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รับรองโดย นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ  

 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
 
1.1.1 วิสัยทัศน์ 

มุง่พฒันาสูค่วามเป็นเลศิในด้านสนิค้าและบริการ ภายใต้คณุธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นกัลงทนุและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคูค้่า 

1.12 พันธกิจ 

1. มุง่เป็นองค์กรที่มีผลก าไรโดดเดน่และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค คูค้่า และนกัลงทนุ 

2. มุง่เป็นองค์กรที่จะให้ความส าคญักบับคุลากร เน้นการพฒันาทกัษะ องค์ความรู้ และคณุภาพชีวิตของพนกังาน 

3. มุง่เป็นองค์กรที่ให้ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคู่ค้าและเติบโตควบคูก่นัไปในระยะยาว 

4. มุง่เป็นองค์กรที่เน้นย า้จริยธรรม คณุธรรมในการด าเนินธุรกิจและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

5. มุง่เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการจดัจ าหนา่ยสนิค้า 

1.1.3 คุณค่า  

1. เรามุ่งมั่นในการท างาน รักษาสญัญา พร้อมและยอมรับในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลงานท่ีเป็นเลศิอยา่งตอ่เนื่องทัง้ในด้านคณุภาพของผลงานและบคุลากร  

2. เรามุ่งเน้นให้ความส าคัญในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว เรา
ให้บริการกบัคูค้่าของเราด้วยบคุลากรที่มีความเช่ียวชาญและช านาญการเพื่อสร้างแนวคิดหรือผลติสิง่ใหม่ๆ  
ที่สามารถแขง่ขนัในตลาดได้ รวมถึงการบริหารงานโดยเน้นหลกัจริยธรรมและคณุธรรมในการด าเนินธุรกิจ
และรับผิดชอบตอ่สงัคม  

3. เรามุ่งเน้นการสร้างวฒันธรรมองค์กร โดยยดึหลกัความสามคัคีและสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัมีสว่นร่วม
ในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เรายึดมัน่ในการท างานเป็นทีมโดยมุ่งปฏิบตัิเพื่อให้บรรลุ
วิสยัทศัน์ และมุง่สร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ที่ซึง่พนกังานให้เกียรติซึง่กนัและกนั บคุลากรทกุคนจะได้รับการ
สนบัสนนุให้มีความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้มีความใฝ่รู้ และได้โอกาสในการพฒันาตนเองให้เติบโตไป
กบัองค์กร  

4. เราให้ความสนใจและยึดถือความต้องการของลกูค้าเป็นศูนย์รวมในการด าเนินธุรกิจ โดยเรามองสิ่งต่างๆ 
จากภายนอกเข้ามา สามารถเข้าใจและเห็นถึงความต้องการของลกูค้าและพร้อมอยู่เคียงข้างลกูค้าเพื่อ
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พฒันาหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการนัน้ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่สงูขึน้ได้จากความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงใจ ตรงความต้องการของลกูค้าด้วยวิธีการท่ีสร้างสรรค์และแปลกใหม่เพื่อช่วย
ลกูค้าประสบความส าเร็จในสิง่ที่ต้องการได้ด้วยคณุภาพและความพงึพอใจ 

1.1.4 กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

ด าเนินกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด โดยมุ่งเน้นสินค้าที่เก่ียวกับสุขภาพที่มีคุณภาพ มีการคัดสรรและจัด
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายที่คลอบคลมุทุกพืน้ที่มากขึน้ โดย
บริหารการจดัสง่สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคยคุใหม่ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์เพิ่มมากขึน้ กิจกรรมสง่เสริมการขายได้ถกูจดัขึน้อย่างตอ่เนื่องเพื่อกระตุ้นการชือ้ของผู้บริโภค นอกจากนี  ้บริษัทยงัใส่
ใจในการพฒันาบคุลากรของบริษัทเพื่อให้พนกังานท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเข้าใจใสใ่จในการดแูลลกูค้าและคูค้่าเพื่อ
สร้างความสมัพนัธ์ที่ยัง่ยืนตอ่ไป 

1.2 การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท มุง่พฒันา มาร์เก็ตติง้ จ ากดั) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 
29 มกราคม พ.ศ. 2524 โดยนายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ ด้วยทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจน าเข้าและจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์เคร่ืองครัวที่มีคณุภาพ ตอ่มาในปี 2531 บริษัทได้รับสทิธิในการผลติ การใช้และการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ รวมถึงการใช้
เคร่ืองหมายการค้า “พีเจ้น” (Pigeon) แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย ซึ่งพีเจ้นเป็นผลติภณัฑ์เก่ียวกบัแมแ่ละเด็กที่มีช่ือเสยีงจาก
ประเทศญ่ีปุ่ นและด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารท าให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการ
เปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัสามารถสรุปได้ดงันี ้

ปี 2524 ก่อตัง้ขึน้โดยนายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ ภายใต้ช่ือ บริษัท มุง่พฒันามาร์เก็ตติง้ จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียนน 10 
ล้านบาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ปี 2531 ได้ รับสิท ธิในการผลิต  การใช้  และการจ าหน่ายผลิตภัณ ฑ์  รวมถึ งการใช้ เค ร่ืองหมายการค้า  
“พีเจ้น” (Pigeon) แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย จากพีเจ้น คอร์ป ประเทศญ่ีปุ่ น 

ปี 2533 เข้าท าสญัญากิจการร่วมค้ากับพีเจ้น คอร์ป เพื่อจัดตัง้บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากดั (“TP”) มีจุดประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จุกนมซิลิโคน ขวดนม และชิน้สว่นพลาสติกเพื่อจ าหน่ายทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ TP มีทนุจดทะเบียนแรกเร่ิม 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจ านวน 200,000 หุ้น โดย
บริษัทถือหุ้นจ านวน 84,000 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 42 ของทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 

ปี 2535 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท มีจ านวน 500,000 หุ้ น เพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการขยายกิจการ 

ปี 2537 เข้าท าสญัญากิจการร่วมค้ากับ บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญ่ีปุ่ น) (“โยชิโน ญี่ ปุ่น”) และ บริษัท 
โนมูระ จิมูโช อ๊ิงค์ (ประเทศญ่ีปุ่ น) เพื่อจดัตัง้บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั (“YMP”) เพื่อ
ก่อตัง้โรงงานผลิตสินค้าประเภทบรรจุภณัฑ์พลาสติก อาทิ หวัป๊ัมสเปรย์ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่เป็นของเหลว 
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ขวดบรรจุภณัฑ์ และพลาสติกเคลือบ YMP มีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจ านวน 
1,250,000 หุ้น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นจ านวน 437,500 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 35 ของทุนที่ออกและเรียก
ช าระแล้ว 

ปี 2539 เข้าท าสัญญากิจการร่วมค้ากับพีเจ้น คอร์ป เพื่อจัดตัง้บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“PIT”) โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นซบัน า้นมและผ้าเช็ดท าความสะอาด 
PIT มีทนุจดทะเบียนแรกเร่ิม 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นจ านวน 12,000,000 หุ้น โดยบริษัทถือหุ้นจ านวน 
1,200,000 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 10 ของทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 

ปี 2541 TP เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาท เป็น 122 ล้านบาท คิดเป็นจ านวนหุ้นเท่ากบั 1,220,000 หุ้นเพื่อ
ขยายโรงงานเพิ่มก าลงัการผลิต บริษัทได้เพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นใน TP เป็นร้อยละ 47 ของทุนที่ออกและ
เรียกช าระแล้ว หรือเทียบเทา่กบัหุ้นจ านวน 573,400 หุ้น 

ปี 2543 PIT เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 144 ล้านบาท คิดเป็นหุ้ นจ านวน 14,400,000 หุ้ น มี
วตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุเพื่อขยายโรงงาน บริษัทขายหุ้นจ านวน 840,000 หุ้นคืนให้กบัพีเจ้น คอร์ป และ
ไม่ลงทุนซือ้หุ้นเพิ่มทุน จึงท าให้สดัส่วนการถือหุ้นใน PIT ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ของทุนที่ออกและเรียก
ช าระแล้ว 

ปี 2544 YMP ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 125 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท คิดเป็นจ านวนหุ้ น 3,000,000 หุ้ น มี
วตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุเพื่อขยายโรงงาน บริษัทขายหุ้นจ านวน 287,500 หุ้นคืนโยชิโน ญ่ีปุ่ น และลงทนุซือ้
หุ้นเพิ่มทุนแต่ไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้น จึงท าให้สดัส่วนการถือหุ้นใน YMP ลดเหลือร้อยละ 6 ของทุนท่ี
ออกและเรียกช าระแล้ว 

ปี 2549 ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2549 เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2549 มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 
115 ล้านบาท 

ปี 2550 ซือ้ตราสินค้าสไมล์วี สมาร์ทวี และบีแคร์ เป็นสินค้าประเภทของใช้ประจ าวนัจากบริษัท ไมซีส จ ากดั (“ไม
ซีส”) ซึง่เคยจดัจ าหนา่ยสนิค้าให้บริษัทในต่างจงัหวดัและไมซีสไมม่ีความเก่ียวข้องใดๆ กบับริษัทที่อาจท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ปี 2551 ได้รับการรับรองระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001: 2000 จากบริษัท ยไูนเต็ดรีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เมื่อเดือนมกราคม 2551 

 ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2551 เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2551 มีมตใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียนและเรียกช าระ
จ านวน 40 ล้านบาท ท าให้ทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วของบริษัท เพิ่มขึน้จาก 50 ล้านบาทเป็น 90
ล้านบาท และได้อนมุตัจิ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 60 ล้านบาท 

 ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 5/2551 เมื่อวนัท่ี 29 สงิหาคม 2551 มีมตใิห้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท
มหาชนจ ากดัและเปลีย่นช่ือบริษัทใหมเ่ป็น “บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)” 
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และแปลงมลูคา่ทีต่ราไว้จากหุ้นละ 100 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท รวมถึงมีมตใิห้เพิม่ทนุจดทะเบียนจาก 90 
ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาทโดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 30 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แกป่ระชาชน
เป็นครัง้แรก นอกจากนีไ้ด้มีการอนมุตัิจา่ยเงินปันผลเป็นจ านวน 21.6 ล้านบาท 

ปี 2552 ร่วมลงนามในสญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้ากบับริษัท พีไอพี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพื่อเป็นตัวแทนจ าหนา่ย
ผลติภณัฑ์ถงุลอกเท้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Revival Care” 

ปี 2553 ร่วมลงนามในสญัญาจัดจ าหน่ายสินค้ากับบริษัท ไทย มลัติพลาย จ ากัด บริษัท ศิริมงคล อินเตอร์เทรด 
จ ากัด บริษัท ไทยยินตนั จ ากัด และบริษัท ฟอร์แคร์ จ ากัด เพื่อเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า “YURA” “BR” “Jintan” และ “4CARE” ตามล าดบั 

ปี 2554 เปิดตวัโครงการ “Pigeon Little Moments Club” เพื่อเป็นช่องทางสือ่สารให้ลกูค้าติดตอ่กบับริษัท ได้ ไมว่า่
จะเป็นการขอค าปรึกษาเก่ียวกบัการเลีย้งดทูารกหรือการให้รายละเอียดข้อมลูผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ของบริษัท 
ในปีเดียวกนันีบ้ริษัทได้ยกเลกิการขายสนิค้าภายใต้ตรา “Jintan” 

ปี 2555 ภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น บริษัทได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมากมาย อาทิเช่น จุกเสมือนนมมารดา
รุ่นพลสั แปรงสีฟันและยาสีฟันเด็ก แก้วหดัดื่ม MagMag เป็นต้น และในปีนีบ้ริษัทได้รับความไว้วางใจใน
การเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดแูลสขุภาพช่องปากภายใต้ตราสินค้าจอร์แดน และบริษัท พีพีเอ็น 
ฟู้ดส์ จ ากัด ผู้ผลิตน า้พริกภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “รุ่งเจริญ” นอกจากนีบ้ริษัทยกเลิกการขายสินค้า
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “YURA” และเพื่อรองรับการขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง ในปีนีบ้ริษัทได้มอบหมายให้
บริษัท DHL ซึง่เป็นผู้น าระดบัโลกด้านลอจิสติกส์ดแูลเร่ืองการบริหารคลงัสนิค้า 

ปี 2556 เปิดตวัแคมเปญ “Meet The Expert - เพราะเราเข้าใจ เราจึงเช่ียวชาญ” เพื่อตอกย า้ความเป็นผู้ เช่ียวชาญ
ในด้านผลติภณัฑ์แมแ่ละเด็กจากการวิจยัพฒันาให้ได้มาซึง่ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ ด้วยผู้ เช่ียวชาญที่เข้าใจ
ถึงความต้องการของแมใ่นการเลีย้งดลูกูน้อย จากศนูย์วิจยัและพฒันา Pigeon ในประเทศญ่ีปุ่ น และมีการ
แนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ผ้าเช็ดท าความสะอาด สตูรลาโนลิน ขนาด 20 ชิน้ และกลุม่ขวด
นมให้มีความหลากหลาย 

ปี 2557 ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจัดจ าหน่ายผลติภณัฑ์ชุดว่ายน า้ส าหรับทารกและเด็กเล็กภายใต้ตราสินค้า 
Splash About จากประเทศอังกฤษและมีการแนะน าผลิตภัณฑ์แผ่นซับน า้นม Pigeon ที่มีการพัฒนา
รูปแบบผลิตภณัฑ์ให้มีการซึมซบัได้ดีขึน้กว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีผิวหน้าแบบรังผึง้ และได้รับการแต่งตัง้ให้
เป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและขนมส าหรับเด็กเล็ก ตราสินค้า พีชช่ี (Peachy) ซึ่งจัด
จ าหน่ายไปยงัประเทศกมัพชูา นอกจากนี ้บริษัทมีการยกเลิกการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เวเฟอร์และแครก
เกอร์ตรา Rebisco และผลติภณัฑ์ถงุลอกเท้า Rivival Care บริษัทได้มีการพฒันาน าระบบสารสนเทศทาง
เทคโนโลยีที่ทนัสมยั (ERP-SAP System) เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนงาน การควบคมุติดตามต่างๆ และ
เพื่อท าให้การบริหารจัดการโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อสร้างเสริมความพร้อมทาง
ธุรกิจในการเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ในอนาคต 
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ปี 2558 ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ าหนา่ยแต่เพียงผู้ เดียวของผลิตภณัฑ์กระดาษทิชชู่ตราเอลลิแอร์ (Elleair) 
จากประเทศญ่ีปุ่ น มีดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิง้ตราลอร์ด (Lord) จากประเทศอียิปต์ และผ้าอ้อมผู้ ใหญ่
ภายใต้ตรามูมู่ (Mumu) ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ในประเทศไทยรวมถึงขนมวุ้นแพคตินส าเร็จรูปส าหรับเด็กตรา
เฮอร์บัลแลนด์ (Herbaland) จากประเทศแคนาดา และได้มีการยกเลิกการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กะทิ
ธญัพืชและน า้จมกูข้าวตรา ฟอร์แคร์ (4-Care) 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ  1 บาท มีจ านวน  200 ล้านหุ้ น  เพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทนุดงันี ้

1. หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 24 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิครัง้ที่ 1 โดยในระหว่างปี 2558 มีการแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัแล้ว จ านวน 
215,800หนว่ย 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิตามโครงการ ESOP (ยงัไมเ่ร่ิมโครงการ) 

3. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 24 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Right Offering) โดยบริษัทได้รับช าระคา่หุ้นทัง้หมดแล้ว 

4. จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 27 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) โดยบคุคลดงักลา่วจะต้องไมเ่ป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนัของบริษัท (ยงัไมเ่ร่ิมโครงการ) 

5. โครงการหุ้นกู้  500 ล้านบาท 

ปี 2559 ได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ้าอนามยัตรามิโดริ (Midori) ผลติภณัฑ์ถงุขยะ ถงุซิป และถงุ
หหูิว้ตราฮีโร่ (Hero) และผลติภณัฑ์ยาสฟัีนสมนุไพรตราทรี เฮิร์บ (Tree Herb) 

 ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 167,999,968 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย 
จ านวน 32,000,032 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทัง้นี ้มิได้ยกเลิกหุ้นสามญัที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 (MOONG-W1) จ านวน 23,784,184 หุ้น 

 ตอ่มาได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 167,999,968 บาท เป็น 213,488,988 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม ่จ านวน 
45,489,020 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ จ านวน 2,224,285 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัท ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP จ านวน 
2,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 จ านวน 224,285 หุ้น 

2. หุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 43,264,735 หุ้น เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 

ปี 2560 ได้รับการแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์แผ่นแปะกันยงุผสมสารสกดัธรรมชาติ
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ตราม็อซซี่การ์ด (Mossi Guard) แผ่นเจลลดไข้ตราด็อกเตอร์เทมป์ (Dr. Temp) สเปรย์ปรับอากาศตราโพ
ลาร์ สเปรย์ (Polar Spray) แคลเซียมชนิดเคีย้วรสโกโก้ตราแคล-อพัส์-ช๊อคโก้ (Cal-Ups Choco) ครีมผสม
สารสกัดจากธรรมชาติช่วยแก้อาการผ่ืนแพ้คนัจากผิวแพ้ง่ายตรามอซซ์ ครีม (Mozz Cream) วิตามินซี 
ชนิดเม็ดตราแอสเนเจอร์ (Asnature) ยาน า้แก้ไอตราไอยรา (Iyara) แชมพปิูดผมขาวสมนุไพรตราแพลนเต้ 
(Plante) ลกูอมกลิน่ผลไม้ตราบิ๊กฟตุ (Big Foot) ครีมโกนหนวดตราบาร์บาซอล (Barbasol) และแยมผลไม้
ตราฟอร์เรสท์ (Forest) 

 ยกเลิกการจดัจ าหน่ายมีดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิง้ตราลอร์ด (Lord) กระดาษทิชชู่ตราเอลลิแอร์ (Elleair) 
และน า้พริกตรารุ่งเจริญ น า้พริกมินิ 

 ลดทุนจดทะเบียนจาก 213,488,988 บาท เป็น 170,224,253 บาท โดยตดัหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้จ าหน่าย
จ านวน 43,264,735 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 

 ต่อมาได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 170,224,253 บาท เป็น 170,254,253 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่
จ านวน 30,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของซือ้หุ้นสามญัของบริษัทของ
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 (MOONG-W1) 

 เปิดตัวช่องทางการขายสินค้าออนไลน์  www.moong-shop.com และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
Foodservice 

 ด าเนินการจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์พีเจ้นในลาวอยา่งเป็นทางการ 

ปี 2561 การใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (MOONG-W1) ซึ่งใช้สิทธิครัง้
สุดท้ายไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สรุปผลรวมการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จ านวน 2,316,535 
หนว่ย คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิแปลงสภาพ 2,339,889 หุ้น 

 บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจากการเพิ่มทนุที่เกิดจากกรณีการใช้สิทธิ MOONG-W1 และการใช้สิทธิ 
ESOP เป็นทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้สิน้จ านวน 168,639,633.00 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ปี 2562  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170,058,633 บาท เป็น 222,650,523 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 52,591,890 หุ้ น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามโครงการ ESOP#2 และเสนอขายแก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)  

ปี 2563 การใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ  (MOONG-ESOP) ครัง้สุดท้าย ซึ่งใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายเมื่อวนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 สรุปผลรวมการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้สิน้ 83,000 หนว่ย คิดเป็น
จ านวนหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิจ านวน 83,000 หุ้น  

บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจากการเพิ่ มทุนที่ เกิดจากการใช้สิท ธิ MOONG-ESOP ทัง้สิ น้ 
168,722,633 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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53.00% 47.00% 

52.32% 15.34% 32.34% 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วม 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 
 

 
 
 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย นายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ ครอบครัวเลอสมุติรกลุ 

พีเจ้น  
คอร์ปอเรชัน่ 

บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
(MOONG) 

บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากดั 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เดิมช่ือ บริษัท มุ่งพฒันา มาร์เก็ตติง้ จ ากัด ก่อตั ง้ขึน้ในปี 

2524 และเร่ิมด าเนินธุรกิจน าเข้าและจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เคร่ืองครัวที่มคีณุภาพ ในปี 2531 บริษัท ได้รับสทิธิในการผลติ การ
ใช้และการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ รวมถึงการใช้เคร่ืองหมายการค้า “พีเจ้น” แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย ซึง่พีเจ้นเป็นผลติภณัฑ์
ส าหรับแมแ่ละเด็กอนัดบัหนึง่ในประเทศญ่ีปุ่ น  

ด้วยความเช่ียวชาญและความช านาญในการบริหารตราสินค้าและการมีช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ครอบคลมุทัว่ทัง้
ประเทศไทย ท าให้บริษัทได้มีการพฒันาและจดัจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง และได้มีการขยาย
ธุรกิจด้านการจดัจ าหน่ายโดยได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ าหนา่ยให้กบัสินค้าอื่นๆ ท่ีต้องการท าการตลาดในประเทศไทย 
กมัพชูา ลาว พมา่ และเวียดนาม สง่ผลให้บริษัทมีจ านวนสนิค้าที่จดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้และมีการเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

1. บริษัทมีความเช่ียวชาญในด้านการตลาดโดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จดัจ าหน่ายให้
เป็นท่ีรู้จกัและรักษากลุม่ลกูค้าเปา้หมายให้คงความนิยมในผลิตภณัฑ์และตราสินค้าอยา่งต่อเนื่องผา่นกิจกรรมทาง
การตลาดที่บริษัทได้ก าหนดไว้ รวมถึงมีความช านาญในด้านการจดัจ าหนา่ยโดยมีเครือขา่ยช่องทางการจดัจ าหนา่ย
ที่ครอบคลมุทัว่ประเทศไทยทัง้ร้านค้าสมยัใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional 
Trade) หน่วยรถขายเงินสด (Cash Van) และหน่วยขาย Pre-order รวมถึงช่องทางการจดัจ าหนา่ยอื่นๆ อาทิ Food 
Service และ E-commerce เป็นต้น 

2. บริษัทประกอบธุรกิจใน 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่  

1) กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสนิค้าของบริษัท (Own Brand) ได้แก่  

1.1 วีแคร์ (V care) ผลติภณัฑ์ของใช้สว่นบคุคล ได้แก่ ส าล ีผ้าเช็ดท าความสะอาดผิวแบบเปียก
ส าหรับผู้ใหญ่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน และสบูโ่ฟมอาบน า้ 

1.2 ฟ๊อกกี ้(Foggy) ผลติภณัฑ์กระบอกฉีดน า้ 

1.3 สไมล์วี (Smile V) ผลติภณัฑ์กระบอกฉีดน า้ 

1.4 มิลค์มี (Milk me) ผลติภณัฑ์นมอดัเมด็ 

1.5 เบา (BAO) ผลติภณัฑ์เคร่ืองดืม่น า้สมนุไพร 

2) กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจ าหน่าย (Distributor business) สินค้าอปุโภคบริโภค โดยเน้น 4 กลุม่ผลิตภณัฑ์ 
ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภณัฑ์แม่และเด็ก 2) สินค้าของใช้ประจ าวนัและของใช้ในครัวเรือน 3) กลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่ม 
และ 4) กลุม่สนิค้าผู้สงูวยั 
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3) กลุ่มธุรกิจร่วมค้า (Joint venture business) นอกจากการด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายและเป็นตัวแทน
จ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคแล้ว บริษัทยงัมีกิจการร่วมค้ารวมทัง้สิน้ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากดั (TP) 
บริษัท พีเจ้น อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (PIT) และ บริษัท โยชิโน มุง่พฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั (YMP) โดยมี
สดัส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 47 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 6 ตามล าดบั ในการร่วมลงทุนดงักล่าวบริษัทได้รับ
ประโยชน์จากการได้สิทธิเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าบริษัทร่วมค้าแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทยและประเทศลาว 
รวมถึงได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 

4) บริษัทมุง่เน้นการจดัจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภคโดยได้ให้ความส าคญักบักลุม่ผลติภณัฑ์ 4 กลุม่หลกั ดงันี ้

กลุ่มสนิค้าส าหรับแม่และเด็ก (Baby and mom) 
กลุ่มสนิค้าของใช้ส่วนบุคคลและ 

ของใช้ในครัวเรือน (Personal care & household) 
 พีเจ้น (Pigeon) ผลติภณัฑ์คณุภาพสงูประเทศญ่ีปุ่ น

ส าหรับแมแ่ละเดก็ทารกทีม่ีอายรุะหวา่ง 0-3 ปี  
 ไออุน่ เซร่ัมอญัชนั ส าหรับเด็ก และบาล์มบวัหิมะ 
 Softex แผน่รองซบัส าหรับเด็ก 
 Splash About ชดุวา่ยน า้และอปุกรณ์วา่ยน า้ส าหรับทารก

และเด็กเลก็จากประเทศองักฤษ 

 วีแคร์ (V care) ส าลี ผ้าเช็ดท าความสะอาดผิวแบบ
เปียกส าหรับผู้ ใหญ่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และสบู่โฟม
อาบน า้ 

 Kingpac ผลติภณัฑ์ถงุขยะ ถงุซปิ และถงุหหูิว้ 
 ฟ๊อกกี ้(Foggy) กระบอกฉีดน า้ 
 สไมล์วี (Smile V) กระบอกฉีดน า้ 
 โปรเดนทลับี (ProdentalB) แปรงสฟัีน 
 ZP แปรงสฟัีน 
 แคร์บิว (Carebeau) แชมพเูปลีย่นสผีม 
 

กลุ่มสนิค้าอาหารและเคร่ืองดื่ม  
(Food and beverage) 

 มิล้ค์มี (Milk Me) นมอดัเม็ด 
 หิมาลายา ซอลท์ เลมอน แคนดี ้ลกูอมมินท์ 
 เบา (Bao) เคร่ืองดื่มสมนุไพรจบัเลีย้งน า้ตาล 0% 
 4 แคร์บาลานซ์ (4 Care Balance) เคร่ืองดื่มและขนมข้าว

ออร์แกนิค (จดัจ าหนา่ยทาง online) 

กลุ่มสนิค้าส าหรับผู้สูงอายุ (Senior) 
 Mumu ผลติภณัฑ์ผ้าอ้อมส าหรับผู้ใหญ่ 
 Softex แผน่รองซบัส าหรับผู้ใหญ่ 
 

ในปี 2563 บริษัทมีผู้ผลติและเจ้าของตราสนิค้าได้ให้ความไว้วางใจบริษัทในการเป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ยสนิค้า ได้แก่ 
แคร์บิว (Carebeau) แชมพเูปลีย่นสผีม 
4 แคร์บาลานซ์ (4 Care Balance) เคร่ืองดื่มและขนมข้าวออร์แกนิค (จดัจ าหนา่ยทาง online) 
Steadtler เคร่ืองเขียน (จดัจ าหนา่ยในลาว) 
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กลยุทธ์การประกอบธุรกิจ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตัง้แตต้่นปี 2563 สง่ผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะวิกฤตครัง้รุนแรง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่ภาพรวมของไทยแม้จะสามารถรับมือกับการระบาดรอบแรกได้เป็นอย่างดี แต่ในช่วงท้ายปีกลับ
ต้องมาเผชิญกับการระบาดระลอกสอง เศรษฐกิจไทยจึงได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากมีการพึ่งพารายได้จาก
นกัท่องเที่ยวตา่งชาติสงู ซึ่งถือเป็นอตัราที่สงูกวา่ประเทศอื่นๆ ในภมูิภาคเอเชียด้วยกนั นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัเผชิญปัญหา
ภาวะชะงกังนัของภาคการผลิต (Supply disruption) ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ รวมทัง้ผลกระทบเชิงลบจากรายได้ที่
ลดลง (Income effect or multiplier effect) นอกจากนี  ้ยังมี ปัจจัยเชิงลบเพิ่มเติมจากความตึงเครียดทางการเมือง
ภายในประเทศในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี จึงเป็นผลให้เศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตวัรุนแรงสดุนบัตัง้แตว่ิกฤตการเงินเอเชีย
ปี 2541 ที่ร้อยละ -6.4 

ในรอบปี 2563 บริษัทได้ด าเนินกลยุทธ์ทางการขายและการตลาดโดยมุ่งเน้นสินค้าที่เก่ียวกับสุขภาพและความ
เป็นอยูท่ี่ดีมีคณุภาพ มีการจดัหาและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคผา่นช่องทางการจดัจ าหนา่ยที่
ครอบคลมุทุกพืน้ที่มากขึน้ โดยบริหารการจดัส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มีการจดักิจกรรมทางการตลาดที่
เข้าถึงผู้บริโภคยคุใหม่ทางสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึน้ กิจกรรมสง่เสริมการขายได้ถกูจดัขึน้อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการซือ้ของ
ผู้บริโภค นอกจากนีบ้ริษัท ยงัใสใ่จในการพฒันาบคุลากรของบริษัทเพื่อให้พนกังานท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเข้าใจใส่
ใจในการดแูลลกูค้าและคูค้่าเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ยัง่ยืนตอ่ไป 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ปี 2561-2563 

ประเภทของรายได้ 2563 2562 2561 

ล้านบาท 
 

ร้อยละ  ล้านบาท 
 

ร้อยละ  ล้านบาท 
 

ร้อยละ  

จ าหนา่ยผลติภณัฑ์แมแ่ละเด็ก  493.0 58.5 590.8 65.1 594.0 67.2 
จ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค  286.4 34.0 186.8 20.6 148.6 16.8 
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์พลาสติกและบรรจภุณัฑ์  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 1)  41.0 4.9 52.5 5.8 90.0 10.2 
รายได้จากเงินปันผล 2)  6.6 0.8 6.9 0.8 6.6 0.7 
รายได้อื่น 3)  15.8 1.9 70.4 7.7 45.4 5.1 
รายได้รวม  842.8 100.0 907.4 100.0 884.6 100.0 

หมายเหต ุ: 
1. สว่นแบง่กาไรจาก TP 
2. เงินปันผลจาก YMP และ PIT 
3. รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้คา่เชา่ รายได้คา่นายหน้า ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์และก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 
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กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสนิค้าของบริษัท (Own Brand) 
 
1. ผลิตภณัฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ตราสินค้า วีแคร์ (V care) 

วีแคร์ พิถีพิถัน ใส่ใจ ในการคิดค้น พฒันาผลิตภณัฑ์ทกุกลุม่จากความต้องการของผู้บริโภค ให้ความส าคญัในทุก
รายละเอียด ตัง้แต่กระบวนการผลิตจนถึงการสง่มอบผลิตภณัฑ์ที่มีมาตรฐาน ช่วยให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทกุๆ 
วนั ปัจจบุนักลุม่ผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า วีแคร์ ท่ีทางบริษัทพฒันาตราสินค้า บริหารจดัการด้านการตลาด และการจดั
จ าหนา่ย ครอบคลมุความต้องการท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม ่มีดงันี ้

 กลุ่มส าลี  

ส าลีวีแคร์ ผลิตจากใยฝ้าย 100% และยกระดบัมาตรฐานใหม่ของส าลี ด้วยการผสานเทคโนโลยีการถกัทอด้วยน า้ 
และกระบวนการฆ่าเชือ้ถึง 2 ครัง้ เพื่อการันตีคณุภาพ ความสะอาด และปลอดภยั ปราศจากสารเคมี พร้อมเนือ้ส าลี
ละเอียด เนียน นุม่ ส าหรับทกุผิวสมัผสั 

ส าลสี าหรับทารก      ส าลสี าหรับผู้หญิง 
 

 กลุ่มผ้าเช็ดท าความสะอาดแบบเปียก  

วีแคร์ ตอบรับกบัพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ ท่ีเพิ่มความใสใ่จในสขุอนามยัในทกุๆ กิจวตัรประจ าวนั ด้วยการพฒันา
ผ้าเช็ดท าความสะอาดแบบเปียกที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการใช้งานที่แตกต่าง มอบความสะอาด พร้อมอ านวย
ความสะดวกกบัการด าเนินชีวิตวิถีใหมใ่นยคุปัจจบุนัด้วยผ้าเช็ดท าความสะอาดแบบเปียกส าหรับผู้ใหญ่ ทัง้ 3 สตูร 

 
 

 
 

สตูรเย็นสดช่ืน   สตูรแอนตีแ้บคทีเรียล   สตูรน า้บริสทุธ์ิ 99% 
 



 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

สว่นท่ี 1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ         หน้า 12 
 

รับรองโดย นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ  
 

 

 กลุ่มผลิตภณัฑ์อาบน า้  

สบูโ่ฟมอาบน า้ วีแคร์ พฒันาด้วยเทคโลยีทนัสมยั ใสใ่จในเร่ืองพืน้ฐานของความสะอาด พร้อมมอบความสะดวกตอ่
ผู้บริโภคยคุใหม ่

 
 
 
 

สตูรไวท์เทนนิ่ง  สตูรรีไวทลัไลซ์ 
 

 กลุ่มแปรงสีฟัน 
   

แปรงสฟัีนส าหรับเด็ก  แปรงสฟัีนส าหรับผู้ใหญ่ 

และเพื่อตอบสนองตอ่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใสใ่จสขุภาพช่องปาก ที่มุง่เน้นการดแูลอยา่งเป็นธรรมชาติ วีแคร์จึงได้
พฒันาและออกสนิค้าใหมใ่นกลุม่ยาสฟัีน ในช่วงกลางปี 2563 ทีผ่า่นมา 
 

 กลุ่มยาสีฟัน 

วีแคร์ คิดค้น และพฒันา ยาสฟัีนสมนุไพรสตูรเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการดแูลสขุภาพปากและฟันอยา่งเป็น
ธรรมชาติ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคทกุเพศทกุวยั 
 
 
 
 
 

สตูร Fresh care    สตูร Sensitive care   
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กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมุง่เน้นการสร้างแบรนด์วีแคร์ (V care) ซึง่เป็นตราสนิค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งเป็นท่ีรู้จกั ด้วยสนิค้าที่มี
นวตักรรมพฒันามาจากความใสใ่จในทกุรายละเอียดของการใช้งานในทกุกลุม่สนิค้า มีจดุขายและความโดดเด่นเมื่อเทียบกบั
กลุม่สนิค้าเดียวกนัในท้องตลาด ไม่เพียงแตเ่ป็นสนิค้าคณุภาพสงูแต่ยงัสง่เสริมความเป็นอยู่และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยคุใหม ่
ตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายไม่วา่จะเป็นกลุม่ส าลี ผ้าเช็ดท าความสะอาดแบบเปียก แปรงสฟัีน ยาสฟัี น 
และสบูโ่ฟมอาบน า้ 

ตลอดปีที่ผา่นมา บริษัทเน้นย า้และสง่เสริมการสร้างแบรนด์วีแคร์ให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้วีแคร์เป็นแบรนด์
ผลิตภณัฑ์ของใช้สว่นบุคคลที่ผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายนึกถึงเป็นอนัดบัแรก ด้วยการสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาดผ่านทุก
กลุม่ผลติภณัฑ์ โดยสื่อสารผา่นช่องทางหลกัทัง้ในระดบัวงกว้าง เช่น สือ่ออนไลน์ สือ่โซเช่ียล สือ่หน้าร้าน และสือ่นอกบ้าน เพื่อ
เข้าถึงผู้บริโภคยคุใหม ่ 

 

       
สือ่สารตอ่เนื่องตลอดปีด้วยสือ่ออนไลน์และสือ่โซเช่ียล 

 
กิจกรรมทางการตลาด และสือ่นอกบ้าน 
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เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น สื่อสารผ่านผู้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของกลุม่ผู้บริโภค (Key Opinion Leader) 
สือ่หน้าร้าน การแจกสินค้าตวัอยา่ง เพื่อให้เกิดการทดลองใช้  ซึง่การสือ่สารและกิจกรรมในปีที่ผา่นมา ท าให้แบรนด์วีแคร์
เป็นท่ีรู้จกัเพิ่มขึน้ในกลุม่ผู้บริโภคเปา้หมายในแตล่ะกลุม่ผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เนื่อง 

 

  
แจกสนิค้าตวัอยา่งแกก่ลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

 
อีกหนึง่ความส าเร็จต่อเนื่องจากระยะสองปีที่ผา่นมา จากการขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยของผลติภณัฑ์ในกลุม่ผ้า

เช็ดท าความสะอาดแบบเปียก สตูรแอนตีแ้บคทีเรียล ไปสูช่่องทางร้านสะดวกซือ้ชัน้น าอยา่งเช่น 7-11 รวมถึงกิจกรรมสง่เสริม
การตลาดที่เน้นหนกัการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ ท าให้แบรนด์วีแคร์ และผลิตภณัฑ์เป็นที่ยอมรับมากขึน้ สง่ผลให้มลูคา่สว่น
แบ่งตลาดของกลุ่มสินค้านี ้เพิ่มขึน้ และครองอันดับเป็นที่ 3 ด้วยสัดส่วน 9.5% ในปี 2020 ที่ผ่านมา (ข้อมูลจากนีลเส็น 
ประเทศไทย, ธนัวาคม 2562)  
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การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  

บริษัทจดัจ าหน่ายกลุม่ผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด์วีแคร์ทัง้หมดผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลมุทัว่ประเทศ โดย
ผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายหลกั ได้แก่ ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบ
ดัง้เดิม (General Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าสง่-ปลีกทัว่ไปที่กระจายอยูท่กุภมูิภาคของประเทศและช่องทางอื่นๆ ที่ก าลงัมีการ
เติบโตดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ได้แก่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่าน
ร้านตวัแทนจ าหน่ายเฉพาะ (Specialty Shop) บิวตีส้โตร์ โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม สถานดแูลผู้สงูอาย ุรวมถึงการสง่ออก
และการจัดจ าหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นของบริษัท โดยใช้ช่ือว่า www.moong-shop.com และได้
ขยายตวัอยา่งรวดเร็วไปสู ่E commerce platform รายใหญ่ เช่น Lazada และ Shopee ซึง่เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสมยัใหมใ่ห้ความ
นิยม เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และสามารถซือ้สนิค้าได้ตลอดเวลา 

2. ผลิตภณัฑ์เคร่ืองครัว ได้แก่ กระบอกฉีดน า้ฟ็อกกี ้และสไมล์วี  

ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่บริษัทจัดจ าหน่ายได้แก่ กระบอกฉีดน า้ฟ็อกกี ้(Foggy) และกระบอกฉีดน า้ สไมล์วี 
(Smile V) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลติและจดัจ าหน่ายฟ็อกกี ้โดยได้จดเคร่ืองหมายการค้า ฟ็อกกี ้และ สไมล์วี เป็นของบริษัท และยงั
เป็นผู้ผลติรายแรกของประเทศไทยที่ให้ความสนใจพฒันาสนิค้ากระบอกฉีดน า้ แบรนด์ฟ็อกกีเ้ป็นท่ียอมรับมากวา่ 30 ปีในเร่ือง
ของคณุภาพ โดยเฉพาะหวัฉีด ที่ได้ผา่นการพฒันาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และมีความทนทาน 

กระบอกฉีดน า้ฟ็อกกี ้  กระบอกฉีดน า้สไมล์ว ี

 

 

 

 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

ส าหรับผลิตภณัฑ์ในกลุม่กระบอกฉีดน า้ บริษัทวางต าแหน่งแบรนด์ฟ็อกกีใ้นระดบัพรีเมี่ยม มีสินค้าหลากหลายรุ่นที่
เหมาะทัง้อตุสาหกรรมหนกัและการใช้งานทัว่ไป โดยฟ็อกกีด้ิวตีเ้น้นจบักลุม่ตลาดที่ต้องการสนิค้าคณุภาพดี มีความทนทานสงู 
เช่นธุรกิจซกัรีด ล้างรถ และ ฟ็อกกีม้ลัติ เน้นร้านอาหาร เสริมสวย ท าสวน เป็นต้น  
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ในสว่นของแบรนด์สไมล์วี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในกลุ่มกระบอกฉีดน า้นัน้ บริษัทมุ่งจบักลุ่มตลาดลกูค้าทัว่ไป เน้น
ราคายอ่มเยา หลากหลายดีไซน์ เน้นการกระจายสนิค้าอยา่งทัว่ถึง โดยในปีที่ผา่นมาได้ออกสนิค้าใหมเ่ช่นกนั โดยเน้นกระบอก
ที่มีลวดลายใหม ่สดใส เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กลุม่สนิค้าในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  

บริษัทจดัจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลมุอยู่ทัว่ประเทศ รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรม และ
ธุรกิจตา่งๆ 

3. ผลิตภณัฑ์นมอดัเม็ด มิลค์มี (Milk me) 

มิลค์มี (Milk me) ผลิตภณัฑ์นมอดัเม็ดที่ถกูพฒันาขึน้ เพื่อสง่เสริมสขุภาพส าหรับเด็ก และบคุคลทัว่ไป ด้วยผลิตภณัฑ์ที่
เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ผลิตจากนมโคแท้ 100% จากประเทศนิวซีแลนด์ ให้รสชาติอร่อย และสุขภาพดีต่อ
ผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

กระบอกฉีดน า้สไมล์วี ลายใหม่ 
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กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมุ่งเน้นการกระจายสินค้า และจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบดัง้เดิม (General Trade) ซึ่ง
ประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไป รวมถึงการส่งออกและการจัดจ าหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นของ
บริษัท โดยใช้ช่ือวา่ www.moong-shop.com รวมถึงช่องทางใหม่ๆ  เช่น Lazada, Shopee 
 

การจ าหน่ายและช่องทางจัดจ าหน่าย 

บริษัทมุ่งเน้นการกระจายสนิค้า และจดัจ าหนา่ยผา่นช่องทางทัง้แบบสมยัใหม ่(Modern Trade) และช่องทางการจดั
จ าหน่ายแบบดัง้เดิม (General Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทัว่ไป รวมถึงการส่งออกและการจดัจ าหน่ายทางพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นของบริษัท โดยใช้ช่ือวา่ www.moong-shop.com รวมถึงช่องทางใหม่ๆ  เช่น Lazada, Shopee 

4. ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มสมุนไพร ตราเบา (BAO) 

 
เพื่อด าเนินการตามทิศทางการเติบโตของบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคยคุใหม่ มุง่เน้นสง่เสริมการดแูลสขุภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทได้พฒันาสนิค้าใหม่ภายใต้
ตราสนิค้าของบริษัท แบรนด์เบา (BAO) และเร่ิมวางตลาดในช่วงสิน้ปี 2563 โดยจะเร่ิมมุ่งเน้นการกระจายสินค้า 
และกิจกรรมสง่เสริมทางการตลาดในช่วงต้นปี 2564 

เคร่ืองดื่มสมุนไพรจับเลีย้ง ตราเบา ผสานคุณค่าของสมุนไพรแท้ และความหวานธรรมชาติจากหล่อ
ฮัง่ก้วย น า้ตาล 0% จึงเหมาะส าหรับผู้บริโภคยคุใหม ่ที่ให้ความส าคญัของการดแูลสขุภาพในทกุๆ วนั 
 

กลยุทธ์การแข่งขัน 
เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และให้เกิดการทดลองโดยตรงในกลุ่มเป้าหมาย บริษัทเร่ิมการสื่อสารผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ร้านค้า และงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคณุภาพของสนิค้าที่แตกตา่งจากเคร่ืองดื่มสมนุไพรทัว่ไป โดย
จะขยายการสือ่สารในวงกว้าง และกิจกรรมสง่เสริมการตลาดอยา่งเป็นทางการในช่วงต้นปี 2564 

 
การจ าหน่ายและช่องทางจัดจ าหน่าย 

บริษัทมุ่งเน้นการกระจายสินค้า และจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายหลกั แบบสมยัใหม่ (Modern Trade) 
แบบดัง้เดิม (General Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทัว่ไป ช่องทางเฉพาะส าหรับอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food service) 
รวมถึงการส่งออกและการจัดจ าหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นของบริษัท โดยใช้ช่ือว่า www.moong-
shop.com รวมถึงช่องทางใหม่ๆ  เช่น Lazada, Shopee ที่ได้รับความนิยม และเข้าถึงกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

http://www.moong-shop.com/
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5. ผลิตภณัฑ์พีเจ้น 

ผลิตภณัฑ์พีเจ้น มีความโดดเด่นเร่ืองนวัตกรรม การค้นคว้า วิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากผู้ เช่ียวชาญ
มีปรัญญาการท างานภายใต้แนวคิด Philosophy of LOVE ทัง้นีเ้น่ืองจากแบรนด์พีเจ้นให้ความส าคญักบัความรักอนับริสทุธ์ิ
ของแมก่บัลกู และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัช่วยให้แม่สามารถสง่มอบความรักให้กับลกูน้อยผ่านการใช้งานผลติภณัฑ์ส าหรับ
ทารก ที่มีคณุภาพสงู มีความพิถีพิถนั ใสใ่จในทกุรายละเอียด เพื่อการเลีย้งดลูกูน้อยที่ราบร่ืน และมีความสขุที่สดุ 

ผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด์พีเจ้นที่จัดจ าหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับ 
ป้อนนม (Feeding Accessories) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท าความสะอาด (Baby Wipes) กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการให้ 
นมมารดา (Mother Care & Accessories) กลุ่มผลิตภณัฑ์ฝึกรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม (Weaning & Accessories) 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและอนามัย (Health Care & Hygiene Care) กลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและดูแลผิว 
(Toiletries & Skincare) กลุ่มผลิตภณัฑ์จุกนมหลอกและยางกัด (Pacifier & Teether) และกลุ่มผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด
เคร่ืองใช้เด็กทารก (Cleansing and Sterilizing Accessories) ซึง่ถือว่ามีความครอบคลมุทกุความต้องการของคณุแม่ อีกทัง้
ยงัตอบโจทย์พฒันาการในทกุช่วงวยัของลกูน้อย 
 
กลยุทธ์การแข่งขัน 

แบรนด์พีเจ้นอยู่ในต าแหน่งผู้น าตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กมาอย่างยาวนาน จึงใช้กลยุทธ์ของผู้น าคือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับตลาด โดยค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหวัใจส าคญั พีเจ้นจึงเป็นแบรนด์ที่สามารถรักษา
ความเป็นผู้น าที่มีส่วนแบ่งการตลาด และยอดขายอนัดบัหนึ่งมาโดยตลอด (ข้อมูลจาก AcNielsen รอบ MAT December 
2020) แม้จะอยูใ่นสถาณการณ์ที่อตัราเด็กเกิดใหมใ่นแตล่ะปีลดน้อยลง และภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจตกต ่าในช่วงโควิด-
19 ระบาด ทัง้นีด้้วยนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีช่วยเพิ่มมลูคา่และสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืน 

ในไตรมาสที่สองของปี 2563 พีเจ้นออกแคมเปญ “Imperfect Mom” ที่แสดงให้เห็นว่าพีเจ้นเป็นแบรนด์ที่เข้าใจแม่
อย่างแท้จริง โดยแคมเปญบอกเลา่เร่ืองราวผ่านหนงัโฆษณาที่สื่อให้เห็นถึงการท่ีแม่มองวา่ตนเองเป็นแม่ที่ไม่เพอร์เฟ็กต์ และ
ต้องแบกรับความรู้สกึผิดที่ไมส่ามารถอยูด่แูลลกูน้อยได้ตลอดเวลาเพราะมีภาระหน้าที่การงานท่ีต้องรับผิดชอบ แตพ่ีเจ้นเช่ือวา่
แม่ทุกคนมีความรักที่เพอร์เฟ็กต์ที่สดุ เและแม่จะสรรหาสิ่งที่ดีที่สดุแก่ลกูน้อยเสมอ พีเจ้นจึงท าทุกอย่างให้ดีที่สดุ ไม่ต่างจาก
ตอนที่คณุแมอ่ยูด้่วย และจะอยูเ่คียงข้างผู้หญิงธรรมดาที่แสนพิเศษเช่นคณุแมต่ลอดไป เพราะเราอยากเห็นแมม่ีความสขุได้ใน
ทกุๆ วนั 

และความรักของแม่นัน่เอง คือแรงบนัดาลใจของพีเจ้นที่ท าให้เราไม่หยดุคิดค้น วิจัย พฒันาผลิตภณัฑ์ สร้างสรรค์
จากทุกรายละเอียดที่แม่คิด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่สดุ ด้วยความรักความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเสมอมา ตาม
แนวคิด “พีเจ้นคิดมาจากรัก เพื่อคนท่ีรัก” มากที่สดุ 100% Love Based Innovation ส าหรับช่องทางการสือ่สารการตลาด ได้
ท าผ่านสื่อออนไลน์ ของพีเจ้น Facebook Pigeon Little Moments Club รวมถึงเพจของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดของ
กลุม่เปา้หมาย (influencer) และโซเชียลมีเดียอยา่งครบวงจร และณ จดุขายทัง้ on-line และ off-line จึงท าให้แคมเปญประสบ
ความส าเร็จเข้าถึงแมก่วา่ 2 ล้านคนทัว่ประเทศ 
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https://youtu.be/Twyo8oCfwjA 

และเพื่อตอกย า้ถึงความเป็นผู้ เช่ียวชาญพฒันาการเด็กและทารกของพีเจ้น เราได้มีการริเร่ิมการจดัเรียงสินค้าตาม

ช่วงพฒันาการของลกูน้อย ให้คณุแม่เลือกซึอ้ได้ครบถ้วนและง่ายกว่าเดิม โดยสินค้าจะถูกจดัเรียงตามช่วงวยัของลกูน้อย

อยา่งชดัเจน เร่ิมจาก  

1) ชว่งคณุแมใ่ห้นม  
2) ชว่งทารกอาย ุ0-5เดือน  
3) ชว่งเด็กอาย ุ6-12เดือน  
4) เด็กอาย ุ1 ปีขึน้ไป 

โดยห้างเซ็นทรัล สาขาเมกาบางนา เป็นร้านค้าแรกที่เป็นร้านต้นแบบ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลกูค้าและ
ร้านค้าพีเจ้นจึงขยายการจดัเรียงในรูปแบบดงักลา่วไปยงัร้านค้า Baby Shop ขนาดใหญ่เพิ่มเติม 
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การเพิ่มความส าคัญของช่องทางขายใน ecommerce  

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เน้นความสะดวกสบายมากขึน้ และลดการซือ้สินค้าในช่องทาง offline ลง พีเจ้น

เล็งเห็นความส าคญัของช่องทางขายใน ecommerce  ในปีนีพ้ีเจ้นจึงได้เพิ่มร้านค้า Pigeon Official Store บน Shopee และ 

Lazada ในไตรมาสที่ 3และ 4 ส่งผลให้คุณแม่เข้าถึงสินค้าพีเจ้นได้มากขึน้และง่ายขึน้ ส่งผลให้ยอดขายพีเจ้นในช่องทาง 

ecommerce เติบโตถึง 137% เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา 



 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

สว่นท่ี 1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ         หน้า 21 
 

รับรองโดย นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พีเจ้นไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นวิจัยผลิตภณัฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของแม่และลกูน้อย และเพื่อเป็นการ

สร้างการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง พีเจ้นได้ออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีมีความโดดเดน่ในปี 2563 มากมาย ได้แก่  

- ขวดนมสีชา PPSU รุ่น Mom Love ที่มาพร้อมจุกเสมือนนมมารดา SofTouch รุ่น Plus ช่วยส่งเสริมการดูดตาม

ธรรมชาติของทารกเสมือนการดดูนมจากอกมารดา ทนความร้อนสงูสดุ 180 องศา ผลิตจากวสัด ุPPSU คุณภาพดี 

ปลอดสารจาก BPA และ BPS 

 
 
 
 
 
 

 

- ขวดนม RPP ลายมมูินลิขสิทธ์ิแท้ ขวดท าจากวสัด ุPP (Polypropylene) คณุภาพสงู ปลอดสาร BPA และ BPS  มา

พร้อมกบัจกุนมเสมือนนมมารดารุ่นมินิ จกุนมที่คิดค้นจากการดดูตามธรรมชาติของทารก "อม รีด กลืน" คิดค้นวิจยั 

จากสถาบนัวิจยั พีเจ้น ประเทศญ่ีปุ่ น 
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- จุกนมผ่อนคลายรุ่น FunFriends Mickey & Minne, Animal & Fruits และ รุ่น Skin Friendly ถนอมผิว ลดพืน้ผิว

สมัผสั อ่อนโยนขึน้ ผลิตภณัฑ์ที่ออกแบบร่วมกบัทนัตแพทย์หญิงญ่ีปุ่ น หมดกงัวลเร่ืองการขึน้ของฟันเคลือ่นผิดจาก

แนวปกติ มี 3 ขนาด : ขนาด S ส าหรับทารกแรกเกิด – 3 เดือน  ขนาด M ส าหรับทารก 3 – 6 เดือน และขนาด L 

ส าหรับทารก 6 -18 เดือน 

 

 

 

 

- พีเจ้น สบูเ่หลวอาบน า้และสระผม ผสมซากรุะสกดั  

ดอกซากุระสกัด ศาสตร์แห่งการบ ารุงผิวทารกจากญ่ีปุ่ น ให้ความชุ่มชืน้แก่ผิวและหนงัศีรษะทารก อ่อนโยนจาก

ธรรมชาติท าความสะอาดผมและผิวของทารกได้อยา่งออ่นโยน 

 
 

 
 
 
 

- ชดุของขวญั เพื่อความสะดวกสบายของคณุแม่ ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ที่พร้อมเป็นตวัช่วยในการดแูลลกูน้อยของให้

มีพฒันาการการเจริญเติบโตแบบสมบรูณ์แบบ 

                                   

MY LITTLE ONE BABY GIFTSET  HELLO BABIE GIFTSET   ORAL CARE GIFTSET 
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เมื่อวนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 พีเจ้นได้รับรางวลั Mommy’s Choice สดุยอดแบรนด์ผลติภณัฑ์แมแ่ละเด็ก ประเภท Best 

Baby Wipes อนัดบัหนึง่ในดวงใจคณุแมจ่ากบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน) จากงาน “Amarin Baby 

& Kids Awards 2020” ตอกย า้ความเป็นแบรนด์อนัดบัหนึ่งในดวงใจคณุแม่ยคุใหม่ โหวตโดยคุณแม่ผู้ใช้จริงทั่วประเทศ 

กวา่ 10,000 ผา่นเว็บไซต์ AmarinBabyAndKids.com  

 

 

 

 

 

 

  

 

การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  

การจดัจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์พีเจ้น มีความครอบคลมุทัง้ ช่องทาง Modern Trade Traditional Trade การออกบูธ
กิจกรรมและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ การส่งออกไปยังประเทศลาวและช่องทางใหม่ที่มีความส าคัญในยุคนีค้ือช่องทาง E-
Commerce ผ่าน www.moongshop.com  ที่ทางบริษัทได้จัดท าขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทได้สะดวกยิ่งขึน้ 
 
กิจกรรมทางการตลาด CRM 

นอกจากการสื่อสารทางการตลาด และการท ากิจกรรมกับผู้ บริโภคแล้ว กิจกรรม CRM (Customer Relationship 
Management) เป็นอีกหนึ่งกลยุทุธ์ที่บริษัทให้ความส าคญัและสร้างความสมัพนัธ์เชิงลึกกับผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจดักิจกรรมต่างๆ ภายใต้ช่ือ “Pigeon Little Moments Club” (พีเจ้น ลิตเติล้ โมเม้นท์ คลบั) ความผกูพนัที่เกิดจากความรัก
ความเข้าใจอยา่งแท้จริง เพื่อสร้างความผกูพนั ความมัน่ใจ ความนา่เช่ือถือ ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัสมาชิกคลบัและความจงรักภกัดี
ต่อตราสินค้าพีเจ้น ซึ่งจ านวนสมาชิกคลับได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสมาชิกแบบองค์รวม เช่น การให้ข้อ มูล
ผลิตภณัฑ์อย่างถูกต้องผ่านทกุช่องทางทัง้ออนไลน์ Call Center การให้ค าปรึกษาในการดแูลลกูน้อย การดูแลตวัเองโดยทีม
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ความรู้ในรูปแบบของบทความ และการจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) ให้คณุพ่อคณุแม่ได้ลงมือปฏิบตัิ
จริงด้วยความรู้และความเข้าใจอยา่งถูกต้อง เป็นกิจกรรมที่จดัตอ่เนื่องทัง้ปี ทัง้ในช่องทางโรงพยาบาล กิจกรรมให้ความรู้คณุแม่
ตัง้ครรภ์ การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ รวมถึงพฒันาการต่างๆ ของลกูน้อยในแต่ละช่วงวยั ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน กว่า 3,900 ครอบครัว ทัง้นีส้มาชิก Pigeon Little Moments Club ยงัได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการ

http://www.moongshop.com/
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กบัรูปแบบการชีวิตปัจจุบนั สร้างสงัคมคณุภาพที่อบอุ่นในสงัคมออนไลน์ เข้าถึงการใช้ชีวิตส าหรับคณุพ่อคณุแม่ยคุใหม่มาก
ยิ่งขึน้ ท าการสือ่สารการตลาดผา่นทกุชอ่งทางสือ่ดิจิตอล ทัง้ Facebook Fanpage Instagram Line@ Website และ Youtube 
ซึง่สมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคลบัจดัขึน้ตลอดทัง้ปี เพื่อตอกย า้ความเป็นผู้ เช่ียวชาญ และความเข้าใจคณุพ่อคณุแม่
อยา่งแท้จริงที่พีเจ้นต้องการสง่ตอ่ความรัก ผา่นทกุการดแูลเพื่อให้การดแูลลกูน้อยเป็นเร่ืองง่าย และมีความสขุอย่างสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
เป็นการสร้างความผกูพนัธ์ ระหวา่งแบรนด์และลกูค้าอยา่งยัง่ยืน  

กิจกรรมส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ และให้ความรู้กับคุณแม่มือใหม่ในยุคดิจิทลั 
บริษัทเป็นผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ส าหรับแมแ่ละเด็กแบรนด์ “พีเจ้น” ตระหนกัถึงความส าคญัของการเลีย้ง

ลกูให้เติบโตอย่างมีคุณภาพกบัคณุพ่อคณุแม่ยคุใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบนั พีเจ้นจึงมีความตัง้ใจจะ

เป็นผู้ช่วยส าคญั ที่มีสว่นช่วยในการให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้คุณพ่อคณุแม่สามารถเลีย้งลกูได้ง่ายขึน้ อย่างมีความสขุ 

ด้วยองค์ความรู้ที่ถกูต้อง จากทีมผู้ เช่ียวชาญพีเจ้นรวมถึงบคุลากรทางแพทย์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การสนบัสนนุการเลีย้งลกูด้วย

นมแม่เสมอมากว่า 60 ปี พร้อมทัง้สนบัสนนุให้คณุแม่ในประเทศไทยประสบความส าเร็จในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่มากยิ่งขึน้ 

เพื่อให้เด็กทารกทุกคน เติบโตขึน้อย่างมีพฒันาการสมวยั สขุภาพที่ดี และมีความสขุ เพราะการเลีย้งลกูด้วยนมแม่นอกจาก

ประโยชน์จากน า้นมแม่แล้ว ยงัเป็นช่วงเวลาที่มีค่าหรือมีความหมายของแม่และลกูน้อยที่มีร่วมกนั คือความรักความผกูพนัธ์ 

ความอบอุ่นเมื่อลกูได้อยู่ในอ้อมกอดแม่ โดยถือเป็นภาคเอกชนรายแรกที่รณรงค์และส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่าง

จริงจงัผา่นกิจกรรม Workshop ให้ความรู้และกิจกรรมทางการตลาดมากมาย ที่ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจสง่ตอ่ก าลงัใจให้คณุแม ่

สามารถให้นมลกูได้ด้วยตนเอง  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทได้ก าหนดกรอบการบริหารจดัการความเสีย่งอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลกัปรัชญาการบริหารความเสีย่งแบบ
บรูณาการ โดยเร่ิมจากการก าหนดแผนกลยทุธ์ด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทัง้ในระยะสัน้ 
ระยะปานกลาง และระยะยาวเพื่อน าไปปฏิบตัิในทกุภาคสว่น มีการก ากบัดแูลความเสี่ยงอยา่งชดัเจน ตลอดจนมีการติดตาม
และรายงานให้ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าอยา่งน้อยทกุไตรมาสเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทสามารถ
ป้องกันและลดความเสี่ยงรวมถึงความไม่แน่นอนที่จะกระทบต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและฟื้นฟูการ
ด าเนินงานให้สามารถกลบัคืนสูภ่าวะปกติได้ในเวลาอนัสัน้ 

ส าหรับปี 2563 บริษัทยงัให้ความส าคญัในการพฒันาระบบสารสนเทศต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ ลดต้นทนุการบริหารจดัการและก้าวสูย่คุเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต 
โดยบริษัทได้จดัท าแผนบริหารความเสีย่งไว้ ดงันี ้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks) 

1.1 ความเสี่ยงจากอตัราการเกดิของประชากรลดน้อยถอยลง 

อตัราการเกิดของประชากรในประเทศผ่านมามีแนวโน้มลดลง และคาดว่าอตัราการเกิดของประชากรไทยยงัมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลดลงของอตัราการเกิดของประชากรไทยส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการซือ้
สินค้าแม่และเด็กท าให้มีจ านวนลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอตัราการเกิดจะลดน้อยลง แต่ความต้องการใช้
สนิค้าที่ดีมีคณุภาพ มีนวตักรรมที่เหมาะกบัคณุแม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีความปลอดภยัต่อแม่และเด็ก
กลบัมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ บริษัทจึงได้มีการพฒันาและจัดหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายครอบคลมุในทุกๆ 
ด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในคุณภาพ ความปลอดภัยและให้ความส าคัญต่อ
สขุอนามยัของลกูมากขึน้ ซึ่งเห็นได้จากการที่รายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์แม่และเด็กเพิ่มขึน้ทุกปีและไม่มีผลกระทบจาก
การลดลงของอตัราการเกิด 

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขนัด้านธุรกิจ 

บริษัทด าเนินธุรกิจด้านการจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคที่ได้รับการยอมรับใน
ด้านการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทเป็นผู้ จัดจ าหน่ ายส่วนใหญ่เป็นสินค้า
เคร่ืองใช้ประจ าวนั อาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขนัสงูและมีแนวโน้มเติบโต
ต่อเนื่องทกุปีสง่ผลให้การแข่งขนัด้านการให้บริการจดัจ าหน่ายหรือเป็นตวัแทนจ าหน่ายสงูขึน้ตามไปด้วย บริษัทได้
เล็งเห็นถึงความส าคญัของการปรับตวัในภาวะตลาดที่มีการแข่งขนัสงูดงักลา่วด้วยการพฒันาขีดความสามารถใน
การบริหารจดัการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายเพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของกลุม่ลกูค้าที่
ต้องการขยายตลาดและเพิ่มยอดการจ าหน่ายสินค้ารวมถึงการรองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแผนขยาย
ธุรกิจของตนไปยงัภมูิภาคอื่นเพิ่มขึน้ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศโดยเฉพาะในกลุม่ CLMV รวมถึงประเทศจีนด้วย 
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บริษัทจึงได้มีการพัฒนาและสรรหาสินค้าผลิตภณัฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าบริษัทและกลุ่มบริษัทให้มากขึน้ 
ขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยที่หลากหลายเพื่อรองรับสนิค้าใหม่จากผู้ผลติหรือเจ้าของสนิค้า สร้างฐานลกูค้าให้มีความ
เหนียวแน่น สรรสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั มีแผนงานด้านการสง่เสริมการขายที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบตัิงานใน
พืน้ท่ีตามแผนท่ีก าหนด จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของเจ้าของสินค้าที่มีต่อบริษัท เพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการ
ท างาน สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของสินค้าได้เป็นอย่างดี สร้างเคร่ือข่ายพนัธมิตรด้าน CRM ให้บริษัท 
เป็นที่ รู้จักและสร้างภาพลัษณ์ในการเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของตลาด พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึน้และเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท วางระบบการท างานของคลงัสินค้าให้
เหมาะสมกบัธุรกิจการเป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ยทัง้ในด้านประสทิธิภาพและต้นทนุ 

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพีเจ้นคอร์ปซ่ึงเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสนิค้า“พีเจ้น”” 

นอกจากการด าเนินธุรกิจเป็นผู้จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์แมแ่ละเด็กภายใต้ตราสนิค้า “พีเจ้น” แตเ่พียงผู้ เดียวใน
ประเทศไทยมาตัง้แตปี่ 2531 แล้ว บริษัทยงัได้ร่วมก่อตัง้บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากดั และ บริษัท พีเจ้น อินดสัทรีส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพื่อผลติสนิค้าภายใต้ตราสนิค้า “พีเจ้น” ให้บริษัทจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ดงักลา่วภายในประเทศอีกด้วย ที่
ผา่นมาสดัสว่นรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ “พีเจ้น” มีสดัสว่นที่สงูเกินกวา่ร้อยละ 80 ลา่สดุในปี 2563 บริษัทมีสดัสว่น
การขายสนิค้า “พีเจ้น” ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 63 แตย่งัถือวา่การด าเนินธุรกิจของบริษัทพึง่พิงสนิค้าตรา “พีเจ้น” 
พอสมควร แตด้่วยความสมัพนัธ์อนัแนน่แฟ้นยาวนาน ประกอบกบัยอดขายสนิค้า “พีเจ้น” ที่มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 
บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจาก พีเจ้น คอร์ป ในการเป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ยสนิค้า “พีเจ้น” ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวแตเ่พียงผู้ เดียวตัง้แตปี่ 2559 ซึง่แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัท และพีเจ้น 
คอร์ป อยา่งไรก็ตาม การพึง่พาพีเจ้น คอร์ป แตเ่พียงอยา่งเดียวอาจสง่ผลกระทบตอ่การเติบโตของกิจการในอนาคต 
บริษัทจึงได้พฒันาสนิค้าใหม่ๆ  ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง ซึง่จะเห็นได้วา่สดัสว่นการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของ
บริษัทเพิ่มขึน้ตามล าดบั นอกจากนี ้ บริษัทยงัด าเนินธุรกิจให้บริการจดัจ าหนา่ยและเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภค
บริโภคภายใต้ตราสินค้าอื่นนอกเหนือจากสนิค้าตรา “พีเจ้น” เพิ่มขึน้ 

1.4 ความเสี่ยงจากการให้บริการด้านการจดัจ าหน่ายสนิค้า 

บริษัทด าเนินธุรกิจด้านการจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค โดยการซือ้สินค้าจาก
เจ้าของสินค้าเพื่อน าไปขายให้แก่ร้านค้าตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้า ร้านซุปเปอร์สโตร์ ร้าน
สะดวกซือ้ หรือร้านค้ายอ่ย ทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั สนิค้าที่บริษัท ให้บริการด้านการจดัจ าหน่ายเหลา่นี ้บริษัท
และเจ้าของผลิตภัณฑ์มีการวางแผนร่วมกันในการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทัง้ผลกัดันสินค้าให้เข้าสู่ร้านค้า 
บริษัทจึงให้ความส าคญักับการประสานงานกบัเจ้าของสินค้าอย่างใกล้ชิด จดัท าข้อตกลงการให้บริการจดัจ าหน่าย
สนิค้า รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของแตล่ะฝ่ายอยา่งชดัเจน เพื่อให้การขายสนิค้าเป็นไปตามเปา้หมายและได้ประโยชน์
กนัทัง้สองฝ่าย 
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2. ความเสี่ยงจากการปฏิบตักิาร (Operational Risks) 

2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรที่ดีมีศักยภาพมาร่วมงานกับบริษัท 

จากการที่ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขาดการขยายการลงทุนในภาครัฐและเอกชน
ติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน สง่ผลกระทบต่อการผลิตบคุลากรท่ีไม่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้
บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคณุสมบตัิที่เหมาะสมเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานมาก การ
สรรหาบคุลากรให้ได้อตัราก าลงัคนตามโครงสร้างและผงัองค์กรจึงคอ่นข้างยากและใช้เวลาในการสรรหาและอาจสง่ผล
ให้ธุรกิจขยายตัวไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ก าหนด บริษัทจึงได้วางแผนการสรรหาบุคลากรล่วงหน้า 
รวมถึงหาช่องทางในการสรรหาที่หลากหลาย เก็บประวตัิผู้สมคัรที่เคยมาสมคัรงานไว้เป็นฐานข้อมลูเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการพิจารณาคดัเลอืกบคุคลากร ทัง้ในกรณีทดแทนต าแหน่งงานเดิมหรือต าแหน่งงานใหม่ส าหรับหนว่ยงาน
สว่นขยาย ขณะเดียวกนับริษัทมีแผนพฒันาบุคคลากรที่มีอยู่เป็นรายบคุคลให้มีศกัยภาพและเพิ่มทกัษะในงานท่ีท า 
เพื่อให้สามารถท างานทดแทนหรือสนบัสนนุส่วนงานอื่นที่ขาดก าลงัคนได้ทนัที มีการวดัช่องว่างทกัษะของพนกังาน 
และจดัให้ได้รับการอบรม เพิ่มพนูความรู้ความช านาญ เข้าใจในสินค้าและบริการของบริษัท  ตรวจติดตาม วดัผลการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะของพนักงานอย่างสม ่าเสมอ รวมไปถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจในการฝึกอบรมและสร้าง
นกัศกึษาฝึกงานให้พร้อมบรรจเุป็นพนกังานได้ทนัที 

2.2 ความเสี่ยงจากการใช้บริการคลังสินค้าและจัดส่งจากผู้ให้บริการภายนอกเพียงรายเดียว 

บริษัทใช้บริการคลงัสนิค้าและจดัสง่จากผู้ให้บริการภายนอกเพียงรายเดียวในการบริหารจดัการคลงัสินค้า
และจดัสง่ของบริษัทท าให้สามารถควบคมุต้นทนุการจดัเก็บสนิค้า คา่ใช้จ่ายในการบริหารคลงัสนิค้าและคา่ใช้จา่ยใน
การจดัส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หากผู้ ให้บริการคลงัสินค้าไม่สามารถบริหารคลงัสินค้าและ
จดัสง่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพออาจสง่ผลกระทบตอ่ระยะเวลาในการรับสนิค้าของลูกค้าได้และท าให้ต้นทนุใน
การบริหารสนิค้าคงคลงัและจดัสง่สนิค้าสงูเกินความจ าเป็น  

บริษัทจึงมีมาตรการในการควบคมุดแูลและประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ให้บริการคลงัสินค้าอย่างใกล้ชิด 
มีระบบการตรวจสอบข้อมลูการเคลือ่นไหวของสินค้าคงคลงัเพื่อให้มัน่ใจว่าสินค้าไม่สญูหาย มีการก าหนด KPI วดัผล
การท างานของผู้ให้บริการคลงัสนิค้าให้เป็นไปตามข้อตกลง นอกจากนี ้บริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการกบั
ผู้ ให้บริการคลงัสินค้าและจัดส่งรายอื่นด้วย ทัง้ด้านต้นทนุ ประสิทธิภาพ ตลอดจนคณุภาพของงานที่คาดหวงั มีการ
สรรหาผู้ ให้บริการคลงัสินค้าและจดัสง่รายอื่นควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกนัความเสี่ยงหากผู้ ให้บริการรายเดิมไม่สามารถ
บริหารคลงัสนิค้าและจดัสง่ให้บริษัทได้ หรือไม่มีประสิทธิภาพตามสญัญา มีการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายที่ชดัเจน
เก่ียวกบัการบริหารคลงัสนิค้าและจดัสง่ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้ผู้ ให้บริการคลงัสนิค้าและจดัสง่สามารถจดัท า
แผนงานด้านการบริหารคลงัสินค้าและจดัสง่ที่เหมาะสมสอดคล้องกบันโยบายและแนวทางการด าเนินงานของบริษัท
ได้ 
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3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risks) 

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

จากความผนัผวนของค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้อย่างตอ่เนื่องในปี 2563 สง่ผลกระทบในเชิงบวกตอ่ต้นทนุการ
น าเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศของบริษัทเพื่อน ามาจดัจ าหนา่ยในประเทศ ขณะเดียวกนัก็สง่ผลกระทบในเชิงลบต่อสว่น
แบง่รายได้จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและรายได้เงินปันผลจากเงินลงทนุในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทร่วมและบริษัทอื่น
ดงักล่าวประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าทัง้ในประเทศและส่งออกสินค้าไปยงัต่างประเทศ บริษัทจึงได้มีการ
ติดตามความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินส าคญัอย่างใกล้ชิด อีกทัง้ยงัมีนโยบายในการป้องกนัความ
เสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน โดยจะท าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยนลว่งหน้าหากพบว่าแนวโน้ม
ค่าเงินบาทจะอ่อนตวัลงเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดงักล่าว นอกจากนีม้ีการสื่อสารกบับริษัทร่วมและบริษัทอื่นเพื่อให้
มัน่ใจว่าบริษัทเหล่านัน้ได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่นแล้วเช่นกนั  

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้เงนิกู้ยมื 

การท าสญัญากู้ยืมเงินระยะสัน้กบัสถาบนัการเงินของบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
สง่ผลให้การเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมจะกระทบโดยตรงกบัต้นทนุการประกอบธุรกิจของบริษัท  อยา่งไรก็ตาม 
บริษัทมีการบริหารจดัการแหล่งเงินทนุท่ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน ด้วยการจัดหาแหลง่เงินทุนหรือเงิน
กู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพื่อน ามาใช้กบัธุรกรรมที่ต่างกนัได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้ประสานงานกบัสถาบนัการเงิน
เพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนการด าเนินงาน และต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้ 
ตลอดจนช่วยอ านวยความสะดวกให้การท างานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้  

ปี 2563 บริษัทบริหารจดัการกระแสเงินสดในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทไม่มีการกู้ยืมเงิน
ระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน จึงไมม่ีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืม 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Risks) 

4.1 ความเสี่ยงจากความซับซ้อนของข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบตัิ  

ในการประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของบริษัท ท าให้บริษัทมีธุรกรรมน าเข้า-
สง่ออกสินค้ากบัต่างประเทศ การยื่นขอใบอนุญาตขายสินค้าประเภทอาหารและยา การยื่นขอใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทให้ความส าคญักับการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ตลอดจนระเบียบ 
และวิธีปฏิบตัิต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ดี มีการใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาออก
ใบอนุญาต รวมถึงการตีความเอกสารค าขอและเอกสารประกอบที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ท าให้การวางจ าหน่าย
สนิค้าลา่ช้า มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้และไมส่ามารถก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานแล้วเสร็จที่แนน่อนได้ 

บริษัทจึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับบริษัทคู่ค้าว่าด้วยการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่ามีรายการคา่ใช้จ่ายที่
น่าสงสัย บริษัทจะขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญ เช่น เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ผู้ ช านาญการด้านภาษีศุลกากร 
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ผู้ช านาญการด้านมาตรฐานอาหารและยา ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี เป็นต้น เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทได้
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนถูกต้อง ช าระภาษีครบถ้วน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้และก ากับดูแลไม่ให้ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทกระท าการใดที่สอ่ไปในทางทจุริตกบัเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนในหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเด็ดขาด 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีธุรกรรมที่เก่ียวกบัข้องกบัการแจกสินค้าเพื่อสง่เสริมการขายค่อนข้างมาก จึงอาจเกิด
ความเสี่ยงจากการน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง ครบถ้วน บริษัทจึงได้มีการก าหนดมาตรการป้องกันโดยมีการ
ประชาสมัพนัธ์และจดัอบรมความรู้ความเข้าใจรวมถึงขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า 
บริษัทมีการน าสง่ภาษีมลูคา่เพิ่มได้อยา่งถกูต้องครบถ้วน  

5. การจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19  
ในช่วงแรกของสถานการณ์โควิด-19 ตัง้แต่เดือนมกราคม 2563 จากข่าวการแพร่ระบาดในประเทศจีน บริษัทมีการ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและประเมินความเสี่ยงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้  ในขณะเดียวกนัได้เตรียมแผนงานและ
มาตรการตา่งๆ เพื่อรองรับสถานการณ์หากมีผลกระทบที่รุนแรงและขยายวงกว้าง  

บริษัทจัดตัง้คณะท างาน BCP (Business Continuity Plan Working Group) เพื่อบริหารจัดการให้บริษัทสามารถ
ด าเนินงานปกติภายใต้ภาวะวิกฤต และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อ
ติดตามงานด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด อาทิ มีการรายงานความคืบหน้าด้านการขาย การตลาด การเงิน Supply Chain และ
ทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าหมายให้พนักงานปลอดภัย (Zero Infection) บริหารสภาพคล่องของบริษัท ก าหนดระบบการ
สือ่สารกบัพนกังานในองค์กร และติดตามสถานการณ์ต่างๆ อยา่งใกล้ชิด ไมว่า่จะเป็นสถานการณ์ในประเทศ หรือสถานการณ์
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศของคู่ค้า ลูกค้า และผู้ ที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปปฏิบตัิให้เกิดความปลอดภยักบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุภาคสว่นสงูสดุ มีการติดตาม พิจารณาจ านวนผู้ติด
เชือ้ สถานท่ีที่มีการรายงานการติดเชือ้ พืน้ท่ีที่อาจจะสง่ผลตอ่ธุรกิจของบริษัท หรือพนกังานของบริษัทเพื่อให้มัน่ใจวา่เป็น zero 
infection นอกจากนี ้ ยงัมีการคาดาการณ์และประเมินสถานการณ์ที่อาจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านการบริหาร
จดัการธรุกิจ (Business Operation), Supply Chain, สถานะทางการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  เป็นต้น 

ส าหรับการจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้พฒันารูปแบบการท างานแบบ  Intelligent Workplace หรือ
ส านกังานอจัฉริยะ เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจะเกิดขึน้ ให้สามารถรองรับการท างานที่มีรูปแบบ
เปลีย่นไป สามารถท างานได้จากทกุสภาวะแวดล้อม ทัง้จากที่บ้าน ท่ีท างาน หรือจากทกุสถานท่ี โดยการท างานแบบ  Remote 
Working และเพิ่มความสะดวกในการท างานแบบ Work Form Home ส าหรับการสือ่สารที่มีทัง้ข้อความ เสยีง รูปภาพ  

นอกจากนี ้บริษัทมีการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้และจดัการกบัผลกระทบต่อผู้มีสว่นได้เสียอยา่งรอบด้านและ
ได้วางแผนการฟื้นฟูธุรกิจภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้ เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้จากสถานการณ์โควิด-19 นัน้ บริษัทยงัคงรักษาความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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6. Emerging risk 
6.1 บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายสินค้าในกลุ่มอปุโภคบริโภค โดยรายได้สว่นใหญ่กว่า 80% เป็น

รายได้จากธุรกิจตวัแทนจัดจ าหน่าย ซึ่งเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของผู้ อื่น ซึ่งมีความเสี่ยง
คอ่นข้างสงูและไม่ยัง่ยืนหากเจ้าของสนิค้ามีการเปลีย่นแปลงตวัแทนจดัหนา่ย ดงันัน้ บริษัทจึงได้มีนโยบายที่
จะขยายสดัสวนรายได้ของสินค้าที่เป็นตราสนิค้าของบริษัทให้เพิ่มสงูขึน้ โดยการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ตรา
สินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด จะเห็นได้จากการพฒันาและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ทัง้ในกลุ่มสินค้าอุปโภค และ
ขยายไปยังสินค้าในกลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกจากนี ้บริษัทได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ตราสินค้าของบริษัทเป็นท่ีรู้จกัของผู้บริโภคมากยิ่งขึน้ ซึ่งสง่ผลให้รายได้จากการขายสินค้า
ที่เป็นตราสินค้าของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถเพิ่มสดัส่วนรายได้เพิ่มขึน้เป็น 14% ในปี 
2563 ที่ผ่านมา โดยมีการวางเป้าหมายให้สดัสว่นของสนิค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทมีสดัสว่นอยูท่ี่ 20% ใน
ระยะ 3-5 ปีข้างหน้า  

6.2 ตลาดในกลุ่มสินค้าอปุโภคบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะในยคุดิจิทลั 
จะเห็นได้ว่า สัดส่วนการขายในช่องทางปกติ (off-line) มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนการขายของ
ช่องทาง online กลบัมีการเติบโตอย่างมาก การระบาดของเชือ้โควิดยิ่งสง่ผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคยิ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอยา่งเห็นได้ชดั บริษัทจึงต้องปรับเปลีย่นกลยทุธ์รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นดงักลา่ว โดยบริษัทมีการจดัสรรงบประมาณตา่งๆ เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทาง
การขายทาง online โดยสามารถครอบคลมุหลากหลาย platform ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทเอง หรือ 
Market place ตา่งๆ สง่ผลให้สดัสว่นของช่องทาง online มีการเติบโตอยา่งมากใน 2-3 ปีที่ผา่นมา โดยลา่สดุ
ในปี 2563 รายได้จากการขายผ่านช่องทาง online มีสดัสว่นกว่า 2% ของยอดขายรวมของบริษัท ทัง้นี ้ยงัไม่
รวมสดัสว่นของ modern trade ที่ขยายจาก off-line ไปยงั online ด้วย จะเห็นได้วา่ตลาด online มีแนวโน้มที่
จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายให้สดัส่วนการขาย online มีสดัส่วนอยู่ที่ 10% ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

6.3 HR New Normal “ความปกติในรูปแบบใหม”่ ส าหรับการบริหารจดัการงานบคุคล 
ในส่วนของ HR วิกฤติ Covid-19 หากจะมองในมุมกระทบในแง่บวก ถือเป็นตัวเร่งเคร่ืองในการสร้าง new 
normal กบั Workplace Transformation ของบริษัทเกินความคาดหมายเป็นอยา่งมาก เนื่องจากสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วส่งผลช่วยผลกัดันโครงการของบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการ
ท างานของพนกังานเข้าสูโ่หมดยดุดิจิทลัได้อย่างเต็มรูปแบบโดยอตัิโนมตัิ ปรับรูปแบบการท างานแบบปกติ 
เป็นการท างานที่บ้าน (Work from Home) มีการน าเทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ เช่น การประชมุออนไลน์ (Video 
Conference) ทัง้กบับคุคลภายในและภายนอก 
สง่ผลท าให้พนกังานต้องเกิดการปรับตวัเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการพฒันาทกัษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นทักษะทางด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี  และซอฟต์สกิล (Soft Skills) เพื่ อสร้างโอกาสและเพิ่ ม
ความสามารถให้กับตัวเอง สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ตลอดจนลดขัน้ตอนในการท างาน ลดการใช้
เอกสารแบบกระดาษ ซึง่กลายเป็นเร่ืองปกติใหม ่(New Normal) ของบริษัท 
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อย่างไรก็ตามยงัมีอีกสิ่งที่ COVID-19 ได้สง่ผลกระทบกบับริษัทโดยตรงคือเร่ืองวฒันธรรมองค์กร เนื่องจาก
รูปแบบการท างานไม่สามารถเข้าไปท างานด้วยกันได้เหมือนแต่ก่อน และการปรับเปลี่ยนสวสัดิการไปตาม
ข้อจ ากดัของสถานการณ์ ก็อาจสง่ผลกระทบกบัความรู้สกึและความเป็นอยูใ่นองค์กรของพนกังาน ซึ่งบริษัท 
ได้จัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดงักล่าวเพื่อทดแทนสวสัดิการเดิมๆ ท่ีจ าเป็นต้องปรับไปตาม
สถานการณ์เพื่อสร้างวฒันธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมการท างานในแบบฉบบัวิถีใหม่ ท าให้พนกังาน
รับรู้และเข้าใจค่านิยมขององค์กร (Core Value) ให้พนักงานมีประสบการณ์ที่ดีเหมือนที่เคยเป็นมา และ
สามารถสร้างแบรนด์ภาพลกัษณ์องค์กร (Employer Branding) รวมถึงการสร้างความเช่ือมัน่ในองค์กรให้กบั
พนกังาน 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ     

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หกัค่าเสื่อมราคาโดยวิธีค านวณแบบเส้นตรงตามอายกุารใช้งาน
โดยประมาณของทรัพย์สนิเป็นระยะเวลา 5 - 20 ปี มีดงันี ้

1) สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจที่หกัคา่เสือ่มราคา โดยค านวณแบบเส้นตรง 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ เป็นผู้ เช่า 
มลูคา่ตามบญัชี 11.6  ล้านบาท 
ภาระผกูพนั - 

2) เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชี 3.0 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั - 

3) ยานพาหนะ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชี 0.2 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั - 

  รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 14.8 ล้านบาท 

4.2  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

  บริษัทมีกรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของท่ีดินท่ีไมไ่ด้ใช้ในการด าเนินงานซึ่งแสดงในงบดลุภายใต้หวัข้ออสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุ รวมมลูคา่ 27.7 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย 

1) โฉนดเลขที่ 9293 ต าบลบางบอ่ อ าเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ พืน้ท่ี 2 ไร่ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ  เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชี  13.2 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั  - 

2) โฉนดเลขที่ 15930 ถนนสขุมุวิท ต าบลทา่ข้าม อ าเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา พืน้ที่ 1-0-54 ไร่ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ  เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชี  7.7 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั  - 

3) โฉนดเลขที่ 48979 ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี พืน้ท่ี 2 ไร่ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ  เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชี   3.2 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั   - 
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4) โฉนดเลขที ่ 13071 (อาคารพาณิชย์ 3 ห้อง) เลขที่ 22/47-49 ซอยโครงการโชคดีพลาซา่ 
              ถนนบางนา-ตราด กม.28 แขวงบางบอ่ เขตบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ 

ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ    เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชี   3.6 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั   - 

4.3 สิทธิการเช่าอาคาร 

1) สทิธิการเชา่อาคาร ศนูย์การค้าซีคอนสแควร์ ชัน้ 2 จ านวน 2 ห้อง 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชี 2.9 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั - 

หมายเหต:ุ สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทนุหกัค่าตดัจ าหนา่ยสะสม โดยค่าตดัจ าหน่ายคิดตามวิธีเส้นตรงตามอายุ
สัญญาเช่า 30 ปี เร่ิมต้นตัง้แต่วันที่ 21 สิงหาคม 2537 ถึง 20 สิงหาคม 2567 สิทธิการเช่าอาคาร
ดงักลา่ว บริษัทได้ให้บคุคลภายนอกเช่าพืน้ท่ี  

4.4 ทรัพย์สินที่ไม่มตีัวตน  

     บริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าทัง้หมด โดยบริษัทได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากับส านักเคร่ืองหมาย
การค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ามีอาย ุ10 ปี นบั
จากวนัจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าและสามารถตอ่อายไุด้ทกุ 10 ปีที่ผา่นมาหนงัสอืส าคญัแสดงการจดทะเบียนสว่นใหญ่มี
อายยุงัไมค่รบ 10 ปี อยา่งไรก็ตามหากครบอายตุามเวลาดงักลา่วแล้วบริษัทด าเนินการตอ่อายตุอ่ไปทัง้นีข้ึน้อยูก่ับนโยบายของ
บริษัทในอนาคตตอ่ไป รายละเอียดของเคร่ืองหมายการค้ามีดงันี ้

 ค าขอ ทะเบียน เคร่ืองหมายการค้า วันครบก าหนด 

1 266503 บ 2923 CORNS CABIN 13 มิถนุายน 2567 
2 297164 บ 4624 เคร่ืองหมายบริษัท 9 พฤศจิกายน 2568 
3 411868 ค 113027 GERLACH POLAND 9 มีนาคม 2563 
4 411869 ค 131038 FOGGY 17 กมุภาพนัธ์  2563 
5 411870 ค 128796 FRESHY 17 กมุภาพนัธ์  2563 
6 411871 บ 12637 MOONG PATTANA 17 กมุภาพนัธ์  2563 
7 431038 ค 144141 B-REAL 31 สงิหาคม 2563 
8 431310 ค 158380 บี-เรียล 4 กนัยายน 2563 
9 447646 ค 149493 B-care บี-แคร์ 5 มีนาคม 2564 
10 447647 ค 149494 B-care บี-แคร์ 5 มีนาคม 2564 
11 447648 ค 151510 B-care บี-แคร์ 5 มีนาคม 2564 
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 ค าขอ ทะเบียน เคร่ืองหมายการค้า วันครบก าหนด 
12 468715 ค 190341 smart V 10 ตลุาคม 2564 
13 468716 ค 161557 smart V 10 ตลุาคม 2564 
14 468717 ค 165095 smart V 10 ตลุาคม 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-แคร์ 4 มีนาคม 2565 
18 544490 ค 205479 smile V 12 กมุภาพนัธ์ 2567 
19 700950 ค 301521 V-CARE ว-ีแคร์ 3 กรกฎาคม 2571 
20 700951 ค 301019 V-CARE ว-ีแคร์ 3 กรกฎาคม 2571 
21 700952 ค 301522 V-CARE ว-ีแคร์ 3 กรกฎาคม 2571 
22 700953 ค 301020 V-CARE ว-ีแคร์ 3 กรกฎาคม 2571 

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต 

 บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตวัแทนจ าหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและ
บริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศกัยภาพสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทได้ ซึ่งหากบริษัทฯเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะ
ควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหารตลอดจนการส่งตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสดัส่วนของการถือหุ้นและเข้าร่วม
ประชมุในฐานะผู้ ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสยีงในที่ประชมุตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ 
ส าหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึน้อยู่กับ
ข้อตกลงที่ท าไว้ร่วมกนั   

4.6 การควบคุมดูแลบริษัทร่วม 

 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด (TP) ในสัดส่วนร้อยละ 47.0 โดยบริษัทได้มีการ
ควบคมุดแูลในบริษัทร่วมดงักลา่วโดยการสง่คนเข้าไปเป็นกรรมการของ TP ซึ่งกรรมการที่บริษัทสง่เข้าไปจะมีสว่นร่วมในการ
วางนโยบายในการด าเนินธุรกิจ วางแผนกลยทุธ์ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของ TP สามารถ
ด าเนินการได้ตามเปา้หมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม หาก TP มีนโยบายหรือแนวทางการด าเนินธุรกิจที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั อาทิเช่น การขึน้หรือลงของราคาสนิค้า การเพิ่มหรือการลดทนุ การได้มาหรือจ าหนา่ย
ไปซึง่สนิทรัพย์ การก่อหนี ้ การจดัตัง้บริษัทยอ่ยใหม ่เป็นต้น บริษัทสามารถควบคมุดแูล TP ได้โดยผา่นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่การ
ขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิอยา่งน้อย 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด  
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4.7 สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

1) สัญญาเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์แม่และเด็ก 
1.1) สญัญาอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าและความช่วยเหลอืทางเทคนิค 

 คูส่ญัญา บริษัท / บริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 วตัถปุระสงค์  เพื่อให้สทิธิในการผลติ การใช้ และการขายผลติภณัฑ์ รวมถงึการให้ใช้เคร่ืองหมาย

การค้า “พีเจ้น” แตเ่พยีงผู้ เดียวในประเทศไทย 
 ระยะเวลา  1 ปี เร่ิม 1 มิถนุายน 2531  (ขยายระยะเวลาแบบปีตอ่ปีและมีฉบบัแก้ไขลงวนัท่ี 1 

กมุภาพนัธ์ 2536) 
1.2) สญัญากิจการร่วมค้าไทยพีเจ้น 

 คูส่ญัญา บริษัท / บริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 วตัถปุระสงค์ เพื่อจดัตัง้บริษัท ไทย พีเจ้น จ ากดั เพื่อประกอบกิจการผลติ และจ าหนา่ยสนิค้าประเภท

ผลติภณัฑ์จกุซิลโิคนส าหรับขวดนมเด็กภายใต้ตราสนิค้าพีเจ้น 
 ระยะเวลา  เร่ิม 19 มถินุายน 2533  

1.3) สญัญากิจการร่วมค้าพีเจ้น อินดสัทรีส์ 
 คูส่ญัญา บริษัท / บริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 วตัถปุระสงค์ เพื่อจดัตัง้บริษัท พีเจ้น อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อประกอบกิจการผลติและ

จ าหนา่ยแผน่เช็ดท าความสะอาดและแผ่นอนามยัส าหรับซบัน า้นม 
 ระยะเวลา  เร่ิม 20 กมุภาพนัธ์ 2539 

2)  สัญญาเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์พลาสติก และบรรจุภณัฑ์ 
2.1) สญัญากิจการร่วมค้าโยชิโน มุง่พฒันา 

 คูส่ญัญา บริษัท / โยชิโน โคเคียวโซ/โนมรูะจิมโูช 
 วตัถปุระสงค์  เพื่อจดัตัง้บริษัท โยชิโน มุง่พฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อประกอบกิจการผลติ 

จ าหนา่ย และสง่ออกสนิค้าประเภทผลติภณัฑ์พลาสติกโดยรวมถงึสเปรย์ที่ใช้พน่น า้และ
ของเหลว และประกอบกิจการอืน่ใดที่เก่ียวข้อง 

 ระยะเวลา  เร่ิม 2 ธนัวาคม 2537 
2.2) สญัญาการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ าหนา่ย และบนัทกึแก้ไขสญัญาแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ าหนา่ย 

 คูส่ญัญา บริษัท / โยชิโน โคเคียวโช / YMP 
 วตัถปุระสงค์  แตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าท่ีมีลขิสทิธ์ิท่ี YMP ผลติแตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย 
 ระยะเวลา  เร่ิม 1 มกราคม 2545 และ 1 มกราคม 2557 

2.3) สญัญาสง่มอบวตัถดุิบ และบนัทกึแก้ไขสญัญาสง่มอบวตัถดุิบ 
 คูส่ญัญา บริษัท / YMP 
 วตัถปุระสงค์  เพื่อความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน 
 ระยะเวลา  เร่ิม  1 มกราคม 2557 
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3) สัญญาจัดจ าหน่ายอื่นๆ 
3.1) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 

คูส่ญัญา  Jas Quality Company Limited 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สขุภาพผู้ใหญ่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Mumu” 

ภายในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา และ
สาธารณรัฐแหง่สหภาพพมา่ 

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 กนัยายน 2558 (ตอ่อายคุรัง้ตอ่ไปทกุ  3 ปี) 
3.2) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 

คูส่ญัญา  Nicko Jeep Manufacture SDN BHD 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ขนมหวาน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Big Foot”  
ระยะเวลา 4 ปี เร่ิมสญัญา 1 เมษายน 2560 (สิน้สดุ 30 มีนาคม  2564) 

3.3) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 
คูส่ญัญา  King Dpac Distribution Company Limited 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ถงุขยะ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Hero” และ “Sawasdee”  
ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 กรกฎาคม 2560 (สิน้สดุ 30 มิถนุายน  2563 ตอ่อายอุตัิโนมตัิ) 

3.4) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 
คูส่ญัญา  Soulbound  Company Limited 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ปลกูคิว้เดก็ ปลกูผม บวัหิมะ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

“AiAoon”  
ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 กมุภาพนัธ์ 2561 (สิน้สดุ 31 มกราคม  2564ตอ่อายอุตัิโนมตัิ) 

3.5) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 
คูส่ญัญา  Nina Manufacture Company Limited 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์แผน่รองซบั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Softex”  
ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 9 กนัยายน 2562 (เร่ิมนบัจากวนัท่ีออกใบแจ้งหนีค้รัง้แรก) (สิน้สดุ 8 

กนัยายน  2565) 
3.6) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 

คูส่ญัญา  SB Interlab Company Limited 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์แชมพปิูดผมขาว ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Carebeau”  
ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 มกราคม 2563 สิน้สดุ 31 ธนัวาคม  2565 (ตอ่อายอุตัิโนมตัิ) 

3.7) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 
คูส่ญัญา บริษัท ฟอร์แคร์ จ ากดั 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์น า้นมข้าวกล้องออร์แกนิกและขนมข้าวอบกรอบออร์แกนิก 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “บาลานซ์”  
ระยะเวลา เร่ิมสญัญา 24 กรกฎาคม 2563 (ตอ่อายอุตัิโนมตั)ิ 
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3.8) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 
คูส่ญัญา บริษัท นิวทรี-ไฟว์ ฟูด้ จ ากดั 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารทารกและเด็ก ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เอโยะ”  
ระยะเวลา เร่ิมสญัญา 19 ตลุาคม 2563 (ตอ่อายอุตัิโนมตัิ) 

3.9) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 
คูส่ญัญา PRO DENTAL B SND BHD 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์แปรงสฟัีน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “PDB , ZP”  
ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 มีนาคม 2563 สิน้สดุ 28 กมุภาพนัธ์ 2566 (ตอ่อายอุตัิโนมตัิ) 
 

4) สัญญาอื่นๆ 
 คูส่ญัญา  บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 วตัถปุระสงค์   บริหารคลงัสนิค้า 

 ระยะเวลา  3 ปี เร่ิมสญัญา 1 เมษายน 2563 สิน้สดุ 31 มีนาคม  2566 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีและไมท่ราบถึงคดีความ การอนญุาโตตลุาการ หรือข้อพิพาทใดๆ ที่ด าเนินอยู ่
หรืออาจมีขึน้โดยหรือต่อบริษัทซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการหรือสถานะทางการเงินของ
บริษัทท่ีมีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ     

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่หกัค่าเสื่อมราคาโดยวิธีค านวณแบบเส้นตรงตามอายกุารใช้งาน
โดยประมาณของทรัพย์สนิเป็นระยะเวลา 5 - 20 ปี มีดงันี ้

1) สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจที่หกัคา่เสือ่มราคา โดยค านวณแบบเส้นตรง 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ เป็นผู้ เช่า 
มลูคา่ตามบญัชี 11.6  ล้านบาท 
ภาระผกูพนั - 

2) เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชี 3.0 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั - 

3) ยานพาหนะ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชี 0.2 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั - 

  รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 14.8 ล้านบาท 

4.2  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

  บริษัทมีกรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของท่ีดินท่ีไมไ่ด้ใช้ในการด าเนินงานซึ่งแสดงในงบดลุภายใต้หวัข้ออสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุ รวมมลูคา่ 27.7 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย 

1) โฉนดเลขที่ 9293 ต าบลบางบอ่ อ าเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ พืน้ท่ี 2 ไร่ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ  เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชี  13.2 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั  - 

2) โฉนดเลขที่ 15930 ถนนสขุมุวิท ต าบลทา่ข้าม อ าเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา พืน้ที่ 1-0-54 ไร่ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ  เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชี  7.7 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั  - 

3) โฉนดเลขที่ 48979 ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี พืน้ท่ี 2 ไร่ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ  เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชี   3.2 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั   - 
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4) โฉนดเลขที ่ 13071 (อาคารพาณิชย์ 3 ห้อง) เลขที่ 22/47-49 ซอยโครงการโชคดีพลาซา่ 
              ถนนบางนา-ตราด กม.28 แขวงบางบอ่ เขตบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ 

ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ    เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชี   3.6 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั   - 

4.3 สิทธิการเช่าอาคาร 

1) สทิธิการเชา่อาคาร ศนูย์การค้าซีคอนสแควร์ ชัน้ 2 จ านวน 2 ห้อง 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชี 2.9 ล้านบาท 
ภาระผกูพนั - 

หมายเหต:ุ สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทนุหกัค่าตดัจ าหนา่ยสะสม โดยค่าตดัจ าหน่ายคิดตามวิธีเส้นตรงตามอายุ
สัญญาเช่า 30 ปี เร่ิมต้นตัง้แต่วันที่ 21 สิงหาคม 2537 ถึง 20 สิงหาคม 2567 สิทธิการเช่าอาคาร
ดงักลา่ว บริษัทได้ให้บคุคลภายนอกเช่าพืน้ท่ี  

4.4 ทรัพย์สินที่ไม่มตีัวตน  

     บริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าทัง้หมด โดยบริษัทได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากับส านักเคร่ืองหมาย
การค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ามีอาย ุ10 ปี นบั
จากวนัจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าและสามารถตอ่อายไุด้ทกุ 10 ปีที่ผา่นมาหนงัสอืส าคญัแสดงการจดทะเบียนสว่นใหญ่มี
อายยุงัไมค่รบ 10 ปี อยา่งไรก็ตามหากครบอายตุามเวลาดงักลา่วแล้วบริษัทด าเนินการตอ่อายตุอ่ไปทัง้นีข้ึน้อยูก่ับนโยบายของ
บริษัทในอนาคตตอ่ไป รายละเอียดของเคร่ืองหมายการค้ามีดงันี ้

 ค าขอ ทะเบียน เคร่ืองหมายการค้า วันครบก าหนด 

1 266503 บ 2923 CORNS CABIN 13 มิถนุายน 2567 
2 297164 บ 4624 เคร่ืองหมายบริษัท 9 พฤศจิกายน 2568 
3 411868 ค 113027 GERLACH POLAND 9 มีนาคม 2563 
4 411869 ค 131038 FOGGY 17 กมุภาพนัธ์  2563 
5 411870 ค 128796 FRESHY 17 กมุภาพนัธ์  2563 
6 411871 บ 12637 MOONG PATTANA 17 กมุภาพนัธ์  2563 
7 431038 ค 144141 B-REAL 31 สงิหาคม 2563 
8 431310 ค 158380 บี-เรียล 4 กนัยายน 2563 
9 447646 ค 149493 B-care บี-แคร์ 5 มีนาคม 2564 
10 447647 ค 149494 B-care บี-แคร์ 5 มีนาคม 2564 
11 447648 ค 151510 B-care บี-แคร์ 5 มีนาคม 2564 
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 ค าขอ ทะเบียน เคร่ืองหมายการค้า วันครบก าหนด 
12 468715 ค 190341 smart V 10 ตลุาคม 2564 
13 468716 ค 161557 smart V 10 ตลุาคม 2564 
14 468717 ค 165095 smart V 10 ตลุาคม 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-แคร์ 4 มีนาคม 2565 
18 544490 ค 205479 smile V 12 กมุภาพนัธ์ 2567 
19 700950 ค 301521 V-CARE ว-ีแคร์ 3 กรกฎาคม 2571 
20 700951 ค 301019 V-CARE ว-ีแคร์ 3 กรกฎาคม 2571 
21 700952 ค 301522 V-CARE ว-ีแคร์ 3 กรกฎาคม 2571 
22 700953 ค 301020 V-CARE ว-ีแคร์ 3 กรกฎาคม 2571 

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต 

 บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตวัแทนจ าหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและ
บริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศกัยภาพสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทได้ ซึ่งหากบริษัทฯเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะ
ควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหารตลอดจนการส่งตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสดัส่วนของการถือหุ้นและเข้าร่วม
ประชมุในฐานะผู้ ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสยีงในที่ประชมุตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ 
ส าหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึน้อยู่กับ
ข้อตกลงที่ท าไว้ร่วมกนั   

4.6 การควบคุมดูแลบริษัทร่วม 

 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด (TP) ในสัดส่วนร้อยละ 47.0 โดยบริษัทได้มีการ
ควบคมุดแูลในบริษัทร่วมดงักลา่วโดยการสง่คนเข้าไปเป็นกรรมการของ TP ซึ่งกรรมการที่บริษัทสง่เข้าไปจะมีสว่นร่วมในการ
วางนโยบายในการด าเนินธุรกิจ วางแผนกลยทุธ์ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของ TP สามารถ
ด าเนินการได้ตามเปา้หมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม หาก TP มีนโยบายหรือแนวทางการด าเนินธุรกิจที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั อาทิเช่น การขึน้หรือลงของราคาสนิค้า การเพิ่มหรือการลดทนุ การได้มาหรือจ าหนา่ย
ไปซึง่สนิทรัพย์ การก่อหนี ้ การจดัตัง้บริษัทยอ่ยใหม ่เป็นต้น บริษัทสามารถควบคมุดแูล TP ได้โดยผา่นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่การ
ขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิอยา่งน้อย 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด  
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4.7 สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

1) สัญญาเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์แม่และเด็ก 
1.1) สญัญาอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าและความช่วยเหลอืทางเทคนิค 

 คูส่ญัญา บริษัท / บริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 วตัถปุระสงค์  เพื่อให้สทิธิในการผลติ การใช้ และการขายผลติภณัฑ์ รวมถงึการให้ใช้เคร่ืองหมาย

การค้า “พีเจ้น” แตเ่พยีงผู้ เดียวในประเทศไทย 
 ระยะเวลา  1 ปี เร่ิม 1 มิถนุายน 2531  (ขยายระยะเวลาแบบปีตอ่ปีและมีฉบบัแก้ไขลงวนัท่ี 1 

กมุภาพนัธ์ 2536) 
1.2) สญัญากิจการร่วมค้าไทยพีเจ้น 

 คูส่ญัญา บริษัท / บริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 วตัถปุระสงค์ เพื่อจดัตัง้บริษัท ไทย พีเจ้น จ ากดั เพื่อประกอบกิจการผลติ และจ าหนา่ยสนิค้าประเภท

ผลติภณัฑ์จกุซิลโิคนส าหรับขวดนมเด็กภายใต้ตราสนิค้าพีเจ้น 
 ระยะเวลา  เร่ิม 19 มถินุายน 2533  

1.3) สญัญากิจการร่วมค้าพีเจ้น อินดสัทรีส์ 
 คูส่ญัญา บริษัท / บริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 วตัถปุระสงค์ เพื่อจดัตัง้บริษัท พีเจ้น อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อประกอบกิจการผลติและ

จ าหนา่ยแผน่เช็ดท าความสะอาดและแผ่นอนามยัส าหรับซบัน า้นม 
 ระยะเวลา  เร่ิม 20 กมุภาพนัธ์ 2539 

2)  สัญญาเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์พลาสติก และบรรจุภณัฑ์ 
2.1) สญัญากิจการร่วมค้าโยชิโน มุง่พฒันา 

 คูส่ญัญา บริษัท / โยชิโน โคเคียวโซ/โนมรูะจิมโูช 
 วตัถปุระสงค์  เพื่อจดัตัง้บริษัท โยชิโน มุง่พฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อประกอบกิจการผลติ 

จ าหนา่ย และสง่ออกสนิค้าประเภทผลติภณัฑ์พลาสติกโดยรวมถงึสเปรย์ที่ใช้พน่น า้และ
ของเหลว และประกอบกิจการอืน่ใดที่เก่ียวข้อง 

 ระยะเวลา  เร่ิม 2 ธนัวาคม 2537 
2.2) สญัญาการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ าหนา่ย และบนัทกึแก้ไขสญัญาแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ าหนา่ย 

 คูส่ญัญา บริษัท / โยชิโน โคเคียวโช / YMP 
 วตัถปุระสงค์  แตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าท่ีมีลขิสทิธ์ิท่ี YMP ผลติแตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย 
 ระยะเวลา  เร่ิม 1 มกราคม 2545 และ 1 มกราคม 2557 

2.3) สญัญาสง่มอบวตัถดุิบ และบนัทกึแก้ไขสญัญาสง่มอบวตัถดุิบ 
 คูส่ญัญา บริษัท / YMP 
 วตัถปุระสงค์  เพื่อความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน 
 ระยะเวลา  เร่ิม  1 มกราคม 2557 
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3) สัญญาจัดจ าหน่ายอื่นๆ 
3.1) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 

คูส่ญัญา  Jas Quality Company Limited 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สขุภาพผู้ใหญ่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Mumu” 

ภายในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา และ
สาธารณรัฐแหง่สหภาพพมา่ 

ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 กนัยายน 2558 (ตอ่อายคุรัง้ตอ่ไปทกุ  3 ปี) 
3.2) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 

คูส่ญัญา  Nicko Jeep Manufacture SDN BHD 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ขนมหวาน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Big Foot”  
ระยะเวลา 4 ปี เร่ิมสญัญา 1 เมษายน 2560 (สิน้สดุ 30 มีนาคม  2564) 

3.3) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 
คูส่ญัญา  King Dpac Distribution Company Limited 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ถงุขยะ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Hero” และ “Sawasdee”  
ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 กรกฎาคม 2560 (สิน้สดุ 30 มิถนุายน  2563 ตอ่อายอุตัิโนมตัิ) 

3.4) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 
คูส่ญัญา  Soulbound  Company Limited 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ปลกูคิว้เดก็ ปลกูผม บวัหิมะ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

“AiAoon”  
ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 กมุภาพนัธ์ 2561 (สิน้สดุ 31 มกราคม  2564ตอ่อายอุตัิโนมตัิ) 

3.5) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 
คูส่ญัญา  Nina Manufacture Company Limited 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์แผน่รองซบั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Softex”  
ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 9 กนัยายน 2562 (เร่ิมนบัจากวนัท่ีออกใบแจ้งหนีค้รัง้แรก) (สิน้สดุ 8 

กนัยายน  2565) 
3.6) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 

คูส่ญัญา  SB Interlab Company Limited 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์แชมพปิูดผมขาว ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Carebeau”  
ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 มกราคม 2563 สิน้สดุ 31 ธนัวาคม  2565 (ตอ่อายอุตัิโนมตัิ) 

3.7) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 
คูส่ญัญา บริษัท ฟอร์แคร์ จ ากดั 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์น า้นมข้าวกล้องออร์แกนิกและขนมข้าวอบกรอบออร์แกนิก 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “บาลานซ์”  
ระยะเวลา เร่ิมสญัญา 24 กรกฎาคม 2563 (ตอ่อายอุตัิโนมตั)ิ 
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3.8) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 
คูส่ญัญา บริษัท นิวทรี-ไฟว์ ฟูด้ จ ากดั 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารทารกและเด็ก ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เอโยะ”  
ระยะเวลา เร่ิมสญัญา 19 ตลุาคม 2563 (ตอ่อายอุตัิโนมตัิ) 

3.9) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า 
คูส่ญัญา PRO DENTAL B SND BHD 
วตัถปุระสงค์ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์แปรงสฟัีน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “PDB , ZP”  
ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมสญัญา 1 มีนาคม 2563 สิน้สดุ 28 กมุภาพนัธ์ 2566 (ตอ่อายอุตัิโนมตัิ) 
 

4) สัญญาอื่นๆ 
 คูส่ญัญา  บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 วตัถปุระสงค์   บริหารคลงัสนิค้า 

 ระยะเวลา  3 ปี เร่ิมสญัญา 1 เมษายน 2563 สิน้สดุ 31 มีนาคม  2566 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีและไมท่ราบถึงคดีความ การอนญุาโตตลุาการ หรือข้อพิพาทใดๆ ที่ด าเนินอยู ่
หรืออาจมีขึน้โดยหรือต่อบริษัทซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการหรือสถานะทางการเงินของ
บริษัทท่ีมีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ  
 
ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (MOONG) 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท : 1. นายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ 

2. นางละเอยีด วอ่งวงศ์ภพ 
3. นายมานิต เจียรดฐิ 
4. นายทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย์ 
5. รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร(1) 
6. นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู(2) 
7. นางสรีุย์พร อนวุตัรอดุม 
8. นางสาวสวุรรณา โชคดีอนนัต์ 
9. นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ 

หมายเหต:ุ  (1) เข้าด ารงต าแหน่งมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2563 
  (2) เข้าด ารงต าแหน่งมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2563 

เลขานกุารบริษัท : นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ(1) 
นางสาวชนญัญา วิลามาศ(2) 

หมายเหต:ุ  (1) ลาออกมีตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2563 
  (2) ได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยและเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคและบริโภค   
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : ชัน้ 18 – 19 อาคารบางนาคอมเพลก็ซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ 

เลขที ่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

ที่ตัง้คลงัสนิค้า : เลขที่ 444/11 หมู ่7 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีสมทุรปราการ 10540 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000274 
โฮมเพจ : www.moongpattana.com 

www.pigeonlittlemomentsclub.com 
www.moong-shop.com 

โทรศพัท์ : +66 2 020 8999 
โทรสาร  : +66 2 020 8990 
ที่ตัง้โรงงานของบริษัทร่วม : บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากดั 

เลขที่ 944 หมูท่ี่ 15 นิคมอตุสาหกรรมเทพารักษ์ ต าบลบางเสาธง  
ก่ิงอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท์ : +66 2 313 1625-7 

http://www.pigeonlittlemomentsclub.com/
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โทรสาร : +66 2 313 1361 
นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ 
 

: บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ : +662 009 9000 
โทรสาร    : +662 009 9991 
ผู้สอบบญัชีบริษัท 
 

: บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
1. นายจมุพฏ ไพรรัตนากร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7645) 
2. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขี่ 8125) 
3. นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2982) 

เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ : +662 332 5126 
โทรสาร : +662 742 1239 

          
ข้อมูลการถอืหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น 
ช่ือบริษัท : บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากดั (TP) 

เลขที่ 944 หมูท่ี่ 15 นิคมอตุสาหกรรมเทพารักษ์ ต าบลบางเสาธง 
ก่ิงอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

จ านวนหุ้น : 573,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47 ของทนุจดทะเบียน 1,220,000 หุ้น                     
มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

ช่ือบริษัท : บริษัท พีเจ้น อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (PIT) 
เลขที่ 700/103 หมู ่1 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

จ านวนหุ้น : 360,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของทนุจดทะเบียน 14,400,000 หุ้น                       
มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

ช่ือบริษัท : บริษัท โยชิโน มุง่พฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั (YMP) 
เลขที่ 103/1 หมูท่ี่ 5 นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36  
ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 

จ านวนหุ้น : 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6 ของทนุจดทะเบียน 3,000,000 หุ้น                             
มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 
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คู่ ค้าหลัก 

พีเจ้น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น 

  พีเจ้นประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จ าหน่าย น าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ส าหรับทารกและเด็ก ผลิตภัณฑ์ส าหรับ
มารดาและผู้หญิง ผลติภณัฑ์ดแูลสขุภาพในครัวเรือนและอปุกรณ์การแพทย์ รวมถึงจดัตัง้ศนูย์สขุภาพจิตเด็กด้วย 
  นบัแต่ก่อตัง้พีเจ้นในปี ค.ศ. 1957 พีเจ้นมุ่งด าเนินธุรกิจตามปรัชญาขององค์กร “รัก” โดยการจดัหาผลิตภณัฑ์และ
บริการที่น าความสขุ ความยินดี และแรงบนัดาลใจสู่ทารกและครอบครัวทัว่โลกมากว่า 50 ปี พีเจ้นพฒันาผลิตภณัฑ์อย่าง
ต่อเนื่องเคียงคู่ไปกบัทารก ปัจจุบนัพีเจ้นมุ่งวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์และอปุกรณ์เสริมพฒันาการส าหรับทารกรวมถึ งกลไก
ความชราด้วย ผลิตภณัฑ์ของพีเจ้นมีความหลากหลายรองรับตัง้แตก่ารตัง้ครรภ์ การคลอดบตุร การเลีย้งดทูารก และการดแูล
ผู้สงูอาย ุเพื่อช่วยคลายความกงัวลและเติมเต็มการใช้ชีวิตให้แก่ลกูค้าและจะมุง่ด าเนินธุรกิจเพื่อยกระดบัคณุค่าของพีเจ้นให้
เป็น “Global Number One” ของผู้ผลติสนิค้าทารกและเด็กตอ่ไป 
 
บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากดั หรือ TP 

  TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต จุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภณัฑ์พลาสติกส าหรับเด็ก ภายใต้ตราสินค้า “PIGEON” 
โดยได้รับอนญุาตจากบริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่ นให้เป็นผู้ผลติขวดนม จกุนม และผลติภัณฑ์พลาสติกของพีเจ้นอ
ย่างเป็นทางการ จุกนมซิลิโคนท่ี TP ผลิตและจ าหนา่ยมีหลายแบบและหลายขนาดตามที่พีเจ้น คอร์ปก าหนด อาทิเช่น จุกนม 
ซิลโิคนคลาสสคิ จกุนมซิลโิคนแบบ Dome จกุนมเสมือนการให้นมมารดาและจกุนมเสมือนการให้นมมารดามินิ  
  ส าหรับขวดนมเป็นพลาสติกประเภท PP (Polypropylene) และ PPSU (Polyphenylsulfone) สามารถผลติขวดนมได้
ครบทุกขนาด ซึ่งวัตถุดิบถูกก าหนดและน าเข้ามาจากต่างประเทศโดยตรงด้วยคุณภาพระดบั FOOD GRADE ซึ่งมีความ
ปลอดภยัไร้สารพิษที่เป็นอนัตรายตอ่เด็กทารก มีกระบวนการผลติที่สะอาดได้มาตรฐานด้วยเคร่ืองจกัรทนัสมัยจากตา่งประเทศ 
โดยมีพนกังานผู้ เช่ียวชาญในแต่ละกระบวนการ รวมถึงการผลิตทุกขัน้ตอนจะมีการป้องกันฝุ่ นละออง ตรวจสอบคดัเลือก
ผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพไร้รอยต าหนิและตรวจสอบขนาด ปริมาตร ความคงทนแข็งแรงด้วยกระบวนการตรวจสอบที่ได้ตาม
มาตรฐาน PQS (Pigeon Quality Standard) ทีล่ะเอียดทกุขัน้ตอน  
  จกุนมพีเจ้นได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.(มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม) ของประเทศไทย และได้รับมาตรฐาน 
JIS (Japan Industrial Standard) ซึง่เป็นมาตรฐานหลกัที่ทางญ่ีปุ่ นใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานของขวดนมและจกุนมรวมถงึ
สนิค้าอื่นๆ 
  ในปัจจุบนัมาตรฐาน JIS นี ้ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ร่วมก าหนดกบับริษัทพีเจ้น คอร์ปซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บกุเบิกผลิตภณัฑ์
กลุม่นีเ้ป็นรายแรกในญ่ีปุ่ น ด้วยกระบวนการผลติและการจดัการท่ีได้มาตรฐาน TP จึงได้รับใบรับรองดงันี ้
• ISO 14001: TP ได้รับการรับรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม จาก MASCI ตัง้แตปี่ 2551 ปัจจบุนัเป็น Version 2015  
• ISO 9001: TP ได้รับการรับรองระบบการจดัการคณุภาพ จาก MASCI ตัง้แตปี่ 2551 ปัจจบุนัเป็น Version 2015 
• GMP: TP ได้รับการรับรองระบบการจดัการสขุลกัษณะที่ดใีนสถานประกอบการ จาก MASCI ตัง้แตปี่ 2553 ถงึปัจจบุนั 
• TIS 18001 และ OHSAS 18001: TP ได้รับการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจาก MASCI 

ตัง้แตปี่ 2555 ถึงปัจจบุนั 
• TLS 8001–2010: TP มาตรฐานแรงงานไทย จากกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน ตัง้แตปี่ 2556 ถึงปัจจบุนั 
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• ISO50001: TP ได้รับการรับรองระบบการจดัการพลงังาน จาก MASCI ตัง้แตปี่ 2558 ถึงปัจจบุนั 
• HALAL: TP ได้รับการรับรองฮาลาลตามข้อก าหนดของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสมทุรปราการ ตัง้แตปี่ 2558 

จนถึงปัจจบุนั 
• AEO (Authorized Export Operator): TP ได้รับการรับรองจากกรมศลุกากร ในปี 2556 ถงึปัจจบุนั 
• TP ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุเมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2542 และวนัท่ี 22กรกฎาคม 

2555 โดยได้รับอนญุาตให้ถือกรรมสทิธ์ิในท่ีดินและยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุิบ 
 
รวมถงึรางวลัตา่งๆ ดงันี ้ 
• CSR-DIW continuous และ Green Industry Level 4 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
• Thailand Quality Prize: junior จากสมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
• Zero Accident Campaign: Silver Level และสถานประกอบกิจการต้นแบบดเีดน่ด้านความปลอดภยัระดบั ประเทศจาก

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 
บริษัท พีเจ้น อนิดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ PIT  

 บริษัท พีเจ้น อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ PIT เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศ
ญ่ีปุ่ น และบริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผลติภณัฑ์หลกัที่ PIT ผลติแบง่ได้ 5 ประเภท ได้แก่  
1.  ผ้าเช็ดท าความสะอาดผิว เป็นผ้าใช้ท าความสะอาดผิวบนใบหน้า แขนและสว่นตา่งๆ ของร่างกายทารกและผู้ใหญ่ เนือ้ผ้ามี

ความหนาและนุม่พิเศษ เช็ดได้บ่อยเทา่ที่ต้องการ ผ้าเช็ดท าความสะอาดปราศจากแอลกอฮอล์และน า้หอม นอกจากนี  ้ยงั
มีแบบผ้าทากนัยงุบรรจใุนหอ่กะทดัรัดสะดวกส าหรับพกพา  

2.  แผ่นซบัน า้นม เพื่อซึมซบัน า้นมให้ความกระชบัขณะสวมใสใ่นทกุอิริยาบถและยงัป้องกนัน า้นมซึมไหลออกทางด้านข้างมี
เทปกาว 2 จุดป้องกนัการหลดุลื่นขณะสวมใส ่ผลิตจากวตัถดุิบที่ได้รับการวิจยัและค้นคว้าจากบริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชัน่ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

3.  น า้ยาท าความสะอาดจกุนมและขวดนมเป็นสตูรประสิทธิภาพยบัยัง้แบคทีเรีย 99.99% เพราะการล้างขวดนมด้วยน า้เปลา่
เพียงอย่างเดียว หรือการใช้ผลิตภณัฑ์ล้างภาชนะทัว่ไป ไม่สามารถท าความสะอาดคราบนม หรือโปรตีนได้อย่างหมดจด 
ผู้ เช่ียวชาญพีเจ้นจึงได้คิดค้นสตูรยบัยัง้แบคทีเรียที่ประสิทธิภาพเข้าถึงการท าความสะอาดอยา่งแท้จริงและยงัอ่อนละมนุ
ตอ่สขุภาพของลกูน้อย 

4.  กลุ่มผลิตภณัฑ์ดูแลช่องปาก ได้แก่ ยาสีฟันเด็ก ผ้าเช็ดท าความสะอาดฟันและช่องปากส าหรับเด็กทารก พีเจ้นเป็นยี่ห้อ
เดียวที่สว่นผสมเป็น 100% Food Grade และมีผลิตภณัที่ที่ครอบคลุมทกุช่วงพฒันาการของเด็กตัง้แต ่แรกเกิดจนถึงอาย ุ
1 ปีขึน้ไป 

5.  กลุม่ผลติภณัฑ์ดแูลผิวทารกผสมซากรุะสกดั ได้แก่ สบูอ่าบน า้และสระผมผสมซากรุะสกดั และโลชัน่น า้นมผสมซากรุะสกดั 
ศาสตร์แหง่การบ ารุงผิวทารกจากประเทศญ่ีปุ่ น ที่ถกูคิดค้นส าหรับเด็กแรกเกิด และเด็กเลก็โดยเฉพาะ 

 PIT เป็นฐานผลิตผ้าเช็ดท าความสะอาดผิว แผ่นซบัน า้นมมารดา และน า้ยาท าความสะอาดจกุนมและขวดนม โดย
ได้รับอนญุาตอย่างเป็นทางการจากพีเจ้น คอร์ป ประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้บริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของ PIT แต่เพียงผู้
เดียวในประเทศไทย 
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PIT ได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเด่นระดบัประเทศ ต่อเนื่องติดต่อกนั 16 ปีซ้อน จากกระทรวงแรงงานและในปี 
2558 ทาง PIT ได้รับ AEO Certificate (Authorized Export Operator) รับรองจากกรมศุลกากรว่าเป็นผู้ ส่งออกที่มีความ
นา่เช่ือถือได้ในระบบรักษาความปลอดภยัจนถึงมือลกูค้าปลายทาง 
 
บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ YMP  

บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ YMP เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โยชิโน โคเคียว
โช (ประเทศญ่ีปุ่ น) บริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศญ่ีปุ่ น) และบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) ประกอบ
ธุรกิจผลิตสินค้าประเภทบรรจุภณัฑ์พลาสติก ชิน้ส่วน ส่วนประกอบและอะไหล่ที่เป็นพลาสติก เพื่อจ าหน่ายทัง้ภายในและ
ต่างประเทศ  เช่น หัวฉีดน า้ หัวป๊ัม ขวดแชมพู เป็นต้น YMP มีเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีการผลิตชัน้สูง มีทีมงาน
ประกอบด้วยฝ่ายผลิต ฝ่ายประกอบ ฝ่ายตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดส่ง และฝ่ายบริการลกูค้าในระดบัมืออาชีพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าตามมาตรฐานสากลโลก โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา YMP ได้ขยายโรงงานเพื่อขยายก าลงัการ
ผลติเพื่อรองรับค าสัง่ซือ้ของลกูค้าที่เพิ่มขึน้และในปี 2558 ก็ได้มีการลงทนุเพิ่มเคร่ืองจกัรมลูคา่ประมาณ 144 ล้านเยน น าเข้ามา
จากญ่ีปุ่ นเพื่อรองรับการผลิตให้กบัลกูค้า โดยปี 2558 มีการติดตัง้เคร่ืองจกัรและปรับปรุงพืน้ท่ีของโรงงาน ซึ่งใช้งบประมาณไป
ประมาณ 52 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทเป็นตวัแทนการจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ของ YMP แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น     

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 90,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 900,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเป็นทนุเรียกช าระแล้วทัง้หมด 90,000,000 บาท  

 ณ วนัท่ี 29 สงิหาคม 2551 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 5/2551 ได้มีมติพิจารณาแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก
มลูคา่หุ้นละ 100 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท และอนมุตัิให้บริษัทจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 30,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ให้กบัประชาชน    

 ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 120,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 
120,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเป็นทนุเรียกช าระแล้วทัง้หมด 120,000,000 บาท 

ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 
200,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเป็นทนุเรียกช าระแล้วทัง้หมด 120,000,000 บาท 

ณ วนัท่ี  8 กรกฎาคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 
200,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเป็นทนุเรียกช าระแล้วทัง้หมด 144,156,724 บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 ได้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัรวมเป็นจ านวน 59,060 บาท 
โดยบริษัทได้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 59,060 บาท มลูคา่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและจดทะเบียนการช าระคา่หุ้นดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 
11 มกราคม 2559 ท าให้บริษัทมทีนุจดทะเบียน 200,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 200,000,000 หุ้นมลูคา่ตรา
ไว้หุ้นละ1 บาทและเป็นทนุเรียกช าระแล้วทัง้หมด 144,215,784บาท 

ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 ได้มีการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดมิจ านวน 200,000,000 
บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 167,999,968 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัทีย่งัไมไ่ด้จ าหนา่ยจ านวน 32,000,032 หุ้น และ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 45,489,020 บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 167,999,968 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่
จ านวน 213,488,988 บาท  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 มกีารใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ (MOONG-W1) จ านวน 1,606,914 หนว่ย แปลง
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,616,647 หุ้น โดยมีอตัราการใช้สทิธิ (ใบส าคญัแสดงสทิธิ: หุ้น) 1 : 1.00606 ที่ราคาใช้สทิธิ  1.00 บาท
ตอ่หุ้นและได้จดทะเบียนช าระคา่หุ้นดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2559 ท าให้บริษัทมีทนุจดทะเบยีนช าระแล้วทัง้หมด 
145,832,431 บาท 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มกีารใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ (ESOP-W) จ านวน 124,000 หนว่ย แปลงเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 124,000 หุ้น อตัราใช้สทิธิ (ใบส าคญัแสดงสทิธิ: หุ้น) 1 : 1 ที่ราคาใช้สทิธิ  3.80 บาทตอ่หุ้น และมีการใช้สทิธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ (MOONG-W1) จ านวน10,698,615 หนว่ย แปลงเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,763,443 หุ้น อตัราใช้สทิธิ 
(ใบส าคญัแสดงสทิธิ: หุ้น) 1 : 1.00606 ที่ราคาใช้สทิธิ  1.00 บาทตอ่หุ้น และได้จดทะเบยีนช าระคา่หุ้นดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 9 
มกราคม 2560 ท าให้บริษัทมีทนุจดทะเบยีนช าระแล้วทัง้หมด 156,719,874 บาท 
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ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 มีการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ (MOONG-W1) จ านวน 8,475,764 หนว่ย แปลงเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 8,539,327 หุ้น อตัราใช้สทิธิ 1 : 1.00750 ที่ราคาใช้สทิธิ 1.00 บาทตอ่หุ้น และได้จดทะเบียนช าระคา่หุ้นดงักลา่ว เมื่อ
วนัที่ 6 กรกฎาคม 2560 ท าให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมด 165,259,201 บาท 

ณ วนัที่ 29 ธนัวาคม 2560 มีการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ (ESOP-W) จ านวน 250,000 หนว่ย แปลงเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 250,000 หุ้น อตัราใช้สทิธิ (ใบส าคญัแสดงสทิธิ : หุ้น) 1 : 1 ที่ราคาใช้สทิธิ 3.80 บาทตอ่หุ้น และมีการใช้สทิธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ (MOONG-W1) จ านวน 579,200 หนว่ย แปลงเป็นหุ้นสามญัจ านวน 583,543 หุ้น อตัราใช้สทิธิ (ใบส าคญัแสดง
สทิธิ : หุ้น) 1 : 1.00750 ที่ราคาใช้สทิธิ 1.00 บาทตอ่หุ้น และได้จดทะเบียนช าระคา่หุ้นดงักลา่ว เมื่อวนัที่ 5 มกราคม 2561 ท าให้
บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมด 166,092,744 บาท  

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 มีการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสิทธิ (MOONG-W1) เป็นครัง้สดุท้าย จ านวน 2,316,535 
หนว่ย แปลงเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,339,889 หุ้น อตัราใช้สทิธิ 1 : 1.00750 ที่ราคาใช้สทิธิ 1.00 บาทตอ่หุ้น และได้จดทะเบียน
ช าระคา่หุ้นดงักลา่ว เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2561 ท าให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมด 168,432,633 บาท   

ณ วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 มีการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ (ESOP-W) จ านวน 207,000 หนว่ย แปลงเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 207,000 หุ้น อตัราใช้สทิธิ (ใบส าคญัแสดงสทิธิ : หุ้น) 1 : 1 ที่ราคาใช้สทิธิ 3.80 บาทต่อหุ้น และได้จดทะเบียนช าระ
คา่หุ้นดงักลา่ว เมื่อวนัที่ 7 มกราคม 2562 ท าให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมด 168,639,633 บาท  

ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 ไม่มีพนกังานของบริษัทใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (ESOP-W) แปลงเป็นหุ้นสามญั 
ท าให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทไมม่ีการเปลีย่นแปลง 

ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 มีการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ (ESOP) ครัง้สดุท้าย จ านวน 83,000 หน่วย แปลง
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 83,000  หุ้น และได้จดทะเบียนทนุช าระแล้ว เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ท าให้บริษัทมีทนุจดทะเบียน
ช าระแล้วทัง้สิน้ 168,722,633 บาท  

7.2 ผู้ถอืหุ้น 
1. ผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นสูงสุด 18 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล  จ านวนหุ้น  ร้อยละ 

1 นายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ       88,276,744  52.32 
2 นายสธีุร์ เลอสมุิตรกลุ         7,999,338  4.74 
3 นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ         7,781,262  4.61 
4 นายสรพนัธ์ เลอสมุิตรกลุ         7,665,938  4.54 
5 น.ส. จนัทรวรรณ จรูญธรรม         3,050,000  1.81 
6 น.ส. หทยัรัตน์ แซจ่ง         2,470,400  1.46 
7 นางสรีุย์พร อนวุตัรอดุม         2,341,939  1.39 
8 นางทศันย์ี เจือณรงค์ฤทธ์ิ         1,600,600  0.95 
9 นายไพสฐิ ตัง้วิวฒัน์วงศ์         1,552,726  0.92 
10 นายสมเกียรติ มติรสนัติสขุ         1,490,000  0.88 
11 นายเฉลมิชยั เอี่ยมชีรางกรู         1,254,405  0.74 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล  จ านวนหุ้น  ร้อยละ 

12 นายอิทธิชยั สงวนสนิธุกลู         1,250,000  0.74 
13 นายสมชาย ปัดภยั         1,114,700  0.66 
14 น.ส.สวุรรณา โชคดีอนนัต์         1,060,000  0.63 
15 นางสมลกัษณ์ จินดาพรรณ         1,055,000  0.63 
16 นายภาววิทย์ กลิน่ประทมุ         1,011,100  0.60 
17 นายพรชยั งามมณีวฒัน์         1,000,000  0.59 
18 นางศิริพร แซเ่ฮ้ง         1,000,000  0.59 

  รวมหุ้นของผู้ถอืหุ้น 18 รายแรก 132,974,152  78.81 

19 อื่นๆ        35,748,481  21.19 
 รวม   168,722,633  100.00 

 
2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท 

ชื่อ-นามสกุล ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี 
2562-2563 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

นายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ 88,276,744 52.32 89,376,744 53.00 (1,100,000) 

นางละเอยีด วอ่งวงศ์ภพ 12,000 0.01 12,000 0.01 - 

นายมานิต  เจียรดิฐ -              -    -              -    - 

นายทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย์ -              -    -              -    - 

รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร* - - - - - 

นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู* - - - - - 

นางสรีุย์พร  อนวุตัรอดุม       2,341,939  1.39 2,301,939 1.37 40,000 

นางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์       1,060,000  0.63 860,000 0.51 200,000 

นายเมธิน  เลอสมุิตรกลุ       7,781,262  4.61 7,381,262 4.38 400,000 

นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ(1) - - -             -    - 

นางพรพิมล สวุรณณขจิต 53,000 0.03 53,000 0.03 - 

นางเสาวคนธ์ โสมะบถ - - - - - 
รวมหุ้นกรรมการและผู้บริหาร 99,524,945 58.99 99,984,945 59.30 (460,000) 

หมายเหต:ุ  *เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือ 27 เมษายน 2563 
(1) ลาออกมีผลตัง้แต ่1 กนัยายน 2563 
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3. สัดส่วนและการกระจายการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
3.1 ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 มีจ านวน 20 ราย จ านวนหุ้น 134,803,288 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.90 

แบง่เป็น 
นิติบคุคล บคุคลธรรมดา 

จ านวนราย จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนราย จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ 

0 0 0 20 134,803,288 79.90 
 

3.2 ถือหุ้ นที่ ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 0.5 แต่ไม่ต ่ากว่าหนึ่งหน่วยซือ้ขาย มีจ านวน 1,575 ราย จ านวนหุ้ น 
33,917,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.10 แบง่เป็น 

นิติบคุคล บคุคลธรรมดา 

จ านวนราย จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนราย จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ 

5 616,700 0.36 1,570 33,300,367 19.74 
 

3.3 ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นต ่ากว่าหนึ่งหน่วยซือ้ขาย มีจ านวน 143 ราย จ านวนหุ้น 2,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
แบง่เป็น  

นิติบคุคล บคุคลธรรมดา 

จ านวนราย จ านวน
หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ จ านวนราย จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ 

1 2 0.00 142 2,276 0.00 
ท่ีมา รายงานการกระจายการถือหุ้น โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 
1. ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (MOONG-W1) 

บริษัทได้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (MOONG-W1) เมื่อวนัท่ี 2 
มิถุนายน 2558 จ านวน 23,999,984 หน่วย ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
พ.ศ. 2558 โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิม
ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 โดยมีอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และมีอตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ซือ้หุ้น
สามญัได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สทิธิ 1.00 บาท ทัง้นี ้บริษัทได้ส ารองหุ้นสามญัจ านวนไมเ่กิน 23,999,984 หุ้น (มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 สามารถใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 
ซึง่ตรงกบัวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2558 และสามารถใช้สทิธิในครัง้ตอ่ๆ ไปได้ทกุวนัท าการสดุท้ายของเดือนมิถนุายนและ
ธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 สว่นวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัครบก าหนด
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 ในวนัที่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2561 
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ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 มีการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ (MOONG-W1) เป็นครัง้สดุท้าย จ านวน 2,316,535 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,339,889 หุ้น อตัราใช้สิทธิ 1 : 1.00750 ที่ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น และได้จด
ทะเบียนช าระค่าหุ้นดงักลา่ว เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2561 ท าให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมด 168,432,633 
บาท  

2. ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท(MOONG-ESOP) 

บริษัทได้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและ
พนกังานของบริษัท (MOONG-ESOP) เมื่อวนัท่ี 31 ตลุาคม 2559 จ านวน 2,000,000 หนว่ย ตามมติที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 และมีอตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ที่
ราคาใช้สิทธิ 3.80 บาท และมีอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปี ทัง้นี ้บริษัทได้ส ารองหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 2,000,000 
หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทที่
ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท (MOONG-ESOP) 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งตรง
กบัวนัที่ 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และสามารถใช้สทิธิในครัง้ตอ่ๆ ไปได้ทกุวนัท าการสดุท้ายของเดือนธนัวาคมของแต่ละปี
ปฏิทิน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สว่นวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ครัง้ที่ 1 ในวนัที่ 30 ตลุาคม พ.ศ. 2564 

ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2562 ไมม่ีการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (ESOP-W) ในการแปลงเป็นหุ้นสามญั จึงท า
ให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ทัง้นี ้บริษัทคงเหลือหลกัทรัพย์ที่ยงัไม่ได้แปลงสภาพอีก
จ านวน 1,419,000 หนว่ย คิดเป็นจ านวนหุ้นที่รองรับการแปลงสภาพคงเหลอืจ านวน 1,419,000 หุ้น 

ณ วนัที่ 30 ตลุาคม 2563 มีการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายของใบส าคญัแสดงสทิธิในการแปลงหุ้นสามญั จ านวน 83,000 
หุ้น ท าให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเปลีย่นแปลงเป็น 168,722,633 หุ้น 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทก าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ 
(เฉพาะกิจการ) หลงัจากหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ดี เงินปันผลจ่ายอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลการ
ด าเนินงาน แผนขยายธุรกิจ การลงทนุ สภาพคลอ่ง และความจ าเป็นต่างๆ ของบริษัทในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจในการพิจารณาตามที่เห็นสมควร และเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่ างกาล ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือ
หุ้นคราวตอ่ไป  
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ปี 2563* 2562 2561 

เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.26 0.26 
อัตราเงนิปันผลต่อหุ้น (ร้อยละ) 4.4 7.0 4.0 
อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ (ตามวิธีส่วนได้เสีย) 
(ร้อยละ) 

52 50 34 

หมายเหต ุ *ปี 2563 สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อน เนื่องจากต้องรออนมุตัจิาก 
  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ก่อน 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

บริษัทมีคณะกรรมการตา่งๆ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 
68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ที่เก่ียวข้อง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทประกอบด้วย 

 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

 คณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวน 6 คณะ ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee) 

 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee) 

 คณะกรรมการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคม (Creating Shared Value Committee) 
  

1.  โครงสร้างองค์กร 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัโครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารงานภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยผู้ ถือ
หุ้นแต่งตัง้บุคคลที่ตนไว้วางใจให้เป็นกรรมการเพื่อให้มีบทบาทในการก ากบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัท ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสยีอื่น  

 

 
คณะกรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าแตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 

คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) 

ประธานบริหาร 

 ่ายป ิบัติการ 

 ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้อ านวยการอาวุโส 

 ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

ผู้อ านวยการ 

 ่ายการตลาด 

ผู้อ านวยการ 

 ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้อ านวยการ 

 ่ายการเงนิ 
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2. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด โดย
คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน เลือกตัง้โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่ง
หนึง่ของกรรมการทัง้คณะจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 
 กรรมการอิสระ   จ านวน  4   ทา่น 
 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน 2   ทา่น 
 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  จ านวน  3   ทา่น 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 
1. นายสเุมธ  เลอสมุติรกลุ ประธานคณะกรรมการ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
2. นางละเอยีด วอ่งวงศ์ภพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

3. นายมานิต เจียรดฐิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี 

กรรมการอิสระ 

4. นายทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย์ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  

กรรมการอิสระ 

5. รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร(1) กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีด ี

กรรมการอิสระ 

6. นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู(1) กรรมการ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
7. นางสรีุย์พร  อนวุตัรอดุม กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
8. นางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
9. นายเมธิน  เลอสมุิตรกลุ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
หมายเหต:ุ  (1) เข้าด ารงต าแหน่งมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2563 
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เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการ
ปฏิบตัิตามกฏและระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (ตลท.) โดยมีมติแตง่ตัง้นางสาวชนญัญา วิลามาศ ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤษภาคม 
2563 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม หรือนายเมธิน เลอสุมิตรกุล ลงลายมือช่ือร่วมกับนางสาวสุวรรณา  
โชคดีอนนัต์ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก ากบัดแูลบริษัท ให้ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) ความซื่อสตัย์สจุริต (Duty 
of Loyalty) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา (Duty of 
Disclosure) 

2. ก ากบัดแูลการบริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยอยา่งเป็นธรรม รวมถึง
ผู้มีสว่นได้เสยีอื่น ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ขง่ พนกังาน ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับความคุ้มครองตาม
สทิธิที่กฎหมายก าหนด 

3. ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกบัการสร้างคณุค่าแก่
กิจการอยา่งยัง่ยืน และดแูลให้มีการทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการด าเนินงาน การจดัสรรทรัพยากรและงบประมาณประจ าปีที่จดัท าโดย
ฝ่ายจัดการของบริษัท รวมทัง้ก ากับดูแลฝ่ายจัดการให้ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส  

5. สนับสนุน ส่งเสริม และปลูกจิตส านึกให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรธุรกิจ และแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

6. สง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างมลูคา่เพิ่มแก่บริษัท ด้วยการน านวตักรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัท  

7. พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการ 
8. พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการหรือผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทร่วม บริษัทยอ่ย หรือบริษัทในเครือ 
9. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นลายลกัษณ์อักษร  และก าหนดให้มีการทบทวนนโยบาย

ดงักลา่วเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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10. จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้าน
จริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการด าเนินธุรกิจ  และได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง 
นอกเหนือจากระเบียบข้อบงัคบัของพนกังานท่ีจะต้องเป็นไปตามหลกักฏหมายแรงงาน 

11. พิจารณาเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ภายใต้แนวทางที่ชัดเจนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยมิให้ผู้มีสว่นได้เสยีมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ และจะก ากบัดแูลให้บริษัท มี
การปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท าธุรกรรมที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งเหมาะสม 

12. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การถือครองหุ้ นของตนและผู้ เก่ียวข้องตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัท าข้อมลูน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ
เปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจ าปี  

13. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในดงักลา่ว 

14. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

อ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัท 

1. พิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีและแก้ไขเปลีย่นแปลงงบประมาณระหวา่งปี  (Annual and Revision Budget) 
2. พิจารณาอนุมัติการซือ้ทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าสูงกว่า 80,000,000 บาท ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก าหนดไว้
เก่ียวกบัการปฏิบตัิการในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 

3. พิจารณาอนมุตัิเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ ตราสารหนี ้ตราสารทนุ หน่วยลงทนุ รวมทัง้การเข้าซือ้ ร่วมทนุในโครงการ / 
กิจการอื่นใดที่มีมลูค่าโครงการ / กิจการสงูกว่า 80,000,000 บาทต่อคราว หรือโครงการ / กิจการภายใต้หลกัเกณฑ์
และข้อบงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่ก าหนดไว้เก่ียวกบัการปฏิบตัิการในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 

4. พิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารหนี ้รวมถึงการให้หลกัประกนั การค า้ประกนัสนิเช่ือ การจ าน า การ
จ านองในการขอสนิเช่ือใดๆ ของบริษัทท่ีมีมลูคา่เกิน 80,000,000 บาทตอ่คราว 

5. พิจารณาอนุมตัิการตัดบญัชีลูกหนีก้ารค้าเป็นสญูที่วงเงินมากกว่า 5,000,000 บาท ซึ่งได้กระท าตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขตามที่กฎหมายประกาศก าหนด 

6. พิจารณาอนมุตัิการท ารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ในสว่นที่ไม่
จ าเป็นต้องขอมติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. พิจารณาอนมุตัิการให้เช่าทรัพย์สนิของบริษัทท่ีมีอายสุญัญาเช่าตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป 
8. พิจารณาอนมุตัิเร่ืองอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
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ก าหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563 

เพื่อให้กรรมการทกุทา่นสามารถจดัสรรเวลาเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยได้ตามบทบาท
และหน้าที่ของตน เลขานกุารบริษัทจึงได้แจ้งก าหนดการประชมุคณะกรรมการประจ าปี 2563 ให้กรรมการบริษัททราบลว่งหน้า
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 นอกจากนี ้ในปี 2563 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้จัดให้มีการประชุม
ระหวา่งกนัเอง จ านวน 1 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการประชมุ ดงันี ้

การประชมุ ครัง้ที่ 1/2563 ครัง้ที่ 2/2563 ครัง้ที่ 3/2563 ครัง้ที่ 4/2563 ครัง้ที่ 5/2563 

คณะกรรมการบริษัท 25 ก.พ. 2563 13 พ.ค. 2563 11 ส.ค. 2563 11 พ.ย. 2563  

คณะกรรมการตรวจสอบ 19 ก.พ. 2563 7 พ.ค. 2563 5 ส.ค. 2563 4 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563* 

คณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

25 ก.พ. 2563     

*เป็นการประชมุกรรมการท่ีไมม่ีผู้บริหาร 

 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยการประชมุแตล่ะครัง้จะมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่
น้อยกวา่สองในสามของคณะกรรมการทัง้หมดเสมอ 

 ทัง้นี ้ บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมตใินท่ีประชมุคณะกรรมการ
วา่ต้องมกีรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

รายชื่อกรรมการ/ การประชุม คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง 

คณะ 
กรรมการ 
สร้าง
คุณค่า 
ร่วมใน
สังคม 

1. นายสเุมธ  เลอสมุติรกลุ 4/4  6/6    
2. นางละเอยีด วอ่งวงศ์ภพ 4/4 5/5  1/1   
3. นายมานิต เจียรดฐิ 4/4 5/5  1/1   
4. นายทรงธรรม เพียรพฒันวิทย์ 4/4 2/2  1/1   
5. รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร(1) 3/3 4/4     
6. นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู(1) 3/3      
7. นางสรีุย์พร  อนวุตัรอดุม 4/4  6/6  4/4  
8. นางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์ 4/4  6/6  4/4 5/5 
9. นายเมธิน  เลอสมุิตรกลุ 4/4  6/6  4/4 5/5 
หมายเหต:ุ (1) ด ารงต าแหนง่มีผลตัง้แต ่27 เม.ย. 2563  
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บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 

เพื่อให้การแบง่แยกอ านาจหน้าที่ในเร่ืองการก าหนดนโยบายของบริษัทและการบริหารงานของบริษัทแยกออกจากกนั
อย่างชดัเจน บริษัทจึงก าหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบคุคลกนั โดยประธานกรรมการมี
บทบาทหน้าที่ดงันี ้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมี
บทบาทในการก าหนดระเบียบวารการประชุมร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดูแลให้มีการจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชมุและเอกสารประกอบอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนและทนัเวลาก่อนการประชมุ 

2. มีบทบาทในการควบคมุการประชมุให้มีประสทิธิภาพด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบับริษัทและเป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3. ดแูลจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอและสง่เสริมให้กรรมการทกุท่านได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
อยา่งอิสระ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจและหน้าที่เก่ียวกบัการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเป็น
ผู้ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทโดยรวม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. ด าเนินการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ คณุค่าที่มุ่งหวงั และเป้าหมาย 
ตลอดจนนโยบายที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้า รวมทัง้รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึน้และ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ 

3. พิจารณาก าหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมถึงให้การส่งเสริมและสนบัสนนุ
นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงของธุรกิจ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมายอยูเ่สมอ 

4. พิจารณาก าหนดให้มีการสื่อสารกบับุคลากรในองค์กรและผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบตัิการ
ตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

5. พิจารณาก าหนดโครงสร้างองค์กรและอตัราก าลงัคนประจ าปีเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
6. พิจารณาอนมุตัิการวา่จ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง ก าหนดอตัราคา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสัและสวสัดิการ

ต่างๆ ของผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทยกเว้นต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องพิจารณาอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท 

7. พิจารณาอนมุตัิงบประมาณโครงการผลติ และ / หรือการเป็นตวัแทนจ าหนา่ยและจดัจ าหนา่ยสนิค้าใหม่ 
8. พิจารณาอนมุตัิการซือ้ทรัพย์สินถาวรตามงบประมาณที่มีมลูค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท และกรณีซือ้ทรัพย์สินนอก

งบประมาณต้องไมเ่กิน 5,000,000 บาท 
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9. พิจารณาอนุมัติการจ าหน่าย การท าลายและการบริจาคทรัพย์สินถาวร รวมถึงทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 
3,000,000 บาท 

10. พิจารณาอนมุตัิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทกุประเภทตามงบประมาณวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และกรณีซือ้
นอกงบประมาณต้องไมเ่กิน 100,000 บาท 

11. พิจารณาอนมุตัิคา่โฆษณาและคา่สง่เสริมการขายที่มีมลูคา่เกิน 8,000,000 บาท  
12. พิจารณาอนมุตัิเงินยืมส ารองของพนกังานท่ีมีมลูคา่เกิน 200,000 บาท 
13. พิจารณาอนมุตัิคา่ใช้จ่ายการเดินทางปฏิบตัิงานในตา่งประเทศของผู้บริหารและพนกังานของบริษัท 
14. พิจารณาอนมุตัิคา่เลีย้งรับรองที่มีมลูคา่เกิน 30,000 บาทตอ่คราว 
15. พิจารณาอนมุตัิการให้สนิค้าเพื่ออภินนัทนาการและสนิค้าตวัอยา่งที่มีมลูคา่เกิน 10,000 บาท 
16. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายและปฏิบตัิการใดๆ ตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อก าหนดของหนว่ยงานราชการ 

นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไมเ่กิน 3 บริษัท ทัง้นี ้
ในกรณีบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือพิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าไปด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทนัน้ได้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

คณะกรรมการ 
ค. หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณุสมบตัิของเลขานกุารบริษัท 

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องกบังานเลขานกุารบริษัท ได้แก่ หน้ าที่
กรรมการ หน้าที่ของบริษัท และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้และ
ติดตามข้อมลู ขา่วสาร เพื่อพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต มุ่งมัน่ 
ทุ่มเท และสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษัทให้บรรลวุตัถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
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3. ยึดมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ไม่กระท าการใดๆ อนัจะก่อให้เกิดผลเสียต่อช่ือเสียง
และภาพลกัษณ์ของบริษัท 

4. ไมมุ่ง่หวงัผลประโยชน์สว่นตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทัง้เก็บรักษาความลบัของบริษัทได้เป็นอยา่งดี 
5. มีมนษุยสมัพนัธ์ มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงานกบัฝ่ายงานและหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก

บริษัท 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์ด้านการเงินและบญัชีตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด และตาม  
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ความเชี่ยวชาญ 

1. นางละเอยีด  วอ่งวงศ์ภพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

ด้านบญัชีและการเงิน 

2. นายมานิต  เจียรดิฐ กรรมการอิสระ ด้านบญัชีและการเงิน 

3. นายทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย์(1) กรรมการอิสระ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร(2) กรรมการอิสระ ด้านบญัชีและการเงิน 
หมายเหต:ุ  (1) ออกจากคณะกรรมการตรวจสอบตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภาคม 2563 (ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ) 
  (2) เข้าด ารงต าแหน่งมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2563 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยสอบทานให้มีระบบ
ควบคุมภายใน  ( Internal Control และ Management Control)  และการตรวจสอบภายใน  ( Internal Audit)  ที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผล  

2. มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

3. มีหน้าที่รายงานระบบการควบคมุภายในและความเพียงพอของระบบควบคมุภายในไว้ในรายงานประจ าปี 
4. มีหน้าที่ในการปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว้ในกฎบตัรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ  

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้บทบญัญตัิแหง่กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ในระหวา่งปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ดงันี ้ 
การประชุม นางละเอียด 

ว่องวงศ์ภพ 
นายมานิต 
เจียรดิฐ 

นายทรงธรรม 
เพียรพัฒนาวทิย์ 

รศ. ชฎาพร 
ฑีฆาอุตมากร 

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของ

บริษัท 
ครัง้ที่ วันที่ประชุม 

1/2563 19 ก.พ. 2563     
 

(งบปี 2562) 

2/2563 7 พ.ค. 2563     
 

(งบ Q1/2563) 

3/2563 5 ส.ค. 2563     
 

(งบ Q2/2563) 

4/2563 4 พ.ย. 2563     
 

(งบ Q3/2563) 

5/2563 26 พ.ย. 2563     
 

(ประชมุโดยไมม่ี
ฝ่ายบริหาร) 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 3 ท่าน และประธานคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบเป็นกรรมการอิสระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ านวน 3 คน 
ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายมานิต  เจียรดิฐ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 

2. นางละเอยีด วอ่งวงศ์ภพ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 

3. นายทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ ด าเนินการพิจารณาแนวทาง ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารบริษัท โดยให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการ
ก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ นอกจากนี ้ปฎิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้มกีารจดัประชมุในปี 2563 จ านวน 1 ครัง้ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2563 (25 กุมภาพนัธ์ 2563) 
นายมานิต เจียรดฐิ  

นายละเอียด วอ่งวงศ์ภพ  

นายทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย์  

5. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิจดัตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเป็นกรรมการ
อิสระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางละเอยีด วอ่งวงศ์ภพ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกรรมการอิสระ 

2. นายมานิต  เจียรดิฐ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกรรมการอิสระ 

3. รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกรรมการอิสระ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

1. ก าหนดหลกัการการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน พร้อมทัง้ให้ความเห็นเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการ
ปฏิบตัิที่ดีขึน้ 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และ
ตระหนกัถึงการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ 

4. ก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี 
5. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

6. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการจ านวน 5 คน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนมุตัิ ก ากบั
ดแูลการด าเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีหน้าที่กลัน่กรองเร่ืองตา่งๆ ที่
จะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ จ านวน 5 คน ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์ กรรมการ 
3. นางสรีุย์พร อนวุตัรอดุม กรรมการ 
4. นายเมธิน  เลอสมุิตรกลุ กรรมการ 
5. นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ(1) กรรมการ 
6. นางพรพิมล สวุรรณขจิต กรรมการ 
หมายเหต:ุ  (1) ลาออกมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2563  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณานโยบาย เปา้หมาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุตัิ และทบทวนเป็นประจ า 

2. พิจารณาด าเนินการ ติดตาม และควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ 
แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี  

3. พิจารณาก าหนดโครงสร้างองค์กร อตัราก าลงัคนตามปีงบประมาณ และก าหนดโครงสร้างเงินเดือนพนกังานทุก
ระดบั โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการบรรจุ การแต่งตัง้ การโยกย้าย การพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง การประเมินผลงาน 
รวมทัง้อนมุตัิปรับอตัราคา่จ้างผลตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน ยกเว้นต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอาจ
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
พนกังานทกุระดบัยกเว้นต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

4. พิจารณาการลงทุนต่างๆ ในหลกัทรัพย์ตราสารหนี ้ตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทัง้การเข้าซือ้หรือร่วมลงทุนใน
โครงการหรือกิจการอื่นใด ภายในอ านาจอนมุตัิไมเ่กิน 80,000,000 บาท  

5. พิจารณาการเข้าท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินเพื่อการเปิด /ปิดบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือขอใช้บริการ
อื่นๆ จากธนาคาร รวมถึงการกู้ยืมเงิน การออกตราสารหนีใ้ดๆ การให้หลกัประกนั การค า้ประกนัสินเช่ือ การจ าน า 
การจ านองในการขอสนิเช่ือใดๆ ของบริษัทภายในอ านาจอนมุตัิไมเ่กิน 80,000,000 บาท 

6. พิจารณาการซือ้ทรัพย์สินถาวรในงบประมาณทุกประเภท ภายในอ านาจอนุมตัิไม่เกิน 80,000,000 บาท และซือ้
ทรัพย์สนินอกงบประมาณ ภายในอ านาจอนมุตัิไมเ่กิน 10,000,000 บาท 

7. พิจารณาการจ าหน่าย การท าลาย และการบริจาคทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินอื่นภายในอ านาจอนุมัติไม่เกิน 
80,000,000 บาท การตดับญัชีลกูหนีเ้ป็นหนีส้ญูภายในอ านาจอนุมตัิไม่เกิน 5,000,000 บาท และพิจารณาการขอ
ท าลายสนิค้าช ารุด ล้าสมยั และหมดอายภุายในอ านาจอนมุตัิไมเ่กิน 300,000 บาท 
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 ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยการประชมุแตล่ะครัง้จะมกีรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อย
กวา่สองในสามของคณะกรรมการทัง้หมดเสมอ 

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง โดยต้องมจี านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และ
อยา่งน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหาร จ านวน 5 คน ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นางสรีุย์พร อนวุตัรอดุม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์ กรรมการ 
3. นายเมธิน  เลอสมุิตรกลุ กรรมการ 
4. นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ(1) กรรมการ 
5. นางศศิธร  เลอสมุิตรกลุ กรรมการ 
6. นางเสาวคนธ์ โสมะบถ กรรมการ 
หมายเหต:ุ  (1) ลาออกมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2563  

8. คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม 

คณะอนกุรรมการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคมโดยต้องมจี านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และอยา่งน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคมประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จ านวน 
6 คน ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นางสาวสวุรรณา โชคดีอนนัต์ ประธานกรรมการ 
2. นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ กรรมการ 
3. นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ(1) กรรมการ 
4. นางพรพิมล  สวุรรณขจิต กรรมการ 
5. นางจิตรนาถ  บวัเจริญ กรรมการ 
6. นายธีระพงษ์  สงเคราะห์ กรรมการ 
7. นางสาวเพ็ญลกัษณ์ จนัทร์สเุทพ กรรมการและเลขานกุาร 

 หมายเหต:ุ  (1) ลาออกมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2563 
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9. ผู้บริหาร 

รายช่ือผู้บริหารตามค าจ ากดัความส านกังาน ก.ล.ต. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารรวม 5 คน ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสรีุย์พร  อนวุตัรอดุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 
3. นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ(1) ประธานบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นายเมธิน  เลอสมุิตรกลุ ผู้อ านวยอาวโุสการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 
5. นางพรพิมล สวุรรณขจิต ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
6. นางเสาวคนธ์ โสมะบถ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
หมายเหต:ุ  (1) ลาออกมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2563  

10. ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

9.1 คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่ทบทวนและพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบได้กบับริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั ทัง้นี ้บริษัท
ก าหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ประชุมเพียงอย่างเดียว และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะดแูล
ให้กระบวนการก าหนดค่าตอบแทนมีความโปร่งใสและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ค่าตอบแทน
กรรมการ ปี 2563 จ าแนกตามต าแหนง่  

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 85,000 
กรรมการบริษัท 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 
กรรมการตรวจสอบ 30,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการ 10,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
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ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 
ประธานคณะกรรมการ 10,000 
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 7,500 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2563  

รายชื่อกรรมการ 
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
บริษัท (บาท) 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ 
ชุดย่อย (บาท) 

โบนัส / 
บ าเหน็จ 
(บาท) 

สิทธิ 
ประโยชน์
อื่น (บาท) 

ค่าตอบแทน
รวม (บาท) 

1. นายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ 340,000 - - ไมม่ี 340,000 

2. นางละเอยีด  วอ่งวงศ์ภพ 120,000 207,500 - ไมม่ี 327,500 

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

4. นายทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย์ 120,000 67,500 - ไมม่ี 187,500 

5. รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร 90,000 60,000  ไมม่ี 150,000 

6. นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู 90,000 -  ไมม่ี 90,000 

7. นางสรีุย์พร  อนวุตัรอดุม 120,000 - - ไมม่ี 120,000 

8. นางสาวสวุรรณา  โชคดีอนนัต์ 120,000 - - ไมม่ี 120,000 

9. นายเมธิน  เลอสมุิตรกลุ 120,000 - - ไมม่ี 120,000 

รวม 1,240,000 479,500 - ไมม่ี 1,737,500 

หมายเหต ุ บริษัทไมม่ีการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการในรูปแบบสทิธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการใน
รูปแบบของเบีย้ประชมุ 

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 บริษัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้ บริหารทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยเช่ือมโยงกับผลการปฏิบั ติงาน 
และผลการด าเนินงานของบริษัท 

ลักษณะค่าตอบแทน ปี 2563 
จ านวนเงนิ (บาท) 

ปี 2562 
จ านวนเงนิ (บาท) 

ปี 2561 
จ านวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือนรวม 23,938,118 29,803,723 27,317,916 

โบนสั    1,832,918 2,483,644 3,177,847 

เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 34,350 54,000 48,750 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 564,592 894,110 790,543 

คา่ที่ปรึกษา 3,710,000 3,616,800 3,616,800 
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ลักษณะค่าตอบแทน ปี 2563 
จ านวนเงนิ (บาท) 

ปี 2562 
จ านวนเงนิ (บาท) 

ปี 2561 
จ านวนเงนิ (บาท) 

เงินผลตอบแทนพนกังานระยะยาว 443,378 464,035 447,307 

รวม 30,523,356 37,316,311 35,399,163 

9.2 คา่ตอบแทนอื่น 
 ไมม่ี 

บุคลากร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทมีพนกังานรวมทัง้สิน้ 153 คน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนพนกังานรวม 
145.5 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวลั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสงัคม และเงินสมทบกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ  

 ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร 1 3 4 
พนกังานปฏิบตักิารและสนบัสนนุ       56 93 149 

รวม 57 96 153 

โครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (MOONG - ESOP) 

ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 บริษัทมีโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท (MOONG - ESOP) โดยการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (ESOP) ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังาน จ านวน 2,000,000 หน่วย โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อตอบแทนและเป็นก าลงัใจในการท างานอย่างมุ่งมัน่ ทุ่มเท และมี
บทบาทส าคญัตอ่ความส าเร็จและการเจริญเติบโตอยา่งต่อเนื่องของบริษัท ซึง่บริษัทมุง่หวงัให้การเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานได้เป็นเจ้าของและมีสว่นร่วมในกิจการ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานและผลกัดนัให้บริษัทเติบโตได้อย่าง
มัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

การท างานตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายให้งานเสร็จไปวนั ๆ นัน้ อาจไม่เพียงพอและตอบโจทย์ต่อการท างาน
ในโลกยุคปัจจุบันที่การด าเนินธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงมีความ
คาดหวังให้คนท างานต้องสามารถท างานได้บนสภาพความไม่แน่นอนต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรองรับการ
เปลีย่นแปลงในทกุเมื่อ และเรียนรู้ปัญหาที่เคยเกิดขึน้ในอดีต เพื่อรับมือปอ้งกนัทกุสถานการณ์ได้เสมอ  

คนท างานยคุใหมต้่องสร้างแรงจงูใจในการท างานด้วยตนเอง เร่ิมจากการรักในสิ่งที่ท า ใสใ่จและให้ใจกบัการท างาน
อย่างเต็มร้อย ไม่รอให้หวัหน้าหรือบคุคลอื่นมาคอยก ากบัหรือสัง่การในสิ่งที่เราสมควรท าสมควรคิดได้ด้วยตวัเอง ต้องเข้าใจ
จุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน และต้อง Proactive กับงานของตนเองอยู่เสมอ เพื่อสร้างความแตกต่างและความก้าวหน้าใน
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เส้นทางอาชีพของตนเอง ยกระดบัตนเองให้กลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าขององค์กร เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าสู่
ความส าเร็จได้อยา่งยัง่ยืน 

 
 
 
 
 

 
และเมื่อเราได้รับการพฒันาและแสดงศกัยภาพตนเองมาอยูใ่นฐานะผู้น า ไม่วา่จะเป็นนายจ้าง ผู้จดัการ หวัหน้างาน

หรือผู้น าทีมงาน สิ่งที่เราต้องใส่ใจมากกว่าแผนงาน อุปกรณ์หรือเร่ืองบประมาณ นัน่คือเร่ืองของ "คน" หากเราไม่สามารถ
เอาชนะใจลูกน้องในทีมงานของเราได้ เราเองก็ไม่สามารถจะเป็นผู้น าที่ดีที่สามารถรวบรวมการท างานใ ห้เป็นอันหนึ่งอนั
เดียวกนัได้ นัน่หมายความรวมถึงการดงึศกัยภาพของลกูน้องออกมาใช้ประโยชน์ได้อยา่งเต็มที่  ต่อให้เราสร้างแผนงานท่ียอด
เยี่ยม มีเคร่ืองมืออปุกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน มีงบประมาณอยา่งเพียงพอ แตถ้่าเราในฐานะหวัหน้าทีมไมส่ามารถใช้
คนให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ ผลงานท่ีดีเยี่ยมก็ไมส่ามารถเกิดขึน้มาได้ "ผู้น าที่ดีที่สามารถเอาชนะใจลูกน้องได้ คือ ผู้น าที่
ไวต่อความรู้สึกและความต้องการของลูกน้อง" 

 
 
 
 
 

 

 
โดยบริษัทได้มีการจัดท าแผนในการพัฒนาศกัยภาพของบุคคลากรในปี 2563 ทัง้ในด้าน Growth Mindset และ

ยกระดบัภาวะผู้น าให้กบัพนกังานในระดบัผู้บงัคบับญัชา เพื่อให้พนกังานตระหนกัและเรียนรู้ในการพฒันาตนเองให้มีทกัษะที่
เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอนัจะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดและส่งผลให้แผนการ
พฒันาด้านบคุคลากรของบริษัทส าเร็จได้อย่างยัง่ยืนและมีประสทิธิภาพ  
  

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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ตารางแสดงข้อมูลการ ึกอบรมประจ าปี 2563 

ประเภท 
Competency 

ชื่อหลักสตูร จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
พนักงาน 

Core 
Competency 
  
  
  
  
   

เปิดวาร์ปความคิดไปกบั MPI DNA 268 67 
Product Knowledge_Why Pigeon? 272 68 
OKR 2020 Workshop 84 14 
พฒันาองค์กรด้วยแนวคิด OKRs 180 45 
กฏหมายข้อมลูสว่นบคุคล 148 37 
Key Account Management (หลกัสตูรการบริหารลกูค้ารายส าคญั) 176 22 
Over The Moon Workshop 512 32 

Leadership 
Competency 

Strategic Workshop 2021 112 14 
The Roles of Leadership Workshop 128 16 

Functional 
Competency 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โฆษณาอยา่งไรให้ถกูใจ ไมผิ่ดกฏหมายและกฏหมายที่เก่ียวข้องกบั
ผู้บริโภค 

20 5 

หลกัสตูรพืน้ฐานด้านความยัง่ยืนของธุรกิจ รุ่นท่ี 1 (P01) 16 2 
Say It With Report (ให้รีพอร์ตพดูแทนคณุ) 8 1 
เตรียมพร้อมรับมือพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 2562 กบัการ
บริหารงานบคุคลภาคปฏิบตัิ 

6 1 

สร้างความพร้อม ท าความเข้าใจ การประเมินความยัง่ยืน ปี 2563 12 2 
DAP 171/2020 8 1 
Sustainable Supply Chain Management 2020 32 2 
ปฏิบตัิการ ลดโลก ร้อน ในสถานการณ์ COVID 19 กบั Care the Bear 10 5 
อา่นงบการเงินให้เป็นวิเคราะห์งบการเงินอยา่งมเีปา้หมาย 6 1 
The New CFO (Crisis Financial Office) 12 1 
Modern HR สตูรส าเร็จเพื่อการบริหารบคุคลากรเชิงรุกอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

6 1 

ประเด็นร้อนทางภาษี 2563 ส าหรับนกับญัชีมืออาชีพ 6 1 
ปลอดทจุริต ธุรกิจยัง่ยืน 8 1 
SD Professional Sharing 3/2020: Storytelling for Sustainability เร่ือง
เลา่ความยัง่ยืนของบริษัทและแบรนด์ 

9 6 
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9. การก ากับดูแลกจิการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้ออก  “หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2560” เมื่อวนัที่ 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการทบทวนและปรับปรุง

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกบัหลกัการดงักล่าวเพื่อเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจและเสริมสร้าง

ความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสียอื่นให้มัน่ใจวา่บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบภายใต้กรอบ

ของกฎหมาย คณุธรรม จริยธรรม และสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคณุค่าแก่กิจการอย่างยัง่ยืน ทัง้นี ้นโยบาย

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีฉบบัปรับปรุงปี 2560 ได้รับการพิจารณาและมีมติอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 9 

สงิหาคม 2560 และให้มีผลถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัที่ 10 สงิหาคม 2560 เป็นต้นมา และมีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ี

ดีเป็นประจ าทกุปี 

นอกจากนี ้ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นการยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท  

เพื่อให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีโดยได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและ

มีการสือ่สารชีแ้จงตอ่พนกังานทกุระดบัชัน้พร้อมทัง้มีชอ่งทางเปิดเผยข้อมลูให้กบัพนกังาน คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญั

อย่างมากและสง่เสริมการมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ด้วยมีความเช่ือมัน่ว่าการมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จะช่วยสร้างความ

น่าเช่ือถือต่อตวับริษัท เพื่อท าให้บริษัทยัง่ยืน พร้อมทัง้ยงัสามารถสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้น และสร้างประโยชน์และความ

เป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

ในปี 2563 นัน้ บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนน CG อยูใ่นเกณฑ์ 5 ดาว (ดีเลศิ) ซึง่เป็นการปรับระดบั 4 ดาวจากปี

ก่อน บริษัทเป็นหนึ่งใน 240 บริษัทจาก 692 บริษัท ที่ได้รับการประเมินในเกณ์ฑดีเลิศ และเป็นหนึ่งใน 47 บริษัทที่มีทุนจด

ทะเบียนน้อยกวา่ 1,000 ล้านบาทท่ีได้รับการประเมินในเกณฑ์ 5 ดาว คณะกรรมการให้ความส าคญัในการยกระดบัการก ากบั

ดแูลกิจการที่ดีอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอยา่งยัง่ยืน และให้ผู้มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่นมีความมัน่ใจในการด าเนินงานท่ี

โปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้ 

โดยรายละเอียดการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีที่บริษัทได้ปฏิบตัิ มีรายละเอียดดงันี  ้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักับสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยดูแลและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน พร้อม

อ านวยความสะดวกผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิควบคุมผ่านการแต่งตัง้กรรมการให้ท าหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจ

เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของบริษัท นอกจากสทิธิที่ผู้ ถือหุ้นได้รับตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้

ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิเพิ่มเติมตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดเผยไว้ใน “นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบบั

ปรับปรุงปี 2560” 

1.1. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท 

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญของบริษัทผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SETLink) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) ซึ่งรวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์

บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 59-1 และแบบ 59-2) และรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปของหลกัทรัพย์บริษัท (แบบ 

246-2) ทัง้นี ้แบบรายงานทัง้หมดจะน าเสนอบนเว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(www.sec.or.th) นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือผู้ที่สนใจ สามารถติดตอ่สอบถามข้อมลูของบริษัทได้โดยตรงที ่

ช่องทางตดิต่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ ir@moongpattana.com 0 2020 8902 

เลขานกุารบริษัท company.secretary@moongpattana.com 0 2020 8999 

ตามนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ น  บ ริ ษัทมีความรับผิดชอบในการเ ปิดเผยให้ 

ผู้ ถือหุ้นทราบสถานการณ์ของบริษัททัง้ด้านบวกและด้านลบ พร้อมเหตผุลสนบัสนนุอย่างเพียงพอ ถกูต้อง และทนัเวลา โดยใช้

ภาษาที่เข้าใจง่ายทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อให้มัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุได้รับข้อมลูอย่างเพียงพอ สามารถเข้าถึง

ได้อย่างเท่าเทียมกนั และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมลู

ภายใน โดยให้การเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้เท่านัน้ ซึ่งคณะกรรมการ

บริหารได้แต่งตัง้นางสาวสวุรรณา โชคดีอนนัต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกุล ประธาน

บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมลูกบับคุคลภายนอก (Spokeperson) 

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้เป็นการล่วงหน้าผ่าน

เว็บไซต์บริษัทและยงัได้จดังาน Opportunity Day ให้กบัผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ เพื่อให้สามารถรับทราบข้อมลูข่าวสารของบริษัท

ได้อีกช่องทางหนึง่  

http://www.moongpattana.com/
http://www.sec.or.th/
mailto:company.secretary@moongpattana.com
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1.2. สิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิในส่วนแบ่งก าไรของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามนโยบายการจ่ายเงิน 

ปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมี

อ านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือ

หุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิให้ด าเนินการได้ แล้วให้รายงานต่อที่

ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ส าหรับผลประกอบการในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.26 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 

81.03 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2562 ซึ่งมากกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทก าหนดไว้ และได้จ่ายเงินปันผลในวนัที่ 22 

พฤษภาคม 2563  

1.3. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

ปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สทิธิผู้ ถือหุ้นทกุรายเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ของบริษัทเป็นการลว่งหน้า 3 เดือน ระหว่างวนัที่ 31 ตลุาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่าน

ทางระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com) 

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึ่งผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือกรรมการต่อคณะกรรมการ

บริษัท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ www.moongpattana.com โดยการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นต้อง

ระบุวัตถุประสงค์ และเหตุผลสนับสนุนในแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น (แบบ ก.) พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา สว่นการเสนอช่ือกรรมการใช้แบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ (แบบ 

ข.) หนงัสอืยินยอมการเสนอช่ือเป็นกรรมการ (แบบ ค.) และเอกสารประกอบการพิจารณาคณุสมบตัิ โดยบคุคลที่เสนอช่ือต้อง

มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั อยา่งไรก็ดี ในปี 2563 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอ

วาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทแตอ่ยา่งใด 

1.4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นโอกาสที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึง

แผนงานและทิศทางของบริษัทในอนาคต และสามารถออกเสยีงลงมติในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท ทัง้วาระ

ปกติ ได้แก่ การรับรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน การรับรองงบการเงินประจ าปี การจ่ายเงินปันผล และการแตง่ตัง้กรรมการ

บริษัท และวาระพิเศษ อาทิ การเพิ่มทนุ/ ลดทนุ การท ารายการเก่ียวโยงกนั การควบรวมกิจการ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่

ทรัพย์สนิ  

http://www.moongpattana.com/
http://www.moongpattana.com/
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ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องถือหุ้นในวนั Record Date ซึ่งก็คือ ผู้ ถือหุ้นจะต้องซือ้หรือมีหุ้นก่อนวนัท่ีขึน้

เคร่ืองหมาย XM (Excluding Meeting) 1 วนัท าการ โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะแสดงเคร่ืองหมาย XM ให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบลว่งหน้าบนเว็บไซต์ www.set.or.th  

หากไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ ผู้ ถือหุ้นควรมอบฉนัทะให้ตวัแทนหรือบคุคลที่มีความเป็นอิสระ เช่น กรรมการอิสระ 

หรือกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจดัไว้ให้เป็นผู้ ใช้สิทธิออกเสียงแทน โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะที่แนบไปกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

(แบบ ก. ข. และ ค.) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้ครบถ้วน ทัง้นีเ้พื่อ

ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นควรใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่สามารถก าหนดแนวทางการออกเสยีงในแต่ละวาระได้ 

ใน ปี 2563 บริษัทจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 18 อาคารบางนา

คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 และไมม่ี

การเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ทัง้นีต้ามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 98 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท (31 ธันวาคมของทกุปี) 

และการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีให้ถือเป็นการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดของหนงัสือนดัประชุม พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัดก าหนดให้บริษัทต้องส่งหนงัสือนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนสง่หนงัสอืนดัประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนั  

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 บริษัทได้แจ้งข้อมลูผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทพัย์ เก่ียวกบั

การเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 21 วนัก่อน

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม พร้อมรายละเอียด เหตุผล ความเห็นของ

คณะกรรมการ และเอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานการประชุม หนงัสือมอบฉนัทะ รายงานของผู้สอบบญัชี รายงานประจ าปี 

รายงานความยัง่ยืนและรายละเอียดประกอบการพิจารณาแตล่ะวาระให้ครบถ้วน  

นอกจากนี ้บริษัทมอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้

จดัสง่เอกสารข้างต้นให้ผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าไม่

น้อยกวา่ 14 วนั โดยในปี 2563 บริษัทสง่ออกเอกสารเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึง่เป็นการสง่ออกลว่งหน้า 26 

วนัก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และลงโฆษณาหนงัสอืพิมพ์เพื่อบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าอยา่งน้อย 14 วนั เป็น

เวลา 3 วนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุ 

บริษัทจดัให้มีการอ านวยความสะดวกผู้ ถือหุ้นทกุรายเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถาบนั และได้น าระบบ

บาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและนบัคะแนนเสยีงในทกุวาระ โดยเปิดให้ลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้

http://www.set.or.th/
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ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง ทัง้นื ้การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีของบริษัท

เข้าร่วมประชมุทกุทา่น 

1.5. สิทธิในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

ก่อนเร่ิมประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้ผู้ ที่มาด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะให้ที่

ประชุมทราบและแจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีการลงคะแนนเสียง จากนัน้ได้ด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระที่แจ้งไว้ในหนงัสอื

เชิญประชมุโดยไมม่ีการเปลีย่นล าดบัและระเบียบวาระ หรือขอให้ที่ประชมุพิจารณาวาระอื่นใดที่ไมไ่ด้ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญ

ประชมุ และในระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้นหากมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่ม บริษัทจะนบัจ านวนผู้ ถือหุ้นและจ านวนหุ้นใหม่

ทกุครัง้ แตผู่้ ถือหุ้นจะออกเสยีงลงคะแนนได้เฉพาะวาระท่ียงัไมล่งมติเท่านัน้ 

ระหว่างประชุมในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกรายได้ซกัถาม แสดงความ

คิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ ก่อนให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ และในวาระการเลือกตัง้กรรมการได้ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนแตง่ตัง้

กรรมการเป็นรายบุคคล หลงัจากที่ประชุมลงมติแล้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุม

รับทราบ โดยระบจุ านวนหุ้นท่ีลงมติเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง  

ตลอดการประชุม บริษัทได้บันทึกเทปและจัดส่งสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระผ่านระบบ SETLink ของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหลงัเสร็จสิน้การประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้ที่สนใจทราบ และจดัสง่รายงาน

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ ถือหุ้ นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท  

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติต่อ  

ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัโดยไมม่ีการเลอืกปฏิบตัิ ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นสถาบนั และผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ ด้วยเคารพ

ในสิทธิของผู้ ถือหุ้นให้ได้ใช้สิทธิของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิตอ่ 

ผู้ ถือหุ้นไว้ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจและเช่ือมัน่ในการลงทนุกบับริษัท  

การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่งๆ เป็นโอกาสที่ผู้ ถือหุ้นทกุรายจะได้ใช้สิทธิในการก ากบั

ดแูลการด าเนินงานของบริษัทผ่านตวัแทนหรือกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ ถือหุ้นทกุรายสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม ซกัถาม แสดง

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้ หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถสามารถมอบฉันทะให้ตวัแทนหรือ

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ
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โดยเฉพาะแบบ ข. รวมถึงมีการระบเุอกสารหลกัฐาน และค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชุมด้วย

ทกุครัง้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเตรียมเอกสารดงักลา่วได้อยา่งถกูต้องและไมเ่กิดปัญหาในการเข้าร่วมประชมุ  

โดยในปี 2563 บริษัทได้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าทางไปรษณีย์อยา่งน้อย 26 วนั

ก่อนวนัประชมุ และได้น าเสนอหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัสมบรูณ์รวมถึงเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการประชมุทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ชาวไทยและผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  

ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายมีสทิธิออกเสียงในท่ีประชมุ 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง นอกจากนี ้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระ

และช่ือบคุคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการลว่งหน้า 3 เดือนผ่านเว็บไซต์บริษัทและระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ 

ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

บริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตรวจความถูกต้องเอกสาร ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เตรียมอากรแสตมป์ 

(กรณีมอบฉนัทะ) ตลอดจนระบบเสยีง และความพร้อมของห้องประชมุ นอกจากการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัท ได้อย่างเท่าเทียมกนัผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ

บริษัท  

อยา่งไรก็ดี หากผู้ ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ สามารถติดตอ่ 

ช่องทางตดิต่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ 

กรรมการอิสระ ind.director@moongpattana.com  

นกัลงทนุสมัพนัธ์ ir@moongpattana.com 0 2020 8902 

เลขานกุารบริษัท company.secretary@moongpattana.com 0 2020 8999 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เพื่อ

ดแูลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง โดยก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการใช้

ข้อมลูภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทราบโดยทัว่กนั เพื่อจะสร้างความมัน่ใจวา่นโยบายดงักลา่วนัน้

เป็นที่รับทราบและมีการปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมต้องรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์ต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ในปี 2563 บริษัทไมม่ีการท ารายการเก่ียวโยงกนั ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต้องเปิดเผยข้อมลูรายการเก่ียว

โยงที่เข้าขา่ยต้องเปิดเผยข้อมลูหรือขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการท ารายการ 

mailto:company.secretary@moongpattana.com
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บริษัทจะท าการเปิดเผยรายละเอียดและเหตผุลของการท ารายการให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนจะท ารายการ โดยคณะกรรมการบริษัท

ให้ความส าคญักบัการท ารายการระหวา่งกนัวา่ในการท ารายการเก่ียวโยงทกุรายการบริษัทจะต้องกระท าอย่างยตุิธรรม ตาม

ราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) 

หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียแต่ละกลุม่ไว้อยา่งชดัเจนใน "จรรยาบรรณธุรกิจ 

ฉบบัปรับปรุง ปี 2560" ซึง่ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทราบ และให้ถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด  

3.1. นโยบายการด าเนินธุรกจิ 

บริษัทมุง่ด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและจดัจ าหนา่ยสนิค้าภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี

และความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นกัลงทนุ และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคูค้่า

ให้เติบโตควบคู่กนัไปในระยะยาว โดยก าหนดข้อพึงปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ให้มีความรับผิดชอบต่อการ

ตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่ รอบคอบ ระมัดระวัง บนพืน้ฐานข้อมูลที่เพียงพอ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ

ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท ตลอดจนมุง่สร้างคณุคา่ธุรกิจในระยะยาว 

3.2. นโยบายการปฏิบตัิและความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและประโยชน์

สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม มีความโปร่งใส ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง รวมถึงเปิดเผยและรายงานให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบสถานการณ์ของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง ผา่นช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ได้แก่ www.set.or.th, www.moongpattana.com หรือติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์ ที่หมายเลขโทรศพัท์ 02 020 8902 

หรือ ir@moongpattana.com 

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารงานให้มีผลก าไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน

อตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามกฎหมาย และสง่เสริมการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น

และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเสมอภาคเทา่เทียม รวมถึงการได้รับข้อมลูขา่วสารส าคญัตา่งๆ ที่เป็นปัจจบุนั บริษัทได้เผยแพร่ผา่น

ทางเว็บไซต์ของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ  

3.3. นโยบายการปฏิบตัิต่อลูกค้า ผู้บริโภค 

บริษัทมุง่พฒันาและสง่มอบผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพและปลอดภยัตามมาตรฐานสินค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรมพร้อมแสดง

ข้อมลูสินค้าและบริการถกูต้อง ชดัเจน มีการบริการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการใช้ผลิตภณัฑ์ รวมถึงจดัให้มีกระบวนการ

เพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนของลกูค้า ประเมินความพึงพอใจของลกูค้า เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงและพฒันาสินค้าและ

http://www.set.or.th/
http://www.moongpattana.com/
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บริการของบริษัทต่อไป นอกจากนี ้ยังส่งเสริมให้ลูกค้ามีช่องทางเสนอแนะ และร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย

สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนผา่นช่องทางการสือ่สารกบับริษัทดงันี ้

ช่องทาง อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ 

ลกูค้าสมัพนัธ์ crm@moongpattana.com 02 020 8990 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ ir@moongpattana.com 02 020 8902 

เลขานกุารบริษัท company.secretary@moongpattana.com 02 020 8999 

3.4. นโยบายการปฏิบตัิต่อเจ้าหนี ้

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ดแูลให้มีการปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไข

ต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิได้จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

และป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ โดยบริษัทมุ่งเน้นในการสร้างสมัพนัธ์อนัดีที่ยัง่ยืนกบัเจ้าหนี ้และให้ความเช่ือถือซึง่กนั

และกนั 

3.5. นโยบายการปฏิบตัิต่อคู่ค้า 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อคู่ค้าบนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่ายพึงละเว้นการเรียกร้อง 

การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการเจรจาตอ่รองทางธุรกิจ หรือการติดตอ่กบัคูค้่า รวมถึงพึงปฏิบตัิตามสญัญา

หรือเง่ือนไขทางการค้าที่ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด หากไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้จะแจ้งให้คูค้่าทราบทนัที 

3.6. นโยบายการปฏิบตัิต่อพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม โดยยึดหลกัความเท่าเทียมและเสมอภาค ตัง้แต่การคดัเลือกเข้า

มาเป็นพนกังาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตัง้ การโยกย้าย การฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพตามความรู้ ความสามารถ

และความรับผิดชอบของงานแต่ละต าแหน่ง มีการดูแลสภาพแวดล้อมการท างานให้ถูกสุขลกัษณะ ปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สนิของพนกังาน 

บริษัทมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับความปลอดภยั และสขุอนามยั และสภาพแวดล้อมในสถานที่

ท างาน นอกจากนีย้งัมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม เช่น การจัดให้มี

กองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังาน การเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่พนกังาน (ESOP) การพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังาน

ด้วยการสนบัสนุนให้พนกังานเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของต าแหน่งหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ โดยพนกังานของ

mailto:crm@moongpattana.com
mailto:company.secretary@moongpattana.com
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บริษัทเข้ารับการฝึกอบรมในปี 2563 เป็นจ านวนชั่วโมงรวม 2,039 ชั่วโมง และบริษัทมีการวดัผลงานของพนกังานตาม Key 

Performance Indicators (KPI) 

3.6.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงาน 

เพื่อเป็นการสง่เสริมความยัง่ยืนภายใต้การด าเนินงานของบริษัทซึ่งเป็นกลยทุธ์ส าคญัขององค์กร และให้

เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของสขุภาพ ความปลอดภยั และคณุภาพ

ชีวิตของพนกังาน และร่วมสร้างเสริมความปลอดภยั และอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเทียบเท่า

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้ก าหนดวิสยัทศัน์ความปลอดภยั  (Safety Vision) และพนัธกิจ

ความปลอดภยั (Safety Mission) ดงันี ้

Safety Vision: 

สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม ปลอดภยั ปราศจากความเสีย่ง มุง่เน้นการดแูลสขุภาพของ

พนกังาน เพื่อพฒันาประสทิธิภาพการท างาน และสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีแก่พนกังาน 

Safety Mission: 

 ดแูลให้มีการยกระดบั และพฒันาสภาพแวดล้อมให้มคีวามปลอดภยั เหมาะสม ถกูสขุลกัษณะ 

 ให้ความรู้ สร้างความตระหนกั และปลกูจิตส านกึซึง่ความปลอดภยัในการท างานให้กบัพนกังาน 

 สร้างเสริมให้พนกังานมีสขุภาวะที่ดีทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม 

โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานดงัตอ่ไปนี ้

- ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน

ของพนกังานทกุคน 

- บริษัทจะด าเนินการตดิตาม เฝา้ระวงั ประเมิน ควบคมุอนัตราย และจดัให้มกีารปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน

การท างานรวมถงึในสถานท่ีท างาน 

- มีการเผยแพร่ให้ความรู้ สร้างความตระหนกัรู้ และปลกูจิตส านกึในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมการท างานแก่ผู้บริหารและพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง 

- พนกังานทกุคนต้องปฎิบตัิตามกฎระเบียบความปลอดภยั มาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการท างานและข้อก าหนดตา่งๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด ไมฝ่่าฝืนหรือละเลยการ

ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว ซึง่อาจจะถกูพจิารณาโทษตามระเบยีบของบริษัท 
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3.6.1 นโยบายสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทตระหนักและมีอุดมการณ์ในการ

ด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า 

คูแ่ขง่ทางการค้า คูค้่าทางธุรกิจ เจ้าหนี ้พนกังาน สงัคมและสิง่แวดล้อม ตามหลกัธรรมภิบาลและหลกัการก ากบัดแูล

กิจการที่ดี ในด้านสิทธิมนษุยชนนัน้ บริษัทยึดถือหลกัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นสิทธิพืน้ฐานของมนุษย์ และเล็งเห็นว่า

หลกัการสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานส าคญัในการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติและสงบสขุ เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจว่า

การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั ไม่กระท าการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการละเมิดหรือ

สร้างผลกระทบต่อสิทธิมนษุยชนทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้ไม่สง่เสริมหรือเข้าไปเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ

มนษุยชน บริษัทมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

 สนบัสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไม่สนบัสนุน ไม่กระท าและไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบงัคบั แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมถึงต่อต้านการคกุคามทาง

เพศทกุรูปแบบ 

 ให้ความส าคญักับสิทธิเท่าเทียมกนัของสตรี รวมถึงให้ความส าคญัเป็นพิเศษต่อสิทธิของกลุ่มเปราะบาง 

เช่น ผู้พิการ สตรีมีครรภ์และให้นมบตุร เป็นต้น 

 ให้ความส าคญัและเคารพเสรีภาพในเร่ืองสญัชาติ สถานภาพทางสงัคม สขุภาพ การศึกษา สิทธิในการ

ท างาน ชนชัน้ทางสงัคม ลกัษณะเชือ้ชาติ ศาสนา 

 เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบคุลากรอยา่งเทา่เทียมกนั รวมไปถึงการจ้างงานบคุคลทพุลภาพ 

 จดัให้มีนโยบายและมาตรการเก่ียวกบัความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า รวมถึงระบบควบคมุ

ภายในทางด้านข้อมลู 

 มุง่มัน่และรักษาไว้ซึง่วฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่ตอ่การเคารพสทิธิมนษุยชนตามนโยบายสทิธิมนษุยชน 

 เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถร้องทกุข์ในเร่ืองการละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสทิธิมนษุยชน โดยจดัให้มีช่องทางร้องทกุข์ แจ้งเบาะแส โดยข้อร้องทกุข์จะถกูเก็บเป็นความลบั 
ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั รวมถึงแนวปฏิบตัิการ
ด าเนินการสบืสวนและบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดในเร่ืองดงักลา่ว 
 

3.7. นโยบายการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจยดึมัน่ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย 

ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงไม่กล่าวหา ท าลายช่ือเสียง หรือใช้วิธีการที่ไม่สจุริต  จึงได้

ก าหนดหลกันโยบายดงันี ้
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 ประพฤติปฎิบตัิภายใต้กรอบกติการของการแขง่ขนัท่ีดี 

 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือก าหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องท าการค้ากับ
บริษัทเทา่นัน้ 
 

3.8. นโยบายการปฏิบตัิต่อหน่วยงานก ากับดูแล 

บริษัทมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบตัิตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก ากบัดแูล

อยา่งเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานก ากบัดแูล ด้วยการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ดีในระดบัสากล เพื่อยกระดบัการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  

3.9. นโยบายการปฏิบตัิต่อสังคมและส่วนรวม 

บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณี

ท้องถ่ินและชุมชนโดยรอบบริษัท ตลอดจนสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม

อยา่งสม ่าเสมอ  

บริษัทมีการสง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพในทกุกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธุรกิจเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ โดยผู้บริหารและพนกังานทกุคนต้องมีสว่นร่วม และบริษัทจะสนบัสนนุทรัพยากรบคุคล งบประมาณ และเวลาใน

การท างาน ในการฝึกอบรมและการมีสว่นร่วมในการน าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพฒันาด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม  

โดยในปี 2563 นี ้บริษัทจดักิจกรรม CSV day เมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2563 ด้วยความมุง่มัน่ที่จะสง่มอบคณุคา่กลบัคืนสู่

สงัคมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ส าคญัของบริษัทในการสร้างคณุค่าร่วมสู่สงัคม โดยมุ่งเน้นการให้อย่างยัง่ยืน รายละเอียด

เพิ่มเติมศกึษาได้จาก “รายงานความยัง่ยืน”  

3.10. นโยบายการคดัเลอืกผู้ขายและผู้ให้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายในการคดัเลือกผู้ขายและผู้ ให้บริการโดยก าหนดไว้ในแนวปฏิบตัิในการจดัซือ้จดัจ้าง โดยให้มีการ

ปฏิบตัิตามมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ นอกจากนี ้บริษัท ได้จัดให้มีแนว

ปฏิบตัิการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ เพื่อให้กรรมการ ผู้ บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท ไม่กระท าการใดที่เป็นการ

เก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

3.11. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนบนพืน้ฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ

การบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อมให้มีประสทิธิภาพ โดยตระหนกัและให้ความส าคญัตอ่การลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่เกิด
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จากการด าเนินธุรกิจ ผลิตภณัฑ์และบริการ จึงมีนโยบายสง่เสริมให้เกิดการพฒันาการบริหารจดัการหว่งโซ่คณุคา่ สร้างสรรค์

นวตักรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ มีการก าหนดเป้าหมายการใ ช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้

พลงังานธรรมชาติที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดั ตลอดจนสนบัสนนุให้บริษัทร่วม คูค้่า ผู้มีสว่นได้เสยีรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลกัในการ

ปฏิบตัิให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ดงันี ้

1. เคารพ ยดึถือ และปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด 

2. ปลกูจิตส านกึให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคน ในการใช้ทรัพยากรและพลงังานอยา่งประหยดัรู้คณุคา่ 

3. จดัให้มีการฝึกอบรม การประชาสมัพนัธ์ และการสือ่สารกบัพนกังานและบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ตระหนกัถึง

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและ

สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและทัว่ถึง  บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ และเวลาในการท างานในการฝึกอบรม  

4. จดัให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนกังาน เพื่อสง่เสริมการมีสว่นร่วม

ของพนกังานในการจดัการสิง่แวดล้อม 

5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลงังานโดยให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานทุกคนที่จะให้

ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการท่ีก าหนด 

 
3.12. ทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการไม่

ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ดงันี ้

 พนกังานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลบัอันเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้

ข้อมูลเหล่านัน้ร่ัวไหล และต้องไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์

สว่นตวัหรือบคุคลอื่นโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

 พนกังานทกุคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่น าผลงานอนัมีทรัพย์สิน

ทางปัญญาของผู้อื่นไมว่า่ทัง้หมด หรือบางสว่นของผลงานไปใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าของผลงาน 

 

3.13. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยรวมถึงการห้ามจ่ายสินบนเพื่อ

ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทด้วย บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทจุริตคอร์ปรับชัน่ที่อาจเกิดขึน้จากการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอทกุปี พร้อมทัง้ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพื่อป้องกนั

และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึน้โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  
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บริษัทได้มีการจดัฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัชัน้เพื่อให้ทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิดงักลา่ว 

 

3.14. การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีช่องทางที่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถติดต่อ หรือร้องเรียน แจ้งข้อมลู ข้อเสนอแนะ

ในเร่ืองที่อาจะเป็นปัญหากบัคณะกรรมการได้โดยตรง และเพื่อให้มัน่ใจวา่การพิจารณาข้อร้องเรียนถกูด าเนินการอยา่งโปร่งใส

และยตุิธรรม และคุ้มครองผู้ให้ข้อมลูหรือผู้ ร้องเรียนบริษัทด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับรายงาน แจ้งเบาะแส หรือเร่ืองร้องเรียน หรือการให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการกระท าที่อาจท าให้เกิด

ความสงสยัได้วา่เป็นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

หรือประเด็นที่ต้องการค าแนะน า พร้อมช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ 

เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 พบเห็นการไมป่ฏิบตัิตามกฎระเบียบ หรือมีการด าเนินธุรกิจอยา่งไมซ่ื่อสตัย์สจุริต 

 พบเห็นการกระท าที่ทจุริตที่เก่ียวข้องกบับริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นพนกังานติดสินบน /รับสินบน

เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหนว่ยงานเอกชน 

 พบเห็นการกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัท หรือมีผลกระทบตอ่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

จนท าให้สงสยัได้วา่ อาจจะเป็นช่องทางในการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

 พบเห็นการกระท าที่ท าให้บริษัท เสยีผลประโยชน์ กระทบตอ่ช่ือเสยีงของบริษัท 

 พบเห็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือขอค าแนะน า เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ ind.director@moongpattana.com หรือไปรษณีย์ถึง 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

2. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ suwanna@moongpattana.comหรือไปรษณีย์ถึง ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

3. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัทที่ company.secretary@moongpattana.comหรือ ไปรษณีย์ถึง

เลขานุการบริษัทบริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ทา่นสง่เร่ือง

ร้องเรียนมายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

mailto:suwanna@moongpattana.com
mailto:company.secretary@moongpattana.com
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ในกรณีที่มีประเด็นข้อร้องเรียนหรือเร่ืองที่เก่ียวกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ อนัเป็นกรณีเร่งดว่นให้ผู้ เก่ียวข้องรายงานไป

ตามล าดบัชัน้โดยทนัที และน าเสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูเพื่อสัง่การโดยไมช่กัช้า 

ในปี 2563 บริษัทไมม่ีผู้มีสว่นได้เสยีรายใดแจ้งข้อมลูเบาะแสกระท าความผิดแตอ่ยา่งใด  

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

บคุคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ คือ ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ของบริษัท ได้แก่ 

ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูแ่ขง่ทางการค้า เจ้าหนี ้ภาครัฐบาล ชมุชน สงัคม ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัท ทัง้นี ้ไมว่า่ทา่นจะแจ้งด้วยวิธี

ใด บริษัทจะไมเ่ปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บข้อมลูผู้ที่เก่ียวข้องไว้เป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเทา่นัน้ ที่สามารถเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วได้  

ในระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริง กรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะด าเนินการตามที่

เห็นสมควรไม่ให้ผู้แจ้งได้รับความเดือนร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็น

พยานหรือการให้ข้อมลู ทัง้นี ้ผู้ ได้รับข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมลู ข้อร้องเรียน

และเอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่

เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 

แนวปฏิบัติการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ กลัน่กรองสืบสวน

ข้อเท็จจริง และระหวา่งการสบืสวนข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะ

มอบหมายให้ตวัแทน (คณะกรรมการบริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนได้ทราบ  

ทัง้นี ้หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลกัฐานท่ีมีมีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระท าการ

ทจุริตและคอร์รัปชัน่จริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถกูกลา่วหาได้รับทราบข้อกลา่วหาและให้สิทธิผู้ถกูกลา่วหาพิสจูน์ตนเอง โดยการหา

ข้อมลูหรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าอนัทจุริตและคอร์รัปชัน่ตามที่ได้ถกูกล่าวหา 

หากผู้ถกูกลา่วหา ได้กระท าการทจุริตและคอร์รัปชัน่จริง การทจุริตและคอร์รัปชัน่นัน้ถือวา่เป็นการกระท าผิดต่อแนวปฏิบตัิการ

ต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ผู้ถกูกลา่วหาจะต้องได้รับการสอบสวนและพิจารณาโทษทาง

วินยัตามระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานที่บริษัทได้ก าหนดไว้ และหากการกระท าทจุริตและคอร์รัปชัน่ผิดกฎหมายนัน้ 

ผู้กระท าผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย 
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หากบริษัทได้รับรายงานกรณีมีการฝ่าฝืน การแจ้งเบาะแส หรือ การแจ้งข้อร้องเรียน บริษัทจะท าการติดตามกรณี

ดงักลา่วเพื่อหามาตรการป้องกนัไม่ให้เกิดซ า้ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการ

ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องของบริษัท โดยเฉพาะข้อมูลที่มีสาระส าคัญต่อการ

ตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และเปิดเผย

อยา่งเทา่เทียมกนัโดยการเผยแพร่ผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท  

4.1. เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 

บริษัทมีการพฒันาแผนงานที่เหมาะสมในการรองรับโอกาส และเผชิญความท้าทายในอนาคตควบคู่ไปกบัการเติมเต็ม

ความต้องการที่จ าเป็นขององค์กรที่มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมในทกุมิติของการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปา้หมายของบริษัท 

4.2. Opportunity Day  

ในปี 2563 บริษัทจดักิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) จ านวน 4 ครัง้ ในวนัที่ 13 มีนาคม 2563 

ณ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ วนัที่ 25 พฤษภาคม 2563 วนัที่ 26 สงิหาคม 2563 และวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผา่น

ระบบ Streaming ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

4.3. ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าคัญต่างๆ ตาม

ข้อก าหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดแูลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าคญั

ตา่งๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี  ้

1. จัดให้มีบุคลากรที่เก่ียวข้องกบัการจดัท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกบั

หน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผู้จดัท าบญัชี  

ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

หน่วยงาน บุคคลที่สามารถตดิต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์/ อเีมล 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 02 020 8902  

ir@moongpattana.com 

เลขานกุารบริษัท นางสาวชนญัญา วิลามาศ 02 020 8999  

company.secretary@moongpattana.com 
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2. ให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ของบริษัท เช่น รายงานทางการเงิน โดยพิจารณาจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี  ้

 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

 ความเห็นของผู้สอบบญัชีในรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับระบบควบคุม

ภายใน 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. การแผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที่ทางการก าหนด เช่น งบการเงิน รายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน

ประจ าปี (แบบ 56-2) ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis) 

ประกอบงบการเงินทกุไตรมาสโดยผา่นช่องทางสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงบนเว็บไซต์ของบริษัททัง้

ข้อมลูภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมลูให้มีความเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 

 

4.4. นโยบายการเปิดเผยการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมาผู้ ซึ่งด ารง

ต าแหนง่เทียบเทากบัผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารรายที่ 4 ทกุราย รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่สงูกวา่หรือเทียบเทา่ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบาย

งดการซือ้ขายก่อนจะเปิดเผยงบการเงินระยะเวลา 1 เดือน และต้องรอคอย 24 ชัว่โมงหลงัเปิดเผยงบการเงินของบริษัท 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1. คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีคณะกรรมการทัง้หมด 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคม 

5.2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมด และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอยา่งน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายด้านอาย ุเพศ ทกัษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

ที่จ าเป็นหลากหลาย มีคณุธรรม มีความซื่อสตัย์สจุริต และมีความพร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มที่  โดยกรรมการทกุทา่นได้
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ปฏิบตัิหน้าที่อย่างสดุความสามารถและอทุิศเวลาให้กบับริษัทอยา่งเต็มที่  เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบเหมาะสมที่จะ

สร้างประโยชน์และคณุคา่ให้บริษัท บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหาร 6 ทา่น (ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ 4 ทา่น) 

บริษัทมีเจตนารมณ์ให้มีกรรมการอิสระจากภายนอกท างานร่วมกบักรรมการที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระของบริษัทมีจ านวน 3 ท่านซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ดีที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เพื่อให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการตดัสนิใจ และให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าที่

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท 1 คน โดยรายช่ือคณะกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถ

ศกึษาเพิ่มเติมได้จากหวัข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจดัการ” 

5.3. คุณสมบัตกิรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้กรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

เช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมาย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อบงัคบัและนโยบายการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

5.4. คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดคุณสมบัติขัน้ต ่าของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีการก าหนดไว้ดงันี ้

 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม 

 ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือเป็นผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยต้องไม่มี

ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 1 ปี 

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงิน

และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่จะท า

ให้ขาดความเป็นอิสระ 
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 ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลที่อาจมีความ

ขดัแย้ง และไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ทัง้นี ้ในปี 2563 กรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบตัิตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กบับริษัท 

5.5. ผู้บริหารระดับสูงสุด 

เป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท เข้าใจใน

ธุรกิจของบริษัทเป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เปา้หมายทีค่ณะกรรมการก าหนดไว้ 

5.6. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการจ านวน  1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดต้องออกจากต าแหน่ง ถ้า

จ านวนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสดัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากต าแหน่ง

ตามวาระอาจได้รับเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้  

5.7. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 

มีวาระการด ารงต าแหนง่วาระละ 3 ปี และตามนโยบายด ารงต าแหนง่ส าหรับกรรมการอิสระได้ไมเ่กิน 3 วาระ หรือไม่

เกิน 9 ปี ยกเว้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมี

ความส าคญัตอ่บริษัทสามารถด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้ตามความเหมาะสม  

บริษัทได้ท าการพิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเป็นประจ าทกุปี ในปี 2563 ได้มีการทบทวนเพื่อ

น ามาปฏิบตัิและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทัง้ได้ชีแ้จงเหตผุลที่ท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว โดยบริษัท

จะน าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมตอ่ไป ซึง่ได้แก่ 

ข้อที่ยงัไม่ปฏิบัติ เหตุผล 

คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระ

การด ารงต าแหนง่วาระละ 3 ปี ไมเ่กิน 3 วาระ 

หรือไมเ่กิน 9 ปี 

ส าหรับกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหนง่เกิน 9 ปี บริษัทเห็นวา่มีความ

จ าเป็นต้องให้กรรมการบางทา่นที่มีบทบาทหรือมีความส าคญัตอ่บริษัท 

สามารถด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากกรรมการ

บริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการจาก

การด ารงต าแหนง่เป็นเวลานาน ซึง่จะชว่ยให้กรรมการเข้าใจการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทได้ดียิง่ขึน้ 
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5.8. การประชุมคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสม ่าเสมออยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ และด าเนินการประชุม

ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

2. องค์ประชมุคณะกรรมการต้องมีไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยต้องมีกรรมการอยู่ไมน้่อยกว่า

สองในสาม (2/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดในขณะที่คณะกรรมการลงมิตในที่ประชุม โดยมีประธานกรรมการท าหน้าที่ประธาน

ในที่ประชมุ ซึง่ประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสให้กรรมการทกุทา่นแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกนัได้อยา่งอิสระ และสง่เสริม

ให้มีการใช้ดลุยพินิจอยา่งรอบคอบ มีการจดัสรรเวลาอยา่งพอเพียงที่ฝ่ายจดัการจะน าเสนอประเด็นและผลการด าเนินงานตา่งๆ ได้

อยา่งเพียงพอ  

3. การจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมเอกสารต้องสง่ให้กรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการก่อนวนัประชมุ และให้

คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมลูเพิ่มเติมได้จากกรรมการบริหารหรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท หรือก าหนดให้ผู้บริหาร

ระดบัสงูเข้าร่วมประชมุเพื่อชีแ้จงตอ่คณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต้องการข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

4. ในการประชุมกรรมการแตล่ะครัง้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะท่านแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็น

อิสระ และรับฟังความเห็นของกรรมการทกุทา่นอยา่งเต็มที่ ท าให้การพิจารณาตดัสนิใจเป็นไปด้วยเหตแุละผลอยา่งรอบคอบ  

5. บริษัทจดัให้มีการบนัทกึเนือ้หาการประชมุอยา่งถกูต้องและครบถ้วน โดยมีกรรมการบริษัทท าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการทกุครัง้ กรณีที่มีรายการเก่ียวโยงกนักรรมการผู้มีสว่นได้เสยีจะไมอ่ยูร่่วมประชมุและไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

6. ในปี 2563 กรรมการทกุคนมีสดัสว่นของการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทัง้

ปี 

5.9. การประชุมของกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกนัเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่าย

บริหารเข้าร่วมประชมุ เพื่อประชมุทบทวนนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานตา่งๆ ของบริษัท โดยในปี 2563 บริษัทจดัให้

มีการประชมุของกรรมการท่ีไมม่ีผู้บริหารจ านวน 1 ครัง้เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 

5.10. การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่ง 

กรรมการแตล่ะทา่นต้องไมด่ ารงต าแหนง่กรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา่ 3 แหง่ และเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

ไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปด ารงต าแหน่ง โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการรายบคุคลให้ผู้ ถือหุ้นทราบในหวัข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจดัการ”  

ในปี 2563 กรรมการของบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้

เป็นบริษัทจดทะเบียนนัน้เกินกวา่ 3 แหง่ 
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5.11. การแบ่งแยกหน้าที่ของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน โดยบริษัทได้ก าหนดบทบาท อ านาจ

หน้าที่ของทัง้สองต าแหนง่ไว้อยา่งชดัเจนเพื่อให้เกิดการคานอ านาจซึง่กนัและกนั ไมม่ีใครมีอ านาจเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการ

จะท าหน้าที่เป็นผู้น าฝ่ายนโยบายและการก ากับดแูล ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะท าหน้าที่ผู้น าฝ่ายบริหารและจัดการ 

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดให้ผู้ ถือหุ้นทราบในหัวข้อ “คณะกรรมการและ

โครงสร้างการจดัการ” 

5.12. การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการไปด ารงต าแหนง่กรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ โดยต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทยอ่ยอื่น 

5.13. คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ สมาชิกสว่นใหญ่ของคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ จึงประกอบไปด้วย

กรรมการอสิระ และคณะกรรมการได้แตง่ตัง้กรรมการอิสระให้ด ารงต าแหนง่ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยรายละเอียดปรากฎ

ในหวัข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจดัการ” 

5.14. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. ในปี 2563 คณะกรรมการมีการทบทวนวิสยัทศัน์และพันธกิจของบริษัทรวมถึงภารกิจ กลยุทธ์ และทิศทางการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานมีจุดมุง่หมายในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั รวมถึงทบทวนนโยบายที่

ส าคญัให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เช่น นโยบายการก ากับดูแล

กิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) 

2. ในปี 2563 คณะกรรมการได้ติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ โดยการประชุมคณะกรรมการทุก

ไตรมาส คณะกรรมการได้ท าการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน และผล

ประกอบการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกลยทุธ์ที่วางไว้ 
 

5.15. กระบวนการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการมีหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู โดยมีหลกัเกณฑ์การสรร

หาอย่างโปร่งใส โดยพิจารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท เช่นคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยไมจ่ ากดัเพศ อาย ุและกรรมการทกุทา่นพร้อมอทุิศเวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเตม็ที่ 

รวมทัง้ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ Fit and Proper เพื่อให้เกิดความ
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หลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ นอกจากนี ้บคุคลที่ได้รับการคดัเลือกให้เป็นกรรมการต้องได้รับการพิจารณาอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ซึง่ถือเป็นกระบวนการในการแตง่ตัง้กรรมการของบริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมีการพิจารณาการสรรหากรรมการจากฐานข้อมลูกรรมการ  (Director Pool) โดย

พิจารณาจากทกัษะความจ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทในกรณีที่บริษัทมีกล

ยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจใหมน่อกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ด าเนินการอยู ่ 

5.16. การเลือกตัง้กรรมการแทน 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัเข้าป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ

คราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดงักลา่วจะอยู่ในต าแหนง่ ได้เพียง

วาระที่ยงัเหลืออยู่ของคณะกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่สามสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

5.17. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุท่าน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการ

ด าเนินการด้านตา่งๆ ของบริษัท รวมถึงนโยบายต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เพื่อช่วยสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งมี

ประสิทธิภาพของกรรมการ โดยเลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ประสานงาน และเตรียมหวัข้อในการปฐมนิเทศ  เช่น โครงสร้างทาง

ธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการขอบเขตอ านาจหน้าที่ ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ แนวทางการด าเนินงาน และจัดให้มีการพบปะ

หารือกบัประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ในปี 2563 นี ้บริษัทได้ด าเนินการสรรหากรรมการใหมจ่ านวน 2 ท่าน คือ รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร และนายสมบญุ 

ประสิทธ์ิจูตระกลู โดยบริษัทจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมต่ามหวัข้อในการปฐมนิเทศข้างต้นเมื่อวนัที่ 1 มิถนุายน 2563 

รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง นโยบายที่ส าคญั เช่น นโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มาตรการต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่ 

เป็นต้น โดยในปีนี ้นายทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย์ กรรมการอิสระได้เข้าร่วม refresher course ปฐมนิเทศอีกด้วย 

5.18. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ กรรมการรายบุคคล และ

คณะกรรมการชดุยอ่ยปีละ 1 ครัง้ โดยในกระบวนการประเมิน เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพ

ในการด าเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเมินแนวทางในการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน 
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ปี 2563 บริษัท ได้น าหลกัเกณฑ์การประเมินจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทัง้แบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่ง

ประกอบด้วย 6 หวัข้อหลกั ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 3) การ

ประชุมคณะกรรมการ 4) การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ 6) การพฒันาตนเองของกรรมการ

และผู้บริหาร และได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทด าเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาและหารือร่วมกนัในการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยตอ่ไป 

ส าหรับผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 2562 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และรายงานตอ่คณะกรรมการ

บริษัทเมื่อวนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2563 

5.19. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะอนกุรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครัง้ โดยการประเมินดงักลา่วเป็น

การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ทัง้โดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการเป็นรายบคุคล  

ในกระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ สรุปและเสนอผลการประเมิน

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเมินแนวทางในการพฒันาปรับปรุง

ประสทิธิภาพในการด าเนินงาน 

5.20. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารระดับสูงสุด (CEO) 

ปี 2563 บริษัท ได้น าหลกัเกณฑ์การประเมินจากแบบผลงานของผู้บริหารสงูสดุของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมา

ใช้ในการประเมินการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารสงูสดุ ในการวดัผลการปฏิบตัิงาน ซึ่งประกอบด้วย 10 หวัข้อหลกั ได้แก่ 1) ความ

เป็นผู้ น า 2) การก าหนดกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับ

คณะกรรมการ 6) ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 7) การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 8) การสืบทอดต าแหน่ง 9) ความรู้

ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ และ 10) คณุลกัษณะสว่นตวั และได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทด าเนินการรวบรวมและสรุปผลการ

ประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและหารือร่วมกนัในการ

เพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารรระดบัสงูสดุตอ่ไป 

ส าหรับผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ บริหารสูงสุดประจ าปี 2563 จะถูกน าเข้าบรรจุเป็นวาระในที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 
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5.21. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ 

เป้าหมาย และแผนงานประจ าปีให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจ าทกุเดือนและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่าง

น้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อให้สามารถก ากบัดแูลผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ที่

วางไว้ 

5.22. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจดัการ 

บริษัท ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ท า

หน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ประธานคณะกรรมการของบริษัท จึงเป็นบุคคลคนละคนกับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแยกบทบาทในการก ากบัดแูลกิจการออกจากการบริหารงาน  

บทบาทและหน้าที่หลกัของคณะกรรมการ บทบาทและหน้าที่หลกัของฝ่ายจัดการ 

 ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ และเปา้หมายหลกัในการ

ประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่าง

ยัง่ยืน 

 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการด าเนินงาน การ

จดัสรรทรัพยากรและงบประมาณประจ าปีที่จดัท าโดยฝ่ายจดัการ 

และก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและ

แผนงานท่ีก าหนดอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

 ด าเนินการและ / หรือบริหารงาน ให้เป็นไปตาม

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คณุคา่ที่มุง่หวงั และเปา้หมายที่

ก าหนด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท 

 
5.23. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างรูปแบบและอตัราค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงเทียบเคียงได้กบัอตัรา

คา่ตอบแทนกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัและจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
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5.24. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่

บริหารร่วม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทสอดคล้องกบัหน้าที่และ

ความรับผิดชอบเทียบเคียงได้กบัอตัราค่าตอบแทนของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบกบั

สภาวการณ์เศรษฐกิจ คา่ตอบแทนดงักลา่วอยูใ่นระดบัที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจงูใจและรักษาผู้บริหารระดบัสงูไว้ 

กรอบคา่ตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลกัการเพื่อให้มัน่ใจวา่ผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทมีความสอดคล้องกนั เสริมสร้างการประเมินผลงานจากผลการด าเนินงานของบริษัทและคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัที่

เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาไว้เพือ่บคุคลากรที่มีศกัยภาพ 

5.25. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัทเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท เช่น หลกัสตูร DAP (Director Accreditation Program) 

และ DCP (Director Certification Program) รวมถึง Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ที่จดัโดยสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ได้สง่เสริม อ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบ

การก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท และผู้ตรวจสอบภายใน 

เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

ปี 2563 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมหลกัสตูรและงานสมัมนาตา่งๆ ดงันี ้

ชื่อหลกัสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร วันที่เข้ารับการพัฒนา

และฝึกอบรม 

รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/

พนักงานที่เกี่ยวข้อง 

P01: หลกัสตูรพืน้ฐานด้านความยัง่ยืนของธุรกิจ 

(Preliminary to Corporate Sustainability) 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

29 มกราคม 2563 นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 

นางสาวชนญัญา วิลามาศ 

เปิดวาร์ปความคิดไปกบั MOONG DNA 

(In-house training : อาจารย์สวุชัชยั แก้วทรัพย์

ศกัดิ์) 

30 มกราคม 2563 นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ 

นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ 

นางพรพิมล สวุรรณขจิต 
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ชื่อหลกัสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร วันที่เข้ารับการพัฒนา

และฝึกอบรม 

รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/

พนักงานที่เกี่ยวข้อง 

นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 

นางเสาวคนธ์ โสมะบถ 

นางภวดี อดุมศรีธนกร 

OKR2020 Workshop  

(In-house training : Management Team 

19 กมุภาพนัธ์ 2563 นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ 

นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ 

นางพรพิมล สวุรรณขจิต 

พฒันาองค์กรด้วยแนวคิด OKRs 16 เมษายน 2563 

20 เมษายน 2563 

นางเสาวคนธ์ โสมะบถ 

นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 

เสวนา “การปฏิบตัิงานของเลขานกุารบริษัท เพื่อ

รองรับการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

5 พฤษภาคม 2563 นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 

นางสาวชนญัญา วิลามาศ 

การบริหารความเสีย่งในภาวะ Covid-19 เราจะ

ก้าวข้ามภาวะไมป่กติแบบยัง่ยืนได้อยา่งไร 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

14 พฤษภาคม 2563 นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ 

นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 

แนวทางการด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคล (PDPA) 

นายรองรักษ์ พนาปวฒุิกลุ 

ผู้ช่วยผู้จดัการ หวัหน้าสายงานกฎหมาย 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

18 พฤษภาคม 2563 นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ 

นางพรพิมล สวุรรณขจิต 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

ผลกระทบตอ่ผู้ประกอบการในยคุดิจิทลั 

นายทิตนนัท์ จตพุรวฒัพนธ์ 

22 พฤษภาคม 2563 นางสาวสวุรรณา โชคดีอนนัต์ 

นางสรีุย์พร อนวุตัรอดุม 

นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ 

นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ 

นางพรพิมล สวุรรณขจิต 

นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 

นางภวดี อดุมศรีธนกร 

นางสาวชนญัญา วิลามาศ 
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ชื่อหลกัสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร วันที่เข้ารับการพัฒนา

และฝึกอบรม 

รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/

พนักงานที่เกี่ยวข้อง 

Strategic Workshop 2021 

(In-house training : นางสาวสวุรรณา โชคดี

อนนัต์) 

3 กรกฎาคม 2563 นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ 

นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ 

นางพรพิมล สวุรรณขจิต 

นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 

Board War Room : People Readiness After 

Covid-19 

IOD 

5 มิถนุายน 2563 นางสาวสวุรรณา โชคดีอนนัต์ 

Director Briefing: The Roles of Director during 

Covid-19 : Financial Reporting, Leadership 

and Beyond 

IOD 

12 มิถนุายน 2563 นางละเอียด วอ่งวงศ์ภพ 

นางสรีุย์พร อนวุตัรอดุม 

 

Road to Join CAC 2/2020 

IOD 

19 มิถนุายน 2563 นางสาวชนญัญา วิลามาศ 

Legal in Action: บทบาทของเลขานกุารบริษัท 

Beyond Regulations 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

25 มิถนุายน 2563 นางสาวชนญัญา วิลามาศ 

TLCA CFO Professional Development 

Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที่ 2/2020 ใน

หวัข้อ Transfer Pricing 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

1 กรกฎาคม 2563 นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ 

Road to Certify CAC 3/2020 

IOD 

3 กรกฎาคม 2563 นางสาวชนญัญา วิลามาศ 

Director Accreditation Program 

(DAP171/2020) 

IOD 

20 กรกฎาคม 2563 รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร 

TLCA CFO Professional Development 

Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที่ 3/2020 

23 กรกฎาคม 2563 นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ 
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ชื่อหลกัสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร วันที่เข้ารับการพัฒนา

และฝึกอบรม 

รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/

พนักงานที่เกี่ยวข้อง 

หวัข้อ Related Party Transaction and 

Impairment Issue 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

Director’s Briefing : Corporate Strategy 

Beyond the Crisis, a Chairman/ Board 

Perspective 

IOD 

13 สงิหาคม 2563 นางสาวสวุรรณา โชคดีอนนัต์ 

ปฏิบตัิการลดโลกร้อนในสถานการณ์ Covid-19 

กบั Care the Bear 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

18 สงิหาคม 2563 นางสาวชนญัญา วิลามาศ 

S01: กลยทุธ์ด้านความยัง่ยืนของธุรกิจ 

(Corporate Sustainability Strategy) – การ

ก าหนดเปา้หมายการพฒันาที่ยัง่ยืน 

2-3 กนัยายน 2563 นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ 

นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 

นางสาวชนญัญา วิลามาศ 

S02: กลยทุธ์ด้านความยัง่ยืนของธุรกิจ 

(Corporate Sustainability Strategy) – การ

วิเคราะห์หว่งโซอ่ปุทานและผู้มีสว่นได้เสยี 

9-10 กนัยายน 2563 นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ 

นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 

นางสาวชนญัญา วิลามาศ 

ความรู้ความเข้าใจระบบ e-withholding tax: 

ผลกระทบตอ่ผู้ประกอบการ 

สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 

15 กนัยายน 2563 นางเสาวคนธ์ โสมะบถ 

S03: กลยทุธ์ด้านความยัง่ยืนของธุรกิจ 

(Corporate Sustainability Strategy) – การ

ก าหนดกลยทุธ์และวิธีการด าเนินงานด้านความ

ยัง่ยืนขององค์กร 

16-17 กนัยายน 2563 นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ 

นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 

นางสาวชนญัญา วิลามาศ 

CGR Workshop : Enhancing Good Corporate 

Governance based on CGR Scorecard 

IOD 

21 กนัยายน 2563 นางสาวชนญัญา วิลามาศ 
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ชื่อหลกัสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร วันที่เข้ารับการพัฒนา

และฝึกอบรม 

รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/

พนักงานที่เกี่ยวข้อง 

ASEAN Corporate Secretaries Network 

(ACSN) 2nd Webinar 2020 – Future of the 

Board – “How the role of the Company 

Secretaries will evolve? 

29 กนัยายน 2563 นางสาวชนญัญา วิลามาศ 

Strengthen Good Corporate Governance 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

29 กนัยายน 2563 นางภวดี อดุมศรีธนกร 

What should IR prioritize in a crisis? In the 

light of Covid-19 and other crisis) 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

30 กนัยายน 2563 นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 

 

Cyber Security ความเสีย่งที่มองข้ามไมไ่ด้ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

21 ตลุาคม 2563 นางภวดี อดมุศรีธนกร 

The Roles of Leadership Workshop 

(In-house training : นางสาวสวุรรณา โชคดี

อนนัต์) 

11 พฤศจิกายน 2563 นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ 

นางพรพิมล สวุรรณขจิต 

นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 

นางเสาวคนธ์ โสมะบถ 

The New CFO (Crisis Financial Officer) 

สมาคมตลาดหลกัทรัพย์ mai 

17 พฤศจิกายน 2563 นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 

ประเด็นร้อนทางภาษี 2563 ส าหรับนกับญัชีมือ

อาชีพ 

บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จ ากดั 

24 พฤศจิกายน 2563 นางเสาวคนธ์ โสมะบถ 

Driving Organizational Culture from the 

Boardroom 

IOD 

4 ธนัวาคม 2563 รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร 

เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงนทางการเงิน

ของไทย (TFRSs/ TFRS for NPAEs) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

9 ธนัวาคม 2563 รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร 
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ชื่อหลกัสูตร/ สถาบัน/ วิทยากร วันที่เข้ารับการพัฒนา

และฝึกอบรม 

รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร/

พนักงานที่เกี่ยวข้อง 

ปลอดทจุริต ธุรกิจยัง่ยืน 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

15 ธนัวาคม 2563 รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร 

กลยทุธ์ปรับตวัธุรกิจฝ่าวิกฤตด้วย e – 

Commerce 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

16 ธนัวาคม 2563 รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย 

สมาคมการบญัชีไทย 

24 ธนัวาคม 2563 รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร 

การน า TFRS 9  และ  16  ไปใช้ในภาคปฏิบตัิ  

สมาคมการบญัชีไทย 

25 ธนัวาคม 2563 รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร 

 
5.26. ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายการเงนิและบัญชี  

ประธานบริหารฝ่ายบญัชีและการเงินเป็นผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายการเงินและบญัชีซึ่งมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมทัง้

ประสบการณ์ด้านบญัชีหรือการเงิน 3 ปีใน 5 ปีล่าสดุ และการเข้าอบรม Orientation 12 ชั่วโมง รวมทัง้อบรมพฒันาความรู้

ต่อเนื่องด้านบญัชี 6 ชั่วโมงต่อปี ตามเกณฑ์ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด เพื่อท า

หน้าที่จดัท ารายงานทางการเงิน และมีรายงานท่ีมีคณุภาพ 

5.27. ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี (สมุห์บัญช)ี 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและปฏิบตัิงานเป็นผู้ควบคมุดแูลการท าบญัชี (สมห์ุบญัชี) ซึ่งมีคณุสมบตัิที่เหมาะสม โดยได้ขึน้

ทะเบียนเป็นผู้ท าบญัชีตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า มีประสบการณ์ด้านบญัชี 3 ปีใน 5 ปีล่าสดุ และอบรมพฒันา

ความรู้ตอ่เนื่องทางด้านบญัชีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เพื่อท าหน้าที่จดัท ารายงานทางการ

เงิน และมีรายงานท่ีมีคณุภาพ 

5.28. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกลัน่กรองก่อนเสนอให้ที่ประชมุผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ  โดยได้เสนอผู้สอบบญัชีของบริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีความเป็นอิสระ ไมม่ี

ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีใดกบับริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะ
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ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ รวมถึงมีเง่ือนไขการสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 ได้อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนตามที่เสนอ 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท ระหว่างปี 2561 – 2563  

ค่าสอบบัญช ี ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 950,000 924,000 924,000 

การเปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 2.81 เทา่กบัปี 2561 5 

คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

 
5.29. นโยบายการซือ้ขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการซือ้ขายหลกัของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายในในปี 2560 โดยก าหนดมาตรการ

ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน มิให้น าข้อมูลไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือการจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์ของบริษัท ต่อ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูอนัมีสาระส าคญัที่ยงัไมไ่ด้

เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างระมดัระวงั ถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา เพื่อให้มัน่ใจว่า ผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทุนได้รับข้อมลูอย่าง

เพียงพอและเท่าเทียมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทได้

ก าหนดให้การเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยสูส่าธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้มีสทิธิตอบข้อซกัถามหรือให้

ข้อมลูส าคญัตา่งๆ ได้เทา่นัน้ 

5.30. นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่เก่ียวข้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและ/หรือผู้ที่เก่ียวข้อง

เพื่อเป็นข้อมลูในการพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และใช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการ

ปฏิบตัิหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์สว่นตน หรือประกอบธุรกิจแขง่ขนักบับริษัท หรือการท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท  

หรือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมถึงก าหนดให้พนกังานพงึละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ทัง้นี ้หากมีการ

ถือหุ้นในบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทใดที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์หรือความขดัแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท ของพนกังานหรือบคุคลใน

ครอบครัวให้เปิดเผยตอ่เลขานกุารบริษัทด้วย  
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5.31. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัท ไม่กระท าการอนัใดที่เป็นการเก่ียวข้องกบัการ

ทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ไม่ว่าตนจะอยู่ใน

ฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ให้ หรือผู้ เสนอให้สนิบน ทัง้ที่เป็นตวัเงินหรือไมเ่ป็นตวัเงินแก่หนว่ยงานของรัฐหรือหนว่ยงานเอกชนท่ีบริษัท ได้

ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตัิตาม “จรรยาบรรณธุรกิจ” และ “แนวปฏิบตัิการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่” อย่าง

เคร่งครัด 

1. การให้หรือการรับของขวัญ การเลีย้งรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงนิสนับสนุน 

บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิในการให้หรือการรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานได้น าไปปฏิบัติ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงครอบครัวพึงรับหรือให้

ของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อื่นใดจากลกูค้า คูค้่า ผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัท เว้นแต่

เป็นการรับหรือให้ของขวญัตามประเพณี เพื่อรักษาความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบคุคลเทา่นัน้ ทัง้นี ้หากของขวญั ของก านลั หรือ

ประโยชน์อื่นใดมีมลูคา่เกิน 3,000 บาท ต้องมีรายงานผู้บงัคบับญัชา และจดัท า “รายงานการให้หรือการรับของขวญั ของก านลั 

หรือประโยชน์อื่นใด” พร้อมสง่มอบของให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

2. แนวปฏิบตัิการเลีย้งรับรอง 

การเลีย้งรับรองต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม สอดคล้องกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพอประมาณ ไม่

บ่อยครัง้และเหมาะสมกับโอกาส ซึ่งต้องไม่ขดัต่อข้อบงัคบักฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี และ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท อยา่งเคร่งครัด 

3. แนวปฏิบตัิการบริจาคเพื่อการกุศล 

การบริจาคต้องเป็นไปเพื่อกุศลสาธารณะหรือมีวตัถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม ไม่มี

วตัถปุระสงค์แอบแฝง หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไมเ่หมาะสม หรือเป็นการให้สินบนทางอ้อม บริษัท จึงก าหนดให้การ

บริจาคต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้มีอ านาจตามคูม่ืออนมุตัิของบริษัท และอยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 

4. แนวปฏิบตัิการให้เงนิสนับสนุน 

บริษัทก าหนดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่า มีการใช้เงินสนบัสนุน

อยา่งมีเหตผุล ตรวจสอบได้ และโปร่งใส โดยมีขัน้ตอนการขออนมุตัิและการใช้เงินสนบัสนนุสอดคล้องกบักระบวนการควบคมุ
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ภายใน และมีการอนมุตัิตามคูม่ืออนมุตัิรายการของบริษัท ทัง้นี ้การให้เงินสนบัสนนุต้องจดัท าบนัทกึภายใน ระบวุัตถปุระสงค์

และผู้ รับผิดชอบชดัเจนและมีการประเมินผลติดตามการให้เงินสนบัสนนุ และรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ 

5. การรายงานการปฏิบตัิตามแนวปฏิบัตกิารต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการจดัท ารายงานการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่

และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจ าทกุเดือนและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

โดยให้ครอบคลมุเร่ืองการสือ่สารนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร การบริหารความเสีย่ง

คอร์รัปชัน่ การให้หรือการรับของขวญั การเลีย้งรับรอง การบริจาคเพื่อการกศุล การให้เงินสนบัสนนุ และการแจ้งเบาะแสและ

ข้อร้องเรียน 

6. แนวปฏิบตัิการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทไมใ่ห้การสนบัสนนุใดๆ ตอ่การด าเนินกิจกรรมทางการเมอืงของพรรคการเมือง พรรคหนึง่พรรคใด โดยจะ

วางตวัเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุม่ทางการเมืองใด อย่างไรก็ดี กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานย่อมมีสิทธิในการมีสว่น

ร่วมหรือสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมืองตา่งๆ ได้เป็นการสว่นตวัโดยกระท านอกเวลาท าการและไมใ่ช่ในนามของบริษัทแตห้่าม

มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานสมคัรเข้าเป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเป็นตวัแทนในการท ากิจกรรมสาธารณะ

ตา่งๆ ซึง่อาจท าให้เข้าใจผิดวา่บริษัทฝักใฝ่หรือเก่ียวข้องกบัพรรคการเมืองนัน้ 

5.32. นโยบายการใช้สทิธิทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลอืทางการเมอืง 

บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานพงึใช้สทิธิทางเมืองของตนในฐานะพลเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตย แตบ่ริษัทจะวางตวัเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรือกลุม่การเมืองใด รวมถึงไมส่นบัสนนุกิจกรรมทางการเมืองของ

พรรคหนึง่พรรคใด 

5.33. นโยบายการลงทุนและการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตวัแทนจ าหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและ

บริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศกัยภาพสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัท ได้ ซึ่งหากบริษัท เข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท จะ

ควบคมุหรือก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการสง่ตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสดัสว่นของการถือหุ้น และเข้าร่วมประชมุ

ในฐานะผู้ ถือหุ้น โดยผู้แทนจะมีหน้าที่ออกเสยีงในที่ประชมุตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาไว้ ส าหรับ

การลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท จะส่งตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึน้อยู่กับ

ข้อตกลงที่ท าไว้ร่วมกันต่อไป และเพื่อดแูลการบริหารงานและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจอย่างมี
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ประสทิธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมรายงานผลประกอบการให้บริษัท ทราบ

เป็นประจ าทกุเดือน  

5.34. นโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่ อ เ ป็นประโยชน์ต่อตัวบริษัทเอง   

ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และผู้ที่เก่ียวข้องย่อมได้รับประโยชน์ควบคู่กันไปด้วย การน านโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจริยธรรม

ธุรกิจไปปรับใช้ย่อมสง่ผลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเช่ือถือส าหรับผู้ ถือหุ้น และผู้คนรอบข้าง รวมถึงเพื่อ

เป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืนเป็นไปตามความมุ่งหวงัของภาคธุรกิจ ผู้ลงทนุ ตลาดทนุ และสงัคม

โดยรวม 

บริษัทได้เปิดเผยหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุได้รับทราบวา่

บริษัทมีความตัง้ใจในการด าเนินงานภายใต้หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส าหรับ

พนักงานนัน้ บริษัทได้จัดท าคู่มืออย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร และกระตุ้นให้พนกังานเข้าใจและเห็นความส าคัญพร้อมทัง้

ปฏิบตัิงานด้วยความมีจริยธรรม เพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทมีการให้พนกังานทกุคนท าแบบทดสอบเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการก ากบัดแูล

กิจการที่ดีเป็นประจ าทุกปี และน าผลที่ได้มาประเมินความรู้ความเข้าใจของพนกังาน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนกังานมี

ความเข้าใจอยา่งเข้าถึง พนกังานที่เข้าใหมต้่องได้รับการปฐมนิเทศ (Orientation) ในเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีการทดสอบหลงัการปฐมนิเทศ รวมถึงประเมินผลการปฏิบตัิตามจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจ าทกุปี นอกจากนี ้บริษัทสง่เสริมให้พนกังานทกุคนตระหนกัถึงวฒันธรรมการก ากบัดแูลกิจการที่

ดี โดยก าหนดให้เป็นตวัชีว้ดัผลการปฏิบตังานของพนกังาน 

ในปี 2563 พนกังานทกุคนได้ท าแบบทดสอบเร่ืองจรรยาบรรณธรุกิจและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีผา่นระบบ

ออนไลน์ ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ผลคะแนนโดยรวมของพนกังานอยูใ่นเกณฑ์ร้อยละ 80 
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10. การจัดท ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

ด้วยบริษัทค านึงถึงความรับผิดชอบของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้

เสียท่ีเก่ียวข้อง คณะอนุกรรมการสร้างคณุค่าร่วมในสงัคม (Creating Shared Value Committee : CSV) จึงได้ก าหนด

นโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการด าเนินการสร้างคณุค่าร่วมในสงัคมให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจปกติของ

บริษัท รวมถงึได้สื่อสารให้พนกังานทกุระดบั คูค้่า และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ  

นบัแต่ปี 2557 บริษัทได้จดัท ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนแยกต่างหากจากรายงานประจ าปีของบริษัท ต่อมา

ในปี 2563 จงึได้ปรับการรายงานแห่งความยัง่ยืนให้เป็นไปตามกรอบการการรายงานของ Global Reporting Initiative 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้านต่างๆ ดงันี ้

บริษัทให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในเป็นอยา่งยิ่ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทท าการตรวจสอบ

ระบบการท างานต่างๆ ของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ และ

ปอ้งกนัความเสยีหายของบริษัท โดยได้ประเมินระบบการควบคมุภายในในด้านตา่งๆ ตามกรอบแนวทางของระบบการควบคมุ

ภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทัง้ 5 

องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมลู และระบบการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน ตามแบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) รวมทัง้สอบทานการ

ปฏิบัติงานตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) และแนวปฏิบัติการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ ตามแนวปฏิบตัิของโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Collective Action Coalition 

Against Corruption : CAC) และการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัท ซึง่ฝ่ายบริหารก าหนดให้รายงาน

โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง ส าหรับผลการตรวจสอบประจ าปี 2563 ไมพ่บประเด็นปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัประการใด นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อการพฒันา

ระบบการควบคมุการปฏิบตัิงานภายในให้มีประสทิธิภาพประสทิธิผลสงูสดุ  

สาระส าคญัของระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทได้ก าหนดไว้ ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร 

1. คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยูบ่นหลกัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ

ด าเนินงาน ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวนั การตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ  และการปฏิบตัิต่อคู่ค้า ลูกค้า และ

บคุคลภายนอก 

2. คณะกรรมการบริษัท ก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จดัท า และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. ก าหนดให้มีการทบทวนเปา้หมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ รวมถึงความเป็นไปได้ของเปา้หมายไมก่ าหนดเปา้หมายที่

จะจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควร หรืออาจน าไปสู่การกระท าทุจริต ประพฤติมิชอบ ทัง้นีก้ารก าหนด

เปา้หมายให้ค านงึถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นส าคญั 
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4. มีการจดัโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนให้เหมาะสม

อยูเ่สมอ 

5. มีการจดัท าจริยธรรม และข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่รวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน่อนัท าให้เกิดความเสยีหายตอ่องค์กร 

6. คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจส าหรับบริษัทคู่ค้า 

และแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบตัิงาน มีการสื่อสาร และประชาสมัพนัธ์นโยบายดังกลา่ว ให้แก่ผู้บริหารและพนกังานทกุคน โดยเผยแพร่ทาง

เวปไซค์ของบริษัท และจดัให้มีการอบรมนโยบายดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ 

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

1. มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอทัง้ความเสี่ยงภายในและภายนอก รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในด้านความ

มัน่คงปลอดภยัด้านไซเบอร์ (Cyber Security)และ ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น(Fraud and Corruption) 

โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้น าเสนอการบริหารความ

เสีย่งของบริษัทให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทกุๆไตรมาส  

2. ก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสี่ยง

เหลา่นัน้ 

3. มีการแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเสีย่งที่ก าหนดไว้ รวมถึงติดตามผลวา่ได้มีการ

ปฏิบตัิตามมาตรการนัน้ๆ 

4. บริษัทปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการควบคุม 

1. บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในที่ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม  

พร้อมมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบตัิงานต่างๆ  

รวมถึงมีการทบทวนให้สอดคล้องกบัโครงสร้างและการปฏิบตัิงานท่ีเปลีย่นแปลงไปเช่น 

- มีการจดัท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ และ

การบริหารทัว่ไปท่ีรัดกมุ และสามารถปอ้งกนัการทจุริตได้ 

- ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอ านาจอนมุตัิของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจนและเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล

สารสนเทศและหน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิได้อยา่งชดัเจนเพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั 
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3. การก าหนดมาตรการท่ีชดัเจนและถกูต้อง ในกรณีที่บริษัทท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่

เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และมีมาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมนัน้ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิตามที่

ก าหนดไว้ 

4. การก าหนดผู้มีหน้าที่อนมุตัิจะต้องไมเ่ป็นผู้มีสว่นได้เสยีในการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ

ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็น

รายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก 

5. กรณีที่มีการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว ซึ่งมีผลผูกพนั

ระยะยาวไปแล้ว จะต้องมีการติดตามผลให้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ตกลงไว้ 

6. มีการติดตามการท างานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม ่าเสมอรวมทัง้ก าหนดทิศทางให้บคุคลที่บริษัทแตง่ตัง้

ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดงักลา่วถือปฏิบตัิ 

7. มีการก าหนดมาตรการในการป้องกนัมิให้เกิดการด าเนินงานของบริษัทที่ผิดต่อกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง เพื่อลดความ

เสีย่งในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสยีงของบริษัท 

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

1. มีการน าเสนอข้อมลูที่ส าคญัตา่งๆอยา่งเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสนิใจ 

2. กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการ

พิจารณาก่อนการประชมุอยา่งน้อยภายใน 7 วนั 

3. รายงานการประชมุ มีรายละเอียดตามควรที่ท าให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของ

กรรมการ 

4. มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี และบญัชีตา่งๆไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

5. มีการควบคมุความปลอดภยัของข้อมลู โดยการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลูในระบบต่างๆ ตามหลกัการแบง่แยก

หน้าที่และการปฏิบตัิงาน  

6. มีช่องทางในการสือ่สารภายในองค์กรท่ีมีประสทิธิภาพ เช่น การสง่อีเมล์ การประชาสมัพนัธ์ผา่นการจดักิจกรรมตา่งๆ 

และการจดัการประชุม เพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบตัิงานบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับ

การสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ท าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

อยา่งทัว่ถึงและเทา่เทียมกนั 

7. บริษัทมีการก าหนดช่องทางการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนและก าหนดขัน้ตอนการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนอยา่งชดัเจน 

เพื่อให้เช่ือมัน่ได้วา่เร่ืองร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอยา่งโปร่งใส ยตุิธรรม 
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ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล 

1. บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนกังานปฏิบตัิ

ตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2. มีการก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและประเมินผลการควบคมุภายในของกิจกรรมตา่งๆ ตามแผนการการ

ตรวจสอบที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการควบคมุ

ภายใน และสื่อสารให้ผู้ บริหารทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานได้อย่าง

ตรงไปตรงมา เป็นประจ าทกุไตรมาส 

3. เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั จะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ

พิจารณาสัง่การแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร 

4. มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องตอ่คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบอยูเ่สมอ 

5. มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั กรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสยัว่ามี

เหตกุารณ์ทจุริต มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฏหมาย และมีการกระท าผิดปกติอื่นๆ ซึ่งอาจจะกระทบ ต่อช่ือเสยีงและฐานะ

ทางการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นด้านระบบการควบคมุภายในตรงกนั และมีการปฏิบตัิ

ตามนโยบายที่ก าหนดขึน้ 

บริษัทได้แตง่ตัง้นางภวดี อดุมศรีธนกรด ารงต าแหนง่ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผู้พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายหรือเลกิจ้าง รวมทัง้ประเมินผลงานของผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ไมพ่บประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัซึง่สอดคล้องกบัความเห็นของผู้สอบบญัชีของบริษัท  
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12.รายการระหว่างกัน 

ปี 2563 บริษัทมีการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับริษัทร่วมและบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษัทอยา่ง
สมเหตสุมผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็น ความสมเหตุ 
สมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกนั รวมถึงเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้า
ปกติ รวมถึงมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้การท ารายการระหวา่งกนัต้องปฏิบตัิตามมาตรการและ
ขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั โดยก าหนดให้มีการควบคมุการท ารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัท
ร่วมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดมาตรการให้ผู้มีอ านาจอนมุตัิไม่สามารถอนมุตัิรายการเบิกจ่ายของตนเองได้ แม้จะ
อยู่ในวงเงินที่ตนมีอ านาจก็ตามและในกรณีการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนั หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสยี ห้ามมิให้ผู้นัน้อนมุตัิรายการดงักลา่วและให้ปฏิบตัิตามอ านาจการอนมุตัิเร่ืองการด าเนินการ
เมื่อมีรายการที่เก่ียวโยงกนั และกรณีการท าธุรกรรมหรือการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้ปฏิบตัิตามอ านาจการ
อนมุตัิเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 

 รายชื่อบริษัทที่อาจมคีวามขัดแย้งกับบริษัทและลกัษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากดั (TP) 

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ เ ก่ียวกับทารกภายใต้ตราสินค้า 
พีเจ้น เช่น จกุนม ขวดนม และผลติภณัฑ์พลาสติก  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัท กบับริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 47 ของจ านวนทนุท่ีออกและช าระแล้วและมีกรรมการบริหารร่วมกนั 

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จ ากัด (YMP) 

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ เพื่อจ าหน่ายทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับบริษัท โยชิโน โคเคียวโซ (ประเทศญ่ีปุ่ น) และ 
บริษัท โนมูระ จิมูโช อิ๊งค์ (ประเทศญ่ีปุ่ น) โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 6 ของจ านวนทนุ 
ที่ออกและช าระแล้วและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท พีเจ้น อนิดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผ้าเช็ดท าความสะอาดผิวและแผ่นอนามยัส าหรับ 
ซบัน า้นมและน า้ยาท าความสะอาดจกุนมและขวดนม 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัทกบับริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 2.5 ของจ านวนทนุท่ีออกและช าระแล้วและมีกรรมการร่วมกนั 

  



  

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สว่นท่ี 2.12  รายการระหวา่งกนั หน้า 106 
รับรองโดย นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ  

 

 

บริษัท สุเมธาพร จ ากัด 

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้ค าปรึกษาทางธรุกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ นายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ และนางสรีุย์พร อนวุตัรอดุม ถือหุ้นร้อยละ 75 และ 25 ของทนุ
ที่ออกและช าระแล้ว ตามล าดบั 

 
 รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลกัษณะความสัมพันธ์ 

บุคคลที่อาจ 
มีความขดัแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

นายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 52.32 
นางสรีุย์พร อนวุตัรอดุม ด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 

1.39 
นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผู้ อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด และผู้ ถือหุ้นของบริษัทใน

สดัสว่นร้อยละ 4.61 

 รายการระหว่างกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 รายละเอียดข้อมลูของรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งกนักบั
บริษัท ซึง่เป็นรายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้ในปี 2561 - 2563  ตามรายละเอียดดงันี ้ 
  



  

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สว่นท่ี 2.12  รายการระหวา่งกนั         หน้า 107 

 
รับรองโดย นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ 

 

 

 

รายการขายสนิค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

ผู้ขาย /  
ผู้ให้บริการ 

ผู้ซือ้ /  
ผู้รับบริการ 

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคัญ 
มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 2561 
  บริษัท YMP บริษัท ด าเนินการจดัหาวตัถดุิบ และอปุกรณ์ในการผลติให้กบั 

YMP โดยบริษัท ได้รับคา่บริการในอตัราสว่นร้อยละ 1.5 ของ
ราคาวสัดหุรือบริการและบริษัท มีรายได้คา่-นายหน้าใน
อตัราสว่นร้อยละ 0.3 ของราคาขายสนิค้าสทุธิที่ YMP ขาย
ให้กบัลกูค้าทัง้หมด ตามสญัญาแตง่ตัง้การเป็นตวัแทน
จ าหนา่ย (ฉบบัปรับปรุงวนัท่ี 1 มกราคม 2557) 

8.7 9.5 8.8 การให้บริการจดัหาวตัถดุิบและอปุกรณ์การผลติให้แก่ YMP 
ของบริษัท เป็นราคาและเง่ือนไขการช าระเงินตามปกติทางธุรกิจ 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักลา่วเป็นการ
วา่จ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เง่ือนไขการช าระ
เงินเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัที่ใช้กบับริษัทอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 

  TP บริษัท บริษัท ซือ้ผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเจ้นจาก TP เช่น จุกนม ขวดนม 
และอื่นๆ  

 121.4 150.8 139.4 
 

บริษัท เป็นผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้าของ TP แตเ่พียงผู้ เดียวใน
ประเทศไทย  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักลา่วเป็นการซือ้
ขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เง่ือนไขการช าระเงิน
เป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัที่ใช้กบับริษัทอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 

  PIT บริษัท บริษัท ซือ้ผลิตภณัฑ์พีเจ้นประเภทผ้าเช็ดท าความสะอาดผิว 
และแผ่นซับน า้นม น า้ยาท าความสะอาดจุกนมและขวดนม  
จาก PIT  

90.9 93.3 106.2 บริษัท เป็นผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้าของ PIT แตเ่พยีงผู้ เดียวใน
ประเทศไทย 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักลา่วเป็นการซือ้
ขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เง่ือนไขการช าระเงิน
เป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัที่ใช้กบับริษัทอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 
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ผู้ขาย /  
ผู้ให้บริการ 

ผู้ซือ้ /  
ผู้รับบริการ 

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคัญ 
มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 2561 
  YMP  บริษัท บริษัท ซือ้ผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก YMP เช่น กล่อง

และฝาปิดพลาสติก ตลบัใส่แป้ง หวีส าหรับย้อมสีผม หวัป๊ัม
และหวัฉีดกระบอกน า้  

6.6 3.8 4.6 สนิค้าที่บริษัท ซือ้จาก YMP เป็นราคาและเง่ือนไขการช าระเงิน
ตามปกติทางธุรกิจ 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักลา่วเป็นการซือ้
ขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เง่ือนไขการช าระเงิน
เป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัที่ใช้กบับริษัทอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 

นายสเุมธ  
เลอสมุิตรกลุ 

บริษัท บริษัท เช่าพืน้ที่ห้องชุดชัน้ 18 (บางสว่น) และ 19 อาคารบาง
นาคอมเพล็กซ็ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (อาคารทศพลแลนด์)  เพื่อ
ใช้เป็นส านกังาน  

4.7 5.1 4.1 เนื่องจากพืน้ท่ีอาคารเดมิมีขนาดเลก็และไมส่ามารถขยาย
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตวัของกิจการได้ ประกอบกบัคณุ
สเุมธ เลอสมุิตรกลุ มีพืน้ท่ีอาคารปลอ่ยเช่า บริษัท ขอเชา่เพื่อ
ปรับปรุงเป็นส านกังานแหง่ใหม ่คา่เช่าเป็นราคาตลาดและ
สญัญาเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปของธุรกิจ 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักลา่วเป็นการเช่า
พืน้ท่ีในราคาตลาด จึงมีความสมเหตสุมผล 

 บจก. 
สเุมธาพร 

บริษัท บริษัท วา่จ้างส าหรับให้บริการปรึกษาในฐานะ Company 
Advisory Director 

3.7 4.0 3.6 เนื่องจากเปลีย่นการวา่จ้างในนามบคุคลเป็นการวา่จ้างในรูป
บริษัท ซึง่มคีณุสเุมธ เลอสมุิตรกลุ เป็นผู้มีอ านาจในบริษัท  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักลา่วเป็นคา่ที่
ปรึกษาในราคาตลาดที่อ้างอิงได้ จึงมคีวามสมเหตสุมผล 
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รายการเงินปันผลรับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

ผู้จ่ายเงนิปันผล ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการ(ล้านบาท) 
2563 2562 2561 

  TP บริษัทรับรายได้เงินปันผล 18.8 23.5 18.8 

  PIT 3.3 3.3 3.3 

  YMP 3.3 3.6 3.3 

รายการยอดคงค้างระหวา่งบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  

บริษัทที่มีรายการ 
คงค้างระหว่างกนั 

ประเภท 
รายการ 

มูลค่าของ 
รายการ(ล้านบาท) 

บริษัท บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 

2563 2562 2561 

บริษัท TP ลกูหนีอ้ื่น  3.0 3.9 4.2 

 เจ้าหนีก้ารค้า 37.6 47.7 39.3 

PIT ลกูหนีก้ารค้า - - - 

ลกูหนีอ้ื่น  1.0 1.1 0.4 

เจ้าหนีก้ารค้า 27.4 20.3 33.1 

YMP ลกูหนีอ้ื่น  1.9 2.3 2.1 

เจ้าหนีก้ารค้า  1.1 0.1 1.0 

 รายการค า้ประกนั  

 ไมม่ี  

 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทคาดวา่จะมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษัทร่วมในอนาคตอยา่งตอ่เนื่อง โดยเป็นไปในลกัษณะการ
ท าธุรกิจการค้าทัว่ไปและมีเง่ือนไขตามธุรกิจการค้าปกติ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้กบัเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกนักบัที่บริษัท 
กระท ากบับคุคลภายนอก เช่น การซือ้ขายวตัถดุิบและสินค้าส าเร็จรูป การท าสญัญาเช่าอาคารส านกังาน เป็นต้น โดยรายการ
ระหว่างกันที่จะเกิดขึน้นัน้เป็นไปเพื่อความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการก าหนดนโยบายด้านราคา
ระหว่างกันอย่างชัดเจน และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทัง้หมดให้เป็นไปตาม
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หลกัเกณฑ์และข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล การท ารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปของทรัพย์สิน และ
มาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีอยา่งเคร่งครัด
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1 งบการเงนิ 
 

ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ อัตราร้อยละ 
ของการเติบโต 

รายการ หน่วย 2563 2562 2561 2562 2562 

งบก าไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสยี) ล้านบาท  

รายได้จากการขาย 
 

779.4 777.6 742.6 0.2 4.7 
รายได้รวม 

 
801.8 854.8 794.5 (6.2) 7.6 

ก าไรขัน้ต้น 
 

300.4 330.8 336.2 (9.2) (1.6) 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน
บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี
เงนิได้นิติบุคคล 

 
19.1 44.0 49.2 (56.6) (10.6) 

ต้นทุนทางการเงนิ 
 

0.7 0.4 1.3 75.0 (69.2) 

ก าไรสุทธิก่อนหักภาษีเงนิได้ 
 

18.4 43.6 47.9 (57.8) (9.0) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

2.2 7.8 8.8 (71.8) (11.4) 

ก าไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน
ในบริษัทร่วม 

 
16.2 35.8 39.1 (54.7) (8.4) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

41.0 52.5 90.0 (21.6) (41.7) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 
 

57.2 88.4 129.1 (35.3) (31.5) 

ก าไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
 

58.0 86.0 127.7 (32.6) (32.7) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (วิธีส่วนได้เสีย) ล้านบาท  

สินทรัพย์รวม 
 

1,003.5 1,009.9 954.4 (0.6) 5.8 

หนีส้นิรวม 
 

209.7 230.7 217.5 (9.1) 6.1 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

793.8 779.3 736.9 1.9 5.8 

หนีส้นิสถาบนัการเงนิ 
 

5.3 8.1 8.7 (34.8) (6.9) 
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13.2 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญและอัตราส่วนทางการเงนิ 
 

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ อัตราร้อยละ 
ของการเติบโต 

รายการ หน่วย 2563 2562 2561 2563 2562 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ    

จ านวนหุ้นทนุท่ีออกและช าระแล้ว (พนัหุ้น) 168,723 168,640 168,433 0.05 0.1 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 4.70 4.62 4.37 1.7 5.7 

มลูคา่ตามที่ตราไว้ตอ่หุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 - - 

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (วิธีสว่นได้เสยี) (บาท) 0.34 0.52 0.77 (34.6) (32.5) 

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (วิธีเฉพาะกิจการ) (บาท) 0.21 0.35 0.35 (40.0) - 

เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท) 0.26 0.26 0.18 - 44.4 

 
อัตราส่วนทางการเงนิ  2563 2562 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Raito) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.78 1.77 1.54 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.22 1.28 1.02 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 4.33 4.37 4.37 

ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่* (วนั) 84 83 84 

อตัราหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 4.81 4.85 4.64 

ระยะเวลาการขายสนิค้าเฉลีย่  (วนั) 76 75 79 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ (เทา่) 4.06 3.93 4.01 

ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) 90 76 77 

Cash Cycle (วนั) 70 82 85 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 

อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 38.54 42.55 53.75 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 7.71 12.41 15.85 

อตัราก าไรสทุธิ (วิธีสว่นได้เสยี) (ร้อยละ) 7.34 11.36 14.70 

อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 7.20 11.34 17.52 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 5.68 8.75 13.53 
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อัตราส่วนทางการเงนิ  2563 2562 2561 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.80 0.87 1.01 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.26 0.30 0.30 

อตัราสว่นหนีส้นิสถาบนัการเงินตอ่สว่น 
ของผู้ ถือหุ้น 

(เทา่) 0.01 0.01 0.1 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (วิธีสว่นได้เสยี) (ร้อยละ) 76.69 49.62 23.15 

* บริษัทมีการก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือการค้า  (Credit Term) ดังนี ้ลูกค้า General Trade Credit Term ระยะเวลา
ประมาณ 30 – 60 วัน ลูกค้า Modern Trade Credit Term ระยะเวลาประมาณ 60 – 90 วัน โดยบริษัทมีนโยบายการบริหาร
จดัการการเก็บหนีใ้ห้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
14.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีตัง้แตปี่ 2561 - 2563 สามารถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุ ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

นายจมุพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 7645 จากบริษัท สอบ

บญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีอย่าง

ไม่มีเง่ือนไข ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งถกูต้อง

ตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

งบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุ ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4523  จากบริษัท 

ส านกังาน อี วาย จ ากดั ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไข 

ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งถกูต้องตามที่ควรใน

สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

งบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุ ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4523  จากบริษัท 

ส านกังาน อี วาย จ ากดั ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไข 

ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งถกูต้องตามที่ควรใน

สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
 

14.2 ภาพรวมการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค  

มีความเช่ียวชาญในด้านการตลาด โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จดัจ าหน่ายให้เป็นที่รู้จกัและรักษากลุม่
ลกูค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในแบรนด์อยา่งต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทได้ก าหนดไว้ นอกจากนี ้บริษัทยงัมี
ความช านาญในด้านการจดัจ าหนา่ยโดยมีเครือขา่ยช่องทางการจดัจ าหนา่ยที่ครอบคลมุทัว่ประเทศไทย ทัง้ร้านค้าสมยัใหมห่รือ
โมเดิร์นเทรด ร้านค้าแบบดัง้เดิมและผ่านรถขายเงินสด รวมถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่นๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง และ E-
commerce เป็นต้น 

บริษัทด าเนินธุรกิจด้านการจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคมีสินค้าส าหรับแม่และเด็กเป็น
หลกัภายใต้ตราสินค้า “พีเจ้น” โดยสินค้าพีเจ้นที่บริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายส่วนหนึ่งจะถูกผลิตโดยบริษัท ไทยพีเจ้น จ ากดั 
(“TP”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัท พีเจ้น คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“พีเจ้น คอร์ป”) ประเทศญ่ีปุ่ น กบับริษัท  โดยสินค้าที่ผลติ
ได้แก่ จุกนม ขวดนม และถ้วยหัดดื่ม เป็นต้น นอกจากนี ้สินค้าบางประเภทซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายจะผลิตโดย  
บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“PIT”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีเจ้น คอร์ป โดยสินค้าที่ผลิต ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์เช็ดท าความสะอาดผิว และแผ่นซบัน า้นม ส าหรับสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น กลุม่ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดเด็ก และ
อปุกรณ์การให้นมมารดา เป็นต้น จะเป็นสนิค้าที่บริษัทน าเข้ามาจาก พีเจ้น คอร์ป ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลติสนิค้าเด็กพีเจ้นในประเทศ
ญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้บริษัทยงัด าเนินธุรกิจในการเป็นผู้จดัจ าหน่ายสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้าแมแ่ละเด็ก ได้แก่ บรรจุภณัฑ์พลาสติก 
กระบอกฉีดน า้ ภายใต้ตราสินค้าฟ๊อกกี ้(Foggy) และของใช้ประจ าวนั เช่น ส าลี แปรงสีฟัน และผลิตภณัฑ์เช็ดท าความสะอาด
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ผิว ภายใต้ตราสินค้า วีแคร์ (V care) โดยบริษัทยงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าแผ่นรองซบั ภายใต้ตราสินค้า 
ซ๊อฟเท็กซ์ (Softex) รวมถึงตราสินค้าอื่นๆ ได้แก่ Big Foot Candy  นอกจากการร่วมลงทุนใน TP และ PIT แล้ว บริษัทยงัร่วม
ลงทนุในบริษัทโยชิโน มุง่พฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั (“YMP”) 

14.3 ผลการด าเนินงาน 
  ในปี 2563 บริษัทและบริษัทร่วมมีรายได้รวมจ านวน 801.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 53.0 ล้านบาทหรือลดลง 
ร้อยละ 6.2  มีก าไรสทุธิจ านวน 57.2 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจ านวน 31.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.3 โดยมี
รายการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั ดงันี ้
 

 รายได้จากการขาย 

 ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าทัง้สิน้จ านวน 779.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 1.9 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.2 เกิดจากกลุม่ผลิตภณัฑ์ผู้สงูอายุ และสินค้าใหมใ่นกลุม่อปุโภคทัง้ในสว่นที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเองและ
สินค้าใหม่ที่บริษัทได้เป็นตวัแทนจ าหน่าย โดยสว่นใหญ่การเพิ่มขึน้ของรายได้มาจากช่องทางขายทัว่ไป (General trade) ช่อง
ทางการสง่ออกไปยงัประเทศลาวและกมัพชูา และช่องทางขายออนไลน์ 

 รายได้อื่น 

ในปี 2563 บริษัท มีรายได้อื่น จ านวน 22.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จ านวน 54.8 ล้านบาท หรือลดลงในอตัรา
ร้อยละ 71.0 โดยลดลงจากการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 50.0 ล้านบาท  รายได้คา่นายหน้าลดลง 1.8 ล้านบาท และ
รายได้อื่นๆ 2.7 ล้านบาท 

รายได้อื่นๆ 
2563 

(ล้านบาท) 
2562 

(ล้านบาท) 
เปลี่ยนแปลง  

(+/-) 
   รายได้ค่านายหน้า 11.4 13.3 -1.8 
   เงนิปันผลรับจากเงนิลงทุนในบริษัทอื่นอื่น 6.6 6.9 -0.3 
   ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
เพื่อ 

0.0 50.0 -50.0 
   รายได้อื่น 4.4 7.1 -2.7 
   รวม 22.4 77.3 -54.8 

 ก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2563 บริษัท มีก าไรขัน้ต้น 300.4 ล้านบาทเท่ากบัร้อยละ 38.5 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 
9.2 พบว่าสดัสว่นการเพิ่มขึน้ของต้นทนุขายมากกวา่ ในขณะที่มีการเติบโตของยอดขาย เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึน้โดยสว่น
ใหญ่เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ที่บริษัทเป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ย ซึง่ผลติภณัฑ์ในกลุม่นีม้ีอตัราก าไรขัน้ต้นคอ่นข้างต ่ากวา่กลุม่ผลติภณัฑ์
อื่น  
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 303.7 ล้านบาท ลดลง 60.4 ล้านบาท จากปีก่อน หรือ
ลดลงร้อยละ 17.0  เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับยอดขาย ค่าใช้จ่ายการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์และคา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายตามแผนงานการจดักิจกรรม นอกจากนีใ้นปี 2562 บริษัทมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่ได้ก าหนดอตัราชดเชยส าหรับลกูจ้างที่ท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับชดเชยไม่น้อยกวา่คา่จ้างอตัราสดุท้าย 400 วนั เป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานมีผลท าให้บริษัทรับรู้คา่ใช้จ่ายส าหรับรายการดงักลา่วเพิ่มขึน้ 2.2  ล้านบาท และมีคา่เสยีหายคดีความฟอ้งร้อง 9.0 
ล้านบาท 

 ก าไรสุทธิ 
  ในปี 2563 บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนสว่นแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม จ านวน 19.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 
ของรายได้รวม เมื่อเทียบกบัปีก่อนพบว่ามีอตัราลดลงร้อยละ 56.6  ซึ่งเมื่อรวมสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงุทนุโดยวิธีส่วนได้เสียจาก
บริษัทร่วมแล้ว บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากบั 57.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 31.2 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ  35.3 สว่นหนึง่เป็นผลมาจากสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม ลดลง 11.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.0 
เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทร่วมที่ลดลง  
  ทัง้นี ้หากไม่รวมรายได้และก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 50.0 ล้านบาทที่เกิดขึน้ในปี 2562 แล้ว 
บริษัทมีก าไรสุทธิเพิ่มขึน้ ถึงแม้ว่าผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเกิดจากการเร่ิมแพร่ระบาดของเชือ้โควิด 19 
(COVID-19) ตัง้แต่ต้นปี 2563 เร่ือยมาจนเกิดการแพร่ระบาดรอบสองในช่วงปลายปี 2563 กระทบต่อรายได้ของบริษัทท าให้มี
การเติบโตเพียงเล็กน้อยจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ก็ตาม แต่หากพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงานจะเห็นว่ามีการ
เติบโตสงูขึน้จากปีก่อนเนื่องจากบริษัทมีการบริหารจดัการคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

14.4 ฐานะการเงนิ (แสดงเงนิลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย) 
 สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,003.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.4 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.6 โดยมีการเปลีย่นแปลงหลกัดงันี ้
1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 39.2  ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึน้และลดลงของเงินสดสทุธิจากหรือ

ที่ใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงาน การลงทนุ และ การจดัหาเงิน  
2) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลง  35.8 ล้านบาท เกิดจากยอดขายที่ลดลง  
3) สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 3.7 ล้านบาท จากการซือ้สนิค้าเพื่อรองรับยอดขายต้นปี 
4) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนลดลง  23.4 ล้านบาท จากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม  23  ล้านบาท  ลดลงของ

สินทรัพย์ถาวรประเภท อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 21.3 ล้านบาท  และการเพิ่มขึน้ของ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 22.8 ล้านบาทจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวกับสญัญาเช่า 
(TFRS  16) 
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 หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 209.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.9 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 9.1  โดยมีการเปลีย่นแปลงหลกัดงันี ้
1) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลง 24.4 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายช าระหนีท้ี่ถึงก าหนด  และตามปริมาณการ

สัง่ซือ้ที่ลดลงของสนิค้ากลุม่อปุโภคตา่งๆ  โดยมีระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลีย่ประมาณ 90 วนั 
2) หนีส้ินไม่หมุนเวียนลดลง 3.9 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายเงินผลประโยชน์เกษียณของพนกังาน และเพิ่มขึน้จาก

หนีส้นิตามสญัญาเช่าจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่า(TFRS 16)  
 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 793.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 14.5 ล้านบาท 
เกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสม เนื่องจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ในระหวา่งปีสทุธิด้วยเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและ
เงินลงทนุในบริษัทอื่น 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 7.2  และร้อยละ 11.3 
ตามล าดับ โดยอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ นลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากก าไรจากการ
ด าเนินงานของบริษัทท่ีลดลง 

 
 สภาพคล่องและเงนิทุนหมุนเวียน 

                                                                                            หนว่ย : ล้านบาท 
 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2563 ปี 2562 
เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน        33.5 (12.8) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ         62.0 71.3 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน         (56.3) (48.0) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ        39.2 10.5 

บริษัทมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้ปี 2563 เพิ่มขึน้สทุธิ 39.2 ล้านบาท โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

ปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 33.5 ล้านบาท ซึ่งโดยหลกัมาจากก าไรก่อน
ภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 59.4 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับผลกระทบของรายการที่ไม่เก่ียวข้องกบัเงินสดรับ(จ่าย) 
จากการด าเนินงานลดลงจ านวน 27.4 ล้านบาท เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเผ่ือหนีส้งสญัจะสูญ เงินปันผลรับ และผลก าไรหรือ
ขาดทนุต่างๆ แล้ว บริษัทจะมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานจ านวน 32 ล้าน
บาท และปรับปรุงรายการสนิทรัพย์ และหนีส้นิด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 3.5 ล้านบาท และช าระดอกเบีย้จ่ายและภาษีจ านวน 
1.9 ล้านบาท 
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ปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุเท่ากบั 62 ล้านบาท ซึ่งโดยหลกัมาจากเงินสดสทุธิจาการ
ขายเงินลงทนุระยะสัน้จ านวน 37  ล้านบาท และเงินปันผลรับจ านวน 25 ล้านบาท  

ปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 56.3 ล้านบาท ซึ่งโดยหลกัมาจากการจ่ายเงิน
ปันผลจ านวน 43.8  ล้านบาท และจ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงินจ านวน 12 ล้านบาท 

 

14.5 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

การพึง่พาพีเจ้น คอร์ป ซึง่เป็นผู้ผลติและเจ้าของตราสนิค้าพีเจ้น 
 การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทอยูท่ี่การเป็นผู้จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พีเจ้นเป็นหลกั เช่น จุกนม ขวดนม และผ้าเช็ดท า

ความสะอาด เป็นต้น ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากสดัสว่นรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์พีเจ้นเทียบกบัรายได้จากการขายทัง้หมดอยูท่ี่
ร้อยละ 79.5, 75.3 และ 62.8 ในปี 2561, 2562 และ 2563 ตามล าดบั อาจกลา่วได้วา่การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการพึง่พิงตรา
ผลิตภณัฑ์พีเจ้นค่อนข้างสงูแต่ก็มีสดัสว่นลดลงตามล าดบั อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นกบัพีเจ้น คอร์ปมา
โดยตลอดและได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พีเจ้นแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย รวมทัง้บริษัทได้ร่วมกัน
ลงทนุก่อตัง้ TP และ PIT เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น และจ าหนา่ยให้แก่บริษัทแต่เพียงผู้ เดียวเพื่อให้บริษัทท าการจดั
จ าหน่ายในประเทศไทยต่อไป อีกทัง้ บริษัทยงัได้รับความไว้วางใจจากพีเจ้น คอร์ป ให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้ เดียวในการจัด
จ าหน่ายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวในปี 2559 อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและพีเจ้น 
คอร์ป 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการรับรู้รายได้จากสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนโดยวิธีสว่นได้เสียใน TP ตามสดัสว่นการถือหุ้น
ร้อยละ 47 แต่เนื่องจาก บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย จึงท าให้บริษัทไมม่ีอ านาจเด็ดขาดในการควบคมุการจ่ายเงินปันผล กระแส
เงินสดจากเงินปันผลจึงขึน้อยูก่บัการพิจารณาของฝ่ายผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (พีเจ้น คอร์ป) อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัท ไทยพีเจ้น 
จ ากดั มีผลประกอบการท่ีดีและมีการจ่ายเงินปันผลให้บริษัทในอตัราที่นา่พอใจมาโดยตลอด 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาการขายสินค้าตราพีเจ้น จึงได้มีความพยายามที่จะเพิ่มการ
เป็นผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภคอื่นๆ เพิ่มมากขึน้ ซึง่จะสงัเกตได้จากสดัสว่นรายได้จากการขายของสนิค้าอปุโภคบริโภคใน
ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้จากการขาย ซึง่สงูกวา่ปี 2562 ที่สดัสว่นดงักลา่วอยูท่ี่ร้อยละ 16 เทา่นัน้ เป็นต้น 

 
14.6 แนวโน้มในอนาคต 

อตัราการเกิดของประชากรในประเทศมีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเนื่องมาโดยตอด สง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการซือ้สินค้า
แม่และเด็กให้มีจ านวนลดลงตามไปด้วย บริษัทจึงด าเนินนโยบายในการพฒันาสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งจะ
ท าให้การพึ่งพาพีเจ้น คอร์ป ลดน้อยลง โดยบริษัทจะเน้นเพิ่มสดัสว่นสินค้าอปุโภคบริโภค ได้แก่ สินค้าของใช้ประจ าวนั ของใช้
ในครัวเรือน อาหาร เคร่ืองดื่ม รวมถึงสนิค้าส าหรับผู้สงูอายทุี่ก าลงัมีการเติบโต เป็นต้น 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองวา่ข้อมลู
ดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนีบ้ริษัท
ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน
ในสาระส าคญัที่เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่ บริษัท ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บริษัท และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่
มิชอบที่อาจมีผผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นางศศิธร เลอสุมิตรกุล เป็นผู้ ลงลายมือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  
นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นางสาวสวุรรณา โชคดีอนนัต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  -ลายมือชื่อ-   
 

2. นางสรีุย์พร  อนวุตัรอดุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม  -ลายมือชื่อ-   
 

 ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

นางศศิธร เลอสมุิตรกลุ   ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการเงิน  -ลายมือชื่อ-   
(ผู้ รับมอบอ านาจ) 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ 

- ประธานคณะกรรมการ 

31 มีนาคม 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 ปริญญาโท สาขาบริหารการจดัการ  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 TLCA Executive Development Program 

รุ่นท่ี 14/2014 
 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 

15/2012  
 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 Role of the Chairman Program (RCP รุ่น 

31/2013) 

52.32% คูส่มรส 

นางสรีุย์พร  

อนวุตัรอดุม 

และบิดา 

นายเมธิน  

เลอสมุิตรกลุ 

บริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
2554-2558 
 
 
2551-2554 

ประธานคณะกรรมการ 
 
 
ประธานคณะกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 
 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

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

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

 Director Certification Program (DCP รุ่น 
107/2008) 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 
69/2008) 

 

กิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
2533-ปัจจบุนั 
 
2524-2551 

ท่ีปรึกษา 
 
 
ท่ีปรึกษา 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บจก. โยชิโน มุง่พฒันา 
(ประเทศไทย) 
 
บจก. พีเจ้นอินดสัทรีส์ 
(ประเทศไทย) 
 
บจก. ไทยพีเจ้น 
 
บจก. มุง่พฒันา  
มาร์เก็ตติง้ 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นางละเอียด วอ่งวงศ์ภพ 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการ 

   ตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

31 มีนาคม 2551 

76 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (ด้านบญัชีและ
การเงิน)  

Golden Gate University, California, USA 

ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA)  

 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 Advanced Audit Committee Program 

(AACP รุ่น 27/2017) 

 Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL รุ่น 5/2016) 

 Anti–Corruption for Executive Program  

(ACEP รุ่น 15/2015) 

 Audit Committee Program  

(ACP รุ่น 22/2008) 

 Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 

51/2004) 

0.01% ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2551-ปัจจบุนั 
 
 
2558-2563 
 
 
2548-2555 
 
 
2541-2547 
 
 
2535-2540 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 
 
กรรมการอิสระ/ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
 
กรรมการอิสระ/ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
รองกรรมการผู้จดัการ 
 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. โรงแรมเซน็ทรัล
พลาซา่ 
 
บมจ. ไทยน๊อคซ์ สแตน
เลส 
 
บมจ. ไทยน๊อคซ์ สแตน
เลส 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 

23/2004) 

 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 ก้าวทนัมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

ท่ีจะน ามาใช้ในปี 2562 และ 2563 (รุ่น 2/61) 

 การรวมธุรกิจและการจดัท างบการเงินรวมขัน้

สงูเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

 Integrated Report (รุ่น 2/60) 

กิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
2552-ปัจจบุนั 
 
2549-ปัจจบุนั 
 
2554-2561 
 
 
2549-2560 
 

ประธานกรรมการ 
 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
 

บจก. ฐาปนินทร์ 
 
บจก. กรีน อาวี 
 
บจก. น า้ตาลเอราวณั 
 
 
TPN Singapore Pte 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นายมานิต  เจียรดิฐ 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
ท่ีดี 

15 พฤศจิกายน 2553 

72 B.A. (Summa Cum Laude) Claremont Men’s 

College (now Claremont Mckenna College) 

 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 Anti – Corruption for Executive Program 

(ACEP รุ่น 15/2015) 

 Audit Committee Program (ACP รุ่น 

36/2011) 

 Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 

187/2014) 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น

ท่ี 87/2011) 

 

ไมม่ี ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 
2553-ปัจจบุนั 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2558-2563 
 
 
2555-ปัจจบุนั 
 
 
2542-2551 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
 
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน และ
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 
 
กรรมการอิสระ/ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
กลุม่โรงพยาบาล 
จฬุารัตน์ 
 
ธนาคารไทยธนาคาร 
(ปัจจบุนัธนาคารซีไอเอม็
บี) 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

กิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
2547-2552 

กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 

บจก. ไลเซนส์ทคิูว 
(License 2Q Co., Ltd.) 
 
บลจ. บีที จ ากดั 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นายทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย์ 

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

1 มิถนุายน 2562 

61 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

University of South Alabama 

 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP รุ่นท่ี 54/2015) 

 หลกัสตูร EXAM 16/2005 

 

ไมม่ี ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2562-ปัจจบุนั 
 
 
มิ.ย. 2562 –
2563 
 
2562-ปัจจบุนั 
 
2559-2560 
 
 
2555-2559 
 
 
 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
 
กรรมการอิสระ 
 
 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 
ท่ีปรึกษา 
 
Chief Corporate Solutions 
and  Cooperation Officer 
 
Group Executive Director- 
Enterprise and International 
Services 
 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
 
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
 
 
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
 
 



 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 8          
 

 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2555-2559 
 
 
2546-2555 

กรรมการผู้จดัการ 
 
 
กรรมการผู้จดัการ สายงาน 
Corporate Solution 

บมจ. บางกอก อินเตอร์ 
เทเลเทค 
 
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
 

กิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
2562-ปัจจบุนั 
 
2560-2561 
 
 
2555-2559 
 
 
2555-2559 
 
 
2555-2559 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการผู้จดัการ สายงาน IoT 
& Analytical Business 
 
ประธานบริหาร 
 
 
ประธานบริหาร/ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
 

บจก. ฟรีวิลล์ โซลชูัน่ 
 
บจก. ทรู ดิจิทลั กรุ๊ป 
 
 
บจก. ทรู อินเตอร์เนชัน่
แนล เกตเวย์  
 
บจก. ทรู ทชั  
 
 
บจก. ทรู วอยซ์ 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2555-2559 
 
 
2555-2559 
 
2555-2559 
 
 
 
2555-2559 
 
 
2555-2559 
 
2555-2559 
 
2544-2546 
 
 
 

กรรมการผู้จดัการ 
 
 
ประธานบริหาร 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
Country General Manager/ 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 

บจก. เทเลคอม แอสเซท 
แนเนจเมนท์ 
 
บจก. ไวร์ แอน ไวร์เลส  
 
บจก. ฮทัชิสนั เทเลคอม
มิวนิเคชัน่ส์ (ประเทศ
ไทย) 
 
บจก. ทรู อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลยี 
 
บจก. ทรู มฟู 
 
บจก. เทเลคอม โฮลด์ดิง้ 
 
บจก. ไอบีเอม็ ประเทศ
ไทย  
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2544-2546 
 
 
2544-2545 
 
 
2543 
 
 
2543 
 
 
 
2541 
 
2540 

ประธานบริหาร 
 
 
กรรมการ สายงาน IBM 
Storage Product 
 
กรรมการ สายงาน Sales & 
Marketing 
 
Country Manager Systems 
Sales 
 
Country Manager Finance & 
Administration and CFO 
 
Service Business Executive 

บจก. ไอบีเอม็ โซลชูัน่ ดิ
ลิเวอร่ี 
 
บจก. ไอบีเอม็ ประเทศ
ไทย 
  
บจก. ไอบีเอม็ ประเทศ
ไทย 
 
บจก. ไอบีเอม็ ประเทศ
ไทย 
 
บจก. ไอบีเอม็ ประเทศ
ไทย 
 
บจก. ไอบีเอม็ ประเทศ
ไทย 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
ท่ีดี 

27 เมษายน 2563 

 

59 Master of Science (Management), Anglia 

Ruskin University, UK 

ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (การบญัชีบริหาร) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) สถาบนั

เทคโนโลยีราชมงคล 

 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Director Accreditation Program 
(DAP171/2020) 

 

ไมม่ี ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 
เม.ย. 2563 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
 

กิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
2559 – 
ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 
 
หวัหน้าภาควิชาการบญัชี คณะ
บริหารธรุกิจ  
 
คณะท างานโครงการเครือขา่ย
หลกัสตูรทางการบญัชีใน
ประเทศไทย 
 
กรรมการ 
 
 

บจก. เมอราญา มาเก็ต
ติง้ 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระ
บรมราชปูถมัภ์ 
 
 
สมาคมบญัชีไทย 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2537 – 
ปัจจบุนั 
 
2556 - 2560 
 

อาจารย์ประจ าภาควิชาการ
บญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 
คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นายสมบญุ ประสิทธ์ิจู
ตระกลู 

- กรรมการ 

27 เมษายน 2563 

 

61 Certificate Senior Executive Management, 

Stanford, USA 

ปริญญาโท Management ศศินทร์ จฬุาลงกรณ์ 

Certificate Marketing Management 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี Marketing, San Joe State 

University, USA 

 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Director Certification Program 
(DCP54/2005) 

 

ไมม่ี ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 
เม.ย. 2563 – 
ปัจจบุนั 
 
ก.พ. 2560 – 
ปัจจบุนั 
 
พ.ย. 2557 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
บมจ. เจดบัเบิล้ยดีู อินโฟ
โลจิสติกค์  
 
บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟดู 
แอนด์ มาร์เก็ตติง้  

กิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
2563 - ปัจจบุนั 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
2561- 2563 
 
2557 - 2563 
 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

บจก. เตียหง่ีเฮียง 
(เจ้าสวั) 
 
บจก. กระดาษธนธาร  
 
บจก. เทวกรรมโอสถ 
 
บจก. ริเวอร์โปร พลพั 
แอนด์ เพเพอร์ 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2536 - 2551 
 
 
2532 – 2536 

ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
ผู้จดัการแผนกยารักษาตวัเอง 

บจก. ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 
 
บจก. Ciba Geigy 
(Thailand) 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นางสรีุย์พร  อนวุตัรอดุม 

- กรรมการ 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ร่วม 

31 มีนาคม 2551 

 

70 ปริญญาโท สาขาบริหารการจดัการ  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

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

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

 Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 
181/2013) 

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

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น
ท่ี 69/2008) 

 

1.39% คูส่มรส 

นายสเุมธ  

เลอสมุิตรกลุ  
และมารดา 

นายเมธิน  

เลอสมุิตรกลุ 

บริษัทจดทะเบียน 
2557-ปัจจบุนั 
 
 
2551-2557 

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารร่วม 
 
กรรมการ/ รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 

กิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
2524-2551 
 

กรรมการ 
 
 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บจก.โยชิโน มุง่พฒันา 
(ประเทศไทย) 
 
บจก. มุง่พฒันา  
มาร์เก็ตติง้ 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นางสาวสวุรรณา โชคดีอนนัต์ 

- กรรมการ 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

26 เมษายน 2554 

52 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA Executive) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Director Certification Program (DCP 
รุ่นท่ี 264/2018) 

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

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

 Director Accreditation Program (DAP 
รุ่นท่ี 96/2012) 

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

0.63% ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
2555-2558 
 
 
2554-2555 

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 
 
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ 
 
รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานขายและการตลาด 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

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

 
PACRIM Group 
 The 4 Essentail Roles of Leardership 

(2018) 
 
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
 Conflict Resolutions Management 

(2017) 
 
Narit & Associates Limited 
 Commercial Contracts Drafting, Risk 

Management and Tax Aspects (2013) 
 
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
 หลกัสตูรการจดัท า Business Process 

และ SOP (2012) 

กิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
2552-2553 
 
 
 
2549-2552 
 
 
2546-2548 
 
2544-2545 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
Brand Business 
 
AVP Channel Development 
 
Senior Manager National 
Distributor Development 
(Food services Business 
Unit) 

บจก.พีเจ้นอินดสัทรีส์ 
(ประเทศไทย) 
 
บจก. MAXUS ประเทศ
ไทย (Group M 
Thailand) 
 
บจก. มาลี เอน็เตอร์
ไพรส์ 
 
บจก. เนสท์เล ่(ไทย) 
 
บจก. เนสท์เล ่(ไทย) 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ 

- กรรมการ 

- ผู้อ านายการอาวโุส 

   ฝ่ายพฒันาธุรกิจและ 

   การตลาด 

25 กมุภาพนัธ์ 2556 

44 ปริญญาโท International Business, Aston 

Business School, UK 

 
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

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

 Director Accreditation Program (DAP 
รุ่นท่ี 122/2015) 

 
Thai Chamber of Commerce (NTCC) 
 Transforming Mindsets for Executive 

Leadership – Boost Accountability, 
Engagement and Collaboration in 
Your Team, Netherlands (2014) 

 
 
 

4.61% บตุร นายสเุมธ 

เลอสมุิตรกลุ 

และนางสรีุย์พร  
อนวุตัรอดุม 

บริษัทจดทะเบียน 
2560-ปัจจบุนั 
 
 
2559-2560 
 
 
2556-2559 
 
 
2554-2556 
 
 
2553-2554 
 
 
2545-2551 

กรรมการ/ ผู้อ านวยการอาวโุส
ฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 
 
กรรมการ/ ผู้อ านวยการฝ่าย
พฒันาธุรกิจและการตลาด 
 
กรรมการ/ ผู้อ านวยการฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
 
 
ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 
 
ผู้จดัการฝ่ายการตลาด/ 
ผู้จดัการกลุม่ผลิตภณัฑ์/ 
ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

Narit & Associates Limited 
 Commercial Contracts Drafting, Risk 

Management and Tax Aspects (2013) 
 
Ideal Forum Company Limited 
 Investment Laws in Myanmar 2015 

กิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
 -ไมม่ี-  
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 รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 
ณ วันที่ 

31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นางสรีุย์พร  อนวุตัรอดุม 

- กรรมการ 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ร่วม 

31 มีนาคม 2551 

 

70 ปริญญาโท สาขาบริหารการจดัการ  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

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

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

 Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 
181/2013) 

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

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น
ท่ี 69/2008) 

1.39% คูส่มรส 

นายสเุมธ  

เลอสมุิตรกลุ 

และมารดา 

นายเมธิน  

เลอสมุิตรกลุ 

บริษัทจดทะเบียน 
2557-ปัจจบุนั 
 
 
2551-2557 

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม 
 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/รอง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 

กิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
2524-2551 
 

กรรมการ 
 
 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บจก.โยชิโน มุง่พฒันา 
(ประเทศไทย) 
 
บจก. มุง่พฒันา  
มาร์เก็ตติง้ 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2. นางสาวสวุรรณา โชคดีอนนัต์ 

- กรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการบริหาร 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

26 เมษายน 2554 

52 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA Executive)  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Director Certification Program (DCP 
รุ่นท่ี 264/2018) 

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

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

 Director Accreditation Program (DAP 
รุ่นท่ี 96/2012) 

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

0.63% ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
2555-2558 
 
 
2554-2555 

กรรมการ//ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 
 
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ 
 
รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานขายและการตลาด 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

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

 
PACRIM Group 
 The 4 Essentail Roles of Leardership 

(2018) 
 
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
 Conflict Resolutions Management 

(2017) 
 
Narit & Associates Limited 
 Commercial Contracts Drafting, Risk 

Management and Tax Aspects (2013) 
 
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
 หลกัสตูรการจดัท า Business Process 

และ SOP (2012) 

กิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
2552-2553 
 
 
 
2549-2552 
 
 
2546-2548 
 
2544-2545 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
Brand Business 
 
AVP Channel Development 
 
Senior Manager National 
Distributor Development 
(Foodservices Business 
Unit) 

บจก.พีเจ้นอินดสัทรีส์ 
(ประเทศไทย) 
 
บจก. MAXUS ประเทศ
ไทย (Group M 
Thailand) 
 
บจก. มาลี เอน็เตอร์
ไพรส์ 
 
บจก. เนสท์เล ่(ไทย) 
 
บจก. เนสท์เล ่(ไทย) 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

3. นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ 

- กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- ผู้อ านายการอาวโุส 

   ฝ่ายพฒันาธุรกิจและ 

   การตลาด 

25 กมุภาพนัธ์ 2556 

44 ปริญญาโท International Business, Aston 

Business School, UK 

 
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

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

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น
ท่ี 122/2015) 

 
Thai Chamber of Commerce (NTCC) 
 Transforming Mindsets for Executive 

Leadership – Boost Accountability, 
Engagement and Collaboration in Your 
Team, Netherlands (2014) 

 
 
 
 

4.61% บตุร 

นายสเุมธ 

เลอสมุิตรกลุ 

และนางสรีุย์พร  
อนวุตัรอดุม 

บริษัทจดทะเบียน 
2560-ปัจจบุนั 
 
 
 
2559-2560 
 
 
2556-2559 
 
 
2554-2556 
 
 
2553-2554 
 
 
2545-2551 

กรรมการ/ ผู้อ านวยการ
อาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจและ
การตลาด 
 
กรรมการ/ ผู้อ านวยการฝ่าย
พฒันาธุรกิจและการตลาด 
 
กรรมการ/ ผู้อ านวยการฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
 
 
ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 
 
ผู้จดัการฝ่ายการตลาด/
ผู้จดัการกลุม่ผลิตภณัฑ์/
ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล  
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

Narit & Associates Limited 
 Commercial Contracts Drafting, Risk 

Management and Tax Aspects (2013) 
 
Ideal Forum Company Limited 
 Investment Laws in Myanmar 2015 

กิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
 -ไมม่ี-  
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ชื่อ-สกุล 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

4. นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ 
9 พฤษภาคม 2561 
(ลาออก 1 กนัยายน 2563) 
 

46 ปริญญาโท สาขาการบญัชีเพื่อ
การวางแผนนและควบคมุ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 

ไมม่ี ไมม่ี พ.ค. 2561 – ส.ค. 2563 
 
 
พ.ค. 2561 – พ.ค. 2563 
 
 
2558-2560 
 
 
2545-2558 
 
 
2545-2548 
 
 
2542-2545 
 
2539-2542 

ประธานฝ่ายการเงินและ
บญัชี 
 
เลขานกุารบริษัท  
 
 
ผู้จดัการฝ่ายการเงินและ
บญัชี 
 
ผู้จดัการแผนกบญัชีและ
การเงินอาวโุส 
 
ผู้จดัการแผนกบญัชีบริหาร 
 
 
Credit Control Supervisor 
 
ผู้ตรวจสอบบญัชี 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บจก. ลอรีอลั ประเทศไทย 
 
 
บจก. ฟอนเทียร่า แบรนด์ส 
ประเทศไทย 
 
บจก. ฟอนเทียร่า แบรนด์ส 
ประเทศไทย 
 
บจก. สยามฟาร์มาซูติคอล 
 
บจก. เคพีเอม็จี ภมูิไชย 
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ชื่อ-สกุล 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

5. นางพรพิมล สวุรรณขจิต 
1 เมษายน 2562 
 

49 ปริญญาโท Master of 
Science, Information System 
Sandiego State University 
 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

0.03% ไมม่ี เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั 
 
 
ก.ค. 2559 – มี.ค. 
2562 
 
เม.ย. 2558 – เม.ย. 
2559 
 
 
2554 – มี.ค. 2558 

ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร
บคุคล 
 
ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล
อาวโุส 
 
Business Excellence & 
Commercial Support 
Manager 
 
Sales Analyst & Operation 
Support Manager 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 

6. นางเสาวคนธ์ โสมะบถ 
2 พฤษภาคม 2561 

53 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 ไมม่ี พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั 
 
 
2555 – 2561 
 
 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
 
 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 
 
 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. ทีโอที เพ้นท์ (ประเทศ
ไทย) 
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ชื่อ-สกุล 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2540 - 2555  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส บจก. เซน็ทรัลเรสตอรองส์
กรุ๊ป 
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 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นางสาวก่ิงกาญจน์ ติยะประเสริฐกลุ 
เลขานกุารบริษัท 
9 พฤษภาคม 2561 
(ลาออก 1 กนัยายน 2563) 
 

46 ปริญญาโท สาขาการบญัชีเพื่อ
การวางแผนนและควบคมุ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 

ไมม่ี ไมม่ี พ.ค. 2561 – ส.ค. 
2563 
 
พ.ค. 2561 – พ.ค. 
2563 
 
2558-2560 
 
2545-2558 
 
 
2545-2548 
 
 
2542-2545 
 
2539-2542 

ประธานฝ่ายการเงินและบญัชี 
 
 
เลขานกุารบริษัท  
 
 
ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี 
 
ผู้จดัการแผนกบญัชีและ
การเงินอาวโุส 
 
ผู้จดัการแผนกบญัชีบริหาร 
 
 
Credit Control Supervisor 
 
ผู้ตรวจสอบบญัชี 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บจก. ลอรีอลั ประเทศไทย 
 
บจก. ฟอนเทียร่า แบรนด์ส 
ประเทศไทย 
 
บจก. ฟอนเทียร่า แบรนด์ส 
ประเทศไทย 
 
บจก. สยามฟาร์มาซูติคอล 
 
บจก. เคพีเอม็จี ภมูิไชย 
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ชื่อ-สกุล 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิ
อบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2. นางสาวชนญัญา วิลามาศ 
เลขานกุารบริษัท 
13 พฤษภาคม 2563 

38 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัสยาม 
 
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
- Company Secretary 

Program (CSP59/2014)  
- Effective Minutes Taking 

(EMT 30/2014) 
 
 

ไมม่ี ไมม่ี พ.ค. 2563 – ปัจจบุนั 
 
 
ต.ค. 2562 – พ.ค. 
2563 
 
เม.ย. 2562 – ต.ค. 
2562 
 
ส.ค. 2558 – ส.ค. 
2559 
 
ก.ค. 2556 – ต.ค. 
2562 
 

เลขานกุารบริษัท 
 
 
ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
 
 
เลขานกุารบริษัท 
 
 
เลขานกุารบริษัท 
 
 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
ส านกักฎหมายและเลขานกุาร
บริษัท 
 

บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. มุง่พฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล 
 
บมจ. หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ 
กิมเอง็ (ประเทศไทย) 
 
บมจ. หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ 
กิมเอง็ (ประเทศไทย) 
 
บมจ. หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ 
กิมเอง็ (ประเทศไทย) 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  

เอกสารแนบ 1– หน้า 30 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานกุารบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้อง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีห้น้าทีต่าม
กฎหมายของเลขานกุารบริษัทมดีงันี ้

1.1 จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
1.1.1 ทะเบียนกรรมการ 
1.1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

คณะกรรมการ 
1.1.3 หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.2 เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 
1.3 ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทยงัมหีน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดงันี ้

 ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และพึงปฏิบตัิด้านการก ากับดูแลในการ
ด าเนินกิจการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 หน้าที่ในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชมุผู้

ถือหุ้น 
 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่ก ากบัดแูล เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น และดแูลการเปิดเผยข้อมลู 
 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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เอกสารแนบ 2– หน้า 1 
 
 

  

 รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย 

  
 

บมจ. มุง่พฒันา 
อินเตอร์ 

แนชชัน่แนล 

บจก.  
ไทยพีเจ้น 

(บริษัทร่วม) 

บจก. โยชิโน 
มุง่พฒันา 

(ประเทศไทย) 

บจก. พีเจ้น 
อินดสัทรีส์ 

(ประเทศไทย) 
1. นายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ  CB, S DR, S   
2. นางละเอียด วอ่งวงศ์ภพ  ID, CAC, NRC, CCGC    
3. นายมานิต เจียรดิฐ  ID, CNRC, AC, CGC    
4. นายทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย์ ID, NRC    
5. รศ. ชฎาพร ฑีฆาอตุมากร ID, AC, CGC    
6. นายสมบญุ ประสิทธ์ิจตูระกลู DR    
7. นางสรีุย์พร อนวุตัรอดุม  ED, S, JCEO  DR  
8. นางสาวสวุรรณา โชคดีอนนัต์  ED, S, CEO   DR 
9. นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ  ED, S    
หมายเหต ุ:  *บริษัทข้างต้นเป็นบริษัทที่ยงัด าเนินกิจการอยู ่ทัง้นีไ้มร่วมถึงบริษัทที่มีสถานภาพร้าง เลิก หรือล้มละลาย 

 
CB = ประธานกรรมการ  S = ผู้มีอ านาจลงนาม  ED = กรรมการบริหาร  ID = กรรมการอิสระ  
DR = กรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ  CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ   
NRC = กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  CNRC = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
CGC = กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี CCGC = ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
CEO = ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  JCEO = ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม (Joint- CEO) 



 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

  

เอกสารแนบ 3– หน้า 1 

 รายละเอียดประวัติและการดารงต าแหน่งหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
 

นางภวดี  อุดมศรีธนกร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
อาย ุ 51 ปี 

การศึกษา 
ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ ด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
Micro MBA         คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี  คณะการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

การฝึกอบรม 
กรมสรรพากร 

2562  ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

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 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 

2562 ก้าวทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมท่จ่ะน ามาใช้ในปี 2562 และ 2563 

2561  Final Countdown to TFRS9 Focus Group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงิน (TFRS 9) ประเด็นปัญหา ผลกระทบและการปฏิบตัิในช่วงการเปลีย่นแปลง    

2560  IT Governance, Cyber Security ส าหรับผู้ตรวจสอบและนกับญัชีในยคุ 4.0 

2559  การเปลีย่นแปลงที่ส าคญั TFRS  

2559 IT Audit for Non IT Auditor 

2557 การวางแผนการตรวจสอบภายใน เร่ืองภาษีอากร 

2556 การประเมินความเสีย่ง บริหารความเสีย่ง 

2555 การปฏิบตัิการด้านตรวจสอบภายใน 

NYC Management Co., Ltd. 

2559 VAT เช่ือมโยงทัง้ระบบ ปี 2560 

2559 เตรียมพร้อม TFRS OF NPAES ปี 60 ทัง้ฉบบั  

2559 รู้ทนั รู้ครบ กฎหมายใหมปี่ 59 และแนวโน้มปี 60 

2558 ความเหมอืนและความตา่งหลกับญัชีกบัหลกัภาษีอากร 
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เอกสารแนบ 3– หน้า 2 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2560 CAC Briefing 1/2017 การเตรียมตวัเพื่อขอยื่นรับรอง Re-certification 

2559  Experiences Sharing of CAC Certification Process 

PricewaterhouseCoopers (Thailand) 

2562 กฎหมายแรงงานConsequences of Business Disruption: Dealing with Labour Issues and 

                       Minimising Legal Exposure 

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 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

2563  Strengthening Good Corporate Governance 

2561 Update COSO Enterprise Risk Mnagement 

2560 ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบคุคล 

2560 RIC Discussion ครัง้ที่ 1/2560 ประเด็นปัญหาในทางปฏิบตัิของระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุ
ภายใน 

In-House Training  

2563 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

2562              ความรู้เก่ียวกบับญัชีรับ จา่ย ต้นทนุและทรัพย์สนิ 

2561 Effective Meeting & Conflict Management 

2561 Finance for Finance 

2560 Microsoft Excel 2013 (Advance) 

2557 กฎหมายแรงงาน 

2557 Coach Management 

2556 ความรู้ภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 

2555 7 Wastes 

2555 การปฏิบตัิงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 

 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2563  Cyber Security - ความเสีย่งทีม่องข้ามไมไ่ด้ 
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เอกสารแนบ 3– หน้า 3 

ประสบการณ์ท างาน 
2559 - ปัจจบุนั   ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
2558 - 2559 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เอฟโวลชูัน่ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
2554 - 2558   ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 ที่ปรึกษาฝ่ายตรวจสอบภายในและก ากบัดแูล บริษัท น า้ตาลเอราวณั จ ากดั 
2551 – 2554 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาและวางระบบ บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั 
 ผู้จดัการฝ่ายบญัชีทรัพย์สนิบริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั 
2546 – 2551 หวัหน้าสายตรวจสอบภายใน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา่ จ ากดั(มหาชน) และบริษัทในเครือ 
2539 – 2546 หวัหน้าสายตรวจสอบภายใน ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

  

สัดส่วนการถอืหุ้น  ไมม่ี  

ความสัมพนัธ์กับผู้บริหาร  ไมม่ี 
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เอกสารแนบ 4 – หน้า 1         

 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ช่ือ สถานที่ตัง้ 
ลักษณะ
ทรัพย์สิน 

พืน้ท่ี 

มูลค่าตาม
บัญชี ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 
(บาท) 

ราคา
ประเมิน 
(บาท) 

วันที่ในรายงาน ผู้ประเมิน ภาระผูกพัน 

ท่ีดนิบางนา 
การ์เด้น 

โครงการบางนาการ์เด้น 
บางบอ่ สมทุรปราการ 

ท่ีดนิเปล่า 2 ไร่ 13,200,000 13,200,000 19 ธนัวาคม 2562 
บริษัท กรุงสยามประเมินคา่
ทรัพย์สิน จ ากดั/ นาย คณาพจน์ 
จ าเนียร 

ไม่มี 

ท่ีดนินาวนิปาร์ค 
โครงการ นาวนิปาร์ค 
คลองหลวง ปทมุธานี 

ท่ีดนิเปล่า 2 ไร่ 3,200,000 3,200,000 13 ธนัวาคม 2562 
บริษัท กรุงสยามประเมินคา่
ทรัพย์สิน จ ากดั/ นาย คณาพจน์ 
จ าเนียร 

ไม่มี 

ท่ีดนิเลคไซต์  
วลิล่า รีสอร์ต 

โครงการเลคไซต์ วลิล่า 
รีสอร์ต บางปะกง 
ฉะเชิงเทรา 

ท่ีดนิเปล่า 1 ไร่ 54 ตร.วา 7,700,000 7,718,000 6 ธนัวาคม 2562 
บริษัท กรุงสยามประเมินคา่
ทรัพย์สิน จ ากดั/ นาย คณาพจน์ 
จ าเนียร 

ไม่มี 

อาคารพาณิชย์
โชคดีพลาซ่า 

โครงการโชคดีพลาซา่ 
บางบอ่ สมทุรปราการ 

อาคาร
พาณิชย์ 

41.4 ตร.วา 3,600,000 4,500,000 19 ธนัวาคม 2562 
บริษัท กรุงสยามประเมินคา่
ทรัพย์สิน จ ากดั/ นาย คณาพจน์ 
จ าเนียร 

ไม่มี 
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เอกสารแนบ 5– หน้า 1 

 แบบยนืยนัความถกูต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญช ี
 

 




