้ง 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 5 ครั้ง 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

รวม 7 

ครั้ง 

คณะอนุ 

กรรมการ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

รวม 1 ครั้ง 

คณะอนุ 

กรรมการ 

บริหารความ

เส่ียง 

รวม 4 ครั้ง 

คณะอนุ 

กรรมการ 

สรา้งคณุค่า 

ร่วมในสงัคม 

รวม 4 ครั้ง 

1. นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล 4/4  6/7   - 

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  6/7  4/4 - 

6. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต ์ 4/4  7/7  4/4 4/4 

7. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล 4/4  7/7  4/4 4/4 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอยา่งน้อย 1 คนเป็นผูมี้

ความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการเงินและบญัชีตามท่ีพระราชบัญญติัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

และตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ความเช่ียวชาญ 

1. นางละเอียด  วอ่งวงศภ์พ ประธานกรรมการ ดา้นบญัชีและการเงิน 

2. นายมานิต  เจียรดิฐ กรรมการ ดา้นบญัชีและการเงิน 

3. นายเทวญั  อุทยัวฒัน์ กรรมการ ดา้นกฎหมาย 

4. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย กรรมการอย่างน้อย 3 คน และประธานคณะอนุกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายมานิต  เจียรดิฐ ประธานกรรมการ 

2. นางละเอียด  วอ่งวงศภ์พ กรรมการ 

3. นายเทวญั  อุทยัวฒัน์ กรรมการ 
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5. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 6 คน มีบทบาทและความรบัผิดชอบในการพิจารณาอนุมติั 

ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามขอบเขตท่ีไดร้ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าท่ี

กลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย กรรมการ จ านวน 5 คน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต์ ประธานกรรมการ 

2. นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม กรรมการ 

3. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล กรรมการ 

4. นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกุล กรรมการ 

5. นายอนุศาสตร ์สระทองเวยีน กรรมการ 

6. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง โดยตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน 

และอยา่งน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหาร จ านวน 6 คน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต์ กรรมการ 

3. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล กรรมการ 

4. นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกุล กรรมการ 

5. นายอนุศาสตร ์ สระทองเวยีน กรรมการ 

6. นางศศิธร  เลอสุมิตรกุล กรรมการ 

  

7. คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคม 

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคมโดยตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน และอยา่งน้อย 1 คนเป็นกรรมการ

บริษัทฯ   
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคมประกอบดว้ย กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงาน จ านวน 8 คน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. คุณสุวรรณา โชคดีอนันต ์ ประธานกรรมการ 

2. คุณเมธิน เลอสุมิตรกุล กรรมการ 

3. คุณพรพิมล  สุวรรณขจิต กรรมการ 

4. คุณจิตรนาถ  บวัเจริญ กรรมการ 

5. คุณธีระพงษ์  สงเคราะห ์ กรรมการ 

6. คุณมะลิวรรณ  เทียมทนั กรรมการ 

7. นางสาวกิ่งกาญจน์ ติยะประเสริฐกุล กรรมการ 

8. นายอนุศาสตร ์ สระทองเวียน กรรมการ 

8. ผูบ้ริหาร 

รายช่ือผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีผูบ้ริหารรวม 5 คน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

2. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรว่ม 

3. นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกุล ประธานบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล ผูอ้ านวยอาวุโสการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 

5. นายอนุศาสตร ์ สระทองเวยีน ผูอ้ านวยการฝ่ายการขาย 

9. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีอ านาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

โดยเป็นผูก้ าหนดภารกิจ วตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

โดยรวม 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

1. ด าเนินการและ / หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า 

ท่ีมุ่งหวงั และเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ติดตามผลการด าเนินงานและความกา้วหน้า รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้ น

และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบริหารทราบ 

3. พิจารณาก าหนดใหมี้นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมถึงใหก้ารส่งเสริมและ

สนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบติัดังกล่าว ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ใหส้อดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมายอยูเ่สมอ 
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4. พิจารณาก าหนดใหมี้การส่ือสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ท่ีเก่ียวขอ้งใหไ้ด้ทราบถึงนโยบาย และแนว

ปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

5. พิจารณาก าหนดโครงสรา้งองคก์รและอตัราก าลงัคนประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา 

6. พิจารณาอนุมัติการว่าจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก าหนดอัตราค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนัสและ

สวสัดิการต่างๆ ของผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยกเวน้ต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารตอ้งพิจารณา

อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. พิจารณาอนุมติังบประมาณโครงการผลิต และ / หรือการเป็นตวัแทนจ าหน่ายและจดัจ าหน่ายสินคา้ใหม่ 

8. พิจารณาอนุมัติการซ้ือทรัพย์สินถาวรตามงบประมาณท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท และกรณีซ้ือ

ทรพัยสิ์นนอกงบประมาณตอ้งไม่เกิน 5,000,000 บาท 

9. พิจารณาอนุมัติการจ าหน่าย การท าลาย และการบริจาคทรพัยสิ์นถาวร รวมถึงทรพัยสิ์นอ่ืนในวงเงินไม่เกิน 

3,000,000 บาท 

10. พิจารณาอนุมัติค่าใชจ้่ายในการบริหารงานทุกประเภทตามงบประมาณวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และ

กรณีซ้ือนอกงบประมาณตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท 

11. พิจารณาอนุมติัค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายท่ีมีมูลค่าเกิน 8,000,000 บาท  

12. พิจารณาอนุมติัเงินยมืส ารองของพนักงานท่ีมีมูลค่าเกิน 200,000 บาท 

13. พิจารณาอนุมติัค่าใชจ้า่ยการเดินทางปฏิบติังานในต่างประเทศของผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

14. พิจารณาอนุมติัค่าเล้ียงรบัรองท่ีมีมูลค่าเกิน 30,000 บาทต่อคราว 

15. พิจารณาอนุมติัการใหสิ้นคา้เพ่ืออภินันทนาการ และสินคา้ตวัอยา่งท่ีมีมูลค่าเกิน 10,000 บาท 

16. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบติัการใดๆ 

ตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการ 

 

นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหป้ระธานเจา้หน้าท่ีบริหารด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 

บริษัท ทั้งน้ี ในกรณีบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือพิจารณา

ผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทน้ันได ้

10. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ เพ่ือท าหน้าท่ีใหค้ าปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฏและระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีมติแต่งตั้งนางสาวก่ิง

กาญจน์ ติยะประเสริฐกุล ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561   
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คุณสมบติัของเลขานุการบริษัท 

1. มีความรอบรูแ้ละเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเลขานุการบริษัท ไดแ้ก่ 

หน้าท่ีกรรมการ หน้าท่ีของบริษัท และมีความรูด้า้นกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนศึกษาหา

ความรูแ้ละติดตามขอ้มูล ขา่วสาร เพ่ือพฒันาการปฏิบติังานอยา่งสม า่เสมอ 

2. ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริต 

มุ่งมัน่ ทุ่มเท และสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ โดยอยู่ภายใตห้ลักการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 

3. ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่กระท าการใดๆ อันจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อ

ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ 

4. ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรกัษาความลบัของบริษัทฯ ไดเ้ป็น

อยา่งดี 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกบริษัทฯ  
 

ประวติัเลขานุการบริษัท 

นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกุล อายุ 44 ปี 

ประวติัการศึกษา 

ปริญญาโท สาขาการบญัชีเพ่ือการวางแผนและควบคุม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณก์ารท างาน 

2560 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษัท และประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่

แนล จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี บริษัท ลอรีอลั ประเทศไทย จ ากดั 

2545 – 2558 ผูจ้ดัการแผนกบญัชีและการเงินอาวุโส บริษัท ฟอนเทียรา่ แบรนดส์ ประเทศไทย จ ากดั 

2545 – 2548 ผูจ้ดัการแผนกบญัชีบริหาร บริษัท ฟอนเทียรา่ แบรนดส์ ประเทศไทย จ ากัด 

2542 – 2545 Credit Control Supervisor บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากดั 

2539 -  2542 ผูต้รวจสอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากดั 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร -ไม่มี- 
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11. ค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าท่ีทบทวนและพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการอยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงภาระหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ 

สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบไดก้ับบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกัน 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบ้ียประชุมอย่างเดียว และกรรมการท่ีได้รับ

มอบหมายใหเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนเพ่ิมตามความรบัผิดชอบท่ีเพ่ิมขึ้ นดว้ย 

ซ่ึงคณะกรรมการจะดูแลใหก้ระบวนการก าหนดค่าตอบแทนมีความโปร่งใสและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณาอนุมติั 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 จ  าแนกตามต าแหน่ง  

ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม (บาทต่อครั้ง) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 85,000 

กรรมการบริษทั 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 

กรรมการตรวจสอบ 30,000 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการ 10,000 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2561  

รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริษัทฯ (บาท) 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

ชุดยอ่ย (บาท) 

โบนัส / 

บ าเหน็จ 

(บาท) 

สิทธิ 

ประโยชน์

อื่น (บาท) 

ค่าตอบแทน

รวม (บาท) 

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกลุ 340,000 - - - 340,000 

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

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

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

5. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอดุม 120,000 - - - 120,000 

6. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนนัต ์ 120,000 - - - 120,000 

7. นายเมธิน  เลอสุมิตรกลุ 120,000 - - - 120,000 

รวม 1,060,000 525,000 - - 1,585,000 
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นโยบายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  

 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบัติงาน

และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ลกัษณะคา่ตอบแทน ปี 2561 

จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2560 

จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2559 

จ านวนเงิน (บาท) 

เงินเดือนรวม 27,317,916 27,055,633 24,933,321 

โบนสั    3,177,847 3,180,571 2,916,966 

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 48,750 51,000 53,250 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 790,543 739,404 715,689 

ค่าที่ปรึกษา 3,616,800 3,616,800 3,616,800 

เงินผลตอบแทนพนกังานระยะยาว 447,307 443,451 427,481 

รวม 35,399,163 35,086,859 32,663,507 

บุคลากร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    

บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งส้ิน 158 คน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และในปี 2561 บริษัทฯ ไดจ้า่ยค่าตอบแทน

พนักงานรวม 141.1 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวลั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม 

และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

 ชาย หญิง รวม 

ผูบ้ริหาร 2 3 5 

พนักงานปฏิบติัการและสนบัสนุน       60 93 153 

รวม 62 96 158 

โครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท (MOONG - ESOP) 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 บริษัทฯ ไดด้ าเนินโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัทฯ (MOONG - ESOP) โดยการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (ESOP) ของบริษัทฯ 

ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จ านวน 2,000,000 หน่วย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอบแทนและเป็นก าลงัใจในการ

ท างานอย่างมุ่งมัน่ ทุ่มเท และมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จและการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ 

มุ่งหวงัใหก้ารเปิดโอกาสใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไดเ้ป็นเจา้ของ และมีส่วนร่วมในกิจการ จะเป็นการสรา้ง

แรงจูงใจในการท างาน และผลกัดนัใหบ้ริษัทฯ เติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 
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นโยบายการพฒันาบุคลากร  

การท างานตามหน้าท่ีท่ีตนเองไดร้บัมอบหมายใหง้านเสร็จไปวนั ๆ น้ัน อาจไม่เพียงพอและตอบโจทยต่์อการ

ท างานในโลกยุคปัจจุบนัท่ีการด าเนินธุรกิจตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ นอยา่งรวดเร็วอยูต่ลอดเวลา บริษัทฯ 

จึงมีความคาดหวงัใหค้นท างานตอ้งสามารถท างานไดบ้นสภาพความไม่แน่นอนต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการเตรียมพรอ้ม

รองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกเม่ือ และเรียนรูปั้ญหาท่ีเคยเกิดขึ้ นในอดีต เพ่ือรบัมือป้องกนัทุกสถานการณ์ไดเ้สมอ  

คนท างานยุคใหม่ตอ้งสรา้งแรงจูงใจในการท างานดว้ยตนเอง เร่ิมจากการรกัในส่ิงท่ีท า ใส่ใจและใหใ้จกบัการ

ท างานอย่างเต็มรอ้ย ไม่รอใหห้ัวหน้าหรือบุคคลอ่ืนมาคอยก ากับหรือสัง่การในส่ิงท่ีเราสมควรท าสมควรคิดไดด้ว้ย

ตัวเอง ตอ้งเขา้ใจจุดประสงคท่ี์แทจ้ริงของงาน และตอ้ง Proactive กบังานของตนเองอยู่เสมอ เพ่ือสรา้งความแตกต่าง

และความกา้วหน้าในเสน้ทางอาชีพของตนเอง ยกระดับตนเองใหก้ลายเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าขององค์กร เพ่ือ

ขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ดินหน้าสู่ความส าเร็จไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

และเม่ือเราได้รับการพัฒนาและแสดงศักยภาพตนเองมาอยู่ในฐานะผูน้ า ไม่ว่าจะเป็นนายจา้ง ผู ้จัดการ 

หวัหน้างานหรือผูน้ าทีมงาน ส่ิงท่ีเราตอ้งใส่ใจมากกวา่แผนงาน อุปกรณ์หรือเร่ืองบประมาณ นั่นคือเร่ืองของ "คน" หาก

เราไม่สามารถเอาชนะใจลูกน้องในทีมงานของเราได ้เราเองก็ไม่สามารถจะเป็นผูน้ าท่ีดี    ท่ีสามารถรวบรวมการ

ท างานใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได ้นัน่หมายความรวมถึงการดึงศกัยภาพของลูกน้องออกมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเต็มท่ี  

ต่อใหเ้ราสรา้งแผนงานท่ียอดเยี่ยม มีเครื่องมืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครนั มีงบประมาณอยา่งเพียงพอ แต่ถา้

เราในฐานะหวัหน้าทีมไม่สามารถใชค้นใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด ผลงานท่ีดีเยีย่มก็ไม่สามารถเกิดขึ้ นมาได ้"ผูน้ าท่ีดีท่ี

สามารถเอาชนะใจลกูนอ้งได ้คือ ผูน้ าท่ีไวตอ่ความรูสึ้กและความตอ้งการของลกูนอ้ง" 

 

 

 

 

 

 

โดยบริษัทฯ ไดมี้การจดัท าแผนในการพฒันาศักยภาพของบุคคลากรในปี 2561 ทั้งในดา้น Growth Mindset 

และยกระดบัภาวะผูน้ าใหก้บัพนักงานในระดบัผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือใหพ้นักงานตระหนักและเรียนรูใ้นการพฒันาตนเองให้

มีทักษะท่ีเหมาะสมกบับทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รบัผิดชอบอนัจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด และ

ส่งผลใหแ้ผนการพฒันาดา้นบุคคลากรของบริษัทฯ ส าเร็จไดอ้ยา่งยัง่ยนืและมีประสิทธิภาพ  

http://rosman-group.com/be-proactive-at-work/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfrJew2ojgAhWBM48KHYOfB10QjRx6BAgBEAU&url=https://www.naea-reston.org/teaching-students-to-be-proactive-in-art/&psig=AOvVaw3lF0a9f2aEjLmhyqSWXMA9&ust=1548497896773544
http://blogs.craigburn.sa.edu.au/blog/2017/02/23/sports-day-house-leaders-2/
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ตารางแสดงขอ้มูลการฝึกอบรมประจ  าปี 2561 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนช ัว่โมงกำรฝึกอบรมพนกังำนประจ ำปี 2561 แยกประเภททกัษะควำมสำมำรถ (Competency)

ประเภท Competency ชือ่หลกัสตูร จ ำนวนช ัว่โมง จ ำนวนพนกังำน (คน)

Core Competency Finance for Non-Finance 552 69

การจดัเรยีงสนิคา้_สรา้งความโดดเด่นในรา้นคา้ 264 66

Be Proactive the power to success 240 30

Effective Meeting & Conflict Management 176 22

Leadership Competency Performance Indicator Alignment Workshop 200 25

Leader Camp Project_Strategic Thinking Workshop 240 15

Top Team Effectiveness 336 21

Functional Competency การบ ารงุรกัษาและการขบัรถแบบมอือาชพี 168 21

โครงการช่วยชวีติข ัน้พืน้ฐาน CPR 488 122

Facet5 Traininig & System 80 5

การบรหิารกระแสเงนิสดอยา่งครบวงจร รุ่นที ่2 16 1

Alibaba Smart Logistics and Lean Management For Manufatoring 40 5

OKRs และการประเมนิผลงานส าหรบัหวัหน้างาน 8 1

การทุจรติในองคก์รจากการตรวจสอบภายในพรอ้มแนวทางการควบคุมภายใน

เพือ่ป้องกนัการทุจรติ 8 1

TFRS16 8 1

Power BI Desktop for Business Analystics 16 1

Writing for PR&Corporate Communication 16 2

การบรหิารและพฒันาศกัยภาพคนเก่งในองคก์ร 8 1

Road to Certify (Re-Certificate Anti-Corruption) 8 1

Engancing Good Corporate Governance based on CGR Socrecafd (ชีแ้จง

หลกัเกณฑโ์ครงการ CGR ประจ าปี 2562) 8 1

Inaugural Corporate Governance Conference 2018_Building Trust in a 

Transforming Economy (สรา้งความเชือ่ม ัน่ไปกบัโลกทีแ่ปรเปลีย่น ) 8 1

รวมพลคนโลจสิตกิส ์Transport Logistics 4.0 The Road to A Digitalized 

Logistics Management 32 4

กลยทุธเ์ลขาฯ มอืขวาผูบ้รหิาร รุ่นที ่2/2561 8 1

Director Certificate Program (DCP) รุ่นที ่264 16 1

รวมประเดน็ส าคญั รา่งพรบ.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งล่าสดุ 4 1

Business Simulation - BURGER RUN 4 1

Compensation Design & Management 8 1
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดอ้อก “หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2560” เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรใหมี้การทบทวน

และปรบัปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัหลักการดังกล่าว เพ่ือเป็นหลกัในการด าเนิน

ธุรกิจและเสริมสรา้งความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ นักลงทุน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนใหม้ัน่ใจวา่ บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจดว้ย

ความรบัผิดชอบภายใตก้รอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และสรา้งการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสรา้งคุณค่าแก่

กิจการอยา่งยัง่ยืน ทั้งน้ี นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรบัปรุงปี 2560 ไดร้บัการพิจารณาและมีมติอนุมติัจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 และใหมี้ผลถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 10 สิงหาคม2560  

อยา่งไรก็ดี ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดข้อใหค้ณะกรรมการ

มีบทบาทน าในการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรบัใชใ้นองคก์รของตนตาม

ความเหมาะสม โดยวิธี "Apply or Explain" น้ัน ปัจจุบนัคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ไดร้บัทราบและเขา้ใจ

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวเป็นอยา่งดี และไดพิ้จารณาน าไปพฒันาองคค์วามรูด้า้นการสรา้งคุณค่าใหกิ้จการ

อยา่งยัง่ยนืแก่พนักงานต่อไป นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้มีส่วนท่ียงัไม่ไดน้ ามาปฏิบติั พรอ้มเหตุผล

และมาตรการทดแทน ดงัน้ี 

หวัขอ้ท่ียงัไม่ปฏิบติั เหตุผล / มาตรการทดแทน 

1) บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายให้

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้

ต่อคณะกรรมการหรือผูท่ี้

คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบั

การซ้ือขายหุน้ของบริษัทฯ ตนเอง 

อยา่งน้อย 1 วนัล่วงหน้า ก่อนท า

การซ้ือขายหรือไม่ 

คณะกรรมการไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่ใช้

ขอ้มูลภายในอนัมีสาระส าคญัไปเพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือหรือขาย

หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และตอ้งระงบัการซ้ือหรือขายหลกัทรพัยข์อง

บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพรง่บการเงิน หรืองบ

แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ รวมถึงขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ และควรรอคอย

อยา่งน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลแก่สาธารณชนแลว้ 

ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ (จรรยาบรรณธุรกิจ หมวดท่ี 

5 นโยบายการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และการใชข้อ้มูลภายใน) 

2) คณะกรรมการมีการก าหนด

นโยบายในการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี 

คณะกรรมการไดมี้การก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งของกรรมการ

อิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี แต่ดว้ยเช่ือมัน่วา่ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผูมี้
ความรูค้วามสามารถ มีความรบัผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และพรอ้มท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ โดยค านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกคน 
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หวัขอ้ท่ียงัไม่ปฏิบติั เหตุผล / มาตรการทดแทน 

3) บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานก ากบั

การปฏิบติังานหรือไม่ 

(Compliance Unit) 

คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน 

ท าหน้าท่ีตรวจสอบบการปฏิบติังานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจน

หน่วยงานก ากบัดูแล 

4) ประธานกรรมการเป็นกรรมการ

อิสระ 

ประธานคณะกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

และคณะกรรมการไดก้ าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจาก

ฝ่ายบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน (นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ) 

5) บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายองค์

ประชุมขั้นต า่ ณ ขณะท่ี

คณะกรรมการลงมติในท่ีประชุม

คณะกรรมการวา่ ตอ้งมีกรรมการ

อยูไ่ม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทั้งหมดหรือไม่ 

การจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทมีการแจง้

ก าหนดการล่วงหน้าใหก้รรมการทุกท่านทราบเป็นประจ าทุกปีในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหก้รรมการทุกท่านสามารถจดัสรร

เวลาเขา้ร่วมประชุมไดต้ามก าหนดเวลา 

2. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยดูแลและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน พรอ้ม

อ านวยความสะดวกผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิควบคุมผ่านการแต่งตั้งกรรมการใหท้ าหน้าท่ีแทนตนและมีสิทธิในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของบริษัท นอกจากสิทธิท่ีผูถื้อหุน้ไดร้บัตามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการ

บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิเพ่ิมเติมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้น “นโยบายการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรบัปรุงปี 2560” 

สิทธิในการไดร้บัขอ้มูลขา่วสารของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบริษัทฯ ผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรพัย ์      แห่ง

ประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.moongpattana.com) ซ่ึงรวมถึงการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง

หลกัทรพัยบ์ริษัทฯ ของกรรมการและผูบ้ริหาร (แบบ 59-1 และแบบ 59-2) และรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายไป

ของหลกัทรพัยบ์ริษัทฯ (แบบ 246-2) ทั้งน้ี แบบรายงานทั้งหมดจะน าเสนอบนเวบ็ไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(www.sec.or.th) นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้และนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถาม

ขอ้มูลของบริษัทฯ กบันักลงทุนสมัพนัธโ์ดยตรงท่ี 0 2020 8902 หรืออีเมล ์ir@moongpattana.com หรือเลขานุการ

บริษัทท่ี 0 2020 8999 หรืออีเมล ์company.secretary@moongpattana.com 

ตามนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ บริษัทฯ มีความรบัผิดชอบในการเปิดเผยใหผู้้ ถือหุน้

ทราบสถานการณ์ของบริษัทฯ ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ พรอ้มเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ ถูกตอ้ง และทันเวลา 

โดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใหม้ัน่ใจว่า ผูถื้อหุน้หรือนักลงทุนไดร้ับขอ้มูลอย่าง

เพียงพอ สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั และในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดป้รบัปรุงนโยบายการซ้ือขาย

http://www.moongpattana.com/
http://www.sec.or.th/
mailto:ir@moongpattana.com%20หรือ
mailto:company.secretary@moongpattana.com
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หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และการใชข้อ้มูลภายใน โดยใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะจะตอ้ง

เป็นผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตั้งเท่าน้ัน ซ่ึงคณะกรรมการบริหารไดแ้ต่งตั้งนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร เป็นผูใ้หข้อ้มูลกบับุคคลภายนอก (Spokesperson) 

สิทธิในการไดร้บัเงนิปันผล 

ผูถื้อหุน้มีสิทธิในส่วนแบ่งก าไรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผล

ในอตัราไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการ

บริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บั

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมติัให้

ด าเนินการได ้แลว้ใหร้ายงานต่อท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่ อบคุคลเพ่ือเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 

ปี 2561 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็น

กรรมการของบริษัทฯ ระหวา่งวนัท่ี 16 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2561 โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางระบบ SET 

Portal ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.moongpattana.com) ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีประสงค์เสนอวาระการประชุมและ / หรือเสนอช่ือกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.moongpattana.com โดยการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้ง

ระบุวตัถุประสงค์ และเหตุผลสนับสนุนในแบบฟอรม์เสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ (แบบ ก) พรอ้มแนบ

เอกสารประกอบการพิจารณา ส่วนการเสนอช่ือกรรมการใชแ้บบฟอร์มการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาด ารง

ต าแหน่งกรรมการ (แบบ ข) หนังสือยินยอมการเสนอช่ือเป็นกรรมการ (แบบ ค) และเอกสารประกอบการ

พิจารณาคุณสมบัติ โดยบุคคลท่ีเสนอช่ือตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัท

มหาชนจ ากดั อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ แต่อยา่งใด 

สิทธิในการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เป็นโอกาสท่ีผูถื้อหุน้จะได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา 

รวมถึงแผนงานและทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต และสามารถออกเสียงลงมติในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ทั้งวาระปกติ ไดแ้ก่ การรบัรองรายงานการประชุมครั้งก่อน การรบัรองงบการเงินประจ าปี การจา่ยเงิน

ปันผล และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และวาระพิเศษ อาทิ การเพ่ิมทุน / ลดทุน การท ารายการเก่ียวโยงกัน 

การควบรวมกิจการ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์น  

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งถือหุน้ในวนั Record Date ซ่ึงก็คือ ผูถื้อหุน้จะตอ้งซ้ือหรือมีหุน้ก่อน

วันท่ีขึ้ นเคร่ืองหมาย XM (Excluding Meeting) 1 วันท าการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะแสดง

เครื่องหมาย XM ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้าบนเวบ็ไซต ์www.set.or.th  

หากไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ควรมอบฉนัทะใหต้ัวแทนหรือบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ เช่น กรรมการอิสระ

หรือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทฯ จดัไวใ้หเ้ป็นผูใ้ชสิ้ทธิออกเสียงแทน โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะท่ีแนบไปกบัหนังสือ

http://www.moongpattana.com/
http://www.moongpattana.com/
http://www.set.or.th/
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เชิญประชุม (แบบ ก. ข. และ ค.) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ พรอ้มแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ใหค้รบถว้น ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้ควรใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงสามารถก าหนดแนวทางการออก

เสียงในแต่ละวาระได ้

ปี 2561 บริษัทฯ จัดใหมี้การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุม ชั้น 18 

อาคารทศพลแลนด ์4 เลขท่ี 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 และ

ไม่มีการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 98 คณะกรรมการตอ้ง

จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

(31 ธันวาคมของทุกปี) และการประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีใหถื้อเป็นการ

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดของหนังสือนัดประชุม พระราชบญัญติั

บริษัทมหาชนจ ากดัก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั การ

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 21 วนั บนเว็บไซต์ www.moongpattana.com และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบ SET Portal 

ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี ระเบียบวาระการประชุม พรอ้มรายละเอียด 

เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ รายงานการประชุม หนังสือมอบฉันทะ รายงาน

ของผูส้อบบญัชี รายงานประจ าปี รายงานความยัง่ยนื และรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่ละวาระใหค้รบถว้น 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งเอกสารขา้งตน้ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) โดย

แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั และลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 14 วนั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนวนัประชุม 

บริษัทฯ จดัใหมี้การอ านวยความสะดวกผูถื้อหุน้ทุกรายเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบนั และได้

น าระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเปิดใหล้งทะเบียน

ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ ้นไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง ทั้ ง น้ื การประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ประจ าปี 2561

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เขา้รว่มประชุม  

สิทธิในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

ก่อนเร่ิมประชุมประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งผูท่ี้มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะใหท่ี้

ประชุมทราบ และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวธีิการลงคะแนนเสียง จากน้ันไดด้ าเนินการประชุมตามล าดับวาระท่ีแจง้ไว ้

ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปล่ียนล าดับและระเบียบวาระ หรือขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระอ่ืนใดท่ีไม่ได้

ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และในระหว่างการประชุมผูถื้อหุน้ หากมีผูถื้อหุน้มาเข้าร่วมประชุมเพ่ิม บริษัทฯ 

จะนับจ านวนผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ใหม่ทุกครั้ง แต่ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระท่ียงัไม่ลงมติ

เท่าน้ัน 

http://www.moongpattana.com/
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ระหวา่งประชุมในแต่ละวาระประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมทุกรายไดซ้กัถาม แสดงความ

คิดเห็น และขอ้เสนอแนะได้ ก่อนใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการไดใ้หผู้้ถือหุน้

ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หลงัจากท่ีประชุมลงมติแลว้ ประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้ผลการลงคะแนน

ในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมรบัทราบ โดยระบุจ านวนหุน้ท่ีลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  

ตลอดการประชุมบริษัทฯ ไดบ้ันทึกเทปและจดัส่งสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหลงัเสร็จส้ินการประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นักลงทุน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และผูท่ี้สนใจทราบ 

และจดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พรอ้มเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ  

3. การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และมีนโยบายดูแลใหมี้การปฏิบัติต่อ 

ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้สถาบนั และผูถื้อหุน้ต่างชาติ ดว้ยเคารพในสิทธิของผูถื้อ

หุน้ใหไ้ดใ้ชสิ้ทธิของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้

ไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจและเช่ือมัน่ในการลงทุนกบับริษัทฯ  

การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นโอกาสท่ีผูถื้อหุน้ทุกรายจะไดใ้ชสิ้ทธิในการ

ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านตัวแทนหรือกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงผูถื้อหุน้ทุกรายสามารถใชสิ้ทธิเขา้ร่วม

ประชุม ซกัถาม แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะได ้หากไม่สามารถร่วมประชุมก็สามารถมอบฉันทะใหต้ัวแทนหรือ

กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจในการเขา้ร่วมประชุมแทนผูถื้อหุน้แต่ละรายมีสิทธิออกเสียงใน

ท่ีประชุม 1 หุน้ต่อ 1 เสียง นอกจากน้ี ยงัเปิดใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์

บริษัทฯ ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

บริษัทฯ เปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชัว่โมง และจดัใหมี้เจา้หน้าท่ีอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม ตรวจความถูกตอ้งเอกสาร ลงทะเบียนดว้ยระบบบาร์โคด้ เตรียมอากร

แสตมป์ (กรณีมอบฉันทะ) ตลอดจนระบบเสียง และความพรอ้มของหอ้งประชุม นอกจากการประชุมผูถื้อหุน้แลว้ นัก

ลงทุน ผูถื้อหุน้และผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษัทฯ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อยา่งไรก็ดี หากผูถื้อหุน้ตอ้งการแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส ขอ้รอ้งเรียนหรือ

ขอ้เสนอแนะ สามารถติดต่อกรรมการอิสระโดยตรงท่ี e-mail : ind.director@moongpattana.com 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ ( Insider Trading) 

เพ่ือดูแลไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม

รายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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4. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไวอ้ย่างชดัเจนใน "จรรยาบรรณ

ธุรกิจ ฉบบัปรบัปรุง ปี 2560" ซ่ึงไดแ้จง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทราบ และใหถื้อปฏิบติัอยา่งเครง่ครดั  

นโยบายการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นมืออาชีพดา้นการตลาดและจดัจ าหน่ายสินคา้ภายใตก้รอบจรรยาบรรณ

ธุรกิจท่ีดีและความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค นักลงทุน และสรา้ง

ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคู่คา้ เติบโตควบคู่กนัไปในระยะยาว โดยก าหนดขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

ใหมี้ความรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจและการปฏิบติัหน้าท่ี รอบคอบ ระมดัระวงั บนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีเพียงพอ เป็นธรรม

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนมุ่งสรา้งคุณค่าธุรกิจในระยะยาว 

นโยบายการปฏบิตัิและความรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน และด าเนินธุรกิจเพ่ือสรา้งผลตอบแทนท่ีดีและ

ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม มีความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงเปิดเผย

และรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบสถานการณ์ของบริษัทฯ อย่างสม า่เสมอ ครบถว้นตามความเป็นจริง ผ่านช่องทางท่ี

หลากหลาย เขา้ถึงไดง้่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดแ้ก่ www.set.or.th, www.moongpattana.com หรือติดต่อ

นักลงทุนสมัพนัธ ์(โทร 02 020 8999 หรือ ir@moongpattana.com)  

นโยบายการปฏบิตัิตอ่ลูกคา้ ผูบ้รโิภค 

 บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสินคา้ ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม  

พรอ้มแสดงขอ้มูลสินคา้และบริการถูกตอ้ง ชดัเจน มีบริการใหค้ าปรึกษาและค าแนะน าในการใชผ้ลิตภณัฑ ์โทร 02 

020 8990 หรือ e-mail crm@moongpattana.com รวมถึงจดัใหมี้กระบวนการเพ่ือรับปัญหาและขอ้รอ้งเรียนของ

ลูกคา้ ประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือน ามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาสินคา้และบริการของบริษัทฯ ต่อไป 

นโยบายการปฏบิตัิตอ่เจา้หน้ี 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ดูแลใหมี้การปฏิบัติตามสัญญา ขอ้ตกลง 

หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติไดจ้ะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหน้า และ

พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้ น 

นโยบายการปฏบิตัิตอ่คู่คา้ 

บริษัทฯ มีนโยบบายปฏิบัติต่อคู่ค ้าบนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้ งสองฝ่าย พึง 

ละเวน้การเรียกรอ้ง การรบัหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือการติดต่อกบัคู่

คา้ รวมถึงพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตาม

เง่ือนไขไดจ้ะแจง้ใหคู้่คา้ทราบทนัที 
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นโยบายการปฏบิตัิตอ่พนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค ตั้งแต่การ

คดัเลือกเขา้มาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย การฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพตาม

ความรู ้ความสามารถและความรับผิดชอบของงานแต่ละต าแหน่ง มีการดูแลสภาพแวดลอ้มการท างานใหถู้ก

สุขลกัษณะ ปลอดภยัต่อชีวติและทรพัยสิ์นของพนักงาน 

นโยบายการปฏบิตัิตอ่คู่แขง่ทางการคา้ 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อคู่แขง่ทางการคา้ตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ ยดึมัน่ด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบของกฎหมาย 

ไม่กระท าการใด  ๆท่ีเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา รวมถึงไม่กล่าวหา ท าลายช่ือเสียง หรือใชว้ธีิการท่ีไม่สุจริต 

นโยบายการปฏบิตัิตอ่หน่วยงานก ากับดูแล 

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลใหมี้การปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบั

ดูแลอยา่งเคร่งครดั และใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแล ดว้ยการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัท่ีดีในระดับสากล 

เพ่ือยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

นโยบายการปฏบิตัิตอ่สงัคมและสว่นรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเคารพในขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ินและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม า่เสมอ   

นโยบายการคัดเลอืกผูข้ายและผูใ้หบ้รหิาร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการคดัเลือกผูข้ายและผูใ้หบ้ริการโดยก าหนดไวใ้นแนวปฏิบติัในการจัดซ้ือจดัจา้ง โดยให้

มีการปฏิบติัตามมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ นอกจากน้ี บริษัทฯ 

ไดจ้ดัใหมี้แนวปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชัน่ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทฯ 

ไม่กระท าการใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ 

5. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

บริษัทฯ ก าหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัทฯ โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัต่อการ

ตดัสินใจของผูถื้อหุน้ นักลงทุน ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และ

เปิดเผยอยา่งเท่าเทียมกนั  โดยการเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ

ในปี 2561 บริษัทฯ ไดจ้ดักิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) จ านวน 3 ครั้ง ในวนัท่ี 14 มีนาคม 

2561, วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม MAI Forum 2018 มหกรรมรวมพลงัคน MAI ครั้งท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00-19.00 น. ณ 

หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร ์ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรลัเวลิด ์
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ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีนักลงทุนสมัพนัธ์ท าหน้าท่ีติดต่อสื่อสารและเปิดเผยขอ้มูลใหนั้กลงทุนและนักวิเคราะห์

อยา่งสม า่เสมอ และรบัผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทันเวลา เพ่ือใชป้ระกอบการตัดสินใจลงทุน 

โดยติดต่อ 

นักลงทุนสมัพนัธ์: คุณศศิธร เลอสุมิตรกุล   

 โทร 02 020 8902 หรือ e-mail ir@moongpattana.com  

เลขานุการบริษัท: คุณก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกุล  

 โทร 02 020 8999 หรือ e-mail company.secretary@moongpattana.com  

6. คณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ- อนุกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่ม

ในสงัคม 

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทั้งหมด และมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งน้อย 1 คน  มีความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการควรประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความหลากหลายดา้นอายุ เพศ ทักษะ ความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจ าเป็น เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีองคป์ระกอบเหมาะสมท่ีจะสรา้งประโยชน์และ

คุณค่าใหบ้ริษัทฯ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

คณุสมบตักิรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และ

ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัท

มหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

ขอ้บงัคบัและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

คณุสมบตักิรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดคุณสมบติัขั้นต า่ของกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และใหก้รรมการอิสระตอ้งถือหุน้ใน

บริษัทฯ ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

1) ก ากับดูแลบริษัทฯ ใหด้ าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติท่ี

ประชุมผู้ถือหุน้ (Duty of Obedience) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) ความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต (Duty of Loyalty) และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 

และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

2) ก ากับดูแลการบริหารงานใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายย่อยอย่างเป็นธรรม 

รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดร้บัความ

คุม้ครองตามสิทธิท่ีกฎหมายก าหนด 

3) ก าหนดวิสยัทัศน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่า

แก่กิจการอยา่งยัง่ยนื และดูแลใหมี้การทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในนโยบายการด าเนินงาน การจดัสรรทรพัยากรและงบประมาณประจ าปีท่ีจดัท า

โดยฝ่ายจดัการของบริษัทฯ รวมทั้งก ากับดูแลฝ่ายจดัการใหด้ าเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว ้

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหร้ายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้ นและแนวทาง

ในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส  

5) สนับสนุน ส่งเสริม และปลูกจิตส านึกใหพ้นักงานทุกระดับยึดมัน่ในค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัตาม

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรธุรกิจ และแนวปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งมูลค่าเพ่ิมแก่บริษัทฯ ดว้ยการน านวตักรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินงานของบริษัทฯ  

7) พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการ 

8) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นกรรมการในบริษัทรว่ม บริษัทยอ่ย หรือบริษัทในเครือ 

9) จดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และก าหนดใหมี้การทบทวนนโยบาย

ดงักล่าวเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

10) จดัใหมี้จรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐาน

ดา้นจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และไดติ้ดตามใหมี้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่าง

จริงจงั นอกเหนือจากระเบียบขอ้บงัคบัของพนักงานท่ีจะตอ้งเป็นไปตามหลกักฏหมายแรงงาน 

11) พิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ภายใตแ้นวทางท่ีชดัเจนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคัญ โดยมิใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะก ากับดูแลให้

บริษัทฯ มีการปฏิบติัตามขั้นตอนการท าธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเหมาะสม 

12) มีหน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สีย การถือครองหุน้ของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผูจ้ดัท าขอ้มูลน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ฯ และเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ทราบในรายงานประจ าปี  
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13) ดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายใน และใหฝ่้ายตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติั

หน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดงักล่าว 

14) ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้งองค์กร โดยใหฝ่้ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย

ดงักล่าวและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งสม า่เสมออยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 

บทบาทและหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

1) พิจารณาก าหนดวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และดูแลใหมี้การจดัส่งหนังสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลาก่อนการประชุม 

2) ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบับริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ดูแลจดัสรรเวลาแต่ละวาระใหเ้พียงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านไดอ้ภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้

อยา่งอิสระ  

อ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบรษัิท 

1) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปี และแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี  (Annual and Revision 

Budget) 

2) พิจารณาอนุมัติการซ้ือทรพัยสิ์นถาวรท่ีมีมูลค่าสูงกว่า 80,000,000 บาท ภายใตห้ลักเกณฑ์และขอ้บังคับของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยท่ีก าหนดไว ้

เก่ียวกบัการปฏิบติัการในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์

3) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย ์ตราสารหน้ี ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งการเขา้ซ้ือ ร่วมทุนใน

โครงการ / กิจการอ่ืนใดท่ีมีมูลค่าโครงการ / กิจการสูงกวา่ 80,000,000 บาทต่อคราว หรือโครงการ / กิจการ

ภายใตห้ลักเกณฑ์และขอ้บังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัการในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์

4) พิจารณาอนุมติัการกูย้มืเงิน หรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการใหห้ลกัประกนั การค ้าประกนัสินเช่ือ การจ าน า 

การจ านองในการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัทท่ีมีมูลค่าเกิน 80,000,000 บาทต่อคราว 

5) พิจารณาอนุมติัการตดับญัชีลูกหน้ีการคา้เป็นสูญท่ีวงเงินมากกวา่ 5,000,000 บาท ซ่ึงไดก้ระท าตามหลกัเกณฑ ์

วธีิการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายประกาศก าหนด 

6) พิจารณาอนุมติัการท ารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ในส่วน

ท่ีไม่จ าเป็นตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

7) พิจารณาอนุมติัการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นของบริษัทท่ีมีอายุสญัญาเช่าตั้งแต่ 3 ปีขึ้ นไป 

8) พิจารณาอนุมติัเร่ืองอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
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กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือชื่ อแทนบรษัิท 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ คือ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือ นางสุรียพ์ร อนุวัตรอุดม 

หรือ นายเมธิน เลอสุมิตรกุล ลงลายมือช่ือร่วมกบันางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ หรือ กรณีท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ  หรือ การยื่นงบ

การเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนใด ใหก้รรมการผูมี้อ านาจขา้งตน้คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและ

ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้งใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตอ้งออกจากต าแหน่ง 

ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ไดใ้หอ้อกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัสดัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผูอ้อก

จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้ 

การประชุมคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการสม า่เสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และด าเนินการ

ประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) องคป์ระชุมคณะกรรมการตอ้งมีไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการท าหน้าท่ี

ประธานในท่ีประชุม ซ่ึงประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกนั

ไดอ้ย่างอิสระ และส่งเสริมใหมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจดัสรรเวลาอย่างพอเพียงท่ีฝ่ายจดัการจะ

น าเสนอประเด็นและผลการด าเนินงานต่างๆ ไดอ้ยา่งเพียงพอ  

3) การจดัส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มเอกสารตอ้งส่งใหก้รรมการล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม และ

ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอขอ้มูลเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

หรือก าหนดใหผู้้บริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูล

ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม  

4) บริษัทฯ จดัใหมี้การบันทึกเน้ือหาการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถว้น โดยมีกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีเขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรณีท่ีมีรายการเก่ียวโยงกนักรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่อยูร่่วมประชุม 

7. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างน้อย  3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็น 

ผู ้มีความรูแ้ละประสบการณ์ในด้านการเงินและ/หรือบัญชี ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ

ตรวจสอบจะตอ้งมีเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้และตรวจสอบกระบวนการ

ท างานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ระเบียบขอ้บังคับ ตลอดจนกฏหมาย ระเบียบปฏิบัติ ขอ้ก าหนดของ

หน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบรายงานทางการเงิน และบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชี รวมทั้ง

สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ับอ านาจในการปฏิบัติหน้าท่ี และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเป็นผูป้ฏิบติั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม

ร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือขอความคิดเห็นจากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่างๆ รวมถึง

การหาท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระส าหรบัใหค้วามคิดเห็นในบางกรณี โดยบริษัทฯ เป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) มีหน้าท่ีสอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยสอบทานใหมี้

ระบบควบคุมภายใน ( Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน ( Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

2) มีหน้าท่ีสอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3) มีหน้าท่ีรายงานระบบการควบคุมภายใน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี 

4) มีหน้าท่ีในการปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายไวใ้นกฎบัตรว่าดว้ยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใตบ้ทบญัญติัแหง่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน 

การบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชน 

การเรียกประชุมจะท าเป็นหนังสือไปยงักรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ ก่อนวนัประชุม และในการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และมติท่ีประชุมจะกระท าโดยไดร้บัเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมา

ประชุมครบองคป์ระชุม  

ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต า่กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน

ครั้งท่ีมีการประชุมในปีน้ันๆ และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีอยา่งน้อยปีละครั้ง โดยไม่

มีผูบ้ริหารของบริษัทเขา้รว่มประชุมดว้ย 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้ก าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 

8. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อย 3 คน และอยา่งน้อย 1 คนตอ้ง

เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 
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บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1) พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

บริหาร โดยใหมี้การก าหนดหลกัเกณฑ ์หรือวธีิการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและ / หรือเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

2) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1) จดัใหมี้การประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม ใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสาร ขอ้มูลตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือ

จ าเป็นในการประชุมทุกครั้ง 

2) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด  

3) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดส้่วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณา มิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันๆ  

ยกเวน้กรณีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  

4) มติท่ีประชุมใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ กรณีลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะอนุกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพ่ือเป็นการช้ีขาด 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม

วาระอาจไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระได ้ 

9. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหารอย่างน้อย 3 คน มีหน้าท่ีในฐานะฝ่ายจัดการภายใต้

อ านาจหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร 

บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการบริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย 

ขอ้บังคับของบริษัทฯ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการ

บริษัทฯ ในการก าหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจ าปี ตลอดจนการจัดสรร

ทรพัยากร และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารจดัใหมี้การประชุมตามท่ีเห็นสมควรหรืออยา่งไตรมาสละ 1 ครั้ง มติท่ีประชุมใหถื้อเสียง

ขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชุม เวน้แต่กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องน้ัน  
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10. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยบุคคลท่ีเป็นผูบ้ริหารจากฝ่ายต่างๆ ไม่น้อยกวา่ 5 คน โดยไดร้บัการ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ี ดูแลใหม้ัน่ใจว่าการบริหารความเส่ียง กลยุทธ์ และทรพัยากรท่ีใชใ้นการ

บริหารจดัการกบัความเส่ียงด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประเมินการบริหารความเส่ียงรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงมีบทบาทหน้าท่ีในการวิเคราะห์ความเส่ียงของบริษัทฯ ประเมินและ

จดัล าดับความเส่ียง วางแนวทางบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เพ่ือใหมี้ระดับผลกระทบต่อ

ความเสียหายน้อยลง รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการความเส่ียงท่ี

ก าหนดไวอ้ยา่งรดักุม เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเส่ียงน้ันอีกในอนาคต  

นอกจากน้ี คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีเผยแพร่นโยบายการบริหารความเส่ียงใหพ้นักงาน

ทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร และบริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการบริหารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจ าปี  

การประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงจดัใหมี้การประชุมตามท่ีเห็นสมควรหรืออยา่งน้อยไตรมาสละ1 ครั้ง มติท่ี

ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออก

เสียงในเรื่องน้ัน  

11. คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่ารว่มในสงัคม 

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคมประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นผูบ้ริหารและพนักงานจากฝ่ายต่างๆ โดยมี

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ  โดยไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือท าหน้าท่ี

ในการขบัเคล่ือนกิจกรรมดา้นการสรา้งคุณค่าใหก้บัสงัคมเป็นไปอยา่งเป็นรูปธรรม   

บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการสรา้งคณุค่ารว่มในสงัคม 

1) ก าหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการด าเนินการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Value : 

CSV) ของบริษัทฯ 

2) ด าเนินการส่ือสารใหพ้นักงานทุกระดับ คู่คา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนรบัรู ้เขา้ใจ และเกิดความตระหนักในการ

สรา้งคุณค่ารว่มในสงัคม (CSV) 

3) จดัท างบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานดา้นการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคมของฝ่าย / 

แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พรอ้มทบทวนแผนงานและงบประมาณใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

4) ด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติั ทั้งน้ี อาจก าหนดบุคคล หน่วยงาน หรือมอบหมายให้

ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกในการด าเนินการแต่ละเร่ืองก็ได ้



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 
 

70                                                                          รับรองโดย นางสาวกิ่งกาญจน ์ ตยิะประเสริฐกุล  
 
 

5) สนับสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียน ความรู ้ความส าเร็จ และประสบการณ์ดา้นการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคม 

(CSV) ระหวา่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอยา่งสม า่เสมอ 

6) ประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการด าเนินงาน ดา้นการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัทฯ ต่อ

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอยา่งต่อเน่ือง 

การประชุมคณะอนุกรรมการสรา้งคณุค่ารว่มในสงัคม 

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคมจดัใหมี้การประชุมอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มติท่ีประชุมใหถื้อเสียง

ขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชุม เวน้แต่กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน  

12. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และ

คณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง ปี 2561 บริษัทฯ ได้น าหลักเกณฑ์การประเมินจากแบบประเมินตนเองของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาใชใ้นการประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของ

กรรมการทั้ งแบบรายคณะและรายบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจดัการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหาร และไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการ

บริษัทด าเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและหารือร่วมกนัในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่อไป  

13. การประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหฝ่้ายจดัการตอ้งรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้ นจริงเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ 

เป้าหมาย และแผนงานประจ าปีใหค้ณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน และน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  เพ่ือใหส้ามารถก ากับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

การแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ 

บริษัทฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจดัการ ขณะท่ีฝ่ายจดัการบริหารงานใหเ้ป็นไปตาม

นโยบาย นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีอยา่งชดัเจน ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเป็นบุคคล

คนละคนกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเพ่ือแยกบทบาทในการก ากบัดูแลกิจการออกจากการบริหารงาน  
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บทบาทและหนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการ บทบาทและหนา้ท่ีหลกัของฝ่ายจดัการ 

 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจท่ี

สอดคล้องกับการสรา้งคุณค่าแก่กิจการอย่าง

ยัง่ยนื 

 พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในนโยบาย

การด าเนินงาน การจดัสรรทรพัยากรและ

งบประมาณประจ าปีท่ีจดัท าโดยฝ่ายจดัการ และ

ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบาย

และแผนงานท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 ด าเนินการและ / หรือบริหารงาน ให้

เป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจ คุณค่าท่ีมุ่งหวงั และ

เป้าหมายท่ีก าหนด ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

 

14. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทันทีท่ีเขา้รบัด ารงต าแหน่ง โดยครอบคลุมเน้ือหาการ

ด าเนินธุรกิจทุกดา้นของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทเขา้ร่วม

สัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัท เช่น หลักสูตร DAP 

(Director Accreditation Program) และ DCP (Director Certification Program) รวมถึง Anti-Corruption : The Practical 

Guide (ACPG) ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดส้่งเสริม อ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรม และใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน

ระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท ไดแ้ก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท และผูต้รวจ

สอบภายใน เพ่ือใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

ปี 2561 กรรมการและผูบ้ริหารไดเ้ขา้ร่วมหลกัสูตรและงานสมัมนาต่างๆ ดงัน้ี 

หน่วยงาน ช่ือหลกัสูตร 

คุณละเอียด ว่องวงศภ์พ  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย 

Join IOD Director Briefing 1/2018 “Burning Issues Directors Need to 

Hear in the Year of the Dog”  

 National Directors Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call 

for Action” 

 Director Breifing 1/2018 

 Audit Committee Forum “Learn, unlearn and relearn – Audit Committee 

in the Age of Disruption” 

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ การจดัท างบกระแสเงินสดเชิงปฏิบติัการ (Workshop) รุน่ท่ี 2/61 

 กา้วทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ท่ีจะน ามาใชใ้นปี 2562 

และ 2563 รุน่ท่ี 2/61 
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 การรวมธุรกิจและการจัดท างบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบั ติการ 

(Workshop) 

 TFRS ทุกฉบบัปี 2561 (รุน่ท่ี 1/61) หลกัสูตรท่ี 7 

 การปฏิบติังานสอบบญัชีอยา่งมีคุณภาพ 

 สรา้งความเขา้ใจเก่ียวกับประเด็นในการปฏิบัติเร่ืองท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ และตน้ทุนการกูย้มื 

คุณมานิต  เจยีรดิฐ  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย 

Join IOD Director Briefing 1/2018 “Burning Issues Directors Need to 

Hear in the Year of the Dog” 

 National Directors Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call 

for Action” 

คุณเทวญั  อุทยัวฒัน ์  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย 

IOD Director Forum 1/ 2018 Better Governance, Better Business: 

Thailand’s Progress Report 

 AGM Dinner Talk 

 National Directors Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call 

for Action” 

 Audit Committee Forum “Learn, unlearn and relearn – Audit Committee 

in the Age of Disruption” 

คุณสุวรรณา โชคดีอนันต ์  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย 

Director Certification Program (DCP รุน่ 264/2018) 

  

PacRim Group The 4 Essential Roles of Leadership 

 

15. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษัทซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพ่ือท าหน้าท่ีตามท่ีกฏหมายก าหนด 

รวมถึงหน้าท่ีต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1) จดัใหมี้และด าเนินการเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุม

คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎ

บตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด  

2) จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานประจ าปี และขอ้มูลส าคญัต่างๆ 

3) จัดท าและเก็บรักษาขอ้มูลรายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
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4) ใหค้ าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยท่ี แต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 

5) ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรบัผิดชอบต่อหน่วยงานก ากับดูแลใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารของบริษัทฯ 

6) ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไป ใหไ้ดร้บัทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และขา่วสารของบริษัทฯ 

7) ประสานงานกบัฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล เพ่ือจดัใหมี้การปฐมนิเทศส าหรบักรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งใหม่ 

8) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทยงัท าหน้าท่ีใหค้ าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆท่ีคณะกรรมการบริษัท

ฯ จะตอ้งทราบและปฏิบติัหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯรวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติั

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งน้ี คุณสมบติัของเลขานุการบริษัท ควรจะตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบติัหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท  

16.  ผูร้บัผิดชอบสูงสุดในสายการเงินและบญัชี  

ประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผูร้บัผิดชอบสูงสุดในสายการเงินและบญัชี ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมทั้ง

ประสบการณ์ดา้นบัญชีหรือการเงิน 3 ปีใน 5 ปีล่าสุด และการเขา้อบรม Orientation 12 ชัว่โมง รวมทั้งอบรมพัฒนา

ความรูต่้อเน่ืองดา้นบัญชี 6 ชัว่โมงต่อปี ตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์

ก าหนด เพ่ือท าหน้าท่ีจดัท ารายงานทางการเงิน และมีรายงานท่ีมีคุณภาพ 

17.  ผูค้วบคุมดแูลการท าบญัชี (สมุหบ์ญัชี) 

ผูจ้ด้การฝ่ายบญัชีและปฏิบติังานเป็นผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี (สมุหบ์ญัชี) ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม โดยไดข้ึ้ น

ทะเบียนเป็นผูท้ าบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ มีประสบการณ์ดา้นบัญชี 3 ปีใน 5 ปีล่าสุด และอบรม

พัฒนาความรูต่้อเน่ืองทางดา้นบัญชีตามหลักเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือท าหน้าท่ีจดัท า

รายงานทางการเงิน และมีรายงานท่ีมีคุณภาพ 

 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกและเสนอผูส้อบบญัชี

ของบริษัทส านักงาน อี วาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียใดกับบริษัทฯ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติั

หน้าท่ี รวมถึงมีเง่ือนไขการสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม ซ่ึงท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ไดอ้นุมัติ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนตามท่ีเสนอ 
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ค่าสอบบญัชีของบรษัิทฯ ระหวา่งปี 2559 – 2561 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ค่าสอบบญัชี 924,000 880,000 770,000 

รอ้ยละการเปล่ียนแปลง 5% - - 

ค่าบริการอ่ืน - - - 

18. นโยบายการซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงนโยบายการซ้ือขายหลกัของบริษัทฯ และการใชข้อ้มูลภายในในปี 2560 โดยก าหนดมาตรการ

ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน มิใหน้ าขอ้มูลไปใชเ้พ่ือ

ประโยชน์ของตนหรือพวกพอ้ง และใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม มีหน้าท่ีรายงานการไดม้าหรือการจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรพัย์

ของบริษัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงก าหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล

อนัมีสาระส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะอยา่งระมดัระวงั ถูกตอ้ง ครบถว้น และทันเวลา เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ ผูถื้อหุน้ 

หรือนักลงทุนไดร้บัขอ้มูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกนัผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซต์

ของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดร้บั

การแต่งตั้งใหมี้สิทธิตอบขอ้ซกัถามหรือใหข้อ้มูลส าคญัต่างๆ ไดเ้ท่าน้ัน 

19. นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและ/หรือผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นขอ้มูลในการพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และใชโ้อกาสหรือ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัหน้าท่ีไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือประกอบธุรกิจแข่งขนักบับริษัทฯ หรือการท างานอ่ืน

นอกเหนือจากงานของบริษัทฯ  หรือการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ รวมถึงก าหนดใหพ้นักงานพึงละเวน้การถือหุน้

ในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ทั้งน้ี หากมีการถือหุน้ในบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดประโยชน์หรือความ

ขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบริษัทฯ ของพนักงานหรือบุคคลในครอบครวัใหเ้ปิดเผยต่อเลขานุการบริษัทดว้ย 

20. นโยบายการตอ่ตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทฯ มีนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งของบริษัทฯ ไม่กระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้ง

กบัการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทางตรงหรือทางออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพ่ือน และคนรูจ้กั ไม่

ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผูร้ับ ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหสิ้นบน ทั้งท่ีเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือ

หน่วยงานเอกชนท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณธุรกิจ” และ “แนว

ปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชัน่” อยา่งเครง่ครดั 
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การใหห้รอืการรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง การบรจิาคเพ่ือการกศุลและการใหเ้งนิสนับสนุน 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการใหห้รือการรบัของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานไดน้ าไปปฏิบติั โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงครอบครวั พึงรบั

หรือใหข้องขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ คู่คา้ ผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทาง

ธุรกิจกบับริษัทฯ เวน้แต่เป็นการรบัหรือใหข้องขวญัตามประเพณี เพ่ือรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งบุคคลเท่าน้ัน 

ทั้งน้ี หากของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ตอ้งมีรายงานผูบ้งัคบับญัชา และจดัท า 

“รายงานการใหห้รือการรบัของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด” พรอ้มส่งมอบของใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคล 

แนวปฏบิตัิการเลี้ยงรบัรอง 

การเล้ียงรบัรองตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยม สอดคลอ้งกบัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพอประมาณ   ไม่

บ่อยครั้งและเหมาะสมกบัโอกาส ซ่ึงตอ้งไม่ขดัต่อขอ้บงัคบักฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ี

ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเครง่ครดั 

แนวปฏบิตัิการบรจิาคเพ่ือการกศุล 

การบริจาคตอ้งเป็นไปเพ่ือกุศลสาธารณะหรือมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม     ไม่มี

วตัถุประสงคแ์อบแฝง หรือเพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์ทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม หรือเป็นการใหสิ้นบนทางออ้ม บริษัทฯ จึง

ก าหนดใหก้ารบริจาคตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากผูมี้อ านาจตามคู่มืออนุมติัของบริษัทฯ และอยูภ่ายใตก้รอบนโยบาย

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเครง่ครดั 

แนวปฏบิตัิการใหเ้งนิสนับสนุน 

บริษัทฯ ก าหนดใหมี้กระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ มีการใชเ้งินสนับสนุน

อย่างมีเหตุผล ตรวจสอบได้ และโปร่งใส โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติและการใชเ้งินสนับสนุนสอดคล้องกับ

กระบวนการควบคุมภายใน และมีการอนุมัติตามคู่มืออนุมัติรายการของบริษัทฯ ทั้งน้ี การใหเ้งินสนับสนุนตอ้ง

จดัท าบันทึกภายใน ระบุวตัถุประสงค์และผูร้ับผิดชอบชดัเจน และมีการประเมินผล ติดตามการใหเ้งินสนับสนุน 

และรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

การรายงานการปฏิบตัิตามแนวปฏบิตัิการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหมี้การจัดท ารายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและ

คอร์รัปชัน่และรายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน และน าเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยใหค้รอบคลุมเร่ืองการส่ือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ทั้งภายใน

และภายนอกองคก์ร การบริหารความเส่ียงคอรร์ปัชัน่ การใหห้รือการรบัของขวญั การเล้ียงรบัรอง การบริจาคเพ่ือ

การกุศล การใหเ้งินสนับสนุน และการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน 

แนวปฏบิตัิการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเมือง 

บริษัทฯ ไม่ใหก้ารสนับสนุนใดๆ ต่อการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง พรรคหน่ึงพรรคใด 

โดยจะวางตวัเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรค หรือกลุ่มทางการเมืองใด อยา่งไรก็ดี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานยอ่มมี
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สิทธิในการมีส่วนรว่มหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ไดเ้ป็นการส่วนตวัโดยกระท านอกเวลาท าการ และ

ไม่ใช่ในนามของบริษัทฯ แต่หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานสมคัรเขา้เป็นกรรมการในพรรคการเมือง

หรือเป็นตัวแทนในการท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซ่ึงอาจท าใหเ้ขา้ใจผิดว่า     บริษัทฯ ฝักใฝ่หรือเก่ียวขอ้งกับ

พรรคการเมืองน้ัน 

21. นโยบายการใชสิ้ทธิทางการเมืองและการใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานพึงใชสิ้ทธิทางเมืองของตนในฐานะพลเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตย แต่บริษัทฯ จะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุ่มการเมืองใด รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรม

ทางการเมืองของพรรคหน่ึงพรรคใด 

22. การรบัแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ขอ้กงัวล และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณารบัเร่ืองแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน หรือ

การใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจท าใหเ้กิดความสงสยัไดว้า่เป็นการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ โดยผูร้อ้งเรียนจะตอ้ง

ระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือประเด็นท่ีตอ้งการค าแนะน า พรอ้มช่ือ ท่ีอ ยู่ และ

หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ 

เร่ืองท่ีรบัแจง้: เบาะแส หรือรอ้งเรียนการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

 พบเห็นการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ หรือมีการด าเนินธุรกิจอยา่งไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต 

 พบเห็นการกระท าท่ีทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น พบเห็นพนักงานติดสินบน 

/ รบัสินบนเจา้หน้าท่ีรฐั หรือหน่วยงานเอกชน 

 พบเห็นการกระท าท่ีผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบติัของบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ จนท าใหส้งสยัไดว้า่ อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

 พบเห็นการกระท าท่ีท าใหบ้ริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ 

 พบเห็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ช่องทางการรบัแจง้เบาะแส รอ้งเรียน หรือขอค าแนะน า เก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

1) แจง้ผ่านช่องทางอีเมลข์องประธานคณะกรรมการตรวจสอบท่ี ind.director@moongpattana.com หรือ

ไปรษณียถึ์ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

2) แจง้ผ่านช่องทางอีเมลข์องประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ท่ี suwanna@moongpattana.com 

หรือไปรษณียถึ์ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

3) แจง้ผ่านช่องทางอีเมลข์องเลขานุการบริษัทท่ี company.secretary@moongpattana.com 

หรือ ไปรษณียถึ์งเลขานุการบริษัท 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

mailto:suwanna@moongpattana.com
mailto:company.secretary@moongpattana.com
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ในกรณีผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนมีขอ้รอ้งเรียนประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้

ท่านส่งเร่ืองรอ้งเรียนมายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

ในกรณีท่ีมีประเด็นขอ้รอ้งเรียนหรือเร่ืองท่ีเก่ียวกับการทุจริตและคอร์รัปชั ่น อันเป็นกรณีเร่งด่วน  ให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งรายงานไปตามล าดบัชั้นโดยทนัที และน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงเพ่ือสัง่การโดยไม่ชกัชา้ 

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบั 

บุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของ

บริษัท ไดแ้ก่  ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี ภาครฐับาล ชุมชน สังคม ผูบ้ริหาร  และพนักงานของ

บริษัท ทั้งน้ี ไม่วา่ท่านจะแจง้ดว้ยวิธีใด บริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแสและจะเก็บขอ้มูลผูท่ี้เก่ียวขอ้งไวเ้ป็น

ความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองรอ้งเรียนเท่าน้ัน ท่ีสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลดงักล่าวได ้ 

ในระหวา่งการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ / หรือคณะกรรมการบริหารและ / หรือ

คณะ กรรมการตรวจสอบจะด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรไม่ใหผู้แ้จง้ไดร้บัความเดือนรอ้น อนัตรายใด หรือความ

ไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน การเป็นพยานหรือการใหข้อ้มูล ทั้งน้ี ผูไ้ดร้บัขอ้มูลจากการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองรอ้งเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้

รอ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลับ หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการ

เปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

 

แนวปฏิบติัการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

เม่ือได้รับการแจง้เบาะแส ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลัน่กรองสืบสวนขอ้เท็จจริง และระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจริง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายใหต้ัวแทน (คณะกรรมการบริหาร) แจง้ผล

ความคืบหน้าเป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนไดท้ราบ  

ทั้งน้ี หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มูลหรือหลักฐานท่ีมีมีเหตุอันควรเช่ือไดว้่าผูท่ี้ถูกกล่าวหาได้

กระท าการทุจริตและคอรร์ปัชัน่จริง บริษัทจะใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหาไดร้บัทราบขอ้กล่าวหาและใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหา

พิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอัน

ทุจริตและคอรร์ปัชัน่ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระท าการทุจริตและคอรร์ปัชัน่จริง การทุจริต

และคอรร์ปัชัน่น้ันถือว่าเป็นการกระท าผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตและคอร์รปัชัน่ จรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ ผูถู้กกล่าวหาจะตอ้งไดร้ับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบขอ้บังคับ

เก่ียวกบัการท างานท่ีบริษัทไดก้ าหนดไว ้และหากการกระท าทุจริตและคอรร์ปัชัน่ผิดกฎหมายน้ัน ผูก้ระท าผิด

อาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายดว้ย 

23. นโยบายการลงทุนและการก ากบัดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทรว่ม 

บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมลงทุนเพ่ือเป็นตัวแทนจ าหน่ายใหก้ับสินคา้และบริการในธุรกิจสินคา้ประเภท

อุปโภคและบริโภคท่ีมีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสรา้งผลก าไรใหก้บับริษัทฯ ได ้ซ่ึงหากบริษัทฯ เขา้ลงทุน

ในบริษัทยอ่ย บริษัทฯ จะควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตาม

สัดส่ วนของการ ถื อหุ ้น  และเข้าร่ วมประ ชุม ในฐานะผู้ ถื อหุ ้น  โดยผู้แทนจะมีหน้ า ท่ี ออก เ สี ยง ใน  
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ท่ีประชุมตามแนวทางหรือทิศทางท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาไว ้ส าหรบัการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ จะ

ส่งตัวแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้ นอยูก่ับขอ้ตกลงท่ีท าไวร้่วมกัน

ต่อไป  และเพ่ือดูแลการบริหารงานและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมรายงานผลประกอบการ

ใหบ้ริษัทฯ ทราบเป็นประจ าทุกเดือน  
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10.    การจดัท ารายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

 

ดว้ยบริษัทฯ ค านึงถึงความรบัผิดชอบของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผูมี้ส่วนได้

เสียท่ีเก่ียวขอ้ง คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Value Committee : CSV) จึงไดก้ าหนด

นโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการด าเนินการสรา้งคุณค่าร่วมในสังคมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจปกติของ

บริษัทฯ รวมถึงไดส่ื้อสารใหพ้นักงานทุกระดบั คู่คา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ  

นับแต่ปี 2557 บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืนแยกต่างหากจากรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

ต่อมาในปี 2561 จึงไดป้รับการรายงานแห่งความยัง่ยืนใหเ้ป็นไปตามกรอบการการรายงานของ Global Reporting 

Initiative (GRI) 
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11.การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดา้นตา่งๆ ดงัน้ี 

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ                    

ท าการตรวจสอบระบบการท างานต่างๆของบริษัทฯ เพ่ือมุ่งเน้นใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม

กบัการด าเนินธุรกิจ และป้องกนัความเสียหายของบริษัทฯ โดยไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในในดา้นต่างๆ ตาม

กรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) ทั้ง 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความ

เส่ียง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายใน ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน ตามแบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) รวมทั้งสอบทานการ

ปฏิบัติงานตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance : GCG) และแนวปฏิบัติการต่อตา้นการ

คอรร์ปัชัน่ ตามแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private 

Sector Collective Action Coalition Agains Corruption : CAC) และการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ ซ่ึงฝ่ายบริหารก าหนดใหร้ายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม า่เสมอและต่อเน่ือง ส าหรบัผล

การตรวจสอบประจ าปี 2561 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระส าคญัประการใด นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัให้

ความส าคญัต่อขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่างๆ เพ่ือการพฒันาระบบการควบคุมการปฏิบติังานภายในใหมี้ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลสูงสุด  

สาระส าคญัของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การควบคุมภายในองคก์ร 

1.  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและการรกัษา

จรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีประจ าวนั การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ และการ

ปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ก ากับดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวดัผลได้ เพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผูจ้ดัท า และเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

3. ก าหนดใหมี้การทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ รวมถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายไม่ก าหนด

เป้าหมายท่ีจะจูงใจหรือใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนท่ีเกินสมควร หรืออาจน าไปสู่การกระท าทุจริต ประพฤติมิชอบ 

ทั้งน้ีการก าหนดเป้าหมายใหค้ านึงถึงสภาพแวดลอ้มของธุรกิจเป็นส าคญั 

4. มีการจดัโครงสรา้งองคก์รท่ีช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนให้

เหมาะสมอยูเ่สมอ 
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5. มีการจดัท าจริยธรรม และขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชัน่อันท าใหเ้กิดความ

เสียหาย ต่อองคก์ร 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ

ส าหรบับริษัทคู่คา้ และแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน

ของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการส่ือสาร และประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ใหแ้ก่

ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน โดยเผยแพร่ทางเวปไซคข์องบริษัทฯ และจดัใหมี้การอบรมนโยบายดังกล่าวอย่าง

สม า่เสมอ 

ส่วนท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 

1. มีการประเมินความเส่ียงอยา่งสม า่เสมอทั้งความเส่ียงภายในและภายนอก โดยคณะอนุกรรมการบริหารความ

เส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผูน้ าเสนอการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯใหแ้ก่

คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆไตรมาส  

2.  ก าหนดใหมี้มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงและมาตรการในการลดความ

เส่ียงเหล่าน้ัน 

3.  มีการแจง้ใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้รวมถึงติดตามผล

วา่ไดมี้การปฏิบติัตามมาตรการน้ันๆ 

4.  บริษัทฯปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ 

ส่วนท่ี 3 กิจกรรมการควบคมุ 

1.  บริษัทฯมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่าง

เหมาะสม พรอ้มมีการสอบทานการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ขอ้บังคับ และคู่มือการ

ปฏิบติังานต่างๆ เช่น 

- มีการจดัท านโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และ

การบริหารทัว่ไปท่ีรดักุม และสามารถป้องกนัการทุจริตได ้

- ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

2.  มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ หน้าท่ีอนุมติั หน้าท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูล

สารสนเทศและหน้าท่ีในการดูแลจดัเก็บทรพัยสิ์นไดอ้ยา่งชดัเจนเพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั 

3.  การก าหนดมาตรการท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง ในกรณีท่ีบริษัทฯท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว และมีมาตรการท่ีรดักุมเพ่ือติดตามใหก้ารท าธุรกรรมน้ันตอ้งผ่านขั้นตอน

การอนุมติัตามท่ีก าหนดไว ้
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4. การก าหนดผูมี้หน้าท่ีอนุมัติจะตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนได้เสียในการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นส าคัญ และ

พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก 

5.  กรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว ซ่ึงมีผล

ผูกพนัระยะยาวไปแลว้ จะตอ้งมีการติดตามผลใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้

6.  มีการติดตามการท างานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมอยา่งสม า่เสมอรวมทั้งก าหนดทิศทางใหบุ้คคลท่ีบริษัท

แต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทฯดงักล่าวถือปฏิบติั 

7.  มีการก าหนดมาตรการในการป้องกนัมิใหเ้กิดการด าเนินงานของบริษัทฯท่ีผิดต่อกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือลด

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรกัษาช่ือเสียงของบริษัทฯ 

ส่วนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 

1. มีการน าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆอยา่งเพียงพอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

2. กรรมการบริษัท ไดร้บัหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็น และเพียงพอต่อ

การพิจารณาก่อนการประชุมอยา่งน้อยภายใน 7 วนั 

3. รายงานการประชุม มีรายละเอียดตามควรท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติ

หน้าท่ีของกรรมการ 

4. มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

5. มีการควบคุมความปลอดภัยของขอ้มูล โดยการก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบต่างๆ ตามหลักการ

แบ่งแยกหน้าท่ีและการปฏิบติังาน  

6. มีช่องทางในการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมล ์การประชาสมัพนัธ์ผ่านการจดักิจกรรม

ต่างๆ และการจดัการประชุม เพ่ือใหเ้กิดการประสานงานและสามารถปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ส าหรบัการส่ือสารกับบุคคลภายนอกองค์กร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลและส่ือสารใหแ้ก่ผูมี้

ส่วนไดเ้สียอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 

7. บริษัทฯมีการก าหนดช่องทางการรบัแจง้เร่ืองรอ้งเรียนและก าหนดขั้นตอนการบริหารจดัการเร่ืองรอ้งเรียน

อยา่งชดัเจน เพ่ือใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่เร่ืองรอ้งเรียนจะไดร้บัการพิจารณาอยา่งโปรง่ใส ยุติธรรม 

ส่วนท่ี 5 ระบบการติดตามและประเมินผล 

1. บริษัทฯจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหาร และพนักงาน

ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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2. มีการก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายใน ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตาม

แผนการการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้ งใหข้ ้อเสนอแนะ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และส่ือสารใหผู้บ้ริหารทราบ เพ่ือด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง โดยรายงาน

ผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างอิสระ 

และเสนอรายงานไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา เป็นประจ าทุกไตรมาส 

3. เม่ือมีการตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือพิจารณาสัง่การแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร 

4. มีการรายงานความคืบหน้าในการปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งต่อคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบอยูเ่สมอ 

5. มีนโยบายใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯโดยพลนั กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสยัวา่

มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฏหมาย และมีการกระท าผิดปกติอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะกระทบ ต่อช่ือเสียง

และฐานะทางการเงินของบริษัทฯอยา่งมีนัยส าคญั 

 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นดา้นระบบการควบคุมภายในตรงกนั และมีการ

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนดขึ้ น 

บริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งนางภวดี  อุดมศรีธนกร ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยหรือเลิกจา้ง รวมทั้งประเมินผลงานของผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมินโดยผู้บริหารและฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญซ่ึงสอดคลอ้งกับความเห็นของผูส้อบบัญชีของ

บริษัทฯ  
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12.รายการระหว่างกนั 

ปี 2561 บริษัทฯ มีการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับริษัทร่วมและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษัทฯ 

อยา่งสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาสอบทานและใหค้วามเห็นเก่ียวกับความจ าเป็น ความ

สมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการระหว่างกัน รวมถึงเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลักษณะการ

ด าเนินการคา้ปกติ รวมถึงมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดขึ้ นกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี การท ารายการระหวา่งกนัตอ้งปฏิบติั

ตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั (28 กุมภาพนัธ ์2561) โดยก าหนดใหมี้การควบคุมการ

ท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการใหผู้มี้อ านาจอนุมติัไม่สามารถอนุมติัรายการเบิกจ่ายของตนเองได ้แมจ้ะ

อยูใ่นวงเงินท่ีตนมีอ านาจก็ตาม และในกรณีการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สีย หา้มมิใหผู้น้ั้นอนุมัติรายการดังกล่าว และใหป้ฏิบัติตามอ านาจการอนุมัติเร่ืองการ

ด าเนินการเม่ือมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และกรณีการท าธุรกรรมหรือการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยใ์หป้ฏิบติัตาม

อ านาจการอนุมติัเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์

รายช่ือบริษัทท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษัทและลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษัท ไทยพีเจน้ จ  ากดั (TP) 

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัทารกภายใตต้ราสินคา้ 

พีเจน้ เช่นจุกนม ขวดนม และผลิตภณัฑพ์ลาสติก  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ เป็นบริษัทรว่มทุนระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น 

โดยบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 47 ของจ านวนทุนท่ีออกและช าระแลว้ และมี

กรรมการบริหารรว่มกนั 

บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ  ากดั (YMP) 

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ เพ่ือจ าหน่าย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ เป็นบริษัทรว่มทุนระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศ

ญ่ีปุ่น) และบริษัท โนมูระ จิมูโช อ๊ิงค ์(ประเทศญ่ีปุ่น) โดยบริษัทฯ ถือหุน้ 

รอ้ยละ 6 ของจ านวนทุนท่ีออกและช าระแลว้ และมีกรรมการรว่มกนั 

บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผา้เช็ดท าความสะอาดผิวและแผ่นอนามยั

ส าหรบัซบัน ้านม และน ้ายาท าความสะอาดจุกนมและขวดนม 
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ลกัษณะความสมัพนัธ ์ เป็นบริษัทรว่มทุนระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัท พีเจน้ คอรป์อเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น 

โดยบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 2.5 ของจ านวนทุนท่ีออกและช าระแลว้ และมี

กรรมการรว่มกนั 

 

บริษัท สุเมธาพร จ  ากดั 

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจใหค้ าปรึกษาทางธุรกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม ถือหุน้รอ้ยละ 75 และ 

25 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ ตามล าดบั และมีกรรมการรว่มกนั 

 

รายช่ือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษัทและลกัษณะความสมัพนัธ ์

บุคคลท่ีอาจ 

มีความขดัแยง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ในสดัส่วน

รอ้ยละ 53.54 

นางสุรียพ์ร  อนุวตัร

อุดม 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรว่มและผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 1.35 

นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด และผูถื้อหุน้ของ

บริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 4.26 

รายการระหวา่งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 รายละเอียดขอ้มูลของรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง และบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้กนักบับริษัทฯ ซ่ึงเป็นรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึ้ นในปี 2559 - 2561  ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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รายการขายสินคา้และบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ผูข้าย /  

ผูใ้หบ้ริการ 

ผูซ้ื้อ /  

ผูร้บับริการ 

ลกัษณะรายการ / เง่ือนไขท่ีส าคญั 

มูลค่าของรายการ  

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2561 2560 2559 

  บริษัทฯ YMP บริษัทฯ ด าเนินการจดัหาวตัถุดิบ และอปุกรณใ์นการ

ผลิตใหก้บั YMP โดยบริษัทฯ ไดร้บัค่าบริการใน

อตัราส่วนรอ้ยละ 1.5 ของราคาวสัดุหรือบริการและ

บริษัทฯ มีรายไดค้่า-นายหนา้ในอตัราส่วนรอ้ยละ 

0.3 ของราคาขายสินคา้สุทธิท่ี YMP ขายใหก้บัลูกคา้

ทั้งหมด ตามสญัญาแต่งตั้งการเป็นตวัแทนจ าหน่าย 

(ฉบบัปรบัปรุงวนัท่ี 1 มกราคม 2557) 

8.8 7.5 6.6 การใหบ้ริการจดัหาวตัถุดิบและอุปกรณก์ารผลิตใหแ้ก่ YMP ของบริษัทฯ 

เป็นราคาและเง่ือนไขการช าระเงินตามปกติทางธุรกิจ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการว่าจา้ง

ตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง เง่ือนไขการช าระเงินเป็นเง่ือนไข

เดียวกนักบัท่ีใชก้บับริษัทอื่นท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั 

  TP บริษัทฯ บริษัทฯ ซ้ือผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเจน้จาก TP เช่น จุกนม 

ขวดนม และอื่นๆ  

139.4 

 

128.3 102.5 บริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ของ TP แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการซ้ือขาย

ตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง เง่ือนไขการช าระเงินเป็นเง่ือนไข

เดียวกนักบัท่ีใชก้บับริษัทอื่นท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั 

  PIT บริษัทฯ บริษัทฯ ซ้ือผลิตภณัฑพ์ีเจน้ประเภทผา้เช็ดท าความ

สะอาดผิว และแผ่นซบัน ้านม น ้ายาท าความสะอาด

จุกนมและขวดนม  จาก PIT  

106.2 96.8 101.1 บริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ของ PIT แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการซ้ือขาย

ตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง เง่ือนไขการช าระเงินเป็นเง่ือนไข

เดียวกนักบัท่ีใชก้บับริษัทอื่นท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั 
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ผูข้าย /  

ผูใ้หบ้ริการ 

ผูซ้ื้อ /  

ผูร้บับริการ 

ลกัษณะรายการ / เง่ือนไขท่ีส าคญั 

มูลค่าของรายการ  

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2561 2560 2559 

  YMP  บริษัทฯ บริษัทฯ ซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทพลาสติกจาก YMP เช่น 

กล่องและฝาปิดพลาสติก ตลบัใส่แป้ง หวีส าหรบัยอ้ม

สีผม หวัป๊ัมและหวัฉีดกระบอกน ้า  

4.6 5.3 4.7 สินคา้ท่ีบริษัทฯ ซ้ือจาก YMP เป็นราคาและเง่ือนไขการช าระเงิน

ตามปกติทางธุรกิจ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการซ้ือขาย

ตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง เง่ือนไขการช าระเงินเป็นเง่ือนไข

เดียวกนักบัท่ีใชก้บับริษัทอื่นท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั 

คุณสุเมธ  

เลอสุมิตรกุล 

บริษัทฯ บริษัทฯ เช่าพื้ นท่ีหอ้งชุดชั้น 18 (บางส่วน) และ 19 

อาคารบางนาคอมเพล็กซ็ ออฟฟิศ ทาวเวอร ์(อาคาร

ทศพลแลนด)์  เพื่อใชเ้ป็นส านักงาน  

4.1 4.0 4.0 เน่ืองจากพื้ นท่ีอาคารเดิมมีขนาดเล็กและไม่สามารถขยายเพิ่มเติมเพื่อ

รองรบัการขยายตวัของกิจการได ้ประกอบกบัคุณสุเมธ เลอสุมติรกุล มี

พื้ นท่ีอาคารปล่อยเช่า บริษัทฯ ขอเช่าเพื่อปรบัปรุงเป็นส านักงานแห่ง

ใหม่ ค่าเช่าเป็นราคาตลาดและสญัญาเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปของธุรกิจ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการเช่าพื้ นท่ี

ในราคาตลาด จึงมีความสมเหตุสมผล 

 บจก. 

สุเมธาพร 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ ว่าจ้างส าหรับให้บริการปรึกษาในฐานะ 

Company Advisory Director 
3.6 3.6 3.6 

เน่ืองจากเปล่ียนการวา่จา้งในนามบุคคลเป็นการว่าจา้งในรูปบริษัทฯ 

ซ่ึงมีคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล เป็นผูม้ีอ านาจในบริษัทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นคา่ท่ีปรึกษาใน

ราคาตลาดท่ีอา้งอิงได ้จึงมีความสมเหตุสมผล 
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รายการเงินปันผลรบัจากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ผูจ้า่ยเงินปันผล ลกัษณะรายการ มูลค่าของรายการ(ลา้นบาท) 

2561 2560 2559 

  TP บริษัทฯ รบัรายไดเ้งินปันผล 18.8 18.8 18.8 

  PIT 3.3 3.1 2.5 

  YMP 3.3 3.2 2.2 

รายการยอดคงคา้งระหวา่งบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

บริษัทท่ีมีรายการ 

คงคา้งระหว่างกนั 

ประเภท 

รายการ 

มูลค่าของ 

รายการ(ลา้นบาท) 

บริษัทฯ บุคคล / นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

2561 2560 2559 

บริษัทฯ TP ลูกหน้ีอ่ืน 4.2 3.0 - 

 เจา้หน้ีการคา้ 39.3 44.4 30.1 

PIT ลูกหน้ีการคา้ - 1.2 - 

ลูกหน้ีอ่ืน 0.4 - - 

เจา้หน้ีการคา้ 33.1 33.0 31.9 

YMP ลูกหน้ีอ่ืน 2.1 1.8 1.6 

เจา้หน้ีการคา้ 1.0 0.8 0.9 

 รายการค ้าประกนั  

 ไม่มี  

นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ในอนาคตบริษัทฯ คาดว่า จะมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นไปใน

ลกัษณะการท าธุรกิจการคา้ทัว่ไป และมีเง่ือนไขตามธุรกิจการคา้ปกติ ซ่ึงสามารถอา้งอิงไดก้บัเง่ือนไขทางธุรกิจประเภท

เดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ กระท ากบับุคคลภายนอก เช่น การซ้ือขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป การท าสญัญาเช่าอาคาร

ส านักงาน เป็นตน้ โดยรายการระหวา่งกนัท่ีจะเกิดขึ้ นน้ันเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท 

โดยมีการก าหนดนโยบายดา้นราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและสอบทาน

รายการระหวา่งกนัทั้งหมดใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  การท ารายการเก่ียวโยง 

การไดม้าหรือจ าหน่ายไปของทรพัยสิ์น และมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีอยา่งเครง่ครดั 
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สว่นที่ 3  

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

      13.1 งบการเงิน 

         สรุปรายงานผูส้อบบญัชี 

รายงานของผูส้อบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2561 ตรวจสอบโดยคุณชลรส สันติอัศวราภรณ์ 

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4523  จากบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี

อย่างไม่มีเง่ือนไข ว่างบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม

หลกัการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

จ ากดั(มหาชน) (บริษัทฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มุ่งพฒันา 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของบริษัท มุ่งพัฒนา 

อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ

ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดน้ันดว้ย 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัอยา่งยิ่งตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรบัเร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ

ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรบัผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบัติงานของ

ขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรบัเร่ือง

เหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธีิการตรวจสอบส าหรบัแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
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ก) การรบัรูร้ายได ้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบัญชีท่ีส าคัญยิ่งรายการหน่ึงของบริษัทฯ  เน่ืองจากจ านวนรายไดท่ี้บันทึกใน

บัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก าไรขาดทุนประจ าปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีลูกคา้จ านวนมากรายใน

หลายกลุ่มธุรกิจซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคัญเป็นพิเศษกบัการรบัรูร้ายได้

จากการขายของบริษัทฯ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องบริษัทฯโดยการท าความเขา้ใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับวงจรรายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษัทฯ ออกใหแ้ก่ลูกคา้ภายหลังวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชีและท าการวิเคราะห์

เปรียบเทียบขอ้มูลบัญชีรายไดจ้ากการขายและสอบทานใบส าคัญทัว่ไปเพ่ือตรวจหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้ นของ

รายการขาย  

ข) คดีฟ้องรอ้ง 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28.5  บริษัทฯ มีคดีฟ้องรอ้งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสญัญาจดัจ าหน่ายสินคา้ 

โดยศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาใหบ้ริษัทฯช าระเงินค่าเสียหายพรอ้มดอกเบ้ียแก่โจทก ์ซ่ึงบริษัทฯ ไดย้ืน่

ฎีกาต่อศาลฎีกา โดยในขณะน้ีคดียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

เน่ืองจากคดีความดังกล่าวยงัไม่ส้ินสุด ฝ่ายบริหารจึงจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการประเมินผลของคดีท่ีถูก

ฟ้องรอ้งน้ีเพ่ือใชใ้นการประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นจากคดีความ โดยการพิจารณาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้ นจริงเม่ือคดีดงักล่าวส้ินสุด อาจแตกต่างไปจากท่ีฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการไว ้จึงท าใหมี้ความ

เส่ียงเก่ียวกบัการรบัรูป้ระมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯ เก่ียวกบัรายละเอียดและความคืบหน้าของ

คดีฟ้องรอ้ง ตลอดจนวิธีการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องรอ้ง สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกบัดุลย

พินิจใชใ้นการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องรอ้งดังกล่าว สอบทานเอกสารโตต้อบระหว่างบริษัทฯ และท่ีปรึกษา

กฎหมายภายนอกของบริษัทฯ ส่งหนังสือยนืยนัไปยงัท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯเพ่ือใหร้ายงานรายละเอียด

ของคดีฟ้องรอ้ง สถานะของคดีความและความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับ

บริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร และไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับคดีฟ้องรอ้งในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 
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ค) ขอ้มูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานน้ัน) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมัน่

ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนน้ัน 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนน้ันมีความ

ขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรูท่ี้ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืน

แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อันเป็นสาระส าคัญ ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดังกล่าวใหผู้มี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลทราบเพ่ือใหมี้การด าเนินการแกไ้ขท่ี

เหมาะสมต่อไป  

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดแูลตอ่งบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ี

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง การ

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล่าวและการใชเ้กณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการท่ี

ด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ือง

อีกต่อไปได ้

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงาน

ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้

เป็นการรบัประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี

สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมี

ผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยั เยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่าน้ัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี

เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรูร้่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจ

ละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบักิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและสรุป

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้บัวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ

เป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หาก

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่ การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะ

แสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้ นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษัทฯ

ตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทรว่ม (กลุ่มบริษัท) เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงิน ขา้พเจา้รบัผิดชอบ

ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแต่

เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 

94                                                                          รับรองโดย นางสาวกิ่งกาญจน ์ ตยิะประเสริฐกุล  
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้

เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือ

ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงาน

ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคับหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ

เกิดขึ้ น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์

ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสาร

ดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

ชลรส สนัติอศัวราภรณ์ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4523 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพนัธ ์2562 
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สรุปรายงานทางการเงิน 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

หน่วย : ลา้นบาท 

 

  

จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16.2       1.7         6.5         0.7         29.1       3.5         

เงินลงทุนระยะสัน้ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนๆ 202.4     21.2       187.8     21.3       152.9     18.4       

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 192.2     20.1       181.5     20.6       145.0     17.5       

หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู (2.1)        (0.2)        (0.9)        (0.1)        (1.1)        (0.1)        

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 190.1     19.9       180.6     20.5       143.9     17.3       

ลกูหน้ีอ่ืน 12.3       1.3         7.2         0.8         9.0         1.1         

สินคา้คงเหลือ 84.4       8.8         81.0       9.2         81.4       9.8         

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 7.9         0.8         6.4         0.7         6.3         0.8         

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 310.9     32.6      281.7     32.0      269.7    32.5      

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 503.6     52.8       432.9     49.1       386.4     46.6       

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 24.9       2.6         24.9       2.8         24.9       3.0         

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 35.8       3.8         37.7       4.3         40.9       4.9         

56.1       5.9         77.7       8.8         77.3       9.3         

สินทรพัยไ์มม่ตีวัตน 14.3       1.5         17.0       1.9         20.2       2.4         

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3.8         0.4         3.6         0.4         4.0         0.5         

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน 5.0         0.5         5.8         0.7         6.6         0.8         

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 643.5    67.4      599.6    68.0      560.3    67.5      

รวมสินทรพัย์ 954.4    100.0    881.3    100.0    830.0    100.0    

31/12/255931/12/2560

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน

รำยกำร

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย)

31/12/2561
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บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

หน่วย : ลา้นบาท 

จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร 0.0 0.0         63.0       7.1         90.0       10.9       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 185.8     19.5       165.5     18.8       146.7     17.7       

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 73.4       7.7         78.2       8.9         62.5       7.5         

กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 34.3       3.6         16.4       1.9         26.5       3.2         

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 52.1       5.5         49.3       5.6         44.8       5.4         

เจา้หน้ีอ่ืน 26.0       2.7         21.6       2.5         12.9       1.6         

3.7         0.4         2.2         0.3         3.4         0.4         

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12.7       1.3         1.7         0.2         2.7         0.3         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 202.2    21.2      232.4    26.4      242.8    29.3      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

5.0         0.5         5.2         0.6         3.4         0.4         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.0 0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8.8         0.9         6.4         0.7         5.9         0.7         

หน้ีสินไมห่มุนเวียนอ่ืน 1.5         0.2         1.5         0.2         1.5         0.2         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 15.3      1.6        13.1      1.5        10.8      1.3        

รวมหน้ีสิน 217.5    22.8      245.5    27.9      253.6    30.6      

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนจดทะเบียน 170.3     17.8       170.3     19.3       213.5     25.7       

ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 168.4     17.6       165.3     18.8       145.8     17.5       

เงินรบัล่วงหนา้ค่าหุน้ 0.2         0.0         0.8         0.1         10.9       1.3         

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 36.6       3.8         36.0       4.1         35.3       4.3         

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 0.6         0.1         0.4         0.0         0.1         0.0         

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 17.0       1.8         17.0       1.9         15.7       1.9         

ยงัไมจ่ดัสรร 514.1     53.9       416.3     47.2       368.6     44.4       

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 736.9    77.2      635.8    72.1      576.4    69.4      

รวมหน้ีสินและส่วนชองผูถื้อหุน้ 954.4    100.0    881.3    100.0    830.0    100.0    

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึง

ก าหนดช าระภายใน 1 ปี

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ จาก

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

31/12/255931/12/2560รำยกำร

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย)

31/12/2561



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 

97                                                                          รับรองโดย นางสาวกิ่งกาญจน ์ ตยิะประเสริฐกุล  
 

 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

หน่วย : ลา้นบาท 

  

จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ จ  ำนวน รอ้ยละ

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 878.7    94.4      795.4    97.4      704.0    97.4      

รายไดอ่ื้น

รายไดค้่านายหนา้ 12.2      1.3        10.5      1.3        9.7        1.3        

เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 6.6        0.7        6.3        0.8        4.7        0.6        

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 28.3      3.0        0.0        0.0        0.0        0.0        

อ่ืนๆ 4.8        0.5        4.2        0.5        4.5        0.6        

รวมรำยได้ 930.6    100.0   816.4    100.0   722.9   100.0   

ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน

ตน้ทุนขาย 406.4    43.7      380.7    46.6      336.3    46.5      

ค่าใชจ้่ายในการขาย 319.0    34.3      241.3    29.6      206.3    28.5      

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 156.0    16.8      179.0    21.9      165.2    22.9      

รวมค่ำใชจ้่ำย 881.4    94.7     801.0    98.1     707.8   97.9     

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงินและภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 49.2      5.3        15.5      1.9        15.1      2.1        

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 90.0      9.7        66.6      8.2        67.1      9.3        

ก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 139.2    15.0      82.1      10.1      82.2      11.4      

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 1.3        0.1        2.0        0.2        2.8        0.4        

ก ำไรก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 137.9    14.8      80.1      9.8        79.4      11.0      

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8.8        0.9        1.5        0.2        1.6        0.2        

ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 129.1    13.9     78.6      9.6       77.8     10.8     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี 127.7   13.7     77.3     9.5       77.8     10.8     

ก ำไรสุทธิต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุน้) 0.77      0.49      0.56     

ก ำไรสุทธิต่อหุน้ปรบัลด (บำทต่อหุน้) 0.77      0.47      0.52     

รำยกำร ปี 2561

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย)

ปี 2559ปี 2560
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บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรสุทธิก่อนภาษี 137.9          80.1            79.4            

ปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 13.8            14.0            12.6            

โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 1.2              (0.2)             (0.4)             

ค่าเผ่ือลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (0.9)             (1.9)             1.4              

ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 0.0 (0.1)             0.1              

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรพัยสิ์น (0.7)             0.0 (0.6)             

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน (28.3)           0.0 0.0

โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 0.0 (0.4)             (1.2)             

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.6              0.6              0.6              

รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 0.2              0.3              0.1              

เงินปันผลรบัจากการลงทุนในบริษัทอ่ืน (6.6)             (6.3)             (4.7)             

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (90.0)           (66.6)           (67.1)           

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 1.3              2.0              2.8              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 29.5            21.5            23.0            

สินทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (15.7)           (34.8)           (14.1)           

สินคา้คงเหลือ (2.6)             2.4              11.7            

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน (1.5)             (0.2)             3.9              

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน 0.0 0.1              0.0

หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20.3            18.9            (13.9)           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8.4              (0.2)             0.7              

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย (0.3)             0.0 0.0

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 38.1            7.7              11.3            

จ่ายดอกเบ้ีย (1.3)             (2.0)             (2.6)             

จ่ายภาษีเงินได้ (6.1)             (2.0)             (0.7)             

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 30.7            3.7              8.0              

รำยกำร

งบตรวจสอบ

(แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่นไดเ้สีย)
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บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

หน่วย : ลา้นบาท 

   

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 18.8            18.8            18.8            

เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 6.6              6.3              4.7              

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวร 0.8 0.0 0.8              

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 49.9 0.0 0.0

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรพัยถ์าวร (4.2)             (2.5)             (25.0)           

เงินลงทุนระยะสัน้เพิ่มข้ึน 0.0 0.0 0.00

สินทรพัยไ์มม่ตีวัตนเพิ่มข้ึน (0.3)             0.3              (0.1)             

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน 71.6            22.9            (0.8)            

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคารเพิ่มข้ึน(ลดลง) (63.0)           (27.0)           30.0            

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2.8)             (4.0)             (3.3)             

เงินสดรบัจากการเพิ่มทุน 2.3              8.5              1.6              

เงินรบัล่วงหนา้ค่าหุน้เพิ่มข้ึน 0.8              1.5              11.4            

เงินปันผลจ่าย (29.9)           (28.2)           (21.6)           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (92.6)          (49.2)          18.1            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ 9.7              (22.6)          25.3            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 6.5              29.1            3.8              

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 16.2            6.5              29.1            

รำยกำร

งบตรวจสอบ

(แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่นไดเ้สีย)
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ขอ้มูลส าคญัทางการเงิน 3 ปี 
อตัรารอ้ยละ 

ของการเติบโต 

รายการ หน่วย 2561 2560 2559 2561 2560 

งบก าไรขาดทุน (วิธีสว่นไดเ้สยี) (ลา้นบาท)  

รายไดจ้ากการขาย  878.7 795.4 704.0 10 13.0 

รายไดร้วม  930.6 816.4 722.9 14 12.9 

ก าไรขั้นตน้  472.3 414.7 367.7 14 12.8 

ก าไรก่อนสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัรว่ม คา่ใชจ้า่ยทางการเงินและภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล 

 49.2 15.5 15.1 217 2.6 

ตน้ทุนทางการเงิน  1.3 2.0 2.8 (35) (28.6) 

ก าไรสุทธิก่อนหกัภาษีเงินได ้  47.9 13.5 12.3 255 9.8 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้  8.8 1.5 1.6 478 (6.3) 

ก าไรสุทธิก่อนสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัรว่ม 

 39.1 12.0 10.7 226 12.1 

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม  90.0 66.6 67.1 35 (0.7) 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี  129.1 78.6 77.8 64 1.0 

ก าไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี  127.7 77.3 77.8 65 (0.6) 

งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีสว่นไดเ้สีย) (ลา้นบาท)  

สินทรพัยร์วม  954.4 881.3 828.8 8 6.2 

หน้ีสินรวม  217.5 245.5 252.3 (11) (3.2) 

สว่นของผูถื้อหุน้  736.9 635.8 576.4 16 10.3 

หน้ีสินสถาบนัการเงิน  8.7 70.3 96.8 (88) (27.4) 
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ขอ้มูลส าคญัทางการเงิน 3 ปี 
อตัรารอ้ยละ 

ของการเติบโต 

รายการ หน่วย 2561 2560 2559 2561 2560 

ขอ้มูลที่เก่ียวกบัหุน้สามญั    

จ  านวนหุน้ทุนท่ีออกและช าระแลว้ (พนัหุน้) 168,433 165,259 145,832 1.9 13.3 

มูลค่าตามบญัชีตอ่หุน้ (บาท) 4.37 3.85 3.95 13.7 (2.7) 

มูลค่าตามที่ตราไวต้อ่หุน้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (วิธีสว่นไดเ้สีย) (บาท) 0.77 0.49 0.56 63.8 (9.6) 

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (วิธีเฉพาะกิจการ) (บาท) 0.35 0.18 0.20 94.4 (10.0) 

เงินปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท) 0.18 0.18 0.15 0.0 20.0 

อตัราสว่นทางการเงิน   

อตัราก าไรขั้นตน้ (รอ้ยละ) 53.75 52.14 52.23 3.1 (0.2) 

อตัราก าไรสุทธิ (วิธีสว่นไดเ้สยี) (รอ้ยละ) 14.53 9.72 11.05 49.5 (12.1) 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (วิธีสว่นไดเ้สีย) (รอ้ยละ) 23.2 35.9 29.5 (35.5) 29.2 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (วิธีเฉพาะกิจการ) (รอ้ยละ) 51.6 91.7 73.2 (43.8) 25.4 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (รอ้ยละ) 13.5 8.9 9.4 51.8 (5.0) 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) 17.5 12.2 13.5 41.9 (8.4) 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.54 1.21 1.10 26.8 9.2 

ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 84 80 74 5 8.1 

ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย  (วนั) 79 84 101 (6.0) (16.8) 

อตัราสว่นหน้ีสินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.3 0.4 0.4 (23.5) (12.2) 

อตัราสว่นหน้ีสินสถาบนัการเงินตอ่สว่น 

ของผูถื้อหุน้ 
(เท่า) 0 0.1 0.2 (89.3) (34.1) 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

1. ภาพรวมของธุรกิจของบริษทัฯ และบริษัทรว่ม 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑสิ์นคา้อุปโภคบริโภค มี

ความเช่ียวชาญในดา้นการตลาด โดยจะบริหารแบรนดห์รือตราสินคา้ท่ีบริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั และ

รกัษาใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหค้งความนิยมในแบรนดอ์ยา่งต่อเน่ืองผ่าน กิจกรรมทางการตลาดท่ีบริษัทฯ ไดก้ าหนดไว ้

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัมีความช านาญในดา้นการจดัจ าหน่าย โดยมีเครือขา่ยช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีครอบคลุมทัว่

ประเทศไทย ทั้งรา้นคา้สมยัใหม่หรือโมเดิรน์เทรด รา้นคา้แบบดั้งเดิม และผ่านรถขายเงินสด รวมถึงช่องทางการจดั

จ าหน่ายอ่ืนๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง และ E-commerce เป็นตน้ 

ทั้งน้ี สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีบริษัทฯ ด าเนินการจดัจ าหน่ายหรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ัน แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก 

ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้ส าหรบัแม่และเด็ก (Baby and Mom) กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) กลุ่มสินคา้

ของใชป้ระจ าวนัและของใชใ้นครวัเรือน (Personal Care and Household) และกลุ่มสินคา้ส าหรบัผูสู้งอายุ (Senior)  

2. ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทร่วมมีรายไดร้วมจ านวน 949.4 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนหน้า 114.1 ลา้นบาท

หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 13.7  มีก าไรสุทธิจ านวน 127.7 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าจ านวน 50.4 ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 65.2 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ดงัน้ี 

รายได ้

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ทั้งส้ินในปี 2561 จ านวน 878.7 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนหน้าจ านวน 

83.3 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 10.5 โดยเป็นการเพ่ิมขึ้ นของรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับแม่และเด็ก

จ านวน 71 ลา้นบาท และจากการจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้ น 12.3 ลา้นบาท  

บริษัทฯ มีรายไดอ่ื้นในปี 2561 จ านวน 51.9 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนหน้า จ านวน 30.8 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมขึ้ นในอัตรารอ้ยละ 146.2 โดยเพ่ิมขึ้ นจากก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 28.3 ลา้นบาท  

รายไดค้่านายหน้าเพ่ิมขึ้ น 1.6 ลา้นบาท   และรายไดอ่ื้นๆ  0.9 ลา้นบาท  

รายไดอ่ื้นๆ 
2561 

(ลา้นบาท) 

2560 

(ลา้นบาท) 

เปล่ียนแปลง  

(+/-) 

   รายไดค้่านายหน้า 12.2 10.6 1.6 

   เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัทอ่ืนอ่ืน 6.5 6.3 0.2 

   ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

เพ่ือ 

28.3 - 28.3 

   รายไดอ่ื้นๆ 4.9 4.2 0.7 

รวมรายไดอ่ื้นๆ 51.9 21.1 30.8 
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อัตราก าไรขั้นตน้ในปี 2561 เท่ากับรอ้ยละ 53.8 เพ่ิมขึ้ นจากปีกอนหน้า (รอ้ยละ 52.1) เน่ืองจากอัตราก าไร

ขั้นตน้ท่ีเพ่ิมขึ้ นในกลุ่มผลิตภัณฑส์ าหรบัแม่และเด็ก  มีการปรบัโครงสรา้งราคาใหเ้หมาะสม และจากการบริหารตน้ทุน

ท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยมีการคดัเลือกและต่อรองราคาจากผูผ้ลิตสินคา้ (Supplier)         

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมประจ าปี 2561 มีจ านวน 90 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นเท่ากบั 23.4 ลา้นบาท

จากปีก่อนหน้า หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 35.1 เน่ืองจากผลประกอบการทั้งยอดขายและก าไรสุทธิของบริษัทร่วมดีขึ้ นจากปี

ก่อน 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายในปี 2561 มีจ านวนเท่ากบั 319 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อยอดขายรอ้ยละ 36.3 เพ่ิมขึ้ น

จากปีก่อนหน้า 77.6 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 32.2 โดยค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้ นมาจากการเพ่ิมจ านวนบุคลากร และ

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขายและการน าสินคา้ใหม่ท่ีบริษัทฯ รบัเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายไปวางจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ 

เพ่ิมมากขึ้ น นอกจากน้ีในปี 2561 ยงัมีการจดัประเภทรายการใหม่ส าหรบัรายการท่ีเป็นค่าใชจ้่ายในการบริหารท่ีมี

ลกัษณะเป็นค่าใชจ้า่ยในการขายท่ีรวมอยูใ่นค่าใชจ้า่ยในการบริหารไปเป็นค่าใชจ้า่ยในการขาย 

ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2561 มีจ านวนเท่ากับ 156 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายรอ้ยละ 

17.8  ลดลงจากปีก่อนหน้า 23.0 ลา้นบาท  หรือลดลงรอ้ยละ 12.8 โดยสาเหตุหลกัมาจากการจดัประเภทรายการ

ใหม่ส าหรบัรายการท่ีเก่ียวกบัการขายดงัท่ีกล่าวในวรรคก่อน   

ค่าใชจ้า่ยทางการเงินในปี 2561 มีจ านวนเท่ากบั 1.3 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 0.7 ลา้นบาทหรือลดลงรอ้ยละ 

35.1 เน่ืองจากการจา่ยคืนเงินกูย้มืระยะสั้นใหก้บัสถาบนัการเงิน   

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดใ้นปี 2561 มีจ านวนเท่ากบั 8.8 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนหน้าจ านวน 7.3 ลา้นบาท จาก

การท่ีบริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้ น  

ก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานก่อนส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมในปี 2561 จ านวนเท่ากบั 49.3 ลา้นบาท คิด

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.6 ต่อยอดขาย หรือรอ้ยละ 5.3 ต่อรายไดร้วม เพ่ิมขึ้ น 33.8 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า ซ่ึงเม่ือรวมส่วน

แบ่งก าไรจากเงินลุงทุนโดยวิธีส่วนไดเ้สียจากบริษัทร่วมแลว้ บริษัทมีก าไรสุทธิเท่ากับ 129.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

อตัราส่วนก าไรต่อยอดขายรอ้ยละ 14.7 หรือรอ้ยละ 13.9  ต่อรายไดร้วม เพ่ิมขึ้ นเท่ากบั 50.6 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นผลขาดทุนท่ีเกิดจากการประมาณการผลประโยชน์

พนักงานตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยของบริษัทฯ และบริษัทร่วมซ่ึงแสดงไว ้เป็นสุทธิหลังหกัภาษีเงินได ้จ านวน

เท่ากบั 1.5 ลา้นบาท ท าใหมี้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปีเท่ากบั 127.7 ลา้นบาท 
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3. ฐานะการเงิน (แสดงเงินลงทุนโดยวธีิส่วนไดเ้สีย) 

สินทรพัย ์

บริษัทฯมีสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวนทั้งส้ิน 954.4 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนจ านวน 

73.1 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 8.3 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงรายการท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) การเพ่ิมขึ้ นของเงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน  9.6 ลา้นบาท มาจากเงินสดจากการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้ น 

2) การเพ่ิมขึ้ นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 14.6 ลา้นบาท มาจากยอดขายท่ีเพ่ิมสูงขึ้ น และการ

เพ่ิมขึ้ นของจ านวนรา้นคา้ระหวา่งปี  

3) การเพ่ิมขึ้ นของสินคา้คงเหลือจ านวน 2.6 ลา้นบาท โดยมีสินคา้ระหว่างทางเพ่ิมขึ้ น 4.7  ลา้นบาท สินคา้

ส าเร็จรูปเพ่ิมขึ้ น 2.9 ลา้นบาท  และลดลงในสินคา้ระหวา่งบรรจุ และภาชนะบรรจุและหีบห่อ 4.8 ลา้นบาท 

และ 0.2 ลา้นบาท ตามล าดบั  

4) การเพ่ิมขึ้ นของสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนจ านวน  44 ลา้นบาท โดยเป็นการเพ่ิมขึ้ นจากการรบัรูส้่วนแบ่งก าไร

หลังจ่ายเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 70.6 ลา้นบาท  และมีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนลดลง 

21.6 ลา้นบาท เกิดจากการจ าหน่ายสินทรพัยด์งักล่าว  มีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ลดลง 2.6 ลา้นบาท ท่ีเกิดจาก

ค่าตัดจ าหน่ายตามอายุการใชง้าน และมีอาคารและอุปกรณ์ลดลงจากปีก่อนจ านวน 1.9 ลา้นบาท  โดยมูล

ค่าท่ีลดลงเกิดจากการเส่ือมค่าของทรพัยสิ์นตามการใชง้านจ านวน  
 

หน้ีสิน 

บริษัทฯมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 217.5 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 28 ลา้นบาทหรือ

ลดลงรอ้ยละ 11.4  โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงหลกัๆดงัน้ี 

1) การลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 63 ลา้นบาทเกิดจากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมมีผลท าให ้ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีภาระหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  

2) การเพ่ิมขึ้ นของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20.3 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการซ้ือสินคา้เพ่ิมมากขึ้ นซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการขายท่ีเติบโตขึ้ น 

3) การเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 11.1 ลา้นบาท จากรายไดร้บัล่วงหน้า และภาษีเงินไดค้า้งจา่ย  

4) การเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสินไม่หมุนเวียน  2.2  ลา้นบาท จากการเพ่ิมขึ้ นของส ารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว

ของพนักงาน  
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  มีจ านวน 736.9 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อน 101.1 ลา้นบาท 

โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรสุทธิเพ่ิมขั้น 127.7 ลา้นบาท และการเพ่ิมขึ้ นของส่วนทุนท่ีมีการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ี

เกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธ์ิซ้ือหุน้สามญั และการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของพนักงาน (ESOP)  3.3 

ลา้นบาท และลดลงจากการจา่ยเงินปันผลจ านวน 29.9 ลา้นบาท  
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สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี  2561 จ านวน 9.6 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อน 

32.2 ลา้นบาท มีสภาพคล่องหรือเงินสดสุทธิในการด าเนินงานของบริษัทยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

เงินสดสุทธิท่ีไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงานเป็นบวก จ านวน 30.7 ลา้นบาท เน่ืองมาจากสาเหตุหลกัไดแ้ก่ ก าไรจาก

การด าเงินงาน 29.5 ลา้นบาท การจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 20.3 ลา้นบาท และการเพ่ิมขึ้ นของ

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 8.3 ลา้นบาท ในขณะท่ีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมขึ้ น 15.7 ลา้นบาท จา่ยช าระภาษี 6.1 ลา้น

บาท 

เงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเป็นบวก จ านวน71.5 ลา้นบาท เน่ืองมาจากจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือ

การลงทุน 49.9 ลา้นบาท และรบัเงินปันผล 25.3 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายช าระเงินเพ่ือซ้ือสินทรพัยถ์าวร 4.2 

ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจากการใชไ้ปกิจกรรมจดัหาเงินติดลบ 92.5 ลา้นบาท เน่ืองมาจากสาเหตุหลกัคือ การช าระหน้ีเงินกู ้

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 63 ลา้นบาท  และจา่ยเงินปันผล 29.9 ลา้น 
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ส่วนที่ 4 

การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 บริษัทฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับน้ีแลว้ดว้ยความระมัดระวงั บริษัทฯ ขอ

รับรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรต้องแจง้ใน

สาระส าคญั นอกจากน้ีบริษัทขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทฯ ได้จัดใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น

สาระส าคญัทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษัทฯ 

ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกุล เป็นผูล้งลายมือก ากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หาก

เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกุล ก ากบัไว ้บริษัทฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษัทฯ ได้

รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ช่ือ         ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต์            กรรมการ ______________________ 

2. นางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม           กรรมการ ______________________ 

 ช่ือ       ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูร้บัมอบอ านาจ นางสาวก่ิงกาญจน์  ติยะประเสริฐกุล  เลขานุการบริษัท ______________________ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดประวติักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการ 

นายสุเมธ เลอสุมิตรกลุ    ประธานคณะกรรมการบรษิทั        

อายุ  68  ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาโท  สาขาบริหารการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวติัการฝึกอบรม 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 หลกัสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 14/2014 

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 15/2012  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

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

 หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC รุ่น 16/2013) 

 หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG รุ่น 5/2013) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP รุ่น 107/2008) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 69/2008) 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ   54.96% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร คู่สมรสของนางสุรียพ์ร  อนุวตัรอุดม และบิดานายเมธิน เลอสุมติรกุล 

ความสมัพนัธก์บับริษัทฯ 

 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      ไม่เป็น 

 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  ไม่มี 

 มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั      มี 

ประสบการณท์ างาน 

บริษัทจดทะเบียน 

 2558 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษัท บมจ. มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

 2554 – 2558 ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

 2551 – 2554 กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บมจ. มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล 
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กิจการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2558 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั 

 2558 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บริษัท พีเจน้ อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 2533 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพีเจน้ จ ากดั 

 2524 – 2551 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั มุ่งพฒันา มารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท  ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุม ปี 2561 การประชุมผูถื้อหุน้     1 / 1    ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการบริษทั  4 / 4    ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการบริหาร  6/7 ครั้ง 
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นางละเอียด ว่องวงศภ์พ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

อายุ  74  ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (ดา้นบญัชีและการเงิน) Golden Gate University, California, USA 

 ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (CPA) เลขท่ี 5834 

ประวติัการฝึกอบรม 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Joint IOD Director Briefing 1/2018 “Burning Issues Directors Need to Hear in the Year of the Dog” เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2561 

 National Directors Conference 2018 “Rising Above Distrutions: A Call for Action” เมื่อวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 

 IOD Director Briefing 1/2018 เมื่อวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561 

 Audit Committee Forum “Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in the Age of Distruption” เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 

 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP รุ่น 27/2017) 

 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่น 5/2016) 

 หลกัสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) 

 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 22/2008) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 51/2004) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 23/2004) 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภย์ 

 หลกัสูตร การจดัท างบกระแสเงินสดเชิงปฏบิติัการ (Workshop) (รุ่นท่ี 2/61) 

 หลกัสูตร กา้วทนัมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีจะน ามาใชใ้นปี 2562 และ 2563 (รุ่นท่ี 2/61) 

 หลกัสูตร การรวมธุรกจิและการจดัท างบการเงินรวมขัน้สูงเชิงปฏบิติัการ (Workshop) 

 หลกัสูตร TFRS ทุกฉบบัปี 2561 (รุ่นท่ี 1/61) หลกัสูตรท่ี 7 

 หลกัสูตร การปฏบิติังานสอบบญัชีอยา่งมีคุณภาพ 

 สมัมนา เร่ืองสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัประเด็นในการปฏบิติัเร่ืองท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์และตน้ทุนการกูย้มื 

 หลกัสูตร Integrated Report (รุ่น 2/60) 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ   0.01% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร ไม่มี 

ความสมัพนัธก์บับริษัท 

 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      ไม่เป็น 
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 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  ไม่มี 

 มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั      ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 

บริษัทจดทะเบียน 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) 

2548 – 2555 กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

2541 – 2547 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ไทยน๊อคซ ์สแตนเลส จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท น ้าตาล เอราวณั จ ากดั 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ TPN Singapore Pte 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท ฐาปนินทร ์จ ากดั 

2552 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท กรีน อาวี จ ากดั 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท   ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุม ปี 2561 การประชุมผูถื้อหุน้       0 / 1  ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการบริษทั   4 / 4  ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   5 / 5  ครั้ง 

   การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 1 / 1 ครั้ง 
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นายมานิต เจยีรดิฐ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  

อายุ  70  ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมสูงสุด) ดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละบญัชี Claremont Men’s College (now Claremont McKenna College), 

Claremont, California, USA 

ประวติัการฝึกอบรม 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) 

 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 36/2011) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 187/2014) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 87/2011) 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ   ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร ไม่มี 

ความสมัพนัธก์บับริษัท 

 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      ไม่เป็น 

 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  ไม่มี 

 มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั      ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 

บริษัทจดทะเบียน 

2558 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารตัน์ 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

2542 – 2551 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารไทยธนาคาร (ปัจจุบนั ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ไลเซนสท์ูคิว จ ากดั (License 2Q Company Limited) 

2547 – 2552 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน บีที จ ากดั 
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 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท   ไม่มี 

 การเขา้ร่วมประชุม ปี 2561 การประชุมผูถื้อหุน้      1 / 1  ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการบริษทั   4 / 4  ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   5 / 5 ครั้ง 

   การประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 1 / 1 ครั้ง 
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นายเทวญั อทุยัวฒัน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

อายุ 58  ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาการบริหารการพฒันาสงัคม (เกียรตินิยม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

 ปริญญาโท สาขาการจดัการภาครฐัและเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ 

 ปริญญาโท สาขารฐักิจ University of Texas, USA  

 ปริญญาโท สาขาการบริหารงานภาครฐั Midwestern State University, Wichita Falls, Texas, USA 

 ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการฝึกอบรม 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสูตร CG for Executives (CGE รุ่น 6/2016) 

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

 หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP รุ่น 3/2016)  

 หลกัสูตร IOD Chartered Director Class (CDC รุ่น 9/2015)  

 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 43/2013) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 181/2013) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 72/2008) 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส. รุ่น 19/2015) 

สถาบนัอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม 

 หลกัสูตรการอบรมผูป้ระนอมขอ้พิพาท (2016 – 2017) 

คณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 หลกัสูตร ASEAN Business and Investment Training Course (2017) 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ    ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร  ไม่มี 

ความสมัพนัธก์บับริษัท 

 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  ไม่เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      เป็น 

 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  ไม่มี 

 มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั      ไม่มี 
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ประสบการณท์ างาน 

บริษัทจดทะเบียน 

2558 – ปัจจุบนั  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ซงัออนอเร่ (กรุงเทพ) จ ากดั 

2546 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากฎหมาย ส านักกฎหมายไทยลีเกิล 

2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สุขจิต จ ากดั 

2544 – 2545 ผูอ้ านวยการฝ่ายรฐักิจ บริษัท ฟอรด์ โอเปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2540 – 2542 ผูอ้ านวยการฝ่ายกฎหมาย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

2538 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สุรินทร ์ออมยา่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 2525 – 2539 ทนายความและท่ีปรึกษากฎหมาย ส านักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท  ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุม ปี 2561 การประชุมผูถื้อหุน้      1 / 1  ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการบริษทั   4 / 4  ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   5 / 5  ครั้ง 

   การประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 1 / 1 ครั้ง 
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นางสุรียพ์ร อนุวตัรอดุม  กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารรว่ม   

อายุ 68  ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาการบริหารการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวติัการฝึกอบรม 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) 

 หลกัสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG รุ่น 5/2013) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 181/2013) 

 หลกัสูตร The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 1/2011) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 69/2008) 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ   1.36% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร คู่สมรสนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล  / มารดานายเมธิน เลอสุมิตรกุล 

ความสมัพนัธก์บับริษัท 

 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      ไม่เป็น 

 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  ไม่มี 

 มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั      มี 

ประสบการณท์ างาน 

บริษัทจดทะเบียน 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารร่วม บมจ. มุ่งพฒันา อนิเตอรแ์นชชัน่แนล 

2551 – 2557 กรรมการและรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอาวุโส บมจ. มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

กิจการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั 

2526 – 2560 กรรมการ บริษัท เอลลิเกน้ท ์ฮารด์แวร ์จ ากดั 

2524 – 2551 รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท มุ่งพฒันา มารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท   ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุม ปี 2561 การประชุมผูถื้อหุน้      1 / 1  ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการบริษทั   4 / 4  ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการบริหาร   6 / 7 ครั้ง 

    การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  4 / 4 ครั้ง 
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นางสาวสุวรรณา โชคดีอนนัต ์  กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

อายุ 50  ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA Executive) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP รุ่น 15/2015) 

 หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 96/2012) 

 หลกัสูตร Successful Formulation & Execution Strategy (SFE รุ่น 13/2011) 

 หลกัสูตร The Board's Role in Mergers & Acquisitions (M&A รุ่น 1/2011) 

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

 หลกัสูตรการจดัท า Business Process และ SOP (2012) 

Narit & Associates Limited 

 หลกัสูตร Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013) 

สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตร Conflict Resolutions Management (2017) 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ      0.38% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร    ไม่มี 

ความสมัพนัธก์บับริษัท 

 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      ไม่เป็น 

 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  ไม่มี 

 มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั      ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 

บริษัทจดทะเบียน 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บมจ. มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล 
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2555 – 2558 กรรมการและรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอาวุโสฝ่ายปฏบิติัการ บมจ. มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

2554 – 2555 รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารงานขายและการตลาด บมจ. มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

กิจการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท พีเจน้อินดสัทรีส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2552 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท Maxus ประเทศไทย (Group M Thailand)  

2549 – 2552 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ Branded Business บริษัท มาลี เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 

2546 – 2548 AVP Channel Development บริษัท เนสทเ์ล่ (ไทย) จ ากดั 

2544 – 2545 Senior Manager National Distributor Development (FoodServices Business Unit) บริษัท เนสทเ์ล่ (ไทย) จ ากดั  

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท   ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุม ปี 2561 การประชุมผูถื้อหุน้      1 / 1  ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการบริษทั   4 / 4  ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการบริหาร   7 / 7 ครั้ง 

   การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  4 / 4 ครั้ง 

   การประชุมคณะอนุกรรมการคุณค่าร่วมในสงัคม 4 / 4 ครั้ง 
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นายเมธิน เลอสุมิตรกลุ กรรมการ     

อายุ 42  ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาโท International Business, Aston Business School, UK 

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวติัการฝึกอบรม 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP รุ่น 3/2013) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 122/2015) 

Thai Chamber of Commerce (NTCC) 

 หลกัสูตร Transforming Mindsets for Executive Leadership – Boost Accountability, Engagement and Collaboration in Your Team, Netherlands 

(2014) 

Narit & Associates Limited 

 หลกัสูตร Commercial Contracts Drafting, Risk Management and Tax Aspects (2013) 

Ideal Forum Company Limited 

 Investment Laws in Myanmar 2015 

สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตร Conflict Resolutions Management (2017) 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ   4.70% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร บุตรนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม 

ความสมัพนัธก์บับริษัท 

 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      ไม่เป็น 

 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  ไม่มี 

 มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั      มี 

ประสบการณท์ างาน 

บริษัทจดทะเบียน 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ / ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด บมจ.มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล  



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 

120                                                                          รับรองโดย นางสาวกิง่กาญจน์  ตยิะประเสริฐกุล  
 

2559 –2560 กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด บมจ.มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

2556 – 2559 กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ.มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

2554 – 2556 ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด บมจ.มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล) 

2553 – 2554 ผูช่้วยรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บมจ.มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

2545 – 2551 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด / ผูจ้ดัการกลุ่มผลิตภณัฑ ์/ ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์บมจ.มุ่งพฒันาอินเตอรแ์นชชัน่แนล 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท   ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุม ปี 2561 การประชุมผูถื้อหุน้      1 / 1  ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการบริษทั   4 / 4  ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการบริหาร   7 / 7 ครั้ง 

   การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  4 / 4 ครั้ง 

   การประชุมคณะอนุกรรมการคุณค่าร่วมในสงัคม 4 / 4 ครั้ง 
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นางสาวก่ิงกาญจน ์ติยะประเสริฐกุล เลขานุการบริษทั 

อายุ 44 ปี 

ประวติัการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาการบญัชีเพื่อการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ   ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร ไม่มี 

ความสมัพนัธก์บับริษัท 

 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  เป็น 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      ไม่เป็น 

 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  ไม่มี 

 มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั      ไมมี่ 

 

ประสบการณก์ารท างาน 

2560 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษัท และประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ. มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล 

2558 – 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี บริษัท ลอรีอลั ประเทศไทย จ ากดั 

2545 – 2558 ผูจ้ดัการแผนกบญัชีและการเงินอาวโุส บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนดส์ ประเทศไทย จ ากดั 

2545 – 2548 ผูจ้ดัการแผนกบญัชีบริหาร บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนดส์ ประเทศไทย จ ากดั 

2542 – 2545 Credit Control Supervisor บริษัท สยามฟารม์าซติูคอล จ ากดั 

2539 -  2542 ผูต้รวจสอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย จ ากดั 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท   ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุม ปี 2561 การประชุมผูถื้อหุน้      n/a  ครั้ง 

    การประชุมคณะกรรมการบริหาร   7 / 7 ครั้ง 

   การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  4 / 4 ครั้ง 
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   การประชุมคณะอนุกรรมการคุณค่าร่วมในสงัคม 4 / 4 ครั้ง 

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 หรือลม้ละลาย  

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 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบติังาน

ของบริษัท (Compliance)  

 

นางภวดี  อุดมศรีธนกร  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อายุ 49 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 ์

2561 Final Countdown to TFRS9 Focus Group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง 

เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบติัในช่วงการเปล่ียนแปลง    

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 
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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) 

2561 PwC Forensics Seminar on ISO 37001: How PwC's Fraud Risk Management Framework  

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

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2561 Update COSO Enterprise Risk Mnagement 

2560 ความรบัผิดทางอาญาของกรรมการและผูแ้ทนนิติบุคคล 

2560 RIC Discussion ครั้งท่ี 1/2560 ประเด็นปัญหาในทางปฏิบติัของระบบการบริหารความเส่ียงและ

การควบคุมภายใน 

In-House Training  

2561  Effective Meeting & Conflict Management 

2561  Finance for Finance 

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  
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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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เอกสำรแนบ 4  รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยสิ์น

รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยสิ์น

ชือ่ สถานท่ีตั้ง ลักษณะทรพัยสิ์น พ้ืนท่ี มูลคา่ตามบญัช ีณ

 วนัท่ี 31 ธันวาคม

 2561

ราคาประเมิน วนัท่ีในรายงาน ผูป้ระเมิน ภาระผูกพนั

ท่ีดินบางนาการเ์ดน้ โครงการบางนาการเ์ดน้ บางบ่อ 

สมุทรปราการ

ท่ีดินเปล่า 2 ไร่       13,200,000    12,800,000  16 พฤศจกิายน 

2559

บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) 

จ ากดั/ นาย สุภทัทะ  เหลืองมหามงคล

ไมม่ี

ท่ีดินนาวินปารค์ โครงการ นาวินปารค์ คลองหลวง 

ปทุมธานี

ท่ีดินเปล่า 2 ไร่         3,600,000      3,600,000  16 พฤศจกิายน 

2559

บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) 

จ ากดั/ นาย สุภทัทะ  เหลืองมหามงคล

ไมม่ี

ท่ีดินเลคไซต ์วิลล่า รีสอรต์ โครงการเลคไซต ์วิลล่า รีสอรต์ บาง

ปะกง ฉะเชงิเทรา

ท่ีดินเปล่า 1 ไร่ 54 ตร.วา         7,700,000      7,700,000  16 พฤศจกิายน 

2559

บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) 

จ ากดั/ นาย สุภทัทะ  เหลืองมหามงคล

ไมม่ี

อาคารพาณิชยม์โนรมย์ โครงการมโนรมย ์คลองเตย 

กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ 117 ตร.วา       28,013,105    75,300,000  24 พฤษภาคม 

2559

บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) 

จ ากดั/ นายชยัทตั  นรินทรกุล ณ อยุธยา

ท าสญัญาจะซ้ือจะ

ขายในปี 2561

อาคารพาณิชยโ์ชคดีพลาซ่า โครงการโชคดีพลาซ่า บางบ่อ 

สมุทรปราการ

อาคารพาณิชย์ 41.4 ตร.วา         3,599,999      3,600,000  16 พฤศจกิายน 

2559

บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) 

จ ากดั/ นาย สุภทัทะ  เหลืองมหามงคล

ไมม่ี
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