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การเป็น 1 ใน 3 ของบริษัทชั้นน�า
ด้านความงามในภูมิภาคเอเชีย

เราจะสร้างสรรค์ให้ทุกคนมีสุขภาพดี
 เพื่อผิวสวยที่แท้จริง

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

DYNAMIC 
เตบิโตอยา่งคลอ่งแคลว่ 

และพร้อมปรับตวัอยูเ่สมอ

DIFFERENT
 มีความแปลกใหม ่

และแตกตา่งอยา่งสร้างสรรค์

DEVELOP 
มุง่มัน่พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง

เพ่ือความยัง่ยืนมัน่คง
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	 บริษัท	ดู	เดย์	ดรีม	จ�ำกัด	(มหำชน)	เชื่อมั่นว่ำ	กำรเติบโต 
ซึ่งน�ำมำสู่ควำมส�ำเรจ็ขึน้อยูก่บัหลำยปัจจยั	โดยปัจจัยหลักมำจำก 
คณุภำพทีด่ขีองสนิค้ำ	เพรำะบรษิัทฯ	เชื่อว่ำกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยนื 
นัน้	เกิดจำกควำมเช่ือม่ันและควำมภกัดขีองลกูค้ำ	(Brand	Loyalty) 
ซึ่งจะน�ำพำให้ลูกค้ำกลับมำซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 อีกครั้ง 
ในภำยหลัง	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ตั้งเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธรุกจิใน
ระยะยำวเพื่อควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

มุ่งมั่นคัดสรรวัตถุดิบอย่ำงละเอียดจำกผู้ผลิตนำนำประเทศ	
เพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่เหมำะสมก่อนจะน�ำมำพัฒนำและคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ควบคู่ไปกับกำรศึกษำทิศทำงของตลำด	เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

คณุภำพบรรจภุณัฑ์ของทกุผลติภัณฑ์	จะถกูออกแบบให้มกีำรเกบ็ 
รกัษำวตัถดิุบด้ำนในอย่ำงปลอดภยั	คงทน	และง่ำยต่อกำรใช้งำน
นอกจำกนั้น	 บริษัทฯ	 จะยกมำตรฐำนกำรขนส่งและกำรเก็บ 
คลังสินค้ำ	โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นหลัก

ขยำยช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยและกำรตลำดไปยังภูมิภำค 
ใกล้เคยีง	 เพื่อให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำถงึผลติภณัฑ์
ได้ง่ำย	 และสำมำถจดจ�ำแบรนด์สนิค้ำได้เป็นอย่ำงดี	 เพ่ือบรรลุ
เป ้ำหมำยกำรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ ์
บ�ำรุงผิวระดับสำกล

พฒันำระบบภำยในขององค์กรอย่ำงต่อเนือ่ง	 เพือ่เพ่ิมประสทิธภิำพ	
และเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรท�ำงำน	 โดยบริษัทฯ	 จะคงไว้ซึ่ง
ระบบบรหิำรแบบกระจำยอ�ำนำจ	เพื่อให้บริษัทฯ	มคีวำมว่องไว 
ในกำรปรบัตวัต่อกำรเปลีย่นแปลงทีส่ำมำรถเกดิขึน้ได้ตลอดเวลำ

รักษำสมัพันธ์อนัดต่ีอคูค้่ำทกุๆรำย	และเข้ำร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกำร 
ให้ควำมช่วยเหลือ	 พัฒนำสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อควำมยั่งยืนในระยะยำวดังต่อไปนี้ี้
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5.
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•	 บริษัทฯ	 จดทะเบียนแปรสภำพและเปลี่ยนชื่อเป็น	 บริษัท ดู 
เดย์ ดรีม จ�ากัด (มหาชน)	เมื่อวันที่	22	มีนำคม	2560	และ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้	จำกเดิมหุ้นละ	100	บำท	เป็น
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท	และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	
225	ล้ำนบำท	เป็น	318	ล้ำนบำท	เพื่อรองรับกำรจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์

•	 เดือนกรกฏำคม	2560	 บริษัทฯ	 ได้จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
จ�ำนวน	15	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท	ให้แก ่
North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) 
Limited (“NHTPEC”) ซึ่งเป็นนิติบุคคล	เป็นผู้ถือหุ้นทำงอ้อม
และเป็นบุคคลในวงจ�ำกัด

Business Highlights:
เหตุการณ์ส�าคัญของบริษัท

•	บริษัทฯ	ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวน	76,000,000	หุ้น	มูลค่ำ
หุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท	 เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็น
ครั้งแรก	 (IPO)	 และเริ่มซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์เมื่อวันที่	
26	ธันวำคม	2560		

•	บริษัทฯมีแผนกำรจัดตั้งบริษัทย่อย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรด�ำเนินธุรกิจ	และรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต	ตลอด
จนเพื่อผลประโยชน์ทำงภำษี	และเมื่อวันที่	12	ตุลำคม	2560	
ได้ท�ำกำรจดทะเบียนจัดตั้ง	บริษัท ดู อินฟินิท ดรีม จ�ากัด 
และออกหุน้ใหม่จ�ำนวน	1	ล้ำนหุน้	มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ	100	บำท	
เรียกช�ำระแล้วร้อยละ	25	คิดเป็น	25	ล้ำนบำท	และบริษัทฯ	
เข้ำถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำว	คิดเป็นร้อยละ	100	ทั้งนี้	บริษัท 

ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง จ�ากัด	และ บริษัท ดู เดย์ ดรีม เท
รดดิ้ง จ�ากัด	จะจัดตั้งแล้วเสร็จ	ในปี	2561	
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•	ปี	2560	บริษัท	เปิดตัวสินค้ำใหม่	8	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่

 - NAMU LIFE SNAILWHITE DAY CREAM 

 - NAMU LIFE SNAILWHITE ESSENTIAL TONER 

 - NAMU LIFE SNAILWHITE NAMU FACIAL JELLY WASH

 - NAMU LIFE SNAILWHITE OVERNIGHT FIRMING MASK 

 - NAMU LIFE SNAILWHITE 7 DAYS MASK SHEETS 

 - NAMU LIFE SNAILWHITE BODY BOOSTER SPF30/PA+++ 

 -  NAMU LIFE SNAILWHITE GOLD FACIAL CREAM 

 - NAMU LIFE SNAILWHITE SUNSCREEN CC 

	 โดย	ณ	สิ้นปี	2560	บริษัท		มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	19	ผลิตภัณฑ์	คิดเป็น	35	SKU	



ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ (ล้านบาท)  2560 2559

สินทรัพย์รวม	 5,460	 								775
หนี้สินรวม	 			674	 								400
ส่วนของผู้ถือหุ้น	 4,786	 								375	

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ	 1,674	 				1,237
รำยได้รวม	 1,684	 				1,240	

ต้นทุนขำย	 			535	 							375
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร		 			724	 							442	

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี	 		351	 							335	
  
ข้อมูลต่อหุ้น
	 มูลค่ำหุ้นทีช�ำระแล้ว	(ล้ำนบำท)	 			316	 				225
	 จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้ว	(ล้ำนหุ้น)	 			316	 							225
	 มูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้น	(บำท)	 						15	 								1.6
	 ก�ำไรต่อหุ้น	(บำท)	 			1.50						 	2.34

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ
	 อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์	(%)	 					11	 		51
	 อัตรำผลผลตอบแทนผู้ถือหุ้น		(%)	 		14	 	109
	 อัตรำก�ำไรขั้นต้น	(%)	 					69	 									70
	 อัตรำก�ำไรสุทธิ	(%)	 						21	 								27
	 อัตรำหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ)								 0.1								 				1

Financial Highlights:
ข้อมูลสรุปทางการเงิน
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร



OVERVIEW



ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท 	 	 	 บริษัท	ดู	เดย์	ดรีม	จ�ำกัด	(มหำชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ	 	 	 Do	Day	Dream	Public	Company	Limited

ที่ตั้ง     ส�านักงานใหญ่
	 	 	 	 	 เลขที่	32	ถนนเคหะร่มเกล้ำ	
	 	 	 	 	 แขวงสะพำนสูง	เขตสะพำนสูง	
	 	 	 	 	 กรุงเทพมหำนคร	10240
	 	 	 	 	 โทรศัพท์		02-917-3055	
	 	 	 	 	 โทรสำร	02-917-3054

     โรงงานและคลังสินค้า  
	 	 	 	 	 เลขที่	53	หมู่	9	ต�ำบลธนู	อ�ำเภออุทัย
	 	 	 	 	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	13210
	 	 	 	 	 โทรศัพท์		03-524-6885	 	
	 	 	 	 	 โทรสำร	03-524-6886

ประเภทธุรกิจ	 	 	 ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดูแล
	 	 	 	 	 และบ�ำรุงผิว	(Skin	care)

ทุนจดทะเบียน	 	 	 318,000,000	บำท

ทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้ว	 316,000,000	บำท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	 	 20	กันยำยน	2553

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน	 22	มีนำคม	2560

เลขทะเบียนบริษัท 	 	 0107560000109	(เดิม	0105553115301)

Corporate Website	 	 www.dodaydream.com

Commercial Website	 	 www.namulife.com	

ช่องทางการติดต่อ 	 	 FACEBOOK:	NAMULIFESNAILWHITE
	 	 	 	 	 INSTAGRAM:	NAMULIFESNAILWHITE
	 	 	 	 	 LINE	OFFICIAL:	NAMU	LIFE

11
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สารจาก
ประธานกรรมการ

	 ในปี	2560	ทำงบรษิทั	ด	ูเดย์	ดรีม	จ�ำกดั	(มหำชน)	ต้องเผชญิ
กับควำมผันผวนจำกสภำวะเศรษฐกิจทั่วโลก	 ซึ่งเป็นปัจจัย
ภำยนอก	ที่ไม่อำจควบคุมได้หลำยด้ำน	แต่บริษัทฯ	ยังคงประสบ
ควำมส�ำเรจ็ในกำรขยำยธรุกจิและด�ำเนนิงำนส�ำเรจ็เกนิเป้ำหมำย 
ที่วำงไว้	 นอกจำกนี้	 ปีนี้ยังเป็นปีแห่งกำรเปลี่ยนแปลงของ 
บริษทัฯ	 ท้ังด้ำนกำรบรหิำรงำนและกำรจดักำรภำยใน	 	 ทีบ่ริษทัฯ	
ให้ควำมส�ำคัญอยู่ตลอดเวลำ	 และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยท�ำให้
บริษัทฯ	ขยำยธุรกิจและเติบโตได้อย่ำงรวดเร็ว

	 ตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำ	บริษทัฯ	ให้ควำมส�ำคัญกบักำรพฒันำ	
องค์กรในหลำยด้ำน	 โดยมุ่งเน้นกำรวำงรำกฐำนองค์กรและ
ระบบกำรท�ำงำนต่ำงๆ	 ให้มีควำมพร้อมส�ำหรับกำรเติบโต 
ในอนำคต	บรษัิทฯ	 ได้ตัง้เป้ำหมำยกำรเติบโต	 โดยกำรเพิม่ยอดขำย	
จำกกำรขยำยช่องทำง	 กำรจัดจ�ำหน่ำยให้ครอบคลุมและเข้ำถึง 
ผูบ้รโิภคท้ังในและต่ำงประเทศ	กำรออกผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรตลำด	โดยบริษัทฯ	ใส่ใจในทุกรำยละเอียด	ต้ังแต่
กำรศึกษำควำมต้องกำรของตลำด	ขั้นตอนกำรผลิต	ตลอดจน
กำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ

	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 มีเป้ำหมำยในกำรขยำยธุรกิจเพื่อเพิ่ม	
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นโดยกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยใน
ต่ำงประเทศโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประเทศที่มีศักยภำพ	 รวมถึง
กำรมองหำธุรกิจอ่ืนท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนบธุรกิจปัจจุบัน
ของบริษัทฯ

	 สุดท้ำยนี้ในนำมของคณะกรรมกำรบรษิทัขอให้ควำมมัน่ใจว่ำ
จะน�ำพำบริษัทฯ	เจริญเติบโต	บรรลุเป้ำหมำย	พร้อมทั้งสรำ้ง
ควำมมั่นคงอย่ำงยั่งยืน	โดยจะด�ำรงไว้ซึ่งควำมโปร่งใสและค�ำนึง
ถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่ำงสูงที่สุดเป็นที่ตั้ง

พลต�ำรวจเอกชัชวำลย์	สุขสมจิตร์
(ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท)

บริษทัฯ ให้ความส�าคัญ
กบัการพัฒนาองค์กร..

โดยมุง่เน้นการวาง
รากฐานองค์กร

และระบบการท�างานต่างๆ 
ให้มีความพร้อม

ส�าหรับการเติบโต
ในอนาคต

“

”
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	 ตลอด	7	ปีที่ผ่ำนมำ	บริษัท	ดู	เดย์	ดรีม	จ�ำกัด	(มหำชน)		
มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว	จนสำมำรถสร้ำงยอดขำยได้มำกกว่ำ	
1	 พันล้ำนบำท	 ผลิตภัณฑ์ของเรำมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและ
ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกผู้บริโภค	 และเรำยังได้ขยำยช่อง
ทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ	โดยล่ำสุดเมื่อไตรมำส	
4	ปี	2560	เรำได้เข้ำไปจ�ำหน่ำยในร้ำนค้ำปลอดภำษี	King	Power	
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์	NAMU	LIFE	SNAILWHITE	ได้รับควำมนิยม
เป็นอย่ำงมำกในหมู่นักท่องเที่ยว	สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้
อย่ำงทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น	และเป็นแรงขับเคลื่อนให้	บริษัทฯ	สำมำรถ	
ขยำยตลำดไปต่ำงประเทศมำกขึ้น	 ไม่ว่ำจะเป็นประเทศในกลุ่ม	
CLMV	ที่มีอัตรำกำรเติบโตสูง	 และประเทศจีน	ซึ่งมีมูลค่ำตลำด
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวสูงกว่ำ	1	ล้ำนล้ำนบำท	และด้วยวิสัยทัศน์ของ 
บริษัทฯ	 ที่จะเป็น	1	 ใน	3	 ของบริษัทชั้นน�ำด้ำนควำมงำมใน
ภูมิภำคเอเชีย	 	 บริษัทฯ	 ได้เข้ำจดทะเบียน	 ในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 เมือเดือนธันวำคมที่ผ่ำนมำ	 และเปิดโอกำสให้
นักลงทุนทัว่ไปได้มส่ีวนร่วมในกำรเตบิโตและสร้ำงปรำกฏกำรณ์ใหม่ 
ในธุรกจิผลติภณัฑ์ดแูลและบ�ำรงุผวิ	บรษิทัฯ	รูส้กึยินดเีป็นอย่ำงยิง่ 
ที่ได ้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกทั้งนักลงทุนสถำบันและ
นักลงทุนรำยย่อย

	 ในโอกำสนี	้ผมขอขอบคณุทุกท่ำนอกีครัง้	และขอให้ค�ำม่ันว่ำ	
เรำจะเดินหน้ำเพื่อก้ำวสู่กำรเป็นผู้น�ำตลำดผลิตภัณฑ์ควำมงำม
ในเอเชีย	ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและมั่นคง	
เพื่อสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพให้ผู ้บริโภค	 และสร้ำง
ผลตอบแทนแก่นักลงทุนอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน	ตลอดจนพันธมิตร
ทำงทำงกำรค้ำ	 ที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน	 ดังปณิธำณของ 
บริษัทฯ ”ท�ำทุกวันให้เป็นดังฝันของคุณ” We Do	 to	make	 
everyDay	your Dream

สารจาก
ประธานกรรมการบริหาร

ดร. สราวฒิุ พรพฒันารักษ์

(ประธานกรรมการบริหาร)

พร้อมจะเตบิโตไปด้วยกนั 
ดังปณิธาณของบริษัทฯ  
‘ท�าทกุวันให้เป็น
ดังฝันของคณุ’  

“

”
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BOARD OF DIRECTOR 
AND MANAGEMENT TEAM

พลต�ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา  
-	ปริญญำโท	รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต	
		จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-	ปรญิญำตร	ีรฐัประศำสนศำสตร์บัณฑิต	โรงเรยีนนำยร้อยต�ำรวจ
-	ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
		หลักสูตร	Role	of	Chairman		

จำกซ้ำยไปขวำ : 
คณุณฐัวฒุ ิเครอืประดบั, คุณทรงพล ชีวะปัญญำโรจน์, คุณนวลพรรณ ล�ำ่ซ�ำ, พลต�ำรวจเอก ชัชวำลย์ สุขสมจติร์,  คณุกฤช ฟอลเลต็

คุณกฤช ฟอลเล็ต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	Advanced	Management	Program,	
		Harvard	Business	School,	Boston,	USA
-	ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	(กำรเงิน)	
		มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-	ปริญญำตรี	เศรษฐศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-	ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
หลักสูตร	Director	Certification	Program 

คุณนวลพรรณ ล�่าซ�า
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปริญญำโท	สำขำกำรจัดกำร	Boston	University,	USA
-	ปริญญำตรี	สำขำกำรตลำด	คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	
		จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-	ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
		หลักสูตร	Director	Certification	Program

คุณทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	ปริญญำโท	สำขำกำรเงิน	
		Case	Western	Reserve	University,	U.S.A.
-	ปริญญำตรี	สำขำกำรเงิน	University	of	Findlay,	U.S.A.

คุณณัฐวุฒิ เครือประดับ
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	Harvard	Business	School	for	Management	Program
-	ปริญญำตรี	วิศวะกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
-	ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
		หลักสูตร	Director	Certification	Program
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จำกซ้ำยไปขวำ : 
คุณศุภวัฒน์ วนิชประภำ,  คุณฤทธิไกร ธรรมรักษ์
คุณสรำวุฒิ พรพัฒนำรักษ์, คุณนิติโรจน์ มโนลม้ำย
คุณเสำวคนธ์ แหยมเจริญ

ดร. สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	ปริญญำเอก	บริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
-	ปริญญำโท	กำรจัดกำรและพัฒนำกำรองค์กร	
		มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
-	ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจ	สำขำโฆษณำ	มหำวิทยำลัยอัสสัมชัน
-	ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
		หลักสูตร	Director	Certification	Program

คุณนิติโรจน์ มโนลม้าย
รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร, กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปริญญำโท	สำขำวิชำอินเทอร์เน็ต	และเทคโนโลยีพำณิชย์
		อิเล็กทรอนิกส์	มหำวิทยำลัยอัสสัมชัน
-	ปริญญำตรี	สำขำนิเทศศำสตร์	มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
-	ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
		หลักสูตร	Director	Accreditation	Program

คุณศุภวัฒน์ วนิชประภา
รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร, กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปริญญำโท	สำขำ	International	Trading,
		University	of	La	Verne,	CA,	USA
-	ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจ	สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
		มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
-	ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
		หลักสูตร	Director	Accreditation	Program

คุณฤทธิไกร ธรรมรักษ์
รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร, กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	ปริญญำโท	สำขำสื่อสำรมวลชน	
			Webster	University	 	 	 	
-	ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจ	เอกภำษำอังกฤษ	
		มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
-	ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
		หลักสูตร	Director	Accreditation	Program

คุณเสาวคนธ์ แหยมเจริญ
รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร, กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	ปริญญำตรี	นิเทศศำสตร์	มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
-	Associate	Degree	สำขำ	Fashion	Merchandiser,	
		Mesa	College,	CA,	USA
-	ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
		หลักสูตร	Director	Accreditation	Program
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ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี, กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	ปริญญำโท	สำขำกำรเงิน	Cass	Business	School,	
		City	University,	UK	 	 	
-	ปริญญำตรี	สำขำเศรษฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-	ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
		หลักสูตร	Director	Certification	Program

จำกซ้ำยไปขวำ : 
คุณปิยวัชร รำชพลสิทธิ์, คุณธิติ รัตตมณี, คุณนฤทธิ์ อินทรัตน์, คุณกรทอง ชำครสิริสกุล, คุณจรุงศักดิ์ เฟื่องฟูสิน

คุณธิติ รัตตมณี
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปริญญำโท	สำขำ	International	Business,	
		London	South	Bank	University,	UK
-	ปริญญำตร	ีบรหิำรธรุกจิ	สำขำกำรจดักำรธรุกจิระหว่ำงประเทศ	
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

คุณกรทอง ชาครสิริสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์

คุณวุฒิทางการศึกษา  
-	ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจ	สำขำกำรตลำด	
		มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ		

คุณนฤทธิ์ อินทรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา  
-	ปริญญำตรี	รัฐศำสตร์	สำขำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ			
		จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

คุณจรุงศักดิ์ เฟื่องฟูสิน
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา  
-	ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ,	
		Kellogg	School	of	Management	Northwestern	University	
-	ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจ		สำขำกำรตลำด	
		National	University	of	Singapore	
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คุณธีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร    
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจ		
		สำขำกำรเงินกำรธนำคำร	
		มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ		

จำกซ้ำยไปขวำ : 
คุณธีรวัฒน์ ปรีชำวิภัทร, คุณจุฬำพร รัตตะพงษ์, คุณรุ่งทิพย์ งำมเอกอุดมพงศ์, คุณชนกนันท์  เทียมรัตน ์

คุณจุฬาพร รัตตะพงษ์  
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
- ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจ		
		สำขำวิชำกำรบัญชี	
		มหำวิทยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสำนมติร

คุณรุ่งทิพย์ งามเอกอุดมพงศ์ 
เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจ		
		มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ		
-	ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริม
		สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
		หลักสูตร	Company	Secretary	
		และ	Effective	Minute	Taking

คุณชนกนันท์  เทียมรัตน์
นักลงทุนสัมพันธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา  
-	ปริญญำตรี	บัญชีบัณฑิต	
		มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

1.1  ความเสี่ยงจากการที่รายได้ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชื่อ “SNAILWHITE” เพียงอย่างเดียว

	 จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ	รำยได้หลักของบริษัทฯ	มำ
จำกธุรกิจ	2	ส่วน	คือกำรผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว
ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ	 “NAMU LIFE”	 ที่มีชื่อกลุ ่ม
ผลิตภัณฑ์ว่ำ	“SNAILWHITE”	เพียงอย่ำงเดียว	และจำกกำร
รับจ้ำงผลิตผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำอ่ืน	
(OEM)	 โดยบริษัทฯมีรำยได้เกือบทั้งหมดจำกธุรกิจผลิตและจัด
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ำรุงผิวภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ
ของบริษัทฯ	โดยในปี		2558	2559	และ	2560	บริษัทฯ	มีรำยได้
จำกกำรผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ำรุงผิวภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	99.7	ร้อย
ละ	 99.8	 และร้อยละ	 100.0	 ของรำยได้จำกกำรขำยตำมล�ำดับ	
โดยผลิตภัณฑ์ควำมงำมและบ�ำรุงผิวนั้น	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
โดยตรงกับผิวหน้ำและผิวกำยซึ่งเป็นส่วนที่ส�ำคัญต่อร่ำงกำย	
ท�ำให้ผู้บริโภคให้ควำมส�ำคัญต่อคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือของ
ผลติภัณฑ์เป็นอย่ำงมำก	 ดงันัน้	 หำกเกิดเหตกุำรณ์ท่ีส่งผลกระทบ 
ทำงลบต่อภำพลักษณ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์	“SNAILWHITE”	เช่น	
ผู้บริโภคแพ้ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว	 หรือมีผู้ประสงค์ร้ำยกับบริษัทฯ	
ท�ำกำรปล่อยข่ำวเท็จต่ำงๆ	 เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 
อำจส่งผลกระทบต่อยอดขำยและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	
ได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

	 อย่ำงไรก็ดี	บริษทัฯ	ได้ให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพของผลติภณัฑ์ 
เป็นอันดับแรก	 โดยใส่ใจรำยละเอยีดในทกุกระบวนกำรด�ำเนนิงำน 
รวมถึงจัดให้มีกำรตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภำพกำรผลิต	
เพื่อควำมพึงพอใจของผู ้บริโภคเป็นหลัก	 บริษัทฯ	 จึงเชื่อว่ำ	
ควำมเสีย่งจำกกำรทีภ่ำพลกัษณ์ของกลุม่ผลติภณัฑ์จะถกูผลกระทบ 
ในเชงิลบนั้นมีโอกำสเกิดขึ้นได้น ้อย	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังมี
แผนที่จะออกเคร่ืองหมำยกำรค้ำอ่ืนส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม	่
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่แตกต่ำงของกลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ	
ซึง่จะเป็นกำรขยำยฐำนลกูค้ำและกระจำยควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิ
กลุม่ผลติภณัฑ์เดิมได้

ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	ที่อำจจะมีผล
กระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของผู ้ลงทุนอย่ำงมีนัย
ส�ำคญั	และแนวทำงในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง	สำมำรถสรุปได้ดงัน้ี
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1.2 ความเส่ียงจากการทีร่ายได้ของบรษัิทฯ กระจกุตวัอยูท่ีผ่ลติภณัฑ์ 
SNAILWHITE FACIAL CREAM

	 จำกกำรด�ำเนนิธรุกจิทีผ่่ำนมำ	รำยได้หลักของบริษทัฯ	มำจำกกำร
จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ SNAILWHITE FACIAL CREAM 

เป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลตอบรับจำกผู้บริโภค 
เป็นอย่ำงดี		โดยในปี	2558	2559	และ	2560	บริษัทฯ	มีรำยได้
จำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์	SNAILWHITE FACIAL CREAM 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	59,	ร้อยละ	57	และร้อยละ	43	ของยอดขำย
ทั้งหมด	ก่อนหักส่วนลดทำงกำรค้ำ	ตำมล�ำดับ	ดงันัน้	หำกมผีลกระทบ
ทำงลบต่อผลิตภณัฑ์และ/หรือ	 กำรลดลงของยอดขำยของผลิตภณัฑ์	
SNAILWHITE FACIAL CREAM	อำจท�ำให้ผลกำรด�ำเนินงำน
โดยรวมของบริษัทฯ	ลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญได้	

	 อยำ่งไรก็ดี	บริษัทฯ	ได้มีกำรคิดค้น	และพัฒนำผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆอย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่ทีจ่ะน�ำเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่เพือ่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่หลำกหลำย	 ดังจะเห็นได้จำก
สัดส่วนรำยได้ของ	 SNAILWHITE FACIAL CREAM ที่ลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง	โดยตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นมำ	บริษัทฯ	ได้มีกำรออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่จ�ำนวน	10		ผลิตภัณฑ์ในปี	2557	2558	และ	2559	
และบริษัทฯ	 มีกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่จ�ำนวน	8	 ผลิตภัณฑ์ 
ในปี	2560		ซึง่บรษิทัฯ	คำดว่ำสัดส่วนรำยได้จำกผลติภณัฑ์ดงักล่ำว 
ต่อยอดขำยทั้งหมดของบริษัทฯ	จะเพิ่มขึ้นในอนำคต	ซ่ึงจะเป็น 
กำรกระจำยควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผลิตภัณฑ์		SNAILWHITE 
FACIAL CREAM ได้	

1.3 ความเสี่ยงจากการที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ มีสาร
สกัดจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบหลัก

	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ทุกผลิตภัณฑ์มีสำรสกัดจำกเมือก 
หอยทำก	 เป็นส่วนประกอบทีส่�ำคญัและบริษทัฯ	 ใช้ส่วนประกอบนี้
ในกำรท�ำกำรตลำดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ดังนั้น	 หำกเกิด
เหตกุำรณ์ทีส่่งผลกระทบในทำงลบกบัเมอืกหอยทำก	กำรขำดแคลน 
หรือควำมยำกล�ำบำกในกำรจัดหำสำรสกัดจำกเมือกหอยทำก	
เน่ืองจำกสำรสกัดจำกเมือกหอยทำกเป็นวัตถุดิบจำกธรรมชำติ	
ซึ่งปริมำณที่มีในธรรมชำติไม่สำมำรถควบคุมได้	 รวมถึงหำก
ควำมนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป	 อำจจะส่งผลกระทบต่อ
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

	 อยำ่งไรก็ดี	 ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ	 ไม่เคยประสบปัญหำกำร
ขำดแคลนหรือควำมยำกล�ำบำกในกำรจัดหำสำรสกัดจำกเมือก
หอยทำก	 โดยบริษัทฯ	 ได้มีกำรติดต่อและส่ังซื้อสำรสกัดจำก
เมือกหอยทำกจำกผู้จัดจ�ำหน่ำยที่มีคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือ
หลำยรำย	ซ่ึงพร้อมที่จะจัดจ�ำหน่ำยสำรสกัดจำกเมือกหอยทำก
ให้กับบริษัทฯ	 ในกรณีที่ผู ้จัดจ�ำหน่ำยบำงรำยมีปัญหำในกำร
จัดหำวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ	รวมถึงมีกำรพัฒนำหำทำงเลือกอื่นๆ	
ที่จะใช้เป็นส่วนประกอบหลักแทนเมือกหอยทำกในอนำคต	
พร้อมกันนี้บริษัทฯ	 ยังได้มีกำรวำงแผนกำรตลำดถึงกำรรับรู ้
ในเครื่องหมำยกำรค้ำและคุณภำพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	
แทนกำรแสดงถึงเมือกหอยทำกที่เป็นส่วนผสมที่ส�ำคัญเพื่อให้ผู้
บริโภคหันมำให้ควำมส�ำคัญกับเครื่องหมำย	 กำรค้ำของบริษัทฯ	
และประโยชน์ที่ได้รับจำกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
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1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

	 ในปี	2558	2559	และปี	2560	บริษทัฯ	มีรำยได้จำกกำรขำยรวม
ก่อนหักส่วนลดทำงกำรค้ำจำกลูกค้ำรำยใหญ่	5	รำยแรก	ซึ่งมีทั้ง
บริษัทจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและร้ำนค้ำสมัยใหม่	 คิดเป็นมูลค่ำ
เท่ำกับ	986.0	ล้ำนบำท	และ	1,167	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	76.3	และร้อยละ	68.7	ของยอดขำยทั้งหมดก่อนหัก
ส่วนลดทำงกำรค้ำของบริษัทฯ	ตำมล�ำดับ	โดยบริษัทฯ	มีกำรพึ่ง
พงิลูกค้ำรำยใหญ่	2	รำยแรก	ซึง่เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยในประเทศจนี	
คอื	 Riya	 Home	 ซึง่เคยเป็นบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งของบรษัิทฯ 
และตัวแทนจ�ำหน่ำยในประเทศรำยหนึง่	คือ	บรษิทั	เดอะ	โฟร์ทีน	
จ�ำกัด	 (“เดอะ	 โฟร์ทีน”)	 ซึ่งเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
บริษัทฯ	โดยปี	2559	และปี	2560	บริษัทฯ	มีรำยได้จำกกำรขำย
รวมก่อนหักส่วนลดทำงกำรค้ำจำก	 Riya	 Home	 คิดเป็นมูลค่ำ
เท่ำกับ	142.0	ล้ำนบำท	และ	509	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	11.0	และร้อยละ	29.7	ตำมล�ำดบั	และ	ณ	วันที	่31	ธนัวำคม	
2560	 บริษัทฯ	 มีลูกหนี้กำรค้ำคงค้ำงของ	Riya	Home	 เท่ำกับ	
57.1	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	13.5	ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด 
ของบริษัทฯ	 และบริษัทฯ	 มีรำยได้จำกกำรขำยก่อนหักส่วนลด
ทำงกำรค้ำจำกเดอะ	 โฟร์ทนี	 คิดเป็นมลูค่ำเท่ำกบั	499.3	 ล้ำนบำท 
ในปี	2559	และ	315.7	ล้ำนบำทในปี	2560	หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	38.7	 และร้อยละ	18.4	 ตำมล�ำดับ	 และ	 ณ	 วันที่	 31	
ธันวำคม	2560	บริษัทฯ	มีลูกหนี้กำรค้ำคงค้ำงของ	เดอะ	โฟร์ทีน	
เท่ำกับ	 50.1	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 11.8	 ของลูกหนี้กำรค้ำ
ทั้งหมดของบริษัทฯ	รวมบริษัทฯ	มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่	
2	รำยแรกในปี	2560	เท่ำกับ	824.7	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	48.1	
ของยอดขำยก่อนหักส่วนลดทำงกำรค้ำตำมล�ำดับ	 และบริษัทฯ	
มลีกูหนีก้ำรค้ำคงค้ำงของลูกค้ำรำยใหญ่	2	รำยแรก	ณ	วันที	่31	ธนัวำคม	
2560	รวมเท่ำกับ	107.2	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	25.4	ของลูกหนี้
กำรค้ำทั้งหมดของบริษัทฯ	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 มีสัญญำตัวแทน
จ�ำหน่ำยกบั	Riya	Home	เป็นระยะเวลำ	1	ปี	สิน้สดุวันที	่30	มถินุำยน	
2561	และจะต่อสัญญำโดยอัตโนมัติอีก	1	ปี	ถึงวันที่	30	มิถุนำยน	
2562	และมีสญัญำตวัแทนจ�ำหน่ำยกบัเดอะ	โฟร์ทีน	เป็นระยะเวลำ	
1	ปี	และจะต่อสัญญำโดยอัตโนมัติอีก	1	ปี	ซึ่งสัญญำดังกล่ำว 
จะสิ้นสุดในวันที่	31	ธันวำคม	2560	ดังนั้น	หำกบริษัทฯ	สูญเสีย
รำยได้จำกลูกค้ำหลักดังกล่ำวหรือลูกค้ำหลักไม่ซื้อสินค้ำจำก 
บริษัทฯ	หรือลูกค้ำหลักดังกล่ำวไม่ต่อสัญญำ	หรือลูกค้ำดังกล่ำว
ไม่ช�ำระหน้ีกำรค้ำกับบริษัทฯอำจส่งผลกระทบต่อช่องทำง
จ�ำหน่ำยของบริษัทฯ	และอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำน		
					และฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ	ได้	

	 อย่ำงไรก็ดี	บริษัทฯ	มีกำรติดต่อกับบริษัทจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ
รำยอื่นหลำยรำย	ซึ่งพร้อมจะท�ำหน้ำที่ทดแทนเพื่อกระจำยสินค้ำ
ของบริษัทฯ	 ในกรณีที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำวมีปัญหำ	
ด้ำนควำมสัมพันธ์	กับบริษัทฯ	ด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ	หรือเรื่องอื่น
ใดอันส่งผลให้บริษัทจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำหยุดท�ำกำรจัดจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	และบริษัทฯ	ยังมีช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย	
ที่หลำกหลำย	ท�ำให้ผู ้บริโภคขั้นสุดท้ำยมีช่องทำงกำรเข้ำถึง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ได้อย่ำงต่อเนื่อง	ถึงแม้ว่ำลูกค้ำของริษัทฯ 
บำงรำย	จะเลิกซื้อสินค้ำจำกบริษัทฯ	ก็ตำม	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	
ยังมีแผนกำรขยำยร้ำน	 NAMU LIFE	 เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทำง 
กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำและลดกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่	ทั้งนี้	ณ	วันที่	
31	 ธันวำคม	2560	 ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ	 กับ	Riya	Home	 
ทั้งจ�ำนวนเป็นลูกหนี้กำรค้ำที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ	 และลูกหนี้
กำรค้ำของบริษัทฯ	กับเดอะ	โฟร์ทีน	จ�ำนวน	50.1	ล้ำนบำท	 
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระทั้งจ�ำนวน	
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1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าสัญชาติจีน

	 ที่ผ่ำนมำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก
ในกลุม่ผูบ้รโิภคสญัชำติจนี	เนือ่งจำกผูบ้ริโภคสญัชำตจินีมมีมุมอง	
ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ำรุงผิวของบริษัทฯ	ทั้งในด้ำนคุณภำพ
ท่ีเชื่อถือได้	 รำคำที่สมเหตุสมผล	 และคุณสมบัติกำรบ�ำรุง 
ท่ีเหมำะสมกบัสภำพผวิ	โดยบรษิทัฯ	มกีำรพ่ึงพงิลกูค้ำสญัชำตจินี 
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมผ่ำนกำรส่งออกไปยังประเทศจีน	
และประเทศฮ่องกง	 โดยตัวแทนจัดจ�ำหน่ำยในประเทศจีน	 คือ	
Riya	Home	 และมีกำรขำยสินค้ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญให้แก่ตัวแทน
จัดจ�ำหน่ำยในประเทศไทย	คือ	เดอะ	โฟร์ทีน	ซึง่มลูีกค้ำส่วนใหญ่ 
ที่มีสัญชำติจีน	 รวมกันกว่ำร้อยละ	50	ของยอดขำยทั้งหมดก่อน
หักส่วนลดทำงกำรค้ำของบริษัทฯ	 ในปี	 2559	 และลดลงในปี	
2560	เหลือร้อยละ	48.1	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำร
พึ่งพิงลูกค้ำสัญชำติจีน	 ซึ่งหำกบริษัทฯ	สูญเสียรำยได้จำกลูกค้ำ
สัญชำติจีนจำกป ัจจัยต ่ำงๆ	อำทิ	 เศรษฐกิจโลกชะลอตัว	
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยจำกภำครฐั	 หรอืปัจจยัอืน่ทีส่่งผลกระทบ 
ต่อนักท่องเท่ียวชำวจนีทีจ่ะเข้ำมำในประเทศไทย	หรือส่งผลกระทบ 
ต่อควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำสัญชำติจีน	 อำจส่งผลกระทบต่อ 
ผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ	 อย่ำงมี
นัยส�ำคัญได้	

	 อย่ำงไรก็ดี	 บริษัทฯ	 มีแผนกำรขยำยช่องทำงส่งออกไปยัง
ประเทศอื่นๆ	ที่มีศักยภำพ	ซ่ึงจะท�ำให้บริษัทฯ	มีฐำนลูกค้ำ 
ในต่ำงประเทศที่หลำกหลำย	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังมีแผนกำร
ขยำยช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยในประเทศให้มำกขึ้น	 ทั้งช่องทำง
ร้ำนค้ำสมัยใหม่	(Modern	Trade)	 และกำรขำยผ่ำนร้ำนค้ำของ 
บริษัทฯ	(NAMU	LIFE	Shop)	เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
สินค้ำและลดกำรพึ่งพิงลูกค้ำสัญชำติจีน

	 นอกจำกนี้	 ในกรณีที่หนึ่งในบริษัทจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำตำมที่
กล่ำวข้ำงต้น	หยุดท�ำกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 
และหำกลูกค้ำสัญชำติจีนยังคงมีควำมต้องกำรในผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัทฯ	 บริษัทฯ	 เชื่อว่ำจะสำมำรถมอบหมำยให้บริษัทจัด
จ�ำหน่ำยสนิค้ำรำยอืน่ท�ำหน้ำทีท่ดแทน	 เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของลูกค้ำสัญชำติจีนได้อย่ำงต่อเนื่อง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ไม่สำมำรถ
รับประกันได้ว่ำบริษัทจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำที่บริษัทฯ	 หำมำทดแทน
จะสำมำรถจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯ	 ได้ดีเทียบเท่ำรำยเดิม	
อย่ำงไรก็ดี	 บริษัทฯ	 มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำที่ดีกับบริษัทจัด
จ�ำหน่ำยสินค้ำทั้ง	 2	 รำย	 และคำดว่ำจะยังคงควำมสัมพันธ์
ทำงกำรค้ำอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังจัดตั้ง
หน่วยงำนพฒันำธุรกิจต่ำงประเทศขึน้เพือ่ท�ำกำรศกึษำและเสรมิสร้ำง 
ควำมเข้ำใจลูกค้ำทั้งในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ	 ตลอดจน
สนับสนุนกำรตลำดประเภทต่ำงๆ	 เพื่อก่อให้เกิดกำรรับรู้ใน
เครือ่งหมำยกำรค้ำและผลิตภณัฑ์อย่ำงแพร่หลำย	 และเป็นกำรลด
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงรำยได้จำกลูกค้ำในกลุ่มปัจจุบัน
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1.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตขวดบรรจุภัณฑ์

	 บริษัทฯ	 ได้ใส่ใจในทุกขั้นตอนกำรผลิต	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กระบวนกำรคัดเลือกขวดบรรจุภัณฑ์	 ที่จะต้องมีคุณภำพ	
และมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะช่วยส่งเสริมกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้คัดสรรผู้จัดจ�ำหน่ำย	 โดยพิจำรณำ
จำกคุณภำพ	ควำมน่ำเชื่อถือ	แหล่งที่มำที่ได้มำตรฐำน	และ
นวัตกรรมท่ีเหมำะสมกบัผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ	 และควำมต้องกำร
ของผู้บริโภค	 โดยในปัจจุบันบริษัทฯ	 จัดหำขวดบรรจุภัณฑ์ส่วน
ใหญ่จำกผูผ้ลิตในประเทศเกำหลีรำยหนึง่	 เนือ่งจำกผูผ้ลติดงักล่ำว	
เป็นผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ที่มีช่ือเสียงในด้ำนนวัตกรรมกำร
ผลิตขวดบรรจุภัณฑ์	 เป็นเจ้ำของสิทธิบัตรของขวดบรรจุภัณฑ์
ที่บริษัทฯ	ต้องกำรใช้	โดยขวดบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตรำยดังกล่ำว	
มีคณุภำพและลกัษณะทีแ่ตกต่ำงจำกผูผ้ลติรำยอ่ืน	 โดยในปี	 2559	
และในปี	2560	 บริษัทฯ	 ซื้อขวดบรรจุภัณฑ์เกือบทั้งหมดจำก
ผู้ผลิตดังกล่ำวซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	43.4	 และร้อยละ	35.3	
ของยอดซือ้วตัถุดบิและบรรจภุณัฑ์		ของบริษทัฯ	ตำมล�ำดบั	ดงันัน้	
หำกผู ้ผลิตรำยดังกล่ำวประสบปัญหำหรือติดข้อจ�ำกัดใดๆ	
จนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถผลิตและจัดส่งขวดบรรจุภัณฑ์ให้กับ
บรษัิทฯ	ได้ตำมท่ีตกลง	หรือเป็นเหตุให้รำคำบรรจภุณัฑ์มีรำคำสงูขึน้	
อำจส่งผลให้บริษัทฯ	ต้องหำขวดบรรจุภัณฑ์จำกผู้ผลิตรำยอื่นที่มี
คุณภำพใกล้เคียงที่สุด	 ซึ่งหำกบริษัทฯ	 ไม่สำมำรถหำผู้ผลิตรำย
อื่นเพื่อผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ทดแทนได้อย่ำงทันท่วงที	อำจส่งผล
กระทบต่อแผนกำรผลิตสินค้ำของบริษัทฯ	และอำจท�ำให้บริษัทฯ	
ไม่สำมำรถผลิตสินค้ำได้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด	
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ	เสียโอกำสทำงกำรค้ำ	นอกจำกนี้	เนื่องจำก
ขวดบรรจุภัณฑ์ของผูผ้ลติดงักล่ำว	มีนวัตกรรมและคุณสมบัตเิฉพำะ
บำงประกำรที่เป็นสิทธิบัตรของผู้ผลิตรำยดังกล่ำว	กำรจัดหำขวด
บรรจุภัณฑ์ทดแทนจำกผู้ผลิตรำยอื่น	อำจท�ำให้บริษัทฯ	ต้องใช้
ขวดบรรจุภัณฑ์ท่ีเปลี่ยนไปซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำ	หรือประสิทธิภำพกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์ได้	

	 อย่ำงไรกด็	ีผูผ้ลิตรำยดังกล่ำว		เป็นผูผ้ลิตขวดบรรจภัุณฑ์
ส�ำหรับเครื่องส�ำอำงและผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ำรุงผิวรำยใหญ่
รำยหน่ึงในประเทศเกำหลี	 จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยใ์น
ประเทศเกำหลี	 และมีโรงงำนหลำยแห่งในหลำยประเทศ	 โดยที่
ผ่ำนมำมีจุดเด่นในเรื่องกำรขนส่งที่ตรงต่อเวลำและคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์	ดังนั้น	บริษัทฯ	คำดว่ำเป็นไปได้ยำกที่ผู้ผลิตรำย
ดังกล่ำวจะประสบปัญหำหรือติดข้อจ�ำกัดใดๆ	 จนเป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถผลติและจดัส่งขวดบรรจภุณัฑ์ให้กบับรษิทัฯ	 ในระยะยำว	
นอกจำกนี้	บริษัทฯ	มีกำรบริหำรต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดย
บรษิทัฯ	 มกีำรสัง่ซ้ือบรรจภุณัฑ์จำกผูผ้ลติรำยดงักล่ำวเป็นจ�ำนวนมำก	
จึงท�ำให้สำมำรถเจรจำต่อรองกับผู้ผลิตเพื่อให้ได้เงื่อนไขทำงกำร
ค้ำที่ดี	 บริษัทฯ	 ค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวจึงได้มีกำรศึกษำ
ควำมเป ็นไปได ้ ในกำรหำผู ้ผลิตขวดบรรจุภัณฑ ์รำยอื่น
ซ่ึงสำมำรถผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภำพใกล้เคียงกับผู้ผลิต
รำยดังกล่ำวเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงในอนำคต	

 บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงท�าให้ สามารถเจรจาต่อรอง
กับผู้ผลิตเพื่อให้ได้

เงื่อนไขทางการค้าที่ดี

“

”
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1.7 ความเส่ียงจากสภาวะการแข่งขันในตลาดผลิตภณัฑ์ความงาม
และผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย

	 ธุรกิจควำมงำมและผลิตภัณฑ์ดูแลร่ำงกำยเป็นธุรกิจที่ได้รับ
ควำมสนใจจำกผู ้ประกอบกำรและมีสภำวะกำรแข่งขันที่สูง	
เนือ่งจำกมคีวำมต้องกำรของตลำดสงู	 โดยเฉพำะในปัจจบุนัท่ีผูค้น
หันมำดูแลใส่ใจสุขภำพและควำมงำมมำกยิ่งขึ้น	และใช้เงนิลงทนุ
เริ่มต้นไม่มำกนัก	 ท�ำให้ผู ้ประกอบกำรจ�ำนวนมำกต่ำงหันมำ
ให้ควำมสนใจในกำรท�ำธรุกจิควำมงำมและผลิตภณัฑ์ดแูลร่ำงกำย	
ทัง้ผูป้ระกอบกำรในประเทศไทยและผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศ	
โดยเฉพำะแรงกดดันจำกคู่แข่งต่ำงประเทศ	อำทิ	ประเทศเกำหลี	
และประเทศญีปุ่่น	 ซึง่มอิีทธิพลต่อผูบ้ริโภคในประเทศไทยอย่ำงมำก	
รวมถึงผู้ประกอบกำรรำยเล็กเป็นจ�ำนวนมำกที่ใช้เงินลงทุนเริ่ม
ต้นไม่มำกนัก	 ด้วยกำรแข่งขันดังกล่ำวท�ำให้ผลิตภัณฑ์ควำมงำม
และผลิตภัณฑ์ดูแลร่ำงกำยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสินค้ำทดแทนท่ีมี
ลกัษณะเดียวกันเป็นจ�ำนวนมำก	 เครือ่งหมำยกำรค้ำทีห่ลำกหลำย	
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน	จึงท�ำให้ผู้บริโภค
มีทำงเลือกเป็นจ�ำนวนมำก	 นอกจำกนี้	 พฤติกรรมของผู้บริโภค
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมทัศนคติของผู ้บริโภคต่อกำร
ใช้ผลิตภัณฑ์ควำมงำมและดแูลร่ำงกำย	กระแสนยิม	 และกำรได้รบั
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	 ดังนั้น
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจควำมงำมและผลิตภัณฑ์ดูแลร่ำงกำยจึง
ต้องสร้ำงควำมแปลกใหม่	 ในขณะที่ยังต้องคงกำรผลิตสินค้ำที่มี
คุณภำพสูงและมีรำคำที่สมเหตุสมผล	 เพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง	 และ
ท�ำให ้ลูกค ้ำสำมำรถรับรู ้ ถึงควำมแตกต ่ำงของสินค ้ำได ้
อย่ำงสม�่ำเสมอ	ทั้งนี้		ผู้ผลิตแต่ละรำยต่ำงน�ำเอำจุดแข็ง	และ
พยำยำมสร้ำงสรรค์	ผลติภณัฑ์ทีม่คุีณสมบตัใิหม่ๆ	เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไป	 และกำรแข่งขัน
ที่รุนแรงนี้อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ผลกำร
ด�ำเนินงำน	และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ	อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	

	 อย่ำงไรก็ดี	บริษัทฯ	ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว	จึงได้
ก�ำหนดกลยทุธ์และให้ควำมส�ำคญักบัปัจจยัทีก่่อให้เกดิควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขันและควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ	ซึ่ง
ปัจจัยดังกล่ำว	ได้แก่	
	 (1)	 กำรสร้ำงเอกลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์และเครือ่งหมำยกำรค้ำ	
ให้เป็นที่จดจ�ำของผู้บริโภค	(Brand	Awareness)	
	 (2)	 คุณภำพ	 ควำมน่ำเชื่อถือและปลอดภัยของผลิตภัณฑ์		
ต่อผู้บริโภค	
	 (3)	ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงผู้บริโภคโดยช่องทำงกำรจัด
จ�ำหน่ำยที่ครอบคลุมและหลำกหลำย	
	 (4)	 กำรมุ่งมั่นในกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง	รวมถึงกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่	และ	
	 (5)	ทมีบรหิำรและบคุลำกรทีเ่ป็นบุคคลรุน่ใหม่	มคีวำมสำมำรถ	
และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์	

	 ซึ่งบริษัทฯ	 เชื่อว่ำ	 ด้วยปัจจัยดังกล่ำวจะส่งผลให้บริษัทฯ 
สำมำรถแข่งขันในธุรกิจควำมงำมและผลิตภัณฑ์ดูแลร่ำงกำยได้	
ถึงแม้ว่ำจะมกีำรเข้ำมำของผูป้ระกอบกำรรำยเลก็เป็นจ�ำนวนมำก	
แต่กำรรักษำมำตรฐำนและคณุภำพในกำรผลติ	กำรสร้ำงฐำนลูกค้ำ	
และกำรท�ำกำรตลำดให้ประสบควำมส�ำเร็จและต่อเนื่องนั้น	
เป็นสิ่งที่ท�ำได้ยำกส�ำหรับผู้ประกอบกำรรำยเล็กที่ต้องจ้ำงบุคคล
ภำยนอกผลิต	 ไม่มีเงินลงทุนที่ เพียงพอและขำดควำมรู้และ
ควำมช�ำนำญในธุรกิจ
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1.8 ความเสี่ยงจากการลอกเลียนแบบสินค้า หรือการน�า  
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ไปใช้เป็นชื่อบริษัท 

	 ด้วยสินค้ำท่ีมีคณุภำพ	กำรท�ำกำรตลำดท่ีประสบควำมส�ำเรจ็	
และกำรบรหิำรจัดกำรท่ีมปีระสทิธภิำพ	 ท�ำให้ผลติภณัฑ์ของบริษทัฯ	
ได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นมำก	ส่งผลให้มีสินค้ำลอกเลียนแบบที่มี
ควำมคล้ำยคลงึในด้ำนรปูลักษณ์ภำยนอก	รวมถงึสินค้ำทีล่อกเลยีน
แบบแนวคิดของบริษัทฯ	ท�ำให้ผู้บริโภคส�ำคัญผิดคิดว่ำเป็นสินค้ำ
ของบริษัทฯ	ซึ่งสินค้ำลอกเลียนแบบที่ไม่ได้คุณภำพอำจก่อให้เกิด
ผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้งำนต่อผู้บริโภค	 โดยหำกเกิดเหตุกำรณ์ 
ดังกล่ำว	และบริษัทฯ	ไม่สำมำรถจัดกำรต่อผลกระทบดังกล่ำวได้
อย่ำงทันท่วงที	 จะก่อให้เกิดผลเสียต่อภำพลักษณ์ของบริษัทฯ	 
ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของ 
บริษัทฯ	อย่ำงมีนัยส�ำคัญได้

	 อย่ำงไรก็ดี	บริษัทฯ	ตระหนักถึงผลกระทบต่อองค์กรทั้งทำง
ดำ้นภำพลักษณ์ของสินค้ำ	และควำมปลอดภัยของผู ้บริโภค	 
ซึ่งอำจถกูหลอกลวงจำกสนิค้ำลอกเลยีนแบบอย่ำงรูเ้ท่ำไม่ถงึกำรณ์ 
และได้รับควำมเสียหำยจำกผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้มำตรฐำนได้	
บริษัทฯ	 จึงได้จดทะเบียนเครื่องหมำยทำงกำรค้ำ	 และมีกำรส่ง
ทีมงำนไปส�ำรวจตลำดเพื่อหำสินค้ำลอกเลียนแบบ	 เพื่อรวบรวม
หลักฐำนให้เพียงพอต่อกำรด�ำเนินกำรทำงกฏหมำยกับผู้ขำยและ
ผู้ผลิตสินค้ำลอกเลียนแบบ	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ได้มีกำรสื่อสำร
วิธีกำรตรวจสอบสินค้ำลอกเลียนแบบไปยังผู้บริโภคให้มำกขึ้น	
และมีกำรคิดค้นและสร้ำงสรรค์รูปแบบสินค้ำให้มีควำมแปลก
ใหม่และชัดเจน	อยู่เสมอ	เช่น	นวัตกรรมสติ๊กเกอร์ป้องกันสินค้ำ
ลอกเลียนแบบ	(Anti	–	Counterfeit	Sticker)	ที่ผู้บริโภคสำมำรถ
ตรวจสอบสินค้ำ	ของแท้ได้อย่ำงรวดเร็ว	แม่นย�ำ	รวมถึงกำร
สำธิตและให้ควำมรู้ถึงวิธีแยกสินค้ำลอกเลียนแบบแก่ผู้บริโภค
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	เช่น	เว็บไซต์ของบริษทัฯ	และผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำย	
รวมถึงพัฒนำคุณภำพของบรรจุภัณฑ์ของสินค้ำของบริษัทฯ	
อย่ำงสม�่ำเสมอ	เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกสินค้ำลอกเลียนแบบ	
เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 และป้องกันควำม
เสี่ยงจำกอันตรำย	ของสินค้ำที่ไม่ได้มำตรฐำน

	 นอกจำกนี	้บรษัิทฯ	อำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีมี่บคุคลภำยนอก
น�ำชื่อเครื่องหมำยกำรค้ำหรือชื่อผลิตภัณฑ์ท้ังในปัจจุบันและใน
อนำคตของบริษัทฯ	ไปใช้ตั้งเป็นชื่อบริษัท	ซึ่งหำกบุคคลดังกล่ำว
กระท�ำกำรใดๆ	 ให้ก่อให้เกิดภำพลักษณ์ในเชิงลบอำจท�ำให้
บคุคลอ่ืนส�ำคญัผดิว่ำเป็นบริษทัฯ	ได้	 โดยหำกเกดิเหตกุำรณ์ดังกล่ำว	
และบรษิทัฯ	ไม่สำมำรถจดักำรต่อผลกระทบดงักล่ำวได้อย่ำงทนัท่วงท ี
จะก่อให้เกดิผลเสยีต่อภำพลกัษณ์ของบริษทัฯ	ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อ 
ผลกำรด�ำเนินงำน	และฐำนะกำรเงนิของบริษทัฯ	อย่ำงมีนยัส�ำคญัได้
 

	 ทั้งนี	้ บรษิทัฯ	 ไม่สำมำรถป้องกนัไม่ให้บุคคลภำยนอกน�ำชือ่ 
เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ	 ไปใช้เป็นชื่อบริษัทได้	 เนื่องจำก
เป็นสทิธิของบคุคลอ่ืนๆ	เหล่ำนัน้	ซ่ึงสำมำรถพงึกระท�ำได้	แต่บรษิทัฯ	
ให้ควำมส�ำคัญกับเครื่องหมำยกำรค้ำของผลิตภัณฑ์มำกกว่ำ	
และไม่ได้มีควำมกังวลว่ำ	 กำรที่บุคคลอ่ืนน�ำชื่อผลิตภัณฑ์/
เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ	 ไปใช้เพื่อเป็นชื่อบริษัทนั้นจะส่ง
ผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 หำกเปรียบเทียบกับกำร
เลยีนแบบเครือ่งหมำยกำรค้ำ	โดยปัจจบุนับรษิทัฯ	ได้จดเครือ่งหมำย	
กำรค้ำของบริษัทฯ	 ในประเทศไทยและประเทศอ่ืนที่มีตัวแทน
จ�ำหน่ำยหรือเป็นตลำดที่มีศักยภำพ	รวมถึงในประเทศจีนแล้ว

	 โดยในปัจจบัุน	บรษิทัฯ	 ได้อนุญำตให้ตวัแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำ
ของบรษิทัฯ	ในประเทศจนี	คอื	Riya	Home	น�ำชือ่เครือ่งหมำยกำรค้ำ
ของบริษัทฯ	 คือ	 NAMU LIFE	 ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อของ
บริษัทย่อยคือ	Namu	Life	(Beijing)	Trading	Co.,	Ltd	เพื่อกำร
ท�ำกำรตลำดในประเทศจีน

	 อย่ำงไรก็ดี	กำรที่บริษัทฯ	ยอมให้น�ำชื่อเครื่องหมำยกำรค้ำ
ของบริษัทฯ	ไปตั้งเป ็นชื่อบริษัทเป็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำด 
เพื่อเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือของตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำให้ผู้ซื้อสินค้ำ
ในประเทศนั้นๆ	 รู้สกึว่ำได้ซ้ือสนิค้ำจำก	Authorized	Dealer	 จรงิ	
โดยบรษิทัฯ	เชือ่ว่ำ	Riya	Home	จะไม่กระท�ำกำรใดๆ	ให้ก่อให้เกดิ
ภำพลักษณ์ในเชิงลบต่อบริษัทฯ	 เนื่องจำกรำยได้หลักของ	
Riya	 Home	 มำจำกกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำของ 
บริษัทฯ	 ในประเทศจีน	 ทั้งนี้	 บริษทัฯ	มกีำรเข้ำท�ำสญัญำแนบ
ท้ำยสัญญำตัวแทนจ�ำหน่ำยระหว่ำง	บริษัทฯ	และ	Riya	Home	
เมือ่วนัที	่1	ตลุำคม	2560	ซ่ึงมข้ีอก�ำหนด	ที่ส�ำคญัโดยสรปุดังนี้	

 (1)	เมือ่สัญญำตัวแทนจ�ำหน่ำยระหว่ำงบริษทัฯ	และ	Riya	Home	
สิ้นสุดลง	Riya	Home	และผู้ที่เก่ียวข้อง	ต้องเปลี่ยนชื่อบริษัทให้
ไม่มีค�ำว่ำ	“Namu	Life”	“Snail	White”	หรือชื่ออื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ	อีก	
	 (2)	ในช่วงระยะเวลำ	3	ปี	ภำยหลังสัญญำตัวแทนจ�ำหน่ำย
ระหว่ำงบรษิทัฯ	และ	Riya	Home	สิน้สุดลง	Riya	Home	และผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องไม่เข้ำท�ำธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบักำรผลติและจดัจ�ำหน่ำย
ซึ่งใช้เครื่องหมำยกำรค้ำที่เกี่ยวข้องกับค�ำว่ำ	 “Namu	 Life”	
“Snail	White”	หรอืผลติภณัฑ์อืน่ใดทีม่สีำรสกดัจำกเมอืกหอยทำก
เป็นส่วนประกอบ	
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1.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด�าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว
ของโรงงานของบริษัทฯ

	 ธุรกิจของบริษัทฯ	ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของโรงงำนของบ
ริษัทฯ	ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวที่มีคุณภำพได้อย่ำงต่อเนื่อง	
ดังนั้น	บริษัทฯ	อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรผลิตผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว
ที่ไม่ได้คุณภำพตำมข้อก�ำหนดต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และกำรผลิต
ของโรงงำนที่อำจหยุดชะงักจำกกำรหยุดท�ำงำนของเครื่องจักร
นอกเหนือจำกที่ก�ำหนดไว้ตำมแผนงำน	 ปัญหำกำรนัดหยุดงำน
ของพนักงำน	รวมทั้งภัยธรรมชำติ	เช ่น	อุทกภัย	วำตภัย	
กำรผลิตผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวที่ไม่ได้คุณภำพตำมข้อก�ำหนดต่ำงๆ	
ที่เกีย่วข้อง	 และกำรผลติของโรงงำนท่ีหยดุชะงักอำจส่งผลกระทบ 
ทำงลบต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ	ผลกำรด�ำเนนิงำน	และฐำนะทำงกำรเงิน
ของบริษัทฯ	อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

	 อย่ำงไรก็ดี	บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ด�ำเนินกำรผลิตผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวของโรงงำน	 บริษัทฯ	 จึงได้ให้
ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว	 เพื่อควบคุม
และพัฒนำประสิทธิภำพในกำรผลิตผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวของ 
บริษัทฯ	อย่ำงต่อเน่ือง	โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนต่ำงๆ	ทัง้ในและต่ำงประเทศ	เช่น	กำรด�ำเนนิกำร
ให้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้รับกำรรับรองจำกส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรอำหำรและยำ	(อย.)	เป็นต้น	รวมทั้งบริษัทฯ	ได้ก�ำหนด
กระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพ	 และประกันคุณภำพ	 และได้ถือ
ปฎบัิติตำมกระบวนกำรดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดั	 เพือ่ให้แน่ใจได้ว่ำ	
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวที่บริษัทฯ	ผลิตมีคุณภำพตำมข้อก�ำหนดต่ำงๆ	
นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้ซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรของบริษัทฯ	 ตำม
ก�ำหนดอย่ำงสม�่ำเสมอ	ท�ำให้ในช่วง	3	ปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	
สำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวได้อย่ำงต่อเนื่อง	 นอกจำกนี	้
โรงงำนของบริษัทฯ	 ได้รับมำตรฐำน	ASEAN	GMP	(Good	
Manufacturing	Practice)	ในเดอืนตลุำคมปี	2560	และอยูร่ะหว่ำง
กำรพิจำรณำได้รบัมำตรฐำนระบบบรหิำรงำนคุณภำพ	 (ISO	9100)	
มำตรฐำนระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อม	 (ISO	14001)	 และมำตรฐำน
ระบบจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	(OHSAS	18001)	

1.10 ความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย (Product Liability) หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ 
ผู้บริโภคหรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

	 ผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ	 เป็นผลติภณัฑ์ท่ีใช้โดยตรงกบัผวิหน้ำ
และผิวกำยซึง่เป็นส่วนท่ีส�ำคญัของร่ำงกำย	 ซึง่ค่อนข้ำงเป็นอวยัวะ	
ที่มีควำมละเอียดอ่อนส�ำหรับผู้บริโภค	 โดยหำกมีควำมเสียหำย
เกิดขึ้นต่อผู้บริโภค	 ซึ่งเกิดจำกกำรผลิตท่ีบกพร่องของบริษัทฯ	 
ที่สำมำรถพิสูจน์ได้	หรือเกิดจำกกำรที่วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ	ใช้
ในกำรผลิตสนิค้ำนัน้ไม่ได้มำตรฐำน	 เนือ่งจำกบรษัิทฯ	 ไม่สำมำรถ 
ควบคุมกระบวนกำรผลิตวัตถุดิบด้วยตนเอง	 จำกผู้จัดจ�ำหน่ำย
ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ	ผู้บริโภคอำจเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องทำงกฏหมำยให้บรษิทัฯ	 ชดใช้ค่ำเสยีหำย	 ซ่ึงอำจมมีลูค่ำสงู	
และอำจต้องมีกำรเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ที่ไม่ปลอดภัย
หรือเป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค	 ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์
องค์กรและเครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ	 รวมถึงใบรับรอง
มำตรฐำนสนิค้ำหรอืใบอนญุำตกำรจดัจ�ำหน่ำยผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ	
และอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน 
ของบริษัทฯ	ได้

	 อย่ำงไรก็ดี	 บริษทัฯ	 ให้ควำมส�ำคัญในคุณภำพของผลติภณัฑ์
เป็นล�ำดับแรก	 จึงได้มีกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพในทุก
ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่กำรคิดค้นผลิตภัณฑ์จนไปถึง 
กำรจ�ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำ	โดยบริษัทฯ	มีแผนกควบคุมคุณภำพ	
หรือ	 QC	 เพื่อท�ำกำรควบคุมและตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำ
อย่ำงเข้มงวดเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์และมำตรฐำนที่ดี	 ตั้งแต่ก่อนรับ
วัตถุดิบกำรผลิต	และในทุกๆขั้นตอนกำรผลิต	และบริษัทฯ	เลือก
ผู ้ผลิตวัตถุดิบโดยพิจำรณำจำกคุณภำพและควำมน่ำเช่ือถือ 
เป็นล�ำดับแรก	โดยคุณสมบัติและคุณภำพของวัตถุดิบจะต้องเป็น
ไปตำมแผนงำน	 กำรผลิตและเง่ือนไขตำมที่บริษัทฯ	 ก�ำหนดไว้
เป็นส�ำคัญ	 นอกจำกนี้	 ในขั้นตอนกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่	
บริษัทฯ	 มีกำรน�ำผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวส่งให้หน่วยงำนภำยนอก
ตรวจสอบก่อนท�ำกำรจัดส่งให้ผู้บริโภค	

บรษัิทฯ ให้ความส�าคัญใน
คุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็น

ล�าดับแรก จึงได้มกีารตรวจสอบ
และควบคมุคณุภาพในทุกข้ันตอน

“

”
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1.11 ความเสี่ยงจากการที่กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ อาจ
ไม่ครอบคลุมความเสี่ยงจากความเสียหายของบริษัทฯ ได้
ทั้งหมด

	 แม้ว่ำบรษัิทฯ	จะมนีโยบำยประกนัภยัท่ีเกีย่วเนือ่งกบักำรด�ำเนนิ
ธุรกิจของบรษิทัฯ	 เพ่ือลดควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมสญูเสีย
และควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ	
บริษัทฯ	 ยังคงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่กรมธรรม์ประกันภัยของ 
บริษทัฯ	อำจไม่ครอบคลุมควำมเสีย่งจำกควำมเสียหำยของบรษิทัฯ	
ได้ทั้งหมด	เช่น	ควำมเสียหำยจำกกำรก่อกำรร้ำย	ควำมเสียหำย
จำกน�้ำท่วม	 หรือในกรณีที่มูลค่ำควำมเสียหำยมีจ�ำนวนมำกกว่ำ
จ�ำนวนประกันภัย	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 อำจมีควำมเสี่ยงที่ 
ไม่สำมำรถต่อกรมธรรม์ประกนัภยัได้ในรำคำทีเ่หมำะสม	 หำกรำคำ 
ของกรมธรรม์ปรับตัวสูงขึ้น	หรือบริษัทฯ	อำจไม่สำมำรถต่อ
กรมธรรม์ได้เลย	ซึ่งทั้งหมดอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำร
ด�ำเนินงำน	 และฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	
อย่ำงไรกต็ำม	ณ	ปัจจบัุน	ประกนัภยัของบริษทัฯ	ซึง่รวมถงึประกนัภยั
ธุรกจิหยุดชะงัก	ครอบคลมุควำมเสยีหำยประมำณ	1,048.6	ล้ำนบำท
ซึ่งครอบคลุมมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรทัง้หมดของบริษทัฯ	 และคุม้ครอง 
ควำมสูญเสียทำงกำรค้ำในบำงส่วนอีกด้วย

1.12 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 ในปี	2559	และในปี	2560	บริษัทฯ	มีกำรสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อ
ใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ในสัดส่วนร้อยละ	46.2	และร้อยละ	37.1	
ของยอดซ้ือวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ตำมล�ำดับ	
จำกผู้จัดหำในต่ำงประเทศซึ่งโดยหลักได้แก่	บรรจุภัณฑ์ที่สั่งจำก	
ผู้ผลิตในประเทศเกำหล	ี ซ่ึงมกีำรช�ำระค่ำสนิค้ำทัง้หมดเป็นสกลุเงนิ 
ดอลล่ำร์สหรฐั	 ในขณะทีบ่รษิทัฯ	 จ�ำหน่ำยสนิค้ำทัง้หมดเป็นเงนิบำท	
จึงท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนใน
กรณีที่เงินบำทอ่อนค่ำลง	 ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนของสินค้ำส�ำเร็จรูป
นั้นเปลีย่นแปลงไป	 อย่ำงไรกด็บีรษิทัฯ	 ได้มกีำรบรหิำรควำมเสีย่ง
โดยจัดท�ำสัญญำซ้ือขำยล ่วงหน ้ำ	 (Forward	 contract)		
เพื่อท�ำกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
ในระดับหนึ่ง	 ซึ่งคิดเป็นประมำณร้อยละ	 70	 ของยอดสั่งซ้ือ
วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ
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1.13 ความเสี่ยงจากการละเมิดข้อก�าหนดในสัญญาสินเชื่อ 

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีกำรจัดหำเงินทุนบำงส่วนจำกเงินกู้ยืม
จำกสถำบันกำรเงิน	เพื่อใช้ในกำรลงทุนซื้อท่ีดินพร้อมโรงงำน		
ปรับปรุงโรงงำนและอำคำรแห่งใหม่	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	
2560	บรษิทัฯ	มีกำรเข้ำท�ำสญัญำเงนิกูร้ะยะยำวกบัสถำบนักำรเงนิ	
โดยมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวเป็นสกุลเงินบำทรวม	154.2	 ล้ำนบำท	
ซึ่งสัญญำเงินกู้ระยะยำวบำงสญัญำได้ก�ำหนดให้บริษทัฯ	 ต้องปฏบิตัิ
ตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดทำงกำรเงินต่ำงๆ	 เช่น	อัตรำส่วน
ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี	้(DSCR)	อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของ
ผู้ถอืหุ้น	 และอ่ืนๆ	 นอกจำกนี	้ ยงัมกีำรก�ำหนดให้กำรผิดข้อตกลง
หรอืผดิเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่	หรอืผดินดัช�ำระหนี	้หรอืสญัญำอืน่ใด
ที่บริษัทฯ	 ท�ำไว้กับสถำบันกำรเงิน	 มีผลเป็นกำรผิดนัดทั้งหมด
ของหนี้ที่ค้ำงตำมสัญญำเงินกู้ระหว่ำงบริษัทฯ	กับสถำบันกำรเงิน
ดังกลำ่วด้วย	(Cross-default	clause)	(โปรดพิจำรณำรำย
ละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่	2.3.8	ข้อมูลส�ำคัญอื่น	หัวข้อที่	8.3	
รำยละเอียดของสัญญำเงนิกูท้ีส่�ำคัญ)	ดงันัน้	หำกบริษทัฯ	ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดดังกล่ำวได้	 จะมีผลให้เจ้ำหนี้
เงินกู ้สำมำรถเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบ้ียผิดเง่ือนไข	
ก�ำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติม	หรืออำจด�ำเนินกำรยึดหลักประกัน
ของบริษัทฯ	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง	 ฐำนะทำงกำรเงิน	
และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

	 ทั้งนี	้ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2559	อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อทุนของ	
บริษัทฯ	อยู่ที่	1.17	เท่ำ	ซึ่งเกินกว่ำข้อก�ำหนดในสัญญำสินเชื่อ
ฉบบัหนึง่	 ทีก่�ำหนดไว้ว่ำ	 ผูกู้ต้กลงด�ำรงสัดส่วนหน้ีสนิต่อทุน(D/E)	
ในงบกำรเงินแต่ละปีไม่เกิน	1.0	 เท่ำ	 ตลอดระยะเวลำที่มีวงเงิน
สินเชื่อกับผู้ให้กู้	 โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี	 2558	 เป็นต้นไป	 ส่งผลให้
บริษัทฯ	 แสดงยอดเงินกู้ยืมคงเหลือดังกล่ำวเป็นหนี้สินหมุนเวียน
ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ	 อย่ำงไรกดี็	บรษิทัฯ	 ได้ให้ควำมส�ำคญั
กับกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ	 
ในช่วงต้นปี	 2560	 บริษัทฯ	 จึงได้ด�ำเนินกำรและได้รับผ่อนปรน
เง่ือนไขกำรด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน	 (D/E)	 ของบริษัทฯ	
ส�ำหรับงบกำรเงิน	ปี	2559	จำกผู้ให้กู้	และได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
กำรด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน	(D/E)	 ของบริษัทฯ	 จำกไม่เกิน	
1.0	เท่ำเป็นไม่เกิน	2.0	เท่ำ	แล้วตั้งแต่วันที่	12	พฤษภำคม	2560	
และได้จ่ำยคืนเงินกู้ยืมตำมสัญญำสินเชื่อดังกล่ำวแล้วทั้งจ�ำนวน
ในเดือนสิงหำคม	2560	อย่ำงไรก็ดี	ส�ำหรับสัญญำเงินกู ้อื่นๆ	 
ที่เหลืออยู่ได้มีข้อก�ำหนดให้ด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นไม่เกิน	1.5	เท่ำ	ซึ่งบริษัทฯ	ไม่ได้ผิดเงื่อนไขสัญญำเงินกู้
ดังกล่ำวนอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีกำรติดตำมเพื่อปฏิบัติตำม
เงื่อนไข	 และข้อก�ำหนดต่ำงๆ	 อย่ำงสม�่ำเสมอ	 รวมถึงยังรักษำ
ควำมสัมพันธ์อันดีกับสถำบันกำรเงินต่ำงๆ	อีกด้วย
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2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

2.1 ความเสีย่งจากการมกีลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการบริหารงาน

	 ณ	วนัที	่31	 ธันวำคม	2560	ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ของบรษิทัฯ	คอื
กลุม่ครอบครวัพรพฒันำรกัษ์	 ซ่ึงถอืหุน้ทัง้หมดในบรษิทัฯ	 จ�ำนวน	
223.6	ล้ำนหุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	71	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำย
ได้แล้วทัง้หมดของบรษัิทฯ	เพยีงพอท่ีจะท�ำให้ผูถ้อืหุ้นหลกัดังกล่ำว	
มีอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัทฯ	และสำมำรถควบคุมมติที่ประชุม	
ผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด	หำกผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่ครบทั้งหมด	
ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำร	 หรอืกำรขอมตใินเรือ่งอืน่ทีต้่อง
ใช้เสียงข้ำงมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุ	 และออกเสียงลงคะแนน	
หรือมติพิเศษที่ต้องใช้เสียง	3	ใน	4	ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	 ดังนั้น	 ผู้ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทฯ	
จึงมีควำมเสีย่งในกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ถ่วงดลุ
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ

	 อย่ำงไรก็ตำม	จำกโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ	ซ่ึง
ประกอบด้วย	 คณะกรรมกำรบริษัท	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง	และคณะกรรมกำรบริหำร	โดยคณะกรรมกำร
แต่ละชุดจะมีกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่อย่ำงชัดเจน	
ท�ำให้บริษัทฯ	มีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร	และมีระบบ
ที่ตรวจสอบได้	 โดยคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำร
ทั้งหมด	 12	 ท่ำน	 ในจ�ำนวนนี้มีกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระ
จ�ำนวน	5	ท่ำน	โดยมีกรรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำร	และ
มีกรรมกำรอิสระด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ	 3	 ท่ำน	
เพื่อ	 ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบ	 ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ	 และพิจำรณำ
อนมัุตริำยกำรต่ำงๆ	 ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น	 นอกจำกนี้	
ในกรณีทีเ่ข้ำท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนักบักรรมกำร	ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่	
ผู้มีอ�ำนำจควบคมุกจิกำรท่ีเกีย่วข้อง	 รวมถงึบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง	
บุคคลดังกล่ำวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในกำรอนมุตัริำยกำรดงักล่ำว	
และในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่กระทบต่อผู้ถือหุ ้น	
ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมีสิทธิออกเสียงคัดค้ำน	โดยใช้คะแนนเสียงเพียง
ร้อยละ	 10	 ของผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุม	 รวมทั้งในกำรอนมุตัิ
รำยกำรจะต้องปฏิ บัติตำมหลักเกณฑ์ของส�ำนักงำนก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(“ส�ำนักงำน	 ก.ล.ต.”)	 และ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”)
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2.2 ความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างองค์กรและการจัดหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ของบริษัทฯ

	 โดยในช่วงเวลำ	3	ปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	ได้มีกำรเติบโตอย่ำง
รวดเร็วทั้งในแง่ของฐำนผู้บริโภค	 ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย	 และ
ยอดขำย	โดยมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำก	438.0	ล้ำนบำทในปี	2558	เป็น	
1,674	ล้ำนบำท	ในปี	2560	คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย	(CAGR)	
ร้อยละ	 56	 ต่อปี	 รวมถึงแนวโน้มกำรเติบโตในอนำคตอย่ำงต่อ
เนื่อง	 ซึ่งบริษัทฯ	 จ�ำเป็นจะต้องมีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรจำก
องค์กรที่มีขนำดเล็กมีบุคลำกรจ�ำนวนไม่มำกและต้องจัดหำ
บุคลำกรเพ่ิมเติมในแต่ละฝ่ำยกำรด�ำเนินงำนโดยเฉพำะบุคลำกร
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	 เพื่อที่จะรองรับกำรเติบโตของธุรกิจ	
โดยบุคลำกรของบริษัทฯ	เพิ่มจำก	133	คน	ในปี	2558	เป็น		353	
คน	ณ	วันที่	31	ธันวำมคม	2560	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงมีควำมเสี่ยง
หำกไม่สำมำรถปรับโครงสร้ำงองค์กรได้เหมำะสมต่อกำรบริหำร
จัดกำร	 รวมถึงหำกไม่สำมำรถจัดหำบุคลำกรได้อย่ำงเหมำะสม
และเพียงพอกับกำรด�ำเนินงำนที่เติบโตได้ทันท่วงที	 ซึ่งอำจส่ง
ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 ฐำนะทำงกำร
เงิน	รวมถึงภำพลักษณ์ของบริษัทฯ	ได้	

	 อย่ำงไรก็ดี	บริษัทฯ	ได้มีกำรเตรียมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ	โดย
มีกำรพัฒนำระบบกำรด�ำเนินงำนภำยในขององค์กรอย่ำงต่อ
เนื่อง	 เช่น	 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัยเพื่อ
รองรับกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆของบริษทัฯ	 กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร 
ให ้ เหมำะสมและยืดหยุ ่นต ่อกำรบริหำรจัดกำรเ พ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภำพและควำมรวดเร็วในกำรท�ำงำนและเพ่ือให้สำมำรถ
ปรับตัวต่อกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ได้ตลอดเวลำ	กำรพฒันำบคุลำกร 
ของบริษัทฯ	ด้วยกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	
เป็นบุคลำกรรุ่นใหม่	 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	 สำมำรถปรับเปลี่ยน
เขำ้กับสภำพแวดล้อมได้	 และกำรส่งบุคลำกรไปฝึกอบรมให้
ควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ	 รวมถึงกำรขยำยโรงงำนใหม่เพือ่รองรับ 
กำรเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ

2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลักและพนักงานที่มี
ความสามารถ

	 ควำมส�ำเรจ็ของบรษิทัฯ	ขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถของบริษัทฯ 
ในกำรจูงใจและรักษำผู ้บริหำรหลักและพนักงำนที่มีควำมรู	้
ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน	ซึ่งบุคคลเหล่ำนี้รวมถึง	ผู ้บริหำร	
และพนักงำนซึ่งมปีระสบกำรณ์ในกำรผลติ	กำรท�ำกำรตลำด	และ
กำรจ�ำหน่ำยทัง้ในและต่ำงประเทศ	บรษิทัฯ	จงึมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้อง	
มีพนักงำนทีม่ปีระสบกำรณ์	และมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ	โดยบรษิทัฯ	
ได้ฝึกอบรมพนักงำนของบริษัทฯ	 อย่ำงสม�่ำเสมอ	 อย่ำงไรก็ด	ี
หำกบริษัทฯ	 ไม่สำมำรถรักษำกลุม่ผูบ้รหิำรและพนกังำนทีม่คีวำม
สำมำรถไว้ได้	หรอืไม่สำมำรถหำบคุลำกรมำทดแทนได้ภำยในเวลำ
ที่เหมำะสมอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	
ผลกำรด�ำเนนิงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบรษิทัฯ	อย่ำงมนียัส�ำคญั

	 อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯ	ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรจูงใจ
และรักษำบุคลำกรของบริษัทฯ	 และมุ่งเน้นพัฒนำควำมสำมำรถ 
และควำมรับผิดชอบของบุคลำกร	 กำรวำงแนวทำงอำชีพ	
(Career	Path)	ของบุคลำกรแต่ละระดบัอย่ำงชดัเจน	รวมทัง้กำร
จัดสรรค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมกบัควำมรูแ้ละควำมสำมำรถของ
แต่ละบคุคล	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	มีกำรสรรหำพนักงำนใหม่
อย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อทดแทนบุคลำกรที่สูญเสียไป	เพื่อให้บริษัทฯ	 
มบีคุลำกรเพยีงพอสอดคล้องกับแผนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการเตรียมพร้อม 
ในด้านต่างๆ โดยมีการพัฒนา

ระบบการด�าเนินงานภายใน       
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

“

”
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

	 บริษัทฯ	ด�ำเนินธรุกจิผลิตและจดัจ�ำหน่ำย	ผลติภณัฑ์บ�ำรงุผวิ	
(Skin	Care)	ทีม่คีณุภำพสงูภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ	“NAMU LIFE” 
โดยปัจจุบันมีกลุ่มผลิตภัณฑ์	“SNAILWHITE”	ภำยใต้แนวคิด	
“Beauty	is	Healthy”	ที่เชื่อว่ำ	ผิวสวยที่แท้จริงคือผิวสวยสุขภำพ
ดีในแบบที่เป็นคุณ	ซึ่งแนวคิดดังกล่ำวได้สะท้อนในกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	เพื่อกำรบ�ำรุงทุกสภำพผิว	ให้ลูกค้ำมีผิว
สุขภำพดีเปล่งปลั่งจำกภำยในอย่ำงเป็นธรรมชำติ	โดยบริษัทฯ	
มีควำมใส่ใจในรำยละเอียดทุกขั้นตอนกำรผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ	มีคุณภำพที่ดีเยี่ยม	ตั้งแต่กำรมุ่งมั่นคัดสรรวัตถุดิบ
อย่ำงพิถีพิถันจำกผู้ผลิตวตัถดุบิชัน้น�ำนำนำประเทศ	โดยพจิำรณำ
จำกคณุภำพและควำมน่ำเชือ่ถอืเป็นล�ำดบัแรก	พัฒนำกระบวนกำร	
ผลิตให้มีประสิทธิภำพและสำมำรถ	ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ
ปลอดภัย	โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทุกคนที่ร่วมกัน
แสวงหำแนวทำงใหม่ๆ	เพือ่ปรับปรุงวิธกีำรท�ำงำนและสภำพแวดล้อม	
กำรท�ำงำนให้ดีขึ้นอยู ่เสมอและต่อเนื่อง	ตรวจสอบคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ก่อนจัดจ�ำหน่ำยเพ่ือให้มั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์มีคุณภำพ
ปลอดภัย	โดยในทุกขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนบริษัทฯ	ได้จัดตั้ง
แผนกควบคุมคุณภำพเพื่อท�ำกำรควบคุมและตรวจสอบคุณภำพ
ของสินค้ำให้อยู่ในเกณฑ์และมำตรฐำนที่ดี	ตลอดจนมีกำรวิจัย
และพัฒนำ	คิดค้นผลิตภัณฑ์ให้มีควำมแปลกใหม่อย่ำงต่อเนื่อง	
ควบคูไ่ปกับกำรศึกษำทิศทำงของตลำด	เพื่อที่จะตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้บริโภค	โดยบริษัทฯ	มีนโยบำยพัฒนำสินค้ำ		
ที่ให้ควำมส�ำคัญกับควำมคิดสร้ำงสรรค์	ในกำรพัฒนำสินค้ำ
อย่ำงต่อเนือ่ง	นอกจำกนี	้บริษทัฯ	ยงัใส่ใจในคุณภำพของบรรจภุณัฑ์
ของทุกผลิตภัณฑ์	ที่ถูกออกแบบให้มีกำรเก็บรักษำวัตถุดบิด้ำนใน
อยำ่งปลอดภัย	คงทน	และง่ำยต่อกำรใช้งำน	รวมถึงก�ำหนด
มำตรฐำนกำรขนส่งและกำรจัดเก็บสินค้ำ	โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ต่อผู้บริโภคเป็นหลัก

	 บรษัิทฯ	มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะก้ำวเป็นอนัดบั	1	ใน	3	ของบรษัิท
ชั้นน�ำด้ำนควำมงำมในภมูภิำคเอเชยีด้วยกำรเพิม่ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	
ขยำยช่องทำงจดัจ�ำหน่ำยและกำรท�ำกำรตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ	
เพื่อให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ำย	และ
สำมำรถจดจ�ำเครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ	ได้เป็นอย่ำงด	ี
นอกจำกนีบ้รษิทัฯ	จะพัฒนำระบบภำยในขององค์กรอย่ำงต่อเน่ือง	
เพือ่เพิม่ประสิทธภิำพและเพิม่ควำมรวดเรว็ในกำรท�ำงำน	จะรักษำ
สัมพันธ์อนัดีต่อคูค้่ำ	และเข้ำร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกำรให้ควำมช่วยเหลอื	
พัฒนำสงัคมและรบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมเพือ่ควำมยัง่ยนืในระยะยำว

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บรษัิทฯ มีความมุง่มัน่
ท่ีจะก้าวเป็นอนัดับ 1 ใน 3

 ของบรษิทัชั้นน�าด้านความงาม 
ในภมิูภาคเอเชยี

“

”
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ความเป็นมา

	 บริษัทฯ	ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	20	กันยำยน	2553	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	1	ล้ำนบำท	โดย
กลุ่มครอบครัวพรพัฒนำรักษ์	เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้ำงผลิต	และบริกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนธุรกิจผลิตภัณฑ์บ�ำรุง
ผิว	(OEM)	ต่อมำในปี	2556	บริษัทฯ	ได้มองเห็นโอกำสในกำรสร้ำงเครื่องหมำยกำรค้ำ	(Brand)	เป็นของตัวเอง	
เนื่องจำกบริษัทฯ	 มีควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิต	 ประกอบกับมองเห็นแนวโน้มกำรเติบโตในอนำคตที่ดีของ
อุตสำหกรรม	บริษัทฯ	จึงเริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว	ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ	
“NAMU LIFE”	 โดยมีชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์	 ว่ำ	 “SNAILWHITE”	 ซึ่งสะท้อนถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีสำร
สกัดจำกเมือกหอยทำกเป็นส่วนประกอบ	โดยในช่วงปี	2556	-	ปี	2559	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ได้รับควำมนิยม
และเป็นท่ีรูจั้กมำกขึน้ซึง่จะเหน็ได้จำกผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษทัฯ	 ทีเ่ตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง	 เนือ่งจำกผลติภัณฑ์ 
ของบริษัทฯ	 เน้นกำรใช้วตัถดุบิคุณภำพสงูมคุีณประโยชน์ในกำรบ�ำรงุผิวและเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นทีเ่น้นควำมสวยงำม 
แบบธรรมชำติ	 ประกอบกับแผนกำรตลำดของ	 บริษัทฯ	 ที่มีกำรใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์	กำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่	และกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ

2553
ก่อตั้งบริษัทฯ	เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้ำงผลิต	
และบริกำรให้ค�ำปรึกษำผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว

2556
เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
บ�ำรุงผิว	”NAMU LIFE  SNAILWHITE”

2557
เพิ่มทุนจดทะเบียน	ขยำยช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย	
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่	และขยำยธุรกิจไปในต่ำงประเทศ

ความเป็นมา
และพัฒนาการที่ส�าคัญ

2558
ออกผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม	
ขยำยฐำนกำรผลิตที่โรงงำนใหม่
และเปิดบริษัทย่อย

2559 
กำรปรับโครงสร้ำง	เพิ่มทุนจดทะเบียน	
เพิ่มสำยผลิตภัณฑ์และเตรียมควำมพร้อม
ในกำรท�ำงำนของบริษัทฯ

2560 
จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัท	มหำชน	
เพิ่มทุนจดทะเบียน	IPO	
รองรับกำรจดทะเบียน	ในตลำดหลักทรัพย์	 
และขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
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ก่อตัง้บรษัิทฯ เพ่ือประกอบ
ธรุกจิรบัจ้างผลติ และบริการให้
ค�าปรึกษาผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว

	 -	บรษัิทฯ	ก่อตัง้ในนำม บริษทั ด ูเดย์ 
ดรมี จ�ำกัด	โดยครอบครัวพรพัฒนำรักษ	์
ในเดือนกันยำยน	2553	โดยมีวัตถุประสงค์
ในกำรประกอบธรุกิจรับจ้ำงผลติ	และบริกำร
ให้ค�ำปรึกษำด้ำนธุรกิจผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว	
(OEM)		ด้วยทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว
เริ่มต้น	1	ล้ำนบำท	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ ้นละ	
100	บำท	จ�ำนวน	10,000	หุ้น

2553 2556

2557

เริ่มประกอบธุรกิจผลิต
และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
บ�ารุงผิว

	 -	บริษทัฯ	เริม่ประกอบธรุกจิผลติและ
จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว	โดยตั้งชื่อ
กลุ่มผลิตภณัฑ์ว่ำ	“SNAILWHITE”	ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำ	“NAMU LIFE”	โดย
มีครีมบ�ำรุงผิวหน้ำเป็นผลิตภัณฑ์แรก	
ภำยใต้ชื่อ NAMU LIFE SNAILWHITE 

SNAIL  SECRETION  FILTRATE 

MOISTURE  FACIAL  CREAM 

( หรือ “ NAMU LIFE    SNAILWHITE 

FACIAL CREAM”)			ณ	เดือนมีนำคม	
โดยเริ่มน�ำเสนอผลิตภัณฑ์	ผ่ำนช่องทำง	
โซเชียลมีเดีย		และต่อมำได้ขยำยไปสู ่						
ช่องทำงผู้จัดจ�ำหน่ำยร้ำนค้ำแบบดั้งเดิม	
(Traditional	Trade)

เพิ่มทุนจดทะเบียน 
ขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
และขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ

	 -	บรษัิทฯ	เพ่ิมทนุจดทะเบยีนและช�ำระ
แล้วจำก	1	ล้ำนบำท	เป็น	10	ล้ำนบำท	
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	100	บำท	ในเดือน	
มิถุนำยน	เพ่ือใช้ในกำรประกอบธุรกิจ	
ของบริษัทฯ	

	 -	บริษัทฯ	ได้เริ่มท�ำกำรจัดจ�ำหน่ำย
ผ่ำนร้ำนค้ำสมัยใหม่	(Modern	Trade)	
เพือ่เพ่ิมช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยในกำรเข้ำถงึ
ผู้บริโภค	โดยเริ่มต้นขำยผ่ำนร้ำน	Big	C,	
Watson	และ	Boots	ในเดือน	พฤษภำคม	
สิงหำคม	และกันยำยน	ตำมล�ำดับ	

	 -	 บริษัทฯ	 ออกผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว
เพิ่มอีก	3	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	
	 (1) NAMU LIFE SNAILWHITE 

SYN-AKE MIST  
 (2) NAMU LIFE SNAILWHITE  
MASK SHOT ในไตรมำส 1 และ 
 (3) NAMU LIFE SNAILWHITE  
BODY BOOSTER ในไตรมำส	3		

	 ซึง่เป็นกำรเพิม่ผลติภณัฑ์ในกลุม่บ�ำรงุ
ผิวหน้ำ	ให้ครอบคลุมกำรใช้งำนของลูกค้ำ
มำกย่ิงขึ้นโดยเฉพำะผู ้บริ โภคที่ต ้อง
กำรเอสเซนต์เข้มข้นบ�ำรุงผิวหน้ำที่มีนวัต
กรรมแปลกใหม่ในรูปแบบของสเปรย์	 และ
มำสก์บ�ำรุงผิวหน้ำ	 รวมถึงขยำยตลำด 
ไปสู่กลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรบ�ำรุงผิวกำย	

	 -	นอกจำกนี	้บรษิทัฯ	ยงัได้เริม่จดัท�ำ
และจัดจ�ำหน่ำยชุดของขวัญ	(Gift	Set)	
ซึ่งรวมเอำหลำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	
ไว้ด้วยกันเป็นครั้งแรก	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ลูกค้ำซ้ือเป็นของขวัญในโอกำส
พเิศษต่ำงๆ	เช่น	ปีใหม่	สงกรำนต์	ตรษุจีน	
และเป็นของที่ระลึกส�ำหรับนักท่องเที่ยว	
เนือ่งจำกผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ	 เป็นท่ีนยิม
ของนักท ่องเที่ ยวในภูมิภำคอำเซียน	
บริษัทฯ	 จึงเริ่มขยำยแผนธุรกิจไปในต่ำง
ประเทศด้วยกำรจดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ของ 
บริษัทฯ	 เข้ำสู่ประเทศฮ่องกง	 ประเทศจีน	
ประเทศพม่ำ	และประเทศกัมพูชำ	
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ออกผลิตภณัฑ์เพ่ิมเตมิ 
ขยายฐานการผลิตทีโ่รงงานใหม่ 
และเปิดบริษทัย่อย 

	 -	บริษัทฯ	ได้ออกผลิตภัณฑ์บ�ำรุง

ผิวเพิ่มอีก	3	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่ 
 (1) NAMU LIFE SNAILWHITE  
CONCENTRATE FACIAL CREAM 
 (2) NAMU LIFE SNAILWHITE

SUNSCREEN และ 
 (3) NAMU LIFE SNAILWHITE

CLEANSING 

ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมผลิตภณัฑ์ในกลุม่บ�ำรงุผวิหน้ำ	
ให้ครอบคลุมกำรใช้งำนของลูกค้ำมำกยิ่ง
ขึ้นโดยเฉพำะผู้บริโภคที่ต้องกำรครีมบ�ำรุง
ชนิดเข้มข้น	 และลูกค้ำในต่ำงประเทศที่มี
อำกำศหนำว	 รวมถงึขยำยตลำดไปผลติภณัฑ์
ประเภทครีมกันแดด	 และผลิตภัณฑ์	
ท�ำควำมสะอำดผวิหน้ำ	 ซึง่เป็นตลำดใหม่ 

ของบริษัทฯและมีมูลค่ำตลำดค่อนข้ำง
ใหญ่

	 -	 บริษทัฯ	 ได้ท�ำกำรก่อตัง้บรษิทัย่อย	
บรษิทั นำม ุไลฟ์ พลัส จ�ำกดั (“นำม ุไลฟ์ พลสั”) 
ในเดือนมีนำคม	ด ้วยทุนจดทะเบียน	
5,000,000	บำท	มูลค่ำที่ตรำไว ้หุ ้นละ	
100	บำท	จ�ำนวน	50,000	หุ้น	โดยมีทุน	
จดทะเบยีนช�ำระแล้ว	ณ	วนัทีจ่ดัตัง้	เท่ำกบั	
1,250,000	บำท	มูลค่ำหุ้นช�ำระแล้วหุ้นละ	
25	บำท	 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน
จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวของบรษิทัฯ	
โดยบรษิทัฯ	ถือหุ้น	ณ	วันจัดตั้งในสัดส่วน
ร้อยละ	69	

	 -	บรษิทัฯ	ได้มกีำรขยำยฐำนกำรผลติ
โดยกำรลงทุนซื้อที่ดินพร้อมโรงงำน	ที่สวน
อุตสำหกรรมโรจนะ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ	
และเริม่ด�ำเนนิกำรปรับปรุงโรงงำนแห่งใหม่
ดังกล่ำว	โดยมมีลูค่ำเงนิลงทนุ	58	ล้ำนบำท	
เมื่อเดือนธันวำคม

	 -	 บริษัทฯ	 เริ่มผลิตผลิตภัณฑ  ์
ในขนำดเล็ก	เช่น		
 NAMU LIFE SNAILWHITE

FACIAL CREAM	ขนำด	5	มลิลลิติร	(“มล.”)	
 NAMU LIFE SNAILWHITE   
SUN SCREEN ขนำด	15	มล.	
 NAMU LIFE SNAILWHITE 
CLEANSING ขนำด	50	มล.	และ	
 NAMU LIFE SNAILWHITE 

CONCENTRATE FACIAL CREAM 
ขนำด	5	มล.	

โดยจ�ำหน่ำยผ่ำนร้ำนสะดวกซือ้ชัน้น�ำ	เพือ่เป็น
ขนำดทดลองโดยเจำะกลุ่มผูบ้รโิภค	ทีไ่ม่เคยใช้
ผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ	 หรอืเพือ่ให้ผู้บรโิภค 
เกดิควำมสะดวกในกำรพกพำ

2558
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2559
การปรบัโครงสร้าง 
เพ่ิมทนุจดทะเบียน 
เพ่ิมสายผลิตภัณฑ์
และเตรียมความพร้อม
ในการท�างานของบรษัิทฯ

	 -	 ภำยหลงักำรปรบัโครงสร้ำงบรษิทัฯ	
ได้มีกำรเพ่ิมทุนจดทะเบยีนจำก	60	ล้ำนบำท	
เป็น	225	ล้ำนบำท	เพื่อเป็นเงินทุนในกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และถือหุ้นใน
บริษัทฯ	นำมุ	ไลฟ์	พลัส	จ�ำกัด	ในสัดส่วน
ร้อยละ	100

	 -	บริษทัฯ	มกีำรเพ่ิมผลติภณัฑ์ขึ้นอกี		
4	ผลิตภัณฑ์	อันได้แก่	
	 (1)	NAMU LIFE SNAILWHITE

 MIRACLE INTENSIVE REPAIR  

 (2) NAMU LIFE SNAILWHITE

WHIPP SOAP 
 (3) NAMU LIFE SNAILWHITE

ROYAL JELLY FACIAL CREAM และ 
 (4) NAMU LIFE SNAILWHITE

CRÈME BODY WASH 

	 ในไตรมำส	2	ไตรมำส	3		ไตรมำส	3	 
และไตรมำส	4	ตำมล�ำดับ	ซึ่งเป็นกำรเพิ่ม
ผลิตภณัฑ์ในกลุม่บ�ำรงุผวิหน้ำ	ให้ครอบคลมุ
กำรใช้งำนของลูกค้ำมำกยิ่งขึ้นโดยเฉพำะ
ผู้บริโภคที่ต้องกำรครีมบ�ำรุงผิวหน้ำแบบ
เข้มข้น	 รวมถงึขยำยตลำดไปจบักลุ่มลกูค้ำ
ทีต้่องกำรผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดผวิหน้ำ
ด้วยนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบของสบู่ก้อน
ในซองตำข่ำย	 และผลิตภัณฑ์ครีมอำบน�้ำ
นวัตกรรมใหม่ที่มีเนื้อครีมคล้ำยโลชัน่	

	 -	บรษิทัฯ	ได้มกีำรเตรยีมควำมพร้อม
ของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ	 โดยกำรน�ำ
ระบบ	SAP	Enterprise	Resource	Planning	
มำใช้เพือ่กำรด�ำเนินงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ
และรองรับกำรเติบโตขององค์กร

	 -	บรษิทัฯ	ปรบัปรงุโรงงำนใหม่ในส่วน
ของกำรผลิตแล้วเสร็จในเดือนกันยำยน	
และ	เริม่ด�ำเนนิกำรผลติส�ำหรับโรงงำนแห่งใหม่
ในสวนอตุสำหกรรมโรจนะ	จงัหวดัพระนคร- 
ศรีอยุธยำ	ในเดือนตุลำคม		

	 -	บรษิทัฯ	ขยำยช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย	
โดยเริ่มจัดตั้งและด�ำเนินกำรจ�ำหน่ำย
สนิค้ำผ่ำนทำงร้ำนค้ำของบริษัทฯ	 ภำยใต้
ชื่อร้ำน	NAMU LIFE 
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จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษัิท
มหาชน เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือ
เตรียมตวั IPO และขยายธรุกิจ
อย่างต่อเน่ือง

	 -	บริษัทฯ	ได้ออกผลิตภัณฑ์เพิ่มอีก	
8	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	
 (1) NAMU LIFE SNAILWHITE

 DAY CREAM 

 (2)NAMU LIFE SNAILWHITE

 ESSENTIAL TONER 

 (3) NAMU LIFE SNAILWHITE

 NAMU FACIAL JELLY WASH

 (4) NAMU LIFE SNAILWHITE

OVERNIGHT FIRMING MASK 
 (5) NAMU LIFE SNAILWHITE

7 DAYS MASK SHEETS 

 (6) NAMU LIFE SNAILWHITE

BODY BOOSTER SPF30 PA+++ 

 (7) NAMU LIFE SNAILWHITE

 GOLD FACIAL CREAM 

 (8) NAMU LIFE SNAILWHITE

SUNSCREEN CC 

ซึ่งเป็นกำรเพิ่มผลิตภณัฑ์ในกลุ่มบ�ำรงุและ
ท�ำควำมสะอำดผิวหน้ำเพื่อขยำยตลำด
และฐำนลูกค้ำเพิ่มเติม

	 -	บริษทัฯ	จดทะเบยีนแปรสภำพเป็น
บริษัทมหำชน	และเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท 
ดู เดย์ ดรีม จ�ำกัด (มหำชน)	เมื่อวันที่	
22	มีนำคม	2560

	 -	บริษทัฯ	เปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้ทีต่รำไว้	
จำกเดิมมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	100.0	บำท	
เป็นมูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ	1.0	บำท	และเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนจำกจำก	 225	 ล้ำนบำท	
เป็น	318	ล้ำนบำท	เพือ่รองรบักำรจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ

	 -	 เดือน	 กรกฎำคม	2560	 บริษัทฯ	
ได ้ จั ดสรรหุ ้ นสำมัญ เพิ่ ม ทุนจ� ำนวน	
15,000,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ	

1	บำท	ในรำคำหุ้นละ	29.87	บำท	ให้แก่	
North Haven Thai Private Equity Clarity 
Company (HK) Limited (“NHTPEC”)	ซึ่ง
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อซื้อหุ้นบริษัทฯ	

	 -	 เมือ่วนัที่	 12	 ตุลำคม	 2560	 ได้
ท�ำกำรจดทะเบยีนจดัตัง้บจ. ดู อินฟินทิ ดรมี 
และออกหุน้ใหม่จ�ำนวน	 1,000,000	 หุน้	 ใน
รำคำมูลค่ำที่ตรำไว ้หุ ้นละ	 100	 บำท	
เรียกช�ำระแล้ว	ร ้อยละ	25	ซึ่งคิดเป็น	
25,000,000	บำท	และบริษัทฯ	เข้ำถือหุ้น	
ในบริษัทดังกล่ำวจ�ำนวน	999,997	หุ ้น	
คิดเป็นร้อยละ	100	ทัง้นี	้เพือ่เพิม่ประสิทธภิำพ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	และรองรับกำรขยำย
ธรุกจิในอนำคต	 ตลอดจนเพือ่ผลประโยชน์
ทำงภำษีต่ำงๆ		

	 -	ในเดือน	ธันวำคม	2560	บรษิทัฯ	ได้
เสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทนุ	จ�ำนวน	76	ล้ำนหุน้	
มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ	1	บำท	เพือ่เสนอขำย
ให้แก่ประชำชนเป็นครัง้แรก	(IPO)	และเริม่
ซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย ์ เมื่ อวันที่	
26	ธันวำคม	2560



	 ทั้งนี้	ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่	7/2560	เมื่อวันที่	25	กันยำยน	2560	ได้มีมติอนุมัติแผนกำรจัดตั้งบริษัทย่อย	3	บริษัท	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ	และรองรับกำรขยำยธุรกิจ	ในอนำคต	ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์ทำงภำษีต่ำงๆ	บริษัทย่อย
ดังกล่ำว	ได้แก่	

 (1) บจ. ดู อินฟินิท ดรีม	เพื่อเป็นบริษัทที่ประกอบธรุกจิส�ำนกังำนใหญ่ข้ำมประเทศ	(“International	Headquarter”	หรอื	“IHQ”)		
ที่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศของบริษัทฯ		เมื่อวันที่	12	ตุลำคม	2560	ได้ท�ำกำรจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัและออกหุน้
ใหม่จ�ำนวน	1,000,000	หุ้น	ในรำคำมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	100	บำท	เรียกช�ำระแล้วร้อยละ	25	คิดเป็น	25,000,000	บำทและบริษัทฯ
เข้ำถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวจ�ำนวน	999,997	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100

 (2) บจ. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง	ในประเทศสิงคโปร์	เพื่อขำยสินค้ำของบริษัทฯ	ให้แก่ลูกค้ำในต่ำงประเทศ	ได้ท�ำกำรจดทะเบียน	
จัดตั้งบริษัท	เมื่อวันที่	30	มกรำคม	2561

 (3) บจ. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง 	ในประเทศสิงคโปร์	เป็น	Holding	Company	เพื่อลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ	ในต่ำงประเทศ		
ได้ท�ำกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	เมื่อวันที่	25	มกรำคม	2561

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทฯ	มีบริษัทย่อยจ�ำนวน			2	บริษัทดังนี้

หมำยเหตุ: 

 /1 นำมุ ไลฟ์ พลัส จัดตั้งข้ึนในเดือนมีนำคม 2558 เพื่อท�ำหน้ำท่ีเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำให้แก่บริษัทฯ ซึ่งภำยหลังกำรปรับ 

    โครงสร้ำงของบริษัทฯ ในป 2559 บริษัทฯ ได้ถือหุ้นในนำมุ ไลฟ์ พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 100

 /2 ดู อินฟินิท ดรีม จัดตั้งขึ้นในเดือนตลุำคม 2560 เพ่ือท�ำหน้ำท่ีขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ 

    ได้ถือหุ้นในดู อินฟินิท ดรีม ในสัดส่วนร้อยละ 100



การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดูแล
และบ�ำรุงผิว	(Skin	Care)	ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ	
และรบัจ้ำงผลติผลติภณัฑ์บ�ำรงุผวิภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำอืน่	(OEM)	

 1) ธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ารุง

ผิวภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดูแล
และบ�ำรุงผิว	(Skin	Care)	ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ	
“NAMU LIFE”	 โดยมีชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่ำ	 “SNAILWHITE” 
ส�ำหรับประเภทกำรใช้งำนต่ำงๆ	 ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์บ�ำรุงและ
ท�ำควำมสะอำดผิวหน้ำและผิวกำย	 และผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด	
เพื่อตอบสนอง	ควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่หลำกหลำย	ทั้งผ่ำน
ร้ำนค้ำของบรษัิทฯ	และผ่ำนตวัแทนจ�ำหน่ำยหรอืบริษทัจดัจ�ำหน่ำย
สินค้ำ	ซึ่งหนึ่งในบริษัทจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯ	คือ	นำมุ ไลฟ์ 
พลัส	บริษัทย่อยของบริษัทฯ	ซึ่ง	ณ	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ	100		

 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทฯ	มีกลุ่มผลิตภัณฑ์	6	
กลุ่มย่อย	ได้แก่

 (1) ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำ 
 (2) ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวกำย
 (3) ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดผิวหน้ำ 
 (4) ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดผิวกำย 
 (5) ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด 
 (6) ชุดของขวัญ (Gift Set)

 2) ธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวภายใต้เครื่องหมาย 
การค้าอื่น (OEM) 

 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจรับจ้ำงผลิตผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำ
ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำอื่นให้แก่ลูกค้ำ

ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ 
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โครงสร้างรายได้
	 โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ	ตำมงบกำรเงินรวม	จ�ำแนกแหล่งที่มำของรำยได้	ส�ำหรับรอบปีบัญชี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม		
2558	2559	และ	2560	สรุปได้ดังต่อไปนี้

ที่มำ:	งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ
หมำยเหตุ:	/1	บริษัทฯ	ได้เลิกจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมตั้งแต่ต้นปี	2559
										/2	รำยได้อื่นโดยหลักได้แก่	ดอกเบี้ยรับ	และรำยได้จำกกำรให้บริกำร
	 	 	/3		ข้อมูลทำงกำรเงินรวมส�ำหรับปี	2558	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2558	ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบในงบกำรเงนิ
รวมส�ำหรบัปีส้ินสดุวนัที	่31	ธนัวำคม	2559	จัดท�ำโดยฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ	โดยไม่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
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ที่มำ:	งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ
หมำยเหตุ:	/1	รำยได้อื่นโดยหลักได้แก่	ดอกเบี้ยรับ	และรำยได้จำกกำรให้บริกำร
	 	 		/2		ข้อมูลทำงกำรเงินรวมส�ำหรับปี	2558	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2558	ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบ
	 	 						ในงบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2559	จัดท�ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ	
	 										โดยไม่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
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(1) ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า 

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE SECRETION FILTRATE  

     MOISTURE FACIAL CREAM

	 -	NAMU LIFESNAILWHITE SYN-AKE MIST

	 -	SNAILWHITE MASK SHOT

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE CONCENTRATE 
     FACIAL  CREAM

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE MIRACLE

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE ROYAL JELLY 
             FACIAL CREAM

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE DAY CREAM

	 - NAMU LIFE SNAILWHITE OVERNIGHT 
    FIRMING MASK

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE 7 DAYS 
     MASK SHEETS

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE GOLD 
     FACIAL CREAM

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(2) ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวกาย 

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE BODY BOOSTER

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE BODY BOOSTER 
     SPF30/PA+++

(3) ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดผิวหน้า 

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE CLEANSING

	 -	NAMU LIFE  SNAILWHITE WHIPP SOAP

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE ESSENTIAL TONER

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE NAMU 
        FACIAL JELLY WASH

(4) ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดผิวกาย

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE CREME BODY WASH

(5) ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด 

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE SUNSCREEN

	 -	NAMU LIFE SNAILWHITE SUNSCREEN CC

(6) ชุดของขวัญ 

ธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ารุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ำรุงผิวภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ	 “NAMU LIFE”	 โดยมีชื่อกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ว่ำ	“SNAILWHITE”	ภำยใต้กลุม่ผลติภณัฑ์		6	กลุม่ย่อย	โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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	 เป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทฯ	เริ่ม
จัดจ�ำหน่ำยในไตรมำส	1	ปี	2556	ซึ่งเป็น
ผลิตภณัฑ์บุกเบิกในประเทศไทยทีม่ส่ีวนผสม
จำกสำรสกัดของเมือกหอยทำก	 ถูกผลิต
ภำยใต้แนวคิดท่ีอยำกให้คนไทยมีครีม
บ�ำรุงผิวหน้ำที่ดี	 เหมำะสมกับสภำพผิว
และสภำพภูมิอำกำศของประเทศที่มี
ควำมร้อนชื้นอยู่ตลอดเวลำ	 โดยเป็น
ครีมทำหน้ำที่มีส่วนผสมจำกสำรสกัดจำก
เมอืกหอยทำกเข้มข้น	เข้ำบ�ำรุงผวิอย่ำงล�ำ้ลกึ	
ช่วยในกำรบ�ำรุงและฟื้นฟูผิว	ลดริ้วรอย	
รอยด�ำ	รอยแผลเป็น	ช่วยในกำรยกกระชับ 
ผิวหน้ำ	ผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อ	รักษำอำกำร
อักเสบของผิว	 กระตุ้นกำรสร้ำงเซลล์ใหม่	
ช่วยลดเลือนริว้รอย	 ป้องกนักำรเกดิแผลเป็น	
ลดรอยแผลจำกสิว	 ปรับสภำพผิวให้นุ่ม

 เริม่จดัจ�ำหน่ำยในไตรมำสที	่1	 ปี	2557	
ภำยใต้แนวคดิทีอ่ยำกสร้ำงสรรค์ให้เอสเซนต์
ไม่เป็นเพยีงแค่เอสเซนต์ธรรมดำ	 แต่ได้เพ่ิม
นวัตกรรมให้อยู ่ในรูปแบบสเปรย์เพื่อให้
ผู้บริโภคใช้งำนสะดวกยิ่งขึ้น	นอกจำกนี้	
บริษัทฯ	 ได้เลือกใช้หัวสเปรย์นำโนจำก
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ซึ่งถูกออกแบบ	
และพฒันำเพือ่ส่งเสรมิกำรใช้งำนให้ดยีิง่ขึน้	
ด ้วยน วัตกรรมของหั วส เปรย ์ นำ โน	
ท�ำให ้ละอองสเปรย์เอสเซนต์ละเอียด	
สำมำรถซึมเข้ำสู่ผิวหน้ำได้ดีและสำมำรถ
ใช้ระหว่ำงวัน	หรือหลังแต่งหน้ำได้โดยไม่
ท�ำให้เครื่องส�ำอำงหลุดลอกแต่จะช่วยให้
เครือ่งส�ำอำงตดิทนนำน	 และบ�ำรงุอย่ำงทัว่ถงึ
ตลอดวันโดยใช้เ พ่ือบ�ำรุงผิวหน้ำให ้มี
ควำมเนียนนุ ่มชุ ่มชื่น	 อิ่มน�้ำ	 ผิวแลดู
สุขภำพดี	เหมำะส�ำหรบัผวิทีแ่พ้ง่ำยเนือ่งจำก 
ไม่ใส่น�้ำหอมและวัตถุกันเสีย	100%	โดยมี
ส่วนผสมที่ส�ำคัญถึง	3	ชนิด	ประกอบด้วย	
Alpha-Arbutin	(อลัฟ่ำ-อลับตูนิ)	มส่ีวนช่วย
ท�ำให้ผิวขำวกระจ่ำงใส	Syn-Ake	 ช่วยให้
ผิวพรรณกระชับ	และ	Snail	Secretion	
Filtrate	 (สำรสกัดจำกเมือกหอยทำก)	
ช่วยท�ำให้ผิวเนียนนุ่มและลดรูขุมขน

NAMU LIFE 
SNAILWHITE 
SECREATION  FILTRATE
MOISTURE FACIAL CREAM

NAMU LIFE SNAILWHITE 
 SYN-AKE MIST

เนยีนเรยีบ	ใช้ได้กบัริว้รอยลกึและริว้รอยตืน้	
ช่วยควบคุมควำมมัน	ลดกำรก่อตัวของสิว	
ท�ำให้ผิวหนังเต่งตึง			มีควำมยืดหยุ ่น	
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรสร้ำงคอลลำเจน	
และอีลำสตนิให้ท�ำงำนดีขึน้	 กกัเกบ็น�ำ้ในผวิ	
ให้ผวิดอ่ิูมน�ำ้	ขำวสว่ำงกระจ่ำงใส	สขุภำพดี	
นอกจำกนี้	NAMU LIFE SNAILWHITE 
FACIAL CREAM	ถูกบรรจุในขวดบรรจภุณัฑ์
จำกประเทศเกำหลีซึง่ม	ีนวตักรรมระบบป๊ัม
สูญญำกำศท่ีท�ำให้ผู ้ใช้สะดวกต่อกำรใช้
งำน	สำมำรถก�ำหนดปรมิำณ	กำรใช้แต่ละครัง้
ที่เพียงพอต่อควำมต้องกำร	 และสำมำรถ
ใช้ได้จนหยดสุดท้ำย	และที่ส�ำคัญ	ช่วยให้
ผู ้ใช้ไม่ต้องสัมผัสกับเนื้อครีมในกระปุก
โดยตรง	ช่วยลดโอกำสปนเป้ือนจำกเชือ้โรค
ภำยนอกกบัเนือ้ครมีและลดกำรใช้สำรกนัเสีย
ในผลิตภัณฑ์
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 เป็นผลติภณัฑ์แผ่นมำส์กบ�ำรงุผวิหน้ำ	
ซึ่งเริ่มจัดจ�ำหน่ำยในไตรมำสที่	1	ปี	2557	
โดยแผ่นมำส์กได้ถูกผลิตอย่ำงพิถีพิถัน
ด้วยกำรทอเส้นด้ำยหน้ำกำกใต้น�ำ้ซึง่ช่วยให้		
เจลบ�ำรุงจับตัวในเส้นด้ำยได้ดียิ่งขึ้น	และ
ถูกหุ้มอยู่ในทุกๆอณู	 ท�ำให้สำมำรถซึมซับ
เข้ำสู่ผวิหน้ำได้อย่ำงรวดเร็ว	 โดยใช้ส่วนผสม
ของสำรสกัด	และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภำพ	
เหมำะส�ำหรับผู ้บริ โภคที่มี เวลำบ�ำรุง 
ผิวหน้ำน้อย	 เพรำะผลิตภณัฑ์สำมำรถฟ้ืนฟูผวิ 
ให้อ่อนเยำว์	 ยกกระชับแลดูกระจ่ำงใส	
ด้วยสำรสกดัจำกเมือกหอยทำกและเซรำมำยด์
เข้มข้นจำกประเทศเกำหล	ี พร้อมด้วยสำรสกดั
อัลฟ่ำ-อัลบูติน	ท่ีสำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์	
กำรบ�ำรุงและฟื้นฟูผิวอย่ำงล�้ำลึก	 ท�ำให้
โครงสร้ำงผิวแข็งแรง	ขำว	กระจ่ำงใส	
ลดเลือนริ้วรอยและจุดด่ำงด�ำ	 ปรับผิวให้
เรียบเนียนชุ่มชื้นอย่ำงรวดเร็ว	

 เร่ิมจดัจ�ำหน่ำยในไตรมำสที	่1	ปี	2558	
ที่บริษทัฯ	 ออกแบบเพือ่เสรมิสร้ำงผวิพรรณ
ให้มีควำมแขง็แรงจำกภำยใน	 และเน้นกลุม่	
ผู ้บริโภคท่ีต้องกำรกำรบ�ำรุงเป็นพิเศษ	
โดยเฉพำะผู ้บริโภคที่อยู ่ในพื้นที่ที่มีภูมิ
อำกำศหนำวเย็น	โดยบริษัทฯ	ได้รับแรง
บันดำลใจจำกคุณสมบัติพิเศษของทองค�ำ
ซึ่งสำมำรถช่วยให้เซลล์ผิว	 มคีวำมแขง็แรง 
ท�ำให้ผิวหน้ำเต่งตึง	 อีกทั้งยังได้สำรสกัด
นำนำชนิดที่อุดมไปด้วยคุณค่ำที่ท�ำให้ผิว
เนียนนุ่ม		ช่วยฟื้นบ�ำรุงผิว	ให้กระชับและ
สดใส	รูขุมขน	เนียนขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้	
และมีเน้ือสัมผัสบำงเบำ	 นอกจำกนี	้
NAMU LIFE SNAILWHITE  CON-

CENTRATE FACIAL  CREAM  ได้ถูก
บรรจใุนขวดบรรจภัุณฑ์จำกประเทศเกำหล	ี
ซึง่มนีวัตกรรม	ระบบป๊ัมสญูญำกำศทีท่�ำให้
ผู้ใช้สะดวกต่อกำรใช้งำน	สำมำรถก�ำหนด
ปริมำณกำรใช้แต่ละครั้งที่ เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร	 และสำมำรถใช้ได้จน 
หยดสดุท้ำย	 และที่ส�ำคัญท�ำให้ผู้ใช้ไม่ต้อง
สัมผัสกับเนื้อครีมในกระปุกโดยตรงช่วย
ลดโอกำสปนเปื้อนจำกเชื้อโรคภำยนอก
กับเนื้อครีมและลดกำรใช้สำรกันเสียใน
ผลิตภัณฑ์

 เริ่มจัดจ�ำหน่ำยในไตรมำส	2	ปี	2559	
ให้ควำมรูส้กึแตกต่ำง	ด้วยเนือ้เซรัม่ทีบ่ำงเบำ
และซึมซำบสูผ่วิได้อย่ำงรวดเรว็ไม่เหนอะหนะ	
สำมำรถซึมลึกเข้ำสู่ผิวชั้นในได้อย่ำงล�้ำลึก	
ภำยใต้แนวคิด	“เปลี่ยนผิวเสียเป็นผิวสวย”	
ที่จะช่วยบ�ำรุงผิวที่ร ่วงโรยแบบเข้มข้น	
พร้อมชำร์ตพลงัให้ผวิในขณะหลบัด้วยสำรสกดั
จำกธรรมชำตอินัทรงคณุค่ำสตูรเฉพำะของ	
บรษิทัฯ	ทัง้	อลัฟ่ำ-อลับูตนิ	(Alpha-Arbutin)	
กิ๊กกำไวท ์	(สำรสกัดจำกพืช	7	ชนิด)	
แกทูรไลน์เอก็ซ์เพรส	ไลโปเบลเล	ซอยย่ำห์
ไกลโคล์	พอร์อเวย์	ผสำนสำรสกัดจำก
เมือกหอยทำกท่ีเข้มข้น	ท่ีจะช่วยบ�ำรงุผวิให้
ขำวกระจ่ำงใส	เต่งตึง	ผิวเรียบเนียนข้ึน
ตั้งแต่ครัง้แรกทีใ่ช้	เมือ่ใช้เป็นประจ�ำจะช่วย
ลดควำมหย่อนคล้อยของผิว	กระชับรขุูมขน	
และช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น	ผลัดเซลล์ผิวที่
หมองคล�้ำให้กลับมำแลดูขำวกระจ่ำงใส
เรียบเนียนอย่ำงเป็นธรรมชำต	ิให้ตืน่รบัวนัใหม่
พร้อมผวิสุขภำพด	ีแลดอู่อนเยำว์ขึน้ในทุกๆวนั	

SNAILWHITE   MASK SHOT NAMU LIFE SNAILWHITE 
CONCENTRATE FACIAL CREAM

NAMU LIFE SNAILWHITE 
MIRACLE
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	 เริม่จัดจ�ำหน่ำยในไตรมำส	3	ปี	2559	
เพื่อเน้นขำยลูกค้ำชำวจีนในประเทศจีน	
และตำมแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย	
ที่มีนัดท่องเท่ียวชำวจีนสญัจรอย่ำงหนำแน่น	
โดยมแีนวคดิมำจำกคณุสมบตัขิองนมผึง้	ซึง่มี
ลกัษณะเป็นวุน้สีขำว	ท่ีกลำยเป็นสเีหลอืงอ่อน
ในเวลำต่อมำ	เพื่อเป็นอำหำรส�ำหรับเลี้ยง
ตวัอ่อนของผ้ึงในสำมวนัแรกของกำรเจริญเติบโต	
และเป็นอำหำรส�ำหรับรำชินีผึ้งตลอดชีวิต	
ซึ่งโดยปกติรำชินีผึ้งมีอำยุที่ยืนยำวกว่ำผึ้ง
ปกต	ิจำกกำรศึกษำพบว่ำนมผึ้งมีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรและให้พลงังำนมำก	ช่วยใน
เรือ่งกำรเผำผลำญ	และเพิ่มควำมแข็งแรง	
มีชีวิตชีวำมำกขึ้น	ลดควำมอ่อนล้ำ	และ

ลดร้ิวรอยก่อนวยัได้เป็นอย่ำงดี	ประมำณ	50%	
ของน�้ำนมผ้ึงคือโปรตีนในรูปแบบของกรด			
อะมโิน	ซึง่ม	ี8	ชนิด	ทีจ่�ำเป็น	นอกจำกนัน้
NAMU LIFE  SNAILWHITE ROYAL 

JELLY FACIAL CREAM ยังถูกเสริม
ประสิทธิภำพด้วยสำรสกัดจำกธรรมชำต	ิ
อีกหลำยชนดิ	อำท	ิไฮยำ	โอลโิก	(ไฮยำลรูอนคิ	
แอซิด)	มีขนำดเล็กกว่ำกรดไฮยำลูรอนิค
ทั่วไปถึง	150	เท่ำ	สำมำรถซึมลงสู่ชั้นผิวได้
อย่ำงล�ำ้ลกึ	ช่วยกกัเกบ็ควำมชุม่ชืน้ในชัน้ผวิ		
สำรสกัดจำกขิง	ช่วยลดอำกำรระคำยเคือง
ของผิวและกระตุ้นกำรไหลเวียนของโลหิต	
สำรสกดัดอกลำเวนเดอร์	ลดเลอืนริว้รอยร่องลึก	
สำรสกัดโสมเกำหลี	เพิ่มควำมกระจ่ำงใส

และปกป้องผวิจำกรงัสยูีว	ีสำรสกดัต้นบซิำโบโร	
ลดกำรแสบร้อนจำกกำรเผชิญแสงแดด	
สำรสกดัใบบัวบก	มคีณุสมบติัฆ่ำเชือ้แบคทเีรยี			
สำเหตุหลักของกำรเกิดสิวอักเสบ	ท�ำให	้ 
NAMU LIFE  SNAILWHITE ROYAL 

JELLY FACIAL CREAM	เป็นอกีหนึง่ทำงเลอืก
ในกำรดแูลผิว	ปกป้องผิวจำกกำรท�ำลำย
ด้วยแสงแดด	มลภำวะเป็นพิษและควำมเครยีด	
ช่วยเติมเต็ม	ควำมชุ ่มชื่นที่สูญเสียไป	
พร้อมด้วยคุณสมบัติในกำรช่วยลดริ้วรอย
ฟื้นฟูบ�ำรุงผิวให้รู ้สึกกระชับแลดูอ่อนวัย		
ในทุกสภำพผิว	

NAMU LIFE 
SNAILWHITE 
ROYAL JELLY 
FACIAL CREAM
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	 เป็นผลิตภัณฑ์สำมำรถฟ้ืนบ�ำรุง	ปกป้อง	
ผวิในหนึง่เดยีว	เพรำะนอกจำกจะมคุีณสมบตั	ิ
ที่ช่วยให้ผิวเรียบเนียน	แลดูกระจ่ำงใสแล้ว	
ยังสำมำรถปกป้องผวิจำกรังสยูีวี	และแสงสฟ้ีำ	
ซึ่งเป็นสิ่งที่สำมำรถท�ำร้ำยผิวได้โดยตรง	
เริ่มจัดจ�ำหน่ำยในไตรมำส	1	ปี	2560	
ด้วยควำมเชือ่ท่ีว่ำกำรบ�ำรุงผวิเพยีงอย่ำงเดยีว	
ไม่เพียงพอ	เพรำะผิวต้องกำรผลิตภัณฑ์ที่
สำมำรถปกป้องผิวจำกมลภำวะภำยนอก	
และด้วยกำรผสมผสำนสำรสกัดธรรมชำติ
อันทรงคุณค ่ำจำกสำรสกัดนำนำชนิด	
รวมทั้งสำรสกัดหลักอย่ำงเมือกหอยทำก	
และสำรสกดัดอกรำชำวดสีม่ีวง	(Soliberine)	
ทีท่�ำหน้ำท่ีต่อต้ำนอนมุลูอิสระ	ปกป้องผวิจำก
กำรท�ำร้ำยของแสงแดด	รงัสคีวำมร้อน	และ	
แสงสีฟ้ำ	กระตุน้กระบวนกำรล้ำงพษิของเซลล์		
และช่วยปรบัสมดลุระดบัภมูคุ้ิมกนัให้กบัผวิ	
ผลิตภณัฑ์	NAMU LIFE SNAILWHITE 
DAY CREAM จงึสำมำรถป้องกันผิวจำก
รังสียูวี	รวมถงึแสงสฟ้ีำท่ีมำจำกหน้ำจอ
โทรทัศน์	คอมพิวเตอร์	โทรศัพท์มือถือ	
อนัเป็นสำเหตหุลักของร้ิวรอยก่อนวัย	จุดด่ำงด�ำ	
และควำมหมองคล�ำ้ได้เป็นอย่ำงด	ีช่วยท�ำให้
ผิวของผู ้ใช้กลับมำแข็งแรงดูเรียบเนียน	
กระจ่ำงใส	นำนตลอดวัน	

 เป็นครีมมำส์กบ�ำรุงผิวหน้ำส�ำหรับใช้
ในเวลำกลำงคนื	ซึง่เริม่จ�ำหน่ำย	ในไตรมำส	2 
ปี	2560	เน้นขำยลกูค้ำชำวจนี	โดยประกอบ
ด้วยสำรสกดัจำกธรรมชำตเิข้มข้น	 ทีต่รงเข้ำ
แก้ไขปัญหำควำมหย่อนคล้อยและขำดควำม
ตึงกระชับของผิวหน้ำ	 ช่วยปรับสมดุลของ
ระบบกำรสร้ำงคอลลำเจน	 ท�ำให้ผิวฝ่อ
กลับคืนควำมเต่งตึง	 ยกกระชับผิวที่
หย่อนคล้อยด้วยสำรสกัด	Actosome	In-
oceramide	ที่ช่วยกำรเสริมเกรำะป้องกัน
และกักเก็บควำมชุ่มชืน้ในชัน้ผวิ	ผวิไม่แห้งกร้ำน	
และสำร	Niacinamide	ทีช่่วยปรบัโทนสผีวิ	
ลดเลอืนจดุด่ำงด�ำ	และต่อต้ำนอนุมลูอสิระ	

NAMU LIFE SNAILWHITE 
DAY CREAM

NAMU LIFE SNAILWHITE 
OVERNIGHT FIRMING MASK

NAMU LIFE SNAILWHITE DAY CREAM 
ได้ถูกบรรจุในขวดบรรจุภัณฑ์จำกประเทศ
เกำหลีซ่ึงมีนวัตกรรมระบบปั๊มสูญญำกำศ			
ที่ท�ำให้ผู้ใช้สะดวกต่อกำรใช้งำน	 สำมำรถ
ก�ำหนดปริมำณกำรใช้แต่ละครั้งที่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำร	และสำมำรถใช้ได้จน	
หยดสุดท้ำย	และที่ส�ำคัญท�ำให้ผู้ใช้ไม่ต้อง
สมัผสักบัเนือ้ครมีในกระปกุโดยตรง	 ช่วยลด
โอกำสปนเปื้อนจำกเชื้อโรคภำยนอกกับ
เนือ้ครมีและลดกำรใช้สำรกันเสยีในผลติภณัฑ์	

	 โดยในไตรมำส	3	ปี	2560	บริษัทฯ	

ได้เริ่มผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ  ์
NAMU LIFE SNAILWHITE DAY CREAM 

ในขนำด	7	มล.	(Sachet)	โดยเร่ิมจดัจ�ำหน่ำย
ทีแ่รกใน	7-11	ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่ำงดี
และมีแผนที่จะจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำขนำด	
Sachet	ในร้ำนสะดวกซื้ออื่นๆ	ซ่ึงเป็น
ช่องทำงท่ีมีกำรเติบโตของจ�ำนวนสำขำสูง	
รวมถึงร ้ ำนค ้ำแบบดัง้เดมิ	 (Traditional	
Trade)	 ในอนำคต	 นอกจำกนี	้ ในอนำคต
บรษิทัฯ	 ยงัมแีผนทีจ่ะผลติและจดัจ�ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์	อื่นๆในขนำด	Sachet	อีกด้วย
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	 	 เป็นผลิตภัณฑ์มำส์กบ�ำรุงผิวหน้ำ	
ซึ่งเริ่มจัดจ�ำหน่ำยในไตรมำสที่	2	ปี	2560	
เพือ่เน้นขำยลกูค้ำชำวจนี	 ทีผ่สำนสำรสกดั
สตูรพเิศษจำกต้นตะบองเพชรจำกประเทศ
แมก็ซิโก	 ช่วยฟ้ืนคนืควำมชุ่มช้ืนสูผ่วิได้อย่ำง
ล�้ำลึก	ด้วยนวัตกรรม	Nano	Technology	
ที่ช่วยเพ่ิมน�ำ้สูผ่วิ	 ให้ผวิแลดเูอิบอ่ิม	 อ่อนเยำว์
อย่ำงเป็นธรรมชำติ	 ช่วยลดเลือนริ้วรอย
ก่อนวัย	

 เป็นครมีบ�ำรงุผิวหน้ำซึง่เริม่จดัจ�ำหน่ำย	
ในไตรมำส	2	ปี	2560	ที่มีคุณสมบัติช่วย
ย้อนวัยผิว	เพื่อผิวอ่อนเยำว์และสุขภำพดี	
ด้วยสำรสกัดเมือกหอยทำกสำยพันธุ์	Helix	
ผสำน	Micro-alga	สำรสกัด	จำกสำหร่ำย
สีแดง	ที่อยู่ในรูปโครงข่ำยโพลีเมอร์	ช่วย
พยุงผิวให้ตึงกระชับ	ริ้วรอยแลดูจำงลง	
พร้อม	Ceramosides	Hp	สำรสกัดจำก
เมล็ดข้ำวสำลี	ที่ช่วยกระตุ้นกระบวนกำร
เติมน�้ำให ้ผิว	ท�ำให ้ผิวชุ ่มชื้น	ดูอิ่มฟู	
และกระจ่ำงใสเหมือนเด็กแรกสำว	

NAMU LIFE SNAILWHITE  
7 DAYS MASK SHEETS

NAMU LIFE SNAILWHITE 
GOLD FACIAL CREAM

	 เป็นผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวกำย	ซึ่งเริ่มจัด
จ�ำหน่ำยในไตรมำสที	่2	ปี	2560	โดยเป็นสตูร
ผสมสำรป้องกันแสงแดด	ด ้วยสำรสกัด
เมือกหอยทำก	ผสำนแอสตำแซนธิน	
ทีช่่วยกระตุน้กำรสร้ำง	คอลลำเจนในช้ันผิว	
และเซรำมำยด์ที่ช่วยเติมพลังควำมชุม่ชืน้	
ท�ำให้ผิวกำยเนียนนุ ่มน่ำสัมผัส	พร้อม
คุณสมบติัในกำรปกป้องผิวจำกรังสี	UVA	
และ	UVB	ด้วยค่ำ	SPF	30/PA+++	ช่วย	
ฟื ้นบ�ำรุงผิวกำยที่แห้งเสียจำกแสงแดด	
ให้กลบัมำมสีขุภำพดี	ชุม่ชืน้	แลดูกระจ่ำงใส	
อย่ำงเป็นธรรมชำติ	

NAMU LIFE SNAILWHITE 
BODY BOOSTER SPF30/PA+++
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	 เป็นผลิตภัณฑ์ครีมบ�ำรุงผิวกำยสูตร
เฉพำะของบริษัทฯ	 ซึ่งเริ่มจัดจ�ำหน่ำยใน
ไตรมำสที	่3	ปี	2557	ภำยใต้แนวคดิทีอ่ยำกให้
คนไทยมผีลติภัณฑ์บ�ำรงุผิวกำย	ทีส่ำมำรถ 
ท�ำให้ผวิสขุภำพดีเพิม่ควำมมัน่ใจให้กบัผูใ้ช้	
เหมำะกับสภำพอำกำศของประเทศไทย 
ที่ร ้อนชื้น	 โดยน�ำเอำส่วนผสมสำรสกัด	
“แอสตำแซนธนิ”	ทีม่ปีระสิทธภิำพ	ในกำรต้ำน
อนมุลูอิสระ	 ซึง่ผลิตภณัฑ์มคีณุสมบตัโิดดเด่น	
7	 ประกำร	 คือ	 (1)	 ปรับผิวกำยให้เรียบ
เนียนนุ ่ม	 ขำวกระจ่ำงใสแบบมีออร่ำ 
(2)	ช่วยลดเรอืนริว้รอย	ท�ำให้ผวิกำยเต่งตงึ	
กระชับ	(3)	ช่วยรักษำควำมชุ่มชื้น	และน�้ำ
ในผิวส�ำหรับผิวแห้ง	(4)	ฟื้นฟูผิวที่คล�้ำเสีย	
จำกแสงแดด	ฝุน่ควนั	และมลภำวะในชัน้ผวิ	
(5)	เพิม่ประสทิธิภำพ	ในกำรสร้ำงคอลลำเจน
และอีลำสติน	 (6)	 ช่วยท�ำให้ผิวชุ่มน�้ำ	
ชะลอควำมแก่ของผิว	และ	(7)	ลดริ้วรอย
ก่อนวัยและต่อต้ำนอนุมูลอิสระ	 นอกจำก
นี้	NAMU LIFE SNAILWHITE   BODY  

BOOSTER			ถูกบรรจุในขวดบรรจุภัณฑ์
จำกประเทศเกำหล	ีซ่ึงม	ีนวตักรรมระบบป๊ัม
สูญญำกำศที่ท�ำให้	 ผู้ใช้สะดวกต่อกำรใช้
งำน	สำมำรถก�ำหนด	ปรมิำณกำรใช้แต่ละครัง้
ที่เพียงพอต่อควำมต้องกำร	 และสำมำรถ
ใช้ได้จนหยดสุดท้ำย	 และที่ส�ำคัญท�ำให้
ผู ้ใช้ไม่ต้องสัมผัสกับเนื้อครีมในกระปุก
โดยตรงช่วยลดโอกำสปนเป้ือนจำกเชือ้โรค
ภำยนอกกับเนื้อครีมและลดกำรใช้สำรกัน
เสียในผลิตภัณฑ์

NAMU LIFE 
SNAILWHITE 
BODY BOOSTER



48

B
U

S
IN

E
S

S

		 เริม่จดัจ�ำหน่ำยในไตรมำสที	่2	ปี	2558	
โดยได้รับแรงบันดำลใจจำกกำรน�ำข้อดี
ของคลนีซิง่สตูรน�ำ้และสูตรน�ำ้มันมำใช้	 โดย
ผลิตภัณฑ์ถูกคิดค้นด้วยกำรน�ำเทคโนโลย	ี
Quick-Cleansing	Technology	(Oil-free)	
ที่มีคุณสมบัติที่สำมำรถล้ำงหน้ำได้อย่ำง
สะอำดหมดจดทั้งเคร่ืองส�ำอำงและครำบ
สกปรกได้ในขั้นตอนเดียว	 ไร้สำรตกค้ำง	
บนใบหน้ำ	ซึง่เป็นทีม่ำของสวิอดุตัน	อกีทัง้
ยังปรำศจำกแอลกอฮอล์ที่ท�ำให้หน้ำแห้ง
และแพ้ง่ำย	 ด้วยส่วนผสมจำกสำรสกัด
จำกเมือกหอยทำก	 ประกอบกับ	 Elastin,	
Collagen,	 Glycoaminoglycan,	 Vita-
min,	Alatonin,	และ	Glycolic	Acid	ทีจ่ะช่วย
ให้ผิวหน้ำถูกฟื ้นฟูไปพร้อมกันภำยใน
ขั้นตอนกำรช�ำระล้ำง	 นอกจำกนี้ยังถูก
บรรจุในบรรจุภัณฑ์พิเศษที่น�ำเข้ำจำก
เกำหลด้ีวย	หวักดทีส่ำมำรถกนักำรซึมของน�ำ้	
จึงท�ำให้ผลิตภัณฑ์สะดวกแก่กำรวำงไว้ใน
ห้องน�้ำและกำรพกพำ

	 เป็นผลติภณัฑ์สบู่ก้อนในบรรจภุณัฑ์
ตำข ่ำยวิปโฟมคุณภำพสูงใช ้ส�ำหรับ
ท�ำควำมสะอำดผิวหน้ำ	ซึง่เริม่จดัจ�ำหน่ำย 
เมือ่ไตรมำสที	่3	ปี	2559	ภำยใต้แนวคดิทีใ่ห้		
ผู ้ใช้ได้เข้ำถึงประสบกำรณ์ใหม่ของสบู่
บ�ำรุงผวิหน้ำ	โดยผลิตภณัฑ์ได้ถกูออกแบบ
ด้วยนวัตกรรมสบู ่ล ้ำงหน้ำแบบก้อนท่ี
บรรจุในถุงตำข่ำยซ่ึงผู ้บริโภคสำมำรถ
สร้ำงโฟมได้เพียงแค่หยดน�้ำลงไปที่สบู ่	
แล้วท�ำกำรถูเบำๆ	บนสบู่พร้อมถุงตำข่ำย
บนฝ่ำมอืทัง้สองข้ำงจนกลำยเป็นเนือ้วปิโฟม	
ไม่จ�ำเป ็นต้องบีบโฟมออกจำกหลอด
บรรจุภัณฑ์แล้วท�ำกำรตีเพ่ือให้ได้โฟม
เหมอืนผลติภัณฑ์ทัว่ไป	 โดยตวัสบูม่ส่ีวนผสม
ของสำรสกดัจำกเมอืกหอยทำก	และสำรสกดั
จำกธรรมชำติอื่นๆ	 เช่น	 สำรสกัดจำก
ใบของต้นแบร์เบอรรี่	 ไฮยำลูโรนิค	 เอซิด	
และสำรสกัดจำกพืช	3	ชนิด	ได้แก่	ดอก
โคกกระออม	น�้ำมันอิเซ่ียม	และน�้ำมัน
ดอกทำนตะวนั	ทีจ่ะช่วยฟ้ืนฟใูห้ผวิสขุภำพด	ี
ขำวกระจ่ำงใสเนียนนุ่มชุ่มชื่น	 อ่อนเยำว์	
และลดแบคทเีรยี	นอกจำกนี	้ซองบรรจุภณัฑ์
ยังมีคุณภำพสูงและแตกต่ำงซ่ึงออกแบบ
ให้เป็นถุง	 Ziplock	 สำมำรถเปิดปิดได้
อย่ำงง่ำยดำย

NAMU LIFE SNAILWHITE 
CLEANSING

NAMU LIFE SNAILWHITE 
WHIPP SOAP



49

  เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้กำร
ท�ำควำมสะอำดผิวหน้ำ	 สำมำรถขจัด 
สิ่งสกปรกและมลภำวะที่ตกค้ำงบนผิวได้
มำกขึ้น	 โดยผลิตภัณฑ์	 NAMU LIFE 

SNAILWHITE TONER	 ถูกแบ่งออก
เป็น	2	สูตร	ได้แก่	สูตร	Hydrating	และ
สูตร	 Oil	 Control	 เริ่มจัดจ�ำหน่ำยใน
ไตรมำสที่	1	 ปี	2560	 เพื่อเน้นขำยลูกค้ำ
ชำวจนีในประเทศจนี	 และตำมแหล่งท่องเท่ียว
ในประเทศไทยท่ีมีนักท่องเที่ยวชำวจีน
สัญจรอย่ำงหนำแน่น	 โดยท้ังสองสูตร	
ได้ส่วนผสมหลักจำกสำรสกัดของน�้ำต้น 
ไผ่เกำหลี	มีคณุสมบติัในกำรท�ำควำมสะอำด
ล�้ำลกึอย่ำงอ่อนโยน	กระตุ้นกำรสร้ำงคอลลำเจน	
ปรับสภำพผิวให้เต่งตึง	 ลดริ้วรอยแห่งวัย	
ให้ผิวแลดูมีสุขภำพดี		นอกจำกนั้น	สูตร	
Hydrating	 ยังมีส่วนผสมหลักจำกล�ำต้น
และดอกไธม์	ช่วยต้ำนอนมุลูอิสระ	แบคทเีรีย	
ลดอำกำรระคำยเคือง	และให้ควำมชุ่มชื้น
แก่ผิว	 ท�ำให้ผิวของผู้ใช้เรียบเนียน	 พร้อม
ล็อคควำมชุ่มชื้นยำวนำนให้กับเซลล์ผิว	
ปกป้องผิวจำกมลภำวะตลอดวัน	และสูตร	
Oil	Control	 ที่ได้ส่วนผสมหลักจำกล�ำต้น
และดอกอีพิโลเบียม	เป็นสำรสกัดที่ท�ำงำน
โดยยับยั้งกำรสร้ำงเอนไซม์	ที่ไปกระตุ้นให้
ต่อมไขมันท�ำงำนผิดปกติ	 ท�ำให้สำมำรถ
ช่วยขจัดครำบมันส่วนเกนิของผวิ	 คืนควำม
ชุ่มชื้นหลังจำกกำรล้ำงหน้ำ	ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ในปัจจุบัน

	 เป็นผลิตภณัฑ์เจลลีล้่ำงหน้ำสูตรอ่อนโยน	
ที่ถูกเปิดตัวในไตรมำสที่	 1	 ของปี	 2560	
เพ่ือเน้นขำยลูกค้ำชำวจีนในประเทศจีน	
และตำมแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย
ทีม่นีกัท่องเทีย่วชำวจนีสญัจรอย่ำงหนำแน่น	
โดยมสีำรสกดัหลัก	 มำจำกต้นตะบองเพชร	
สำมำรถช่วยเติมควำมชุ ่มชื้นให้กับผิว	
ลดอำกำรแสบผิว	 รอยแดง	 ปกป้องกำร
สูญเสียน�้ำในชั้นผิว	 ท�ำให้ผิวดูกระชับ	
เผยผิวหน้ำแลดกูระจ่ำงใส	ให้สัมผสัผวิหน้ำ
เนียนนุ่ม	ชุ่มชื้นหลังกำรล้ำงหน้ำ	ให้กำร
ล้ำงหน้ำไม่ใช่เพียงแค่กำรท�ำควำมสะอำด	
แต ่ เป ็นกำรบ�ำรุงและฟื ้นฟูผิวหน ้ำใน
ข้ันตอนเดียว	นอกจำกนัน้	ยงัมสีำรสกดัอืน่ๆ	
ที่ส�ำคัญ	 อำทิ	UNRIPE	GREEN	APPLE	
EXTRACT	 หรอืสำรสกดัจำกผลแอปเป้ิลสเีขยีว	
ช่วยลดขนำดรูขุมขน	 ควบคุมควำมมัน
ส่วนเกนิ	และ	CENTELLA	EXTRACT	ซ่ึงได้แก่	
สำรสกดัใบบวับก	ทีช่่วยยบัยัง้เช้ือแบคทีเรยี	
ต้นเหตุของสิวอักเสบ	 สมำนผิวให้รอยสิว
หำยเร็วขึ้น	 ลดเลือนจุดด่ำงด�ำ	 ท�ำให้	
NAMU LIFE SNAILWHITE 

NAMU FACIAL JELLY WASH 

ตอบโจทย์กำรช�ำระล้ำงสิ่งสกปรกและ
ควำมมันส่วนเกินได้เป็นอย่ำงดี	 โดยไม่ทิ้ง
สิ่งตกค้ำง	พร้อมมอบกำรฟื้นบ�ำรุงผิวหน้ำ
ด้วยสำรสกดันำนำชนดิ	ทีอ่ดุมไปด้วยอำหำร
และวิตำมินส�ำหรับผิวไปพร้อมกัน

NAMU LIFE SNAILWHITE 
ESSENTIAL TONER

NAMU LIFE SNAILWHITE 
NAMU FACIAL JELLY WASH
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 ผลติภณัฑ์ครมีอำบน�ำ้ภำยใต้	นวัตกรรม	
ที่ออกแบบให้เนื้อครีมอำบน�้ำมีลักษณะ
เหมอืนโลชัน่ทีม่คีณุสมบัติช่วยให้ผวินุม่ชุ่มช่ืน	
ผวิขำวกระจ่ำงใส	 พร้อมสำรแอนตีแ้บคทเีรยี	
ให้ผิวสวยสุขภำพดี	 เริ่มจัดจ�ำหน่ำยเมื่อ
ไตรมำสท่ี	4	ปี	2559	ด้วยสูตรทีห่ลำกหลำย	
ให้เลือกตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค	
โดยแต่ละสูตรน�ำเสนอ	 คุณประโยชน์ทำง
ด้ำนควำมงำมที่ต่ำงกัน	ทั้งหมด	3	สูตรคือ	

NAMU LIFE 
SNAILWHITE 
CRÈME BODY WASH

 (1) สูตรบ�ำรุ งผิวขำวกระจ ่ำงใส 
(Natural White)	ซึ่งมีส ่วนประกอบของ
มะนำวคำเวียร์	(Caviar	lime)	ที่ช่วยบ�ำรุง
ผิวหมองคล�้ำ	ให ้แลดูขำวกระจ ่ำงใส	
เปล่งประกำย	

 (2) สูตรเพิม่ควำมชุม่ชืน้ (Deep Moisture) 
ที่มีส่วนผสมของเบำบับ	(Baobab)	ช่วย
บ�ำรงุผวิให้คงควำมชุม่ชืน้	ยำวนำนเนยีนนุม่	
ไม่แข็งกร้ำน	และ	

 (3) สูตรลดเลอืนริว้รอย (Anti-Aging) 
ซึง่มีส่วนผสมของ	คำคำดพูลมั	(Kakadu	Plum)	
ที่อุดมด้วยสำรต่อต้ำนอนุมูลอิสระเข้มข้น
ช่วยบ�ำรุงให้ผิวแลดูอ่อนเยำว์	ชุ่มชื้น
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	 เป็นผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่เนื้อครีม
มีลักษณะเบำบำง	ไม่เหนียวเหนอะหนะ	
สำมำรถปกป้องผวิได้อย่ำงล�ำ้ลกึพร้อมบ�ำรงุ	
ผิวให ้ขำวกระจ ่ำงใสตลอดวัน	ซึ่งเ ร่ิม	
จดัจ�ำหน่ำยในไตรมำส	3	ปี	2558	ถกูออกแบบ	
ภำยใต้แนวคดิท่ีอยำกให้คนไทยมผีลติภณัฑ์	
ปกป้องผิวจำกแสงแดด	ที่สำมำรถอยู่ได้
คงทนและยำวนำนตลอดวัน	เพรำะควำมร้อนช้ืน	
ท�ำให้หน้ำมัน	และท�ำให้เครื่องส�ำอำงไม่ติด
ทนนำน	บริษัทฯ	จึงคิดค ้นผลิตภัณฑ์	
ซึ่งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ	
คนไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดี		ด้วย

	 เป็นผลติภัณฑ์ป้องกนัแสงแดดส�ำหรบั	
ผวิหน้ำ	ที่เริ่มจัดจ�ำหน่ำยในช่วงไตรมำส	2	
ปี	2560	โดยเป็นสูตรบำงเบำ	ปกป้อง
แสงแดดและรังสี	UVA/UVB	สูงถึง	50	เท่ำ	
ด้วยสูตร	CC	ครีม	ช่วยปรับผิวให้แลดู
กระจ่ำงใส	เรียบเนียนทันทีที่ทำ	สำมำรถ
ปกปิดรอยแดง	รอยด�ำ	และป้องกันไม่ให้
ผิวหมองระหว่ำงวัน	พร้อมเข้ำฟื้นบ�ำรุงผิว
อย่ำงล�้ำลึกด้วยเมือกหอยทำกสูตรเฉพำะ
ของบริษทัฯ	ผสำนสำรสกดัของดอกเอเดลไวส์
จำกเทือกเขำแอลป์	ช่วยฟื้นบ�ำรุงผิวและ	
ลดเลอืนจดุด่ำงด�ำ	พร้อมคงควำมอ่อนเยำว์
อย่ำงเป็นธรรมชำติ		

NAMU LIFE SNAILWHITE 
SUNSCREEN

NAMU LIFE SNAILWHITE 
SUNSCREEN CC

คุณสมบัติ 	กำรป ้องกัน	SPF50+	และ	
PA++++	ที่สำมำรถป้องกันและปกป้อง
ทัง้แสง	UVB	และ	UVA	ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	
จำกกำร	ผสมผสำนสำรกันแดดที่ ให ้
ประสิทธิภำพสูงสุด	ไม่ก่อให้เกดิอำกำรแพ้	
หรือสิวอุดตัน	นอกจำกนี้ยังมีส่วนผสมของ
ซิลิโคนโมเลกุลเล็ก	ซึ่งช่วยให้ครีมกันแดด
กระจำยกำรตกกระทบของแสงได ้ด	ี
ล้ำงออกง่ำย	และส่วนผสม	จำกดอกเอเดลไวส์
ที่ให้กำรปกป้องและฟื้นฟูในระดับ	DNA	
ของผิวจำกกำรโดนแสงแดดท�ำร้ำย
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	 บริษัทฯ	มีกำรจัดจ�ำหน่ำย	NAMU LIFE SNAILWHITE GIFT SET ที่เป็นชุดของขวัญประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์	NAMU LIFE SNAILWHITE 	ประเภทต่ำงๆ	ซึ่งเริ่มจัดจ�ำหน่ำย	ในไตรมำส	4	ปี	2557	ที่เป็น
ของขวัญสุดพิเศษเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่ำกำรบ�ำรุงจำกธรรมชำติ	 เพื่อตอบสนองผู้บริโภคโดยเป็นหนึ่งในทำง
เลือกในกำรมอบของขวัญ		ที่ไม่เพียงสวยงำมแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยควำมหมำยและคุณค่ำให้กับคนพิเศษที่หวังดี	
โดย	NAMU LIFE SNAILWHITE GIFT SET	จะมีกำรจัดจ�ำหน่ำยในช่วงฤดูกำลหรือเทศกำลต่ำงๆ	เช่น	
ฤดูร้อน	หรือเทศกำลปีใหม่	สงกรำนต์	และตรุษจีน	ผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยต่ำงๆ	ของบริษัทฯ	เช่น	
Watson	และ	Boots		นอกจำกนี้ยังใช้กระเป๋ำของ	Naraya	ซึ่งเป็นแบรนด์กระเป๋ำและสินค้ำแฟชั่นชื่อดังซึง่
เป็นท่ีนยิมในกลุม่ลกูค้ำชำวเอเชียในกำรจดัท�ำชดุของขวญั	NAMU LIFE SNAILWHITE	“NARAYA	SET”		ที่
ประกอบด้วยสินค้ำของ	NAMU LIFE SNAILWHITE	และกระเป๋ำเครื่องส�ำอำงของ	NARAYA	ซึ่ง
สำมำรถดึงดูดผู้บริโภครวมถึงนักท่องเที่ยวได้อย่ำงมำก

NAMU LIFE 
SNAILWHITE 
GIFT SET
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ปัจจัยความส�าเร็จ

1. การสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเคร่ืองหมายการค้าให้เป็น 
ที่จดจ�าของผู้บริโภค (Brand Awareness) 

	 ปัจจัยส�ำคญัท่ีบรษิทัฯ	มุง่เน้นในกำรสร้ำงเครือ่งหมำยกำรค้ำ
ให้เป็นที่จดจ�ำของผู้บริโภค	คือ	กำรสร้ำงเอกลักษณ์เฉพำะตัว	ซึ่ง
บรษิทัฯ	 ได้ทุ่มเทอย่ำงมำกในกำรสร้ำงควำมเป็นเอกลกัษณ์ภำยใต้	
แนวคิด	“Beauty is Healthy”	ที่แสดงถึงควำมสวยงำมอย่ำงเป็น
ธรรมชำติท่ีมคีวำมแตกต่ำงจำกผู้ผลติรำยอืน่	 และตรงกบัแนวโน้ม
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคในปัจจุบัน	

	 บริษัทฯ	ได้ออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์	ให้สอดคล้อง 
กับเอกลักษณ์ของบริษัทฯ	รวมทั้งท�ำกำรตลำดเพื่อสร้ำงกำรจดจ�ำ 
เครือ่งหมำยกำรค้ำของบรษิทัฯ	โดยบรษิทัฯ	ได้ใช้บคุคลทีม่ชีือ่เสยีง	
ระดบั	Superstar	ซึง่เป็นทีรู่จ้กัดีและมคีวำมโดดเด่นเรือ่งควำมงำม
เป็นพรีเซนเตอร์ในกำรน�ำเสนอสินค้ำเพ่ือให้สินค้ำของบริษัทฯ	
เป็นที่จดจ�ำและมีควำมน่ำเชื่อถือ	 และบริษัทฯ	 ท�ำกำรตลำดทำง
สื่อโฆษณำนอกสถำนที	่(Out	of	home)	ทัง้สือ่ป้ำยโฆษณำขนำดเล็ก	
และขนำดใหญ่	ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในเมือง	
และนกัท่องเท่ียว	รวมถงึกำรใช้สือ่โทรทศัน์	ทีส่ำมำรถเข้ำถงึผูบ้รโิภค
ในวงกว้ำงได้ทุกเพศ	ทกุวัย	และสร้ำงกำรจดจ�ำเครือ่งหมำยกำรค้ำ 
ของบริษัทฯ	 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้
ท�ำกำรตลำดบนสือ่ออนไลน์ต่ำงๆ	 โดยมกีำรสนบัสนนุให้ผู้บรโิภค
ท�ำกำรทดลองใช้สินค้ำ	รวมถึงกำรจัดท�ำรีวิว	(Review)	 โดย
ผู้ที่มชีือ่เสียงและกำรท�ำไวรัลคลปิ	(Viral	Video)	ผ่ำนทำง	Facebook	
Youtube	และ	Instagram	และกำรท�ำโฆษณำแฝง	(Tie-in)	รวมถงึ
กำรจัดงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่	 จึงท�ำให้ผู้บริโภคมีกำรบอกต่อ
แบบปำกต่อปำก	(Word	of	Mouth)	จำกปัจจยัทัง้หมดทีก่ล่ำวข้ำงต้น	

ส่งผลให้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ	 เป็นที่รู้จักและสำมำรถ	
สร้ำงควำมจดจ�ำแก่ผู้บริโภคในวงกว้ำง	ที่แสดงให้เห็นจำกยอด
กำรตดิตำมผ่ำนช่องทำงโซเชียลมเีดยีของบรษิทัฯ	เช่น	Line,	Facebook	
และ	Instagram	ทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงมำก	โดยในปัจจบุนั	Line	ของบรษิทัฯ	
มยีอดตดิตำมมำกกว่ำ	9.9	ล้ำนผู้ใช้	ในขณะที	่Facebook	ของบริษทัฯ 
มียอดตดิตำมมำกกว่ำ	191,759	ผูใ้ช้	และ	Instragram	ของบรษัิทฯ	
มียอดตดิตำมมำกกว่ำ	85,900	ผูใ้ช้		ด้วยเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์
และเครื่องหมำยกำรค้ำซึ่งเป็นที่จดจ�ำ	ของผู้บริโภค	ส่งผลให้	
	 (1)	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	มียอดขำยเป็นอันดับ	1	ใน
ผลิตภัณฑ์ที่มีสำรสกัดจำกเมือกหอยทำกเป็นส่วนประกอบ	(ตำม
ข้อมูลของ	The	Nielsen	Company)	
	 (2)	 ผลิตภัณฑ์	NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream 
และ NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream  
มียอดขำยสูงสุดในล�ำดับท่ี	1	 และ	4	 ของสินค้ำบ�ำรุงผิวหน้ำ 
(Facial	 Moisturizer)	 ในช่องทำงร้ำนค้ำขนำดใหญ่	 (ไฮเปอร์
มำร์เก็ต	ซูเปอร์มำร์เก็ต	และร้ำนค้ำเฉพำะอย่ำง)	
	 (3)	 ผลิตภัณฑ ์NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream 
และ NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream  
มียอดขำยสูงสุดในล�ำดับที่	 1	 และ	 3	 ของสินค้ำบ�ำรุงผิวหน้ำ	 
(Facial	Moisturizer)	ที่มีรำคำสูงกว่ำ	800	บำทต่อชิ้น	ในช่องทำง
ร้ำนค้ำขนำดใหญ่	 (ไฮเปอร์มำร์เก็ต	 ซูเปอร์มำร์เก็ต	 และร้ำนค้ำ
เฉพำะอย่ำงที่เน้นขำยสินค้ำเพื่อสุขภำพและควำมงำม)	และ	
	 (4)	 บริษัทฯ	 มีอัตรำกำรเติบโตท่ีสูงสุดในผู้ประกอบกำร 
รำยใหญ่ที่เทียบเคียง	

การตลาด
และการแข่งขัน
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2. คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ต่อ ผู้บริโภค

	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค
ด้วยกำรน�ำเสนอผลิตภณัฑ์ทีม่คุีณภำพ	ปลอดภยั	และมคุีณประโยชน์
ในกำรบ�ำรุงผิวต่อผู้บริโภค	ซึ่งบริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพ
เป็นล�ำดบัแรก	 โดยบรษิทัฯ	 ใส่ใจในรำยละเอียดในทกุกระบวนกำรผลติ	
ตั้งแต่กำรคดัเลอืกวตัถดุบิท่ีมคุีณภำพ	 กระบวนกำรผลติท่ีพถิพีถัิน
ตำมมำตรฐำนสำกล	ตลอดจนบรรจภุณัฑ์	ทีส่วยงำมและมีนวตักรรม	
ที่จะช่วยส่งเสรมิให้คณุภำพสินค้ำและกำรใช้งำนนัน้มปีระสิทธิภำพ
ยิ่งข้ึน	 และเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำน				
หรือเป้ำหมำยที่บริษัทฯ	ตั้งใจไว้	

 โรงงำนของบรษิทัฯ	ทีส่วนอุตสำหกรรมโรจนะ	ซ่ึงเริม่ด�ำเนนิกำร 
ในช่วงปลำยปี	2559	แทนโรงงำนเดิม	เป็นโรงงำนที่ทันสมัย	
มเีครือ่งจกัรและอปุกรณ์ต่ำงๆ	ทีม่ปีระสทิธิภำพสงู	สำมำรถปรบัแต่ง	
ให้เข้ำกบัควำมต้องกำรและระบบกำรท�ำงำนของบรษิทัฯได้	และมี
ต้นทุนกำรซ่อมและบ�ำรุงรักษำที่ไม่สูงมำก	ซึ่งจำกเทคโนโลยีและ
ควำมสำมำรถในกำรผลิตที่ดีท�ำให้บริษัทฯ	สำมำรถผลติสนิค้ำโดย
ใช้ส่วนผสมของวตัถดุบิต่ำงๆ	และใช้เวลำกำรผลติอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	
มำกขึ้น	และสำมำรถควบคุมต้นทุนได้อย่ำงดี	โดยที่ยังคงไว้ซึ่ง
คุณภำพของสินค้ำ	นอกจำกนี้	กระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ	
ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ซ่ึงบริษัทฯ	ได้มีกำรควบคุมกำรผลิต
อย่ำงเคร่งครัด	โดยบริษัทฯ	มีกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำใน
ทกุขัน้ตอนกำรผลติ	ตัง้แต่ก่อนกำรตรวจรบัวตัถดิุบ	ระหว่ำงกำรผลติ	
ก่อนกำรบรรจุลงบรรจุภัณฑ์และหลังกำรบรรจุลงบรรจุภัณฑ์	
โดยแผนกควบคุมคุณภำพหรือ	QC	ของบริษัทฯ	และได้รับกำร
รับรองกำรผลิตจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	(อย.)	
นอกจำกนี้	โรงงำนของบริษัทฯ	ได้รับมำตรฐำน	ASEAN	GMP	
(Good	Manufacturing	Practice)	และ	HALAL	ปี	2560	และอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำที่จะได้รับมำตรฐำนระบบบรหิำรงำนคณุภำพ	
(ISO	9100)	มำตรฐำนระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อม	(ISO	14001)	และ
มำตรฐำนระบบจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	(OHSAS	
18001)	ในครึ่งปีแรกของปี	2561	อีกด้วย

 นอกจำกนีบ้รษิทัฯ	ยงัค�ำนงึถงึควำมน่ำเชือ่ถือและควำมปลอดภยั 
ของผลิตภัณฑ์	จึงจัดให้มีสติกเกอร์ป้องกันสินค้ำลอกเลียนแบบ	
(Anti-Counterfeit	Sticker)	ทีจ่ะช่วยให้ผู้บรโิภคสำมำรถตรวจสอบ
สินค้ำของบริษัทฯ	ได้อย่ำงรวดเร็วและแม่นย�ำ	มีนโยบำยกำร
รับคืนสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค	ผู้บริโภค
จึงสำมำรถมั่นใจได้ว่ำผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ	มีคณุภำพ	ปลอดภยั	
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้
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3. ความสามารถในการเข้าถงึผูบ้รโิภคด้วยช่องทางการจดัจ�าหน่าย 
ที่ครอบคลุมและหลากหลาย 

	 บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญในควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงสินค้ำ
ของผู้บริโภคขั้นสุดท้ำย	โดยเป้ำหมำยหลักในกำรจัดจ�ำหน่ำย	คือ	
กำรน�ำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ไปสู่ผูท้ีต้่องกำรซือ้สนิค้ำซึง่มจี�ำนวน
ที่เพิ่มขึ้นผ่ำนกำรท�ำกำรตลำดที่ประสบควำมส�ำเร็จในทุกๆที่ที่
ผูบ้รโิภคเข้ำถึงง่ำยและครอบคลุม	โดยปัจจุบันบริษัทฯ	มีช่องทำง		
กำรจัดจ�ำหน่ำยที่หลำกหลำยไม่ว่ำจะเป็นร้ำนค้ำแบบด้ังเดิม	
(Traditional	Trade)	ร้ำนค้ำสมัยใหม่	(Modern	Trade)	หรอืร้ำนค้ำ	
ของบริษัทฯ	(NAMU LIFE Shop)	รวมถึงมีกำรส่งออกไปยัง			
ต่ำงประเทศผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำยท้องถิ่นที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ในแต่ละประเทศ	และช่องทำงออนไลน์	โดยปัจจัยดังกล่ำวถือว่ำ
เป็นปัจจัยส�ำคัญในควำมส�ำเร็จที่ผ่ำนมำของบริษัทฯ			

 ทั้งนี้	ในอนำคต	บริษัทฯ	มีแผนกำรขยำยช่องทำงกำร		
จัดจ�ำหน่ำยให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น	รวมถึงกำรขยำยไปสู่ตลำด
ต่ำงประเทศโดยกำรหำคู่ค้ำหรือพันธมิตรทำงธุรกิจท่ีมีศักยภำพ	
รวมถึงพัฒนำช่องทำงออนไลน์ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	

4. การมุง่มัน่ในการวิจยัและพัฒนาผลติภณัฑ์ให้ดยีิง่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 
รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่

	 บริษัทฯ	ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นและให้ควำมส�ำคัญกับกำรค้นคว้ำ	
วิจัย	พัฒนำ	และสร้ำงสรรค์	เพือ่ปรับปรุงและพฒันำผลติภัณฑ์ต่ำงๆ	
ของบริษัทฯ	ให้มีคุณภำพทีดี่ยิง่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง	แต่บรษิทัฯ	ยงัให้
ควำมส�ำคัญในกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	เพื่อที่จะสำมำรถตอบ
สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเรว็	โดยยดึผลประโยชน์
ของผู้บริโภคเป็นหลัก	โดยบริษัทฯ	มีหน่วยงำนวิจัยและพัฒนำ
ภำยในองค์กร	ที่มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	อยู่เสมอ	เพื่อให้
ครอบคลุมกำรใช้งำนต่ำงๆ	ในแต่ละส่วนของร่ำงกำย	ตั้งแต่
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวกำย	ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดผิวหน้ำและ
ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดผิวกำย	

5. ทีมบริหารและบุคลากรที่เป็นบุคคลรุ่นใหม่ มีความสามารถ 
และมีความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับโครงสร้างองค์กรที่เล็กแต่มี
ประสิทธิภาพ (Integrated Business Model)

	 ทรัพยำกรบุคคล	ซ่ึงรวมถึง	ผู้บริหำรระดับสูง	ผู้จัดกำร	
และพนักงำนในทุกฝ่ำยของบริษัทฯ	น้ันถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ	
ที่ช่วยส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯ	ที่ผ่ำนมำ	
รวมถึงกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนในอนำคต	บริษัทฯ	มุ่งเน้น	
ทีจ่ะมทีมีบรหิำรและบคุลำกรทีแ่ข็งแกร่ง	โดยบุคลำกรของบรษัิทฯ	
ประกอบด้วย	บุคคลรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ควำมคิด
สร้ำงสรรค์	กล้ำคิดสิ่งที่แตกต่ำงและทดลองในสิ่งใหม่ๆ	เสมอ		
รวมถงึหมัน่ศกึษำเพือ่เข้ำใจถงึควำมต้องกำรของผู้บริโภคอยู่เสมอ	
โดยเฉพำะทมีบรหิำรทีม่กีำรท�ำงำนเป็นทมีท่ีดีและเน้นกำรบริหำร	
แบบกำรกระจำยอ�ำนำจ	มีกำรจัดสรรหน้ำที่ตำมควำมเชี่ยวชำญ
ในแต่ละสำยงำนตำมควำมเหมำะสม	และมีควำมยืดหยุ ่นและ
สำมำรถปรับตัวได้ในแต่ละสถำนกำรณ์อย่ำงรวดเร็วและสำมำรถ
เล็งเห็นถึงโอกำสทำงธุรกิจภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็วของธุรกิจควำมงำมและผลิตภัณฑ์ดูแลร่ำงกำย	ด้วย
โครงสร้ำงองค์กรท่ีมขีนำดเลก็แต่มปีระสทิธภิำพ	เมือ่เทยีบกบัคูแ่ข่ง
ที่เป็นบริษัทจำกต่ำงประเทศ	บริษัทฯ	มีควำมได้เปรียบทำง	
กำรแข่งขนั	โดยเฉพำะกำรออกสนิค้ำใหม่เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้บรโิภคท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว	โดยขั้นตอนในกำรออก	
สินค้ำใหม่ๆของบริษัทฯ	ต้ังแต่ศึกษำตลำด	คิดค้นสูตร	ทดลอง
ตลำดจนถงึจดัจ�ำหน่ำยจรงิ	บรษิทัฯ	ใช้เวลำเพียง	6-8	เดือนต่อสนิค้ำ	
เมือ่เทียบกบัคู่แข่งทีอ่ำจต้องใช้เวลำนำนกว่ำนัน้	บรษิทัฯ	จงึสำมำรถ	
คว้ำโอกำสในตลำดที่ เปลี่ยนแปลงไว	(Dynamic	Market)	
ได้รวดเร็วกว่ำคู่แข่ง
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รำงวัลต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	ได้รับ	ได้แก่	

•	รำงวัล	Cosmo	Kiss	Beauty	Award	2015	 ในสำขำ	“Best 
Facial Sheet Mask”	 ที่	 NAMU LIFE SNAILWHITE 

MASK SHOT ได้รับในปี	2558	

•	 รำงวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำมประจ�ำปี	 2559	

หรือ	Health, Wellness and Beauty Award 2016 (HWB 
Award 2016)		จ�ำนวน	3	รำงวัล	ได้แก่	

	 (1)	รำงวัลสุดยอดครีมบ�ำรุงผิวจำกสำรสกัดจำกธรรมชำติ	
เพือ่ผวิกระจ่ำงใส (NAMU LIFE SNAILWHITE FACIAL 

CREAM) 
	 (2)	รำงวัลสุดยอดครีมบ�ำรุงผิวกำยเพื่อผิวกระจ่ำงใส	
 (NAMU LIFE SNAILWHITE BODY BOOSTER) 
	 (3)	รำงวัลสุดยอดสินค้ำขำยดีประจ�ำปี	2559	

•	รำงวัลที่สุดของผลิตภัณฑ์ควำมงำม	ในกำรคัดสรรผลิตภัณฑ์
ควำมงำมจำกแบรนด์ดงักว่ำ	400	ช้ิน	ในสำขำ	“ICONIC Whit-
ening Facial Cleanser”	 จำกนิตยสำรแพรว	 ที ่ NAMU LIFE 

SNAILWHITE CLEANSING ได้รับในปี	2559

•	รำงวัล	Top	5	Cleanser	จำก	Marie Claire BEST Beauty 2016 
ในสำขำ	“Facial Cleansing ทีด่ทีีส่ดุของผลติภณัฑ์ความงาม”

•	รำงวัล	OK!	Beauty	Choice	2016	ในสำขำ “Best Cleanser” 
จำกนิตยสำร	OK!	

•	 รำงวลัผลิตภัณฑ์ควำมงำมดเีด่น Lisa Beauty Choice Award 
Editor’s Choice 2016	ที	่NAMU LIFE SNAILWHITE MIRA-

CLE	ได้รับรำงวัลครีมอำบน�้ำอันดับ	1	ที่ได้รับกำรรีวิวจำก
ผู้ใช้จริงของเว็ปไซต์	 Cosmenet	 ที่	 NAMU LIFE 

SNAILWHITE CRÉME BODY WASH ได้รับในปี	2560

•	รำงวัล SME Excellence Award ในสาขา Manufacturing 
Business ธุรกิจกำรผลิต	 จำกสมำคมกำรจัดกำรธุรกจิ 
แห่งประเทศไทย	(TMA)	ที่บริษัทฯ	ได้รับในปี	2560

•	 รำงวลั Iconic Brightening Facial Sunscreen ที	่NAMU 

LIFE SNAILWHITE SUNSCREEN	ได้รบัจำกนติยสำรแพรว	
ในปี	2560

• รำงวัล	Lisa Beauty Choice Awards 2017	ในหมวด	“Best 
Facial Serum”	 ที่	 NAMU LIFE SNAILWHITE  
MIRACLE	ได้รับในปี	2560

•	รำงวัล	Cleo	Beauty	Hall	of	Fame	2017	ในปี	2560	2	รำงวัล
ได้แก่

	 (1)	NAMU LIFE SNAILWHITE  MIRACLE	ได้รบัรำงวลั	
Best Whitening

	 (2)	NAMU LIFE SNAILWHITE  MASK SHOT	 ได้รับ
รำงวัล	Best Mask

•	รำงวลั	Best of New Product Launch ปี	2017	ที	่SNAILWHITE 

SHOWER CREAM NATURAL WHITE 500ml.	ได้รบัใน
หมวด	Bath	Care	จำก	Watsons
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	 อุตสำหกรรมผลติภณัฑ์ดแูลและบ�ำรงุผิว	 เป็นอตุสำหกรรมทีม่ี
ศักยภำพทัง้ในแง่ของมลูค่ำตลำดปัจจบุนั	 และแนวโน้มกำรเตบิโต
ในอนำคต	 โดยมีปัจจัยส�ำคัญจำกพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกเพศ
ทกุวัย	ทีเ่ร่ิมใส่ใจในสขุภำพ	ควำมงำม	ผวิพรรณ	และกำรดูแลตวัเอง
ที่มำกขึ้น	รวมถึงสื่อต่ำงๆ	ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจ�ำวันอย่ำงมำก	
ซึ่งผูบ้รโิภคเกดิกำรรบัรูแ้ละตืน่ตวัในเร่ืองของสขุภำพและควำมงำม	
จำกสื่อดังกล่ำวมำกขึ้น	 โดยเฉพำะกลุ่มวัยรุ่นและผู้ชำย	 ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจึงกลำยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีควำมส�ำคัญในชีวิต
ประจ�ำวัน	นอกจำกนี้	ผู ้บริโภคมีควำมคำดหวังในคุณประโยชน์
ของผลติภณัฑ์มำกข้ึน	รวมถงึมแีนวโน้มท่ีจะเปล่ียนไปใช้ผลติภณัฑ์	
ที่คุณภำพและรำคำสูงขึ้น	 สำเหตุดังกล่ำวท�ำให้อุตสำหกรรม 
ที่บริษทัฯ	ด�ำเนนิกำรอยูน่ัน้	เป็นอุตสำหกรรมทีแ่ขง็แกร่ง	โดยบรษิทัฯ	
สำมำรถคว้ำโอกำสและได้รับประโยชน์จำกกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรมได้อย่ำงด	ี ท�ำให้บริษทัฯ	 มอีตัรำกำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็	
และต่อเนื่อง	นอกจำกนี้บริษัทฯ	 ยังมีโอกำสในอนำคตอีกมำก	
จำกผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ที่บริษัทฯ	มีแผนจะเปิดตัวเพิ่มเติมในอนำคต	

อุตสาหกรรมที่เติบโต
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 กลุม่ผู ้บริโภคเป้ำหมำยสุดท้ำยของบริษัทฯ	คือ	ผู้บริโภค		
ทุกเพศทุกวัยที่มีรำยได้ระดับปำนกลำงขึ้นไป	ที่มีควำมต้องกำร
ท�ำควำมสะอำดและบ�ำรงุผวิหน้ำและผิวพรรณ	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่	
ผู้บริโภคที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลตัวเอง			
    
 



60

B
U

S
IN

E
S

S

	 ช่องทำงกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด	แบ่งเป็น	2	ช่องทำงหลัก	
ดังนี้

1) สื่อออฟไลน์ (Offline Channel)

	 บรษิทัฯ	 เลือกใช้สื่อโทรทัศน์	(TV	Commercial)	 เนื่องจำก
ช่องทำงนี้มีอ�ำนำจในกำรกระจำยส่ือสำรได้อย่ำงกว้ำงขวำง		
ในระยะเวลำไม่นำน	และสำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคที่หลำกหลำยได้
อย่ำงท่ัวถึงท้ังประเทศ	รวมถงึกำรท�ำโฆษณำแฝง	(Tie-in)	 ผ่ำนละคร
และรำยกำรต่ำงๆท่ีได้รับควำมนิยม	เช่น	รำยกำร	The Face 
Thailand ซซัีน่ 2 และ 3	และ	ละครชุด ไดอำรี ่ตุดซี ่ซึง่เป็นรปูแบบ
กำรโฆษณำที่แปลกใหม่และมีอิทธิผลต่อผู้รับสำรมำก

ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด

	 ช่องทำงกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดมีควำมส�ำคัญอย่ำงมำก
ส�ำหรับบรษัิทฯ	 ในกำรสร้ำงกำรรับรู้ในกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย	 ซึง่กำรที่
จะประสบควำมส�ำเรจ็นัน้	บริษทัฯ	จะต้องเลอืกใช้ช่องทำง	กำรสือ่สำร
ทำงกำรตลำดต่ำงๆ	 อย่ำงเหมำะสมเพือ่ให้เกดิประสิทธภิำพสูงสดุ	
บริษัทฯ	 มุ่งเน้นกำรสื่อสำรด้วยสื่อที่สำมำรถกระจำยถึงผู้บริโภค
ได้ในวงกว้ำง	 เพื่อให้ผู ้บริโภคสำมำรถรับเน้ือหำได้อย่ำงทั่วถึง	
โดยบริษัทฯได้เลือกใช้ช่องทำงประชำสัมพันธ์หลำกหลำยรูปแบบ	
เพื่ อครอบคลุมกลุ ่ม ลูกค ้ำ เป ้ำหมำยผ ่ำนค�ำจ�ำกัดควำม	
“ผิวสวยที่แท้จริงคือ ผิวสวยสุขภำพดีในแบบที่เป็นคุณ”	 หรือ	
“Beauty is Healthy” 
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2) สื่อออนไลน์ (Online Channel)

	 จำกกำรพัฒนำของเทคโนโลยี	ปัจจุบันผู้คนในสังคมมีกำรสื่อสำรกันทำงออนไลน์อย่ำงมำก	ซึง่สือ่ออนไลน์
นั้นเป็นช่องทำงที่มีประสิทธิภำพที่บริษัทฯ	จะเข้ำสู่กลุ่มเป้ำหมำย	โดยบริษัทฯ	ได้มีกำรใช้สื่อออนไลน์ในกำร
สื่อสำรระหว่ำงผู้บริโภคและบริษัทฯ	 รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำและสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดในกำรเข้ำถงึ
กลุม่ลูกค้ำเป้ำหมำยมำกขึน้	เนือ่งจำกช่องทำงกำรสือ่สำรออนไลน์นัน้มคีวำมสะดวก	รวดเรว็	บรษิทัฯ	จงึสำมำรถ
ทรำบควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละคน	 ตลอดจนทรำบปัญหำของสินค้ำและบริกำรมำกย่ิงขึ้น	 โดยบริษัทฯ	
ได้สร้ำงสรรค์สือ่ออนไลน์ในรูปแบบต่ำงๆ	เช่น	สือ่โฆษณำภำพน่ิง	คลิปวีดีโอรีวิวสินค้ำ	ไวรลัคลปิ	(Viral	Video)	
กิจกรรม	และแคมเปญต่ำงๆ		
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ตลาดในประเทศไทย

	 อุตสำหกรรมผลิตภณัฑ์ดแูลและบ�ำรุงผิว	(Skin	Care)	จดัเป็น
อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของประเทศไทย	 โดยถูกจัดเป็นอันดับ	
2	 ของ	 10	 ธุรกิจดำวรุ่ง	 โดยศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ	
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย	 และอยู่ใน	 10	 อันดับธุรกิจดำวรุ่ง	
ต่อเนื่องใน	3	ปีล่ำสุด	(ปี	2558-2560)	เนื่องจำกเป็นสินค้ำอุปโภค
บริโภคที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกส�ำหรับกำรด�ำรงชีวิตของ
คนในปัจจุบัน	 โดยผู้บริโภคทั้งหญิงและชำยมีควำมตระหนักมำก
ขึ้นในกำรสร้ำงภำพลักษณ์และเสริมบุคลิกภำพให้ดดูยีิง่ขึน้	รวมถงึ
กำรบ�ำรุงผิวพรรณให้ดูดีอยู่เสมอ	ตำมควำมเชื่อที่ว่ำ	ภำพลักษณ์
ภำยนอกท่ีดจีะเป็นตัวบ่งบอกถงึสขุภำพและฐำนะทีด่	ีซึง่ผู้บรโิภคมี
กำรรับรู ้และลอกเลียนแบบพฤติกรรมกำรบริโภคผลิตภัณฑ์	
ควำมงำมและบ�ำรงุผวิ	จำกสือ่สังคมออนไลน์ทีม่ำกข้ึนด้วย	จงึท�ำให้
ผู้บริโภคท่ีไม่ได้ใช้ผลิตภณัฑ์ควำมงำมเริม่หนัมำทดลอง	ใช้มำกขึน้	
เช่น	กลุ ่มวัยรุ ่นตอนต้น	และกลุ่มสุภำพบุรุษที่เริ่มสนใจในกำร
ดูแลตัวเอง	 รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ควำมงำมอยู่แล้ว
มีแนวโน้มกำรดูแลตนเองมำกยิ่งขึ้นและพัฒนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
ควำมพรเีม่ียมมำกย่ิงขึน้	 อุตสำหกรรมผลติภณัฑ์ดแูลและบ�ำรงุผวิ	
ยังได้รับอิทธิพลจำกกำรพฒันำผลติภณัฑ์ของผูป้ระกอบกำรรำยต่ำงๆ	

ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค	 และได้รับอำนิสงค์จำก
กำรเพิ่มขึ้นของช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยและกำรกระจำยสินค้ำ	
และโอกำสในกำรขยำยธรุกิจไปสูป่ระเทศต่ำงๆ	ในภมูภิำคอำเซียน	
ซ่ึงส่งผลให้อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ำรุงผิวมีศักยภำพ
ในกำรเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก

	 หำกพิจำรณำข้อมูลตลำดผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ำรุงผิวใน
ประเทศไทยของ	The	Nielsen	Company	ซึง่เป็นกำรส�ำรวจมูลค่ำ
ตลำดเฉพำะช่องทำงร้ำนค้ำสมยัใหม่	Modern	Trade	ซ่ึงเป็นช่องทำง	
ที่บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคญัโดยหำกแบ่งตำมประเภทของผลติภณัฑ์
ที่บริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกิจอยู่	ได้แก่	

	 (1)	ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำ	(Facial	Moisturizer)	
	 (2)	ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวกำย	(Body	Moisturizer)	
	 (3)	ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดผิวหน้ำ	(Cleanser)	และ
	 (4)	ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว	(Liquid	Soap)	

	 จะมีมูลค่ำตลำดแบ่งตำมกลุ ่มผลิตภัณฑ์		ระหว่ำงปี	
2558	-	2560	เป็นดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน

ที่มำ: The Nielsen Company
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ที่มำ: The Nielsen Company
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	 จำกข้อมูล	 ข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำตลำดผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว
หน้ำ	(Facial	Moisturizer)	 มีมลูค่ำสงูสุดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัตลำด	
ผลติภัณฑ์อ่ืนๆ	เน่ืองจำกผูบ้ริโภคให้ควำมส�ำคัญกบัผวิหน้ำมำกทีส่ดุ
เมือ่เปรยีบเทียบกับส่วนอืน่ๆของร่ำงกำย	 โดยมลูค่ำตลำดผลิตภัณฑ์	
บ�ำรุงผิวหน้ำไม่เปลี่ยนแปลงมำกนักระหว่ำงปี	2558	-	2560	 คือ
อยู่ที่ระดับประมำณ	9,300	-	9,600	ล้ำนบำท	หำกพิจำรณำตำม
ประเภทของสนิค้ำ	 ตลำดผลติภณัฑ์บ�ำรุงผวิหน้ำเพ่ือผวิขำวกระจ่ำงใส
และปกป้องรังสี	UV	 (UV/Whitening)	 มีมูลค่ำตลำดสูงสุด	
ในตลำดบ�ำรุงผิวหน้ำโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	51.6	 ของมูลค่ำ
ตลำดบ�ำรุงผิวหน้ำในปี	 2560	 ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ	
(SNAILWHITE FACIAL CREAM)	นัน้จดัอยูใ่นประเภทดงักล่ำว	
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำหลักในตลำด
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำได้เป็นอย่ำงดี	

	 ส�ำหรับกลุม่ผลติภณัฑ์อ่ืนในกลุม่ผลติภณัฑ์บ�ำรงุผวิหน้ำ	อำทิ	
ผลิตภัณฑ์ชะลอวัยและลดริ้วรอย	 (Anti-aging)	 มีกำรเติบโต	
อย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำ	 2	 ปีที่ผ่ำนมำ	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
โอกำสของบริษัทฯ	ในกำรขยำยธุรกิจเข้ำสู่ตลำดผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้	
และบริษัทฯ	 ได้มีกำรค้นคว้ำพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่
เหมำะสมมำอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมพร้อมต่อกำรขยำยธุรกิจใน
อนำคต	 เช่น	 ในไตรมำส	 2	 ปี	 2560	 บริษัทฯ	 ได้มีกำรออก	
NAMU LIFE SNAILWHITE GOLD FACIAL CREAM	เพื่อ
เริ่มขยำยเข้ำสู ่ตลำดผลิตภัณฑ์กลุ ่มชะลอวัยและลดริ้วรอย	
(Anti-aging)	 เป็นต้น	 ส�ำหรับตลำดผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวกำย	
(Body	Moisturizer)	นั้น	เป็นอีกหนึ่งในตลำดที่มีมูลค่ำสูง	โดยมี
มูลค่ำ	7,181	ล้ำนบำท	ในปี	2560		ซึ่งบริษัทฯ	ได้ให้ควำมส�ำคัญ	
และมีผลิตภัณฑ์	 SNAILWHITE BODY BOOSTER	 	 และ		
NAMU LIFE SNAILWHITE BODY BOOSTER SPF 30/ 

PA+++	 ท่ีจัดอยู่ในกลุม่ดงักล่ำวเพือ่ให้สำมำรถตอบสนองผูบ้รโิภค
ในกำรดูแลและบ�ำรุงผิวอย่ำงครอบคลุมมำกขึ้น	

	 ส�ำหรับ	 ตลำดผลิตภัณฑ์สบู่เหลว	(Liquid	Soap)	 มีมูลค่ำ
ตลำดที่น้อยกว่ำสองประเภทข้ำงต้น	 แต่มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย	
(CAGR)	ระหว่ำง	ปี	2558	-	2560	อยู่ทีร้่อยละ	4.6	ส่วนหน่ึงคำดว่ำ
เป็นผลจำกกำรท�ำโปรโมชั่นส่งเสริมกำรขำยของผู้ประกอบกำร	
หลำยรำย	เพื่อดึงดูดผู้บริโภคมำใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมำกขึ้นโดย
เฉพำะผลิตภัณฑ์สบู่เหลว	 ที่มีกำรเติบโตในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์
หลัก	 โดยมีอัตรำเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพผิวที่สูงสุด	
ในปี	2559	ที่อัตรำร้อยละ	5	เมื่อเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักอื่น
ในตลำดเดียวกัน	 ซึ่งคำดว่ำเกิดจำกกำรที่ผู้บริโภคมีควำมเอำใจ
ใส่	ในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ช�ำระล้ำงร่ำงกำยมำกขึ้น	โดยบริษัทฯ	
มีผลิตภัณฑ์	SNAILWHITE CRÉME BODY WASH	ที่จัดอยู่
			ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้	ซึ่งมีควำมต้องกำรสูงในกลุ่มผู้บริโภค

ที่มำ: กรมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
      และ กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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	 นอกจำกผู้บริโภคชำวไทยแล้วนักท่องเที่ยวก็เป็นหน่ึงใน
อุปสงค์ส�ำคัญของผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ำรุงผิว	 (Skin	 Care)	 ซึ่ง
หำกพิจำรณำจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำมำใน
ประเทศไทยจะพบว่ำมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจำก	 29.9	 ล้ำนคนในปี	
2558	 เป็น	 35.4	 ล้ำนคนในปี	 2560	 คิดเป็นอัตรำเติบโตเฉลี่ย
สะสม	(CAGR)	ร้อยละ	8.8	

	 ท้ังนี	้ หำกพิจำรณำจ�ำนวนนกัท่องเท่ียวชำวจนีซึง่เป็นชำตหิลกั	
ทีส่นใจซือ้สินค้ำของบรษิทัฯ	 จะพบว่ำ	 จ�ำนวนนกัท่องเทีย่วชำวจนี	
ที่เดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยมีจ�ำนวนเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
จำก	7.9	ล้ำนคนในปี	2558	เป็น	9.8	ล้ำนคนในปี	2560	คิดเป็น
อัตรำเติบโตเฉลี่ยสะสม	 (CAGR)	 ร้อยละ	11.4	 ซึ่งสูงกว่ำอัตรำ
เติบโตของจ�ำนวนนกัท่องเทีย่วต่ำงชำตโิดยรวม	 โดยหลกัจำกกำรท่ี
นักท่องเท่ียวชำวจีนมีก�ำลงัซือ้สงูขึน้	 และประเทศไทยมวีฒันธรรม 
ประเพณีที่ เป ็นที่สนใจและได้รับควำมนิยมในกลุ ่มชำวจีน	
อย่ำงไรก็ตำม	 ในปี	 2560	 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เดินทำง
เข้ำมำในประเทศไทย	เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเป็น	9.8	ล้ำนคนจำก	
8.8	 ล้ำนคนในปี	2559	(อ้ำงอิงข้อมูลจำกกระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกำรกีฬำ)	 ซึง่เป็นผลมำจำกมำตรกำรปรำบปรำมทัวร์ศนูย์เหรยีญ 
ในประเทศไทย		ในขณะที่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจำกประเทศอ่ืนๆ 
ที่เดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์ SNAILWHITE ถูกจัดอยู่ในล�ำดับที่ 3 ของตรำสินค้ำน่ำ
ซื้อในกรุงเทพฯ 10 ล�ำดับแรก (Bangkok Top 10 item must 
buy) บนเว็ปไซต์แนะน�ำกำรท่องเที่ยว Skyscanner 
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ภาวะการแข่งขัน

	 เนื่องจำกตลำดผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ำรุงผิวเป็นตลำดท่ีมี
ศกัยภำพ	มีมูลค่ำตลำดสูงและมีแนวโน้มกำรเติบโตอย่ำงต่อเนือ่ง	
จำกกำรเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมของผู้บรโิภค	และสภำพแวดล้อม	
ธรุกจิผลิตภณัฑ์ดแูลและบ�ำรุงผวิจงึมกีำรแข่งขันสงู	 มีผูป้ระกอบกำร	
จ�ำนวนมำกทั้งรำยใหญ่และรำยเล็ก	 ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบกำร
ต่ำงประเทศที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำที่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค	

	 โดยจำกสถิติกำรขอจดแจ้งผลิตเคร่ืองส�ำอำงจำกกระทรวง
สำธำรณสุข	ตั้งแต่ปี	2554	-	2558	พบว่ำ	มีสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำง
ต่อเนือ่งท้ังจ�ำนวนค�ำขอกำรจดแจ้งผลติและอนุมตัใิห้ผลติเครือ่งส�ำอำง	
โดยในปี	2558	มผีูม้ำขอจดแจ้งผลติเคร่ืองส�ำอำง	จ�ำนวน	13,907	รำย	
เพิ่มสูงขึ้นจำกปี	 2557	 คิดเป็นร้อยละ	 32.4	 ในขณะที่อนุมัติให้
ผลิตเครื่องส�ำอำงในปี	2558	มีจ�ำนวน	8,045	รำย	เพิ่มสูงขึ้นจำก
ปี	 2557	 คิดเป็นร้อยละ	 37.6	 แสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำร
ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัสนิค้ำเครือ่งส�ำอำงและผลติภณัฑ์ควำมงำม
ที่เพ่ิมขึ้น	 นอกจำกน้ี	 ผู้บริโภคยังมีควำมคำดหวังมำกขึ้นต่อ
คุณประโยชน์ที่จะได้รับจำกผลิตภัณฑ์	 และมีควำมระมัดระวัง
และทุ่มเทเวลำมำกข้ึนเพื่อที่จะท�ำควำมรู้จักผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด	
รวมถึงกำรพิจำรณำรำยกำรส่วนประกอบต่ำงๆ	และสรรพคุณ
ของผลิตภัณฑ์ที่ผู ้ผลิตได้กล่ำวไว้	 จึงเป็นส่ิงที่ท้ำทำยส�ำหรับ
ผู ้ประกอบกำรในกำรแย่งชิงส่วนแบ่งรำยได้ในอุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ำรุงผิว	ที่มีกำรแข่งขันสูง

ที่มำ: กระทรวงสำธำรณสุข

ตัวอย่ำงสินค้ำตำมกำรวำงต�ำแหน่งทำงกำรตลำด
ที่มำ : บริษัทฯ
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	 หำกเปรียบเทียบกับคู่แข่งรำยอื่น	ปัจจุบันบริษัทฯ	ได้มีกำร
วำงต�ำแหน่งทำงกำรตลำดโดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภำพสูง
ที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ในวงกว้ำง	(Premium	Mass)	ซึ่ง
จะอยู่กึ่งกลำงระหว่ำงผลิตภัณฑ์ในตลำดทั่วไป	(Mass)	และ
ผลติภัณฑ์ในตลำดพรเีมีย่ม	(Premium)	ซึง่มรีำคำทีส่งูกว่ำ	ดงันัน้	
จำกกำรวำงต�ำแหน่งทำงกำรตลำดดงักล่ำวท�ำให้บรษิทัฯ	สำมำรถ
ได้รับประโยชน์จำกกำรที่มีคู ่แข่งค่อนข้ำงน้อยที่วำงต�ำแหน่ง
ทำงกำรตลำดเช่นเดียวกับบริษัทฯ	และได้รับประโยชน์จำก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนมำใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภำพและรำคำที่สูงขึ้น

	 หำกพิจำรณำตลำดผลติภณัฑ์ดแูลและบ�ำรงุผวิในประเทศไทย	
ตำมข้อมูลของ	The	Nielsen	Company	ท่ีแสดงข้อมูลตำม
ประเภทของหมวดผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญ	ได้แก่	
	 (1)	ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำ	(Facial	Moisturizer)	
	 (2)	ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวกำย	(Body	Moisturizer)	
	 (3)	ผลิตภัณฑ์แผ่นมำส์กบ�ำรุงผิวหน้ำ	(Facial	Mask)	และ		
	 (4)	ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว	(Liquid	Soap)	

 ส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทฯ	เทียบกับผู้ประกอบกำรอื่นๆ		
สำมำรถแสดงได้ดังนี้

ที่มำ: The Nielsen Company
หมำยเหตุ: /1 จัดล�ำดับโดยอ้ำงอิงข้อมูลในป 2560 
ที่มำ: The Nielsen Company

ตลาดผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) เรียงล�าดับตามส่วนแบ่งทางการตลาด 
จากร้านค้าปลีกทั้งหมดในประเทศไทย

ตลาดผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวกาย (Body Moisturizer) เรียงล�าดับตามส่วนแบ่งทางการตลาด 
จากร้านค้าปลีกทั้งหมดในประเทศไทย
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ที่มำ: The Nielsen Company
หมำยเหตุ: /1 จัดล�ำดับโดยอ้ำงอิงข้อมูลในป 2560
    /2 บริษัทฯ เริ่มจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สบู่เหลว (NAMU LIFE SNAILWHITE CRÈME BODY WASH) 
       เมื่อป 2559 

ตลาดผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กบ�ารุงผิวหน้า (Facial Mask) เรียงล�าดับตามส่วนแบ่งทางการตลาด 
จากร้านค้าปลีกทั้งหมดในประเทศไทย

ตลาดผลิตภัณฑ์สบู่เหลว (Liquid Soap) เรียงล�าดับตามส่วนแบ่งทางการตลาด 
จากร้านค้าปลีกทั้งหมดในประเทศไทย

จากร้านค้าปลีกทั้งหมดในประเทศไทย

ที่มำ: The Nielsen Company

จากร้านค้าปลีกทั้งหมดในประเทศไทย
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	 จำกข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	
สำมำรถรักษำยอดขำยและมส่ีวนแบ่งกำรตลำดเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง 
โดยมีส่วนแบ่งกำรตลำดในหมวดผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำ	(Facial	
Moisturizer)	อยู่ในล�ำดับที่	8	ที่ร้อยละ	3.8		ในปี	2560	ซึ่งขึ้นมำ
จำกล�ำดับที่	9	ที่ร้อยละ	3.6	ในรอบปี	2559	ซึ่งหนึ่งในเหตุผลหลัก
ที่ท�ำให้บริษัทฯ	 มีส่วนแบ่งกำรตลำดมำกขึ้น	 นั้นมำจำกกลยุทธ์
ของบริษัทฯ	ที่ออกผลิตภัณฑ์ชนิดซอง	(Sachet)	SNAILWHITE 
DAY CREAM  เพ่ือขยำยฐำนลกูค้ำในร้ำนสะดวกซือ้และร้ำนค้ำปลกี
แบบดั้งเดิม	ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ได้ง่ำยขึ้น	อีกทั้ง
บริษัทฯ	ยังได้ออกผลิตภัณฑ์	SNAILWHITE GOLD เพื่อดึงดูด
กลุม่ลกูค้ำทีใ่ส่ใจเรือ่งปัญหำร้ิวรอย	(Anti-Aging)	ทีมี่ก�ำลงัซ้ือสงูขึน้ด้วย	
ทั้งนี้ยอดขำยและส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของบริษัทฯ	ติด	1	ใน	10	
แบรนด์ที่มียอดขำยและส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสูงสุด	 ในหมวด
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำ	(Facial	Moisturizer)	อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่	
ปี	2557	จนถึงปัจจุบัน

	 ในส่วนของตลำดผลติภัณฑ์บ�ำรงุผิวกำย	(Body	Moisturizer)	
ส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทฯ	ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู ่ในล�ำดับ	15	
ที่ร้อยละ	0.6	ส�ำหรับปี	2560	เนื่องจำกในช่วงไตรมำส	2	ปี	2560		
บริษัทฯ	 ได้ออกผลิตภัณฑ์	 NAMU LIFE SNAILWHITE  
BODY BOOSTER SPF30 PA+++	เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำด
ในปี	2560	และมีกำรปรับขนำดของสินค้ำ	NAMU LIFE SNAIL-

WHITE BODY BOOSTER	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 
ที่หลำกหลำยของผู้บริโภคและยังมีสินค้ำขนำดทดลองวำงขำยใน
ร้ำนสะดวกซื้อ	 ซึ่งส่วนแบ่งกำรตลำดที่เพิ่มขึ้น	 สะท้อนให้เห็นถึง
กำรตอบรับอันดีต่อสินค้ำจำกผู้บริโภค

	 ส�ำหรบัตลำดผลิตภณัฑ์แผ่นมำส์กบ�ำรุงผวิหน้ำ	(Facial	Mask)	
มีส่วนแบ่งกำรตลำดที่ร้อยละ	 2.3	 ในรอบปี	 2560	 ซึ่งปัจจุบัน
ตลำดสินค้ำกลุ่มมำร์กสบ�ำรุงผิวหน้ำได้มีกำรออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้
นวัตกรรมใหม่	 เพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้แก่ผู ้บริโภค	
ซึ่งกลุ่มสินค้ำชนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มมำส์กที่ไม่ต้องล้ำงออก	
(Sleeping	 Mask)	 ซึ่งทำงบริษัทได้ผลิตสินค้ำ	 SNAILWHITE 
OVERNIGHT FIRMING MASK	เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค

	 ในส่วนของผลิตภัณฑ์สบู่เหลว	(Liquid	Soap)	 บริษัทฯ	 มี
ส่วนแบ่งกำรตลำดที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	จำกล�ำดับที่	57	ใน
ปี	2559	เป็นล�ำดับที่	16	ในปี	2560	ซึ่งคำดว่ำเกิดจำกกำรขยำย
ช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยไปสูร้่ำนค้ำสะดวกซ้ือ	(Convenience	store)	
มำกขึ้น	 ซึ่งเป็นช่องทำงที่ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงง่ำยในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว	(Liquid	Soap)	บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งกำรตลำด	
ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	จำกล�ำดับที่	57	ในปี	2559	เป็นล�ำดับ
ที่	 16	 ในรอบปี	 2560	 เนื่องจำกผลิตภัณฑ์สบู่เหลวของบริษัทฯ	
(NAMU LIFE SNAILWHITE CRÉME BODY WASH)	
ที่เริ่มจัดจ�ำหน่ำยในไตรมำส	4	ปี	2559	 ได้รับผลตอบรับอย่ำงดี	
และบริษัทฯ	ได้มีกำรท�ำกิจกรรมทำงกำรตลำดเพ่ือแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์อื่นในตลำดและเพื่อดึงดูดผู้บริโภคมำกขึ้น	

	 อนึ่ง	 จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำผู ้ผลิตซึ่งมีส่วนแบ่ง
ทำงกำรตลำดเป็นอันดับต้นๆ	ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตที่เป็นบริษัท
ข้ำมชำติขนำดใหญ่มีสินค้ำหลำกหลำยประเภท	 อย่ำงไรก็ด	ี
หำกแบ่งตำมรำยกำรสินค้ำ	เฉพำะในร้ำนค้ำขนำดใหญ่	(ไฮเปอร์
มำร์เก็ต	ซุปเปอร์มำร์เก็ต	และร้ำนค้ำเฉพำะอย่ำงที่เน้นขำย
สินค้ำเพื่อสุขภำพและควำมงำม)	 ซึ่งเป็นช่องทำงกำรขำยที่
สอดคล้องกับต�ำแหน่งทำงกำรตลำดของบริษัทฯ	 จะเห็นได้ว่ำ
ผลติภัณฑ์ของ	บรษิทัฯ	ได้รบัควำมนยิมเป็นอนัดับต้นๆ	ของตลำด
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำ	(Facial	Moisturizer)		ดังนี้	
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ตลาดผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) เรียงล�าดับตามรายการสินค้า(SKUs) 
เฉพาะในร้านค้าขนาดใหญ่(ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าเฉพาะอย่าง)

ที่มำ: The Nielsen Company
หมำยเหตุ: /1 จัดล�ำดับโดยอ้ำงอิงข้อมูลป 2560 
    /2  ส่วนแบ่งกำรตลำดค�ำนวณจำกมูลค่ำตลำดผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำ (Facial Moisturizer) 
        ที่มีรำคำมำกกว่ำ 800 บำทต่อชิ้น
    /3  บริษัทฯ เริ่มจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle, NAMU LIFE SNAILWHITE  
        Day Cream และ NAMU LIFE SNAILWHITE Gold Facial Cream เมื่อไตรมำส 2 ป 2559 
        ไตรมำส 1 ป 2560 และไตรมำส 2 ป 2560 ตำมล�ำดับ



71

ที่มำ: The Nielsen Company
หมำยเหตุ: /1 จัดล�ำดับโดยอ้ำงอิงข้อมูลป 2560 
    /2  ส่วนแบ่งกำรตลำดค�ำนวณจำกมูลค่ำตลำดผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำ (Facial Moisturizer) 
        ที่มีรำคำมำกกว่ำ 800 บำทต่อชิ้น
    /3  บริษัทฯ เริ่มจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle, NAMU LIFE SNAILWHITE  
        Day Cream และ NAMU LIFE SNAILWHITE Gold Facial Cream เมื่อไตรมำส 2 ป 2559 
        ไตรมำส 1 ป 2560 และไตรมำส 2 ป 2560 ตำมล�ำดับ

	 จำกข้อมลูข้ำงต้น	 หำกพจิำรณำกำรแข่งขนัในตลำดผลิตภณัฑ์	
บ�ำรุงผิวหน้ำ	(Facial	Moisturizer)	ในแต่ละรำยกำรสินค้ำ	(SKUs)	
เฉพำะในร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ซึ่งประกอบด้วย	 ไฮเปอร์มำร์เก็ต	
ซุปเปอร์มำร์เก็ต	 และร้ำนค้ำเฉพำะอย่ำง	 ในปี	2558	 ปี	2559	
และปี	 2560	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ยังคงมีส่วนแบ่งกำรตลำด
อย่ำงแขง็แกร่ง	โดย	NAMU LIFE SNAILWHITE FACIAL CREAM 

และ	NAMU LIFE SNAILWHITE CONCENTRATE FACIAL 

CREAM	 มีส่วนแบ่งกำรตลำดสูงสุดเป็นอันดับ	1	 และอันดับ	6		
ของตลำดตำมล�ำดบั	และมี	NAMU LIFE SNAILWHITE  MIRACLE 

อยู่ในล�ำดับที่	56	โดย	NAMU LIFE SNAILWHITE  FACIAL 

CREAM	 สำมำรถครองอันดับส่วนแบ่งกำรตลำดอันดับ	 1	 ได้
อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2558	ถึงปัจจุบัน		

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 เป็นผู้ผลิตรำยเดียวที่ใช้สำรสกัดจำกเมือก
หอยทำกเป็นส่วนประกอบในผลติภณัฑ์	 ทีม่ยีอดขำยอยูใ่นผลติภณัฑ์	
100	 ล�ำดับแรกที่มียอดขำยสูงสุด	 นอกจำกนี้	 NAMU LIFE 

SNAILWHITE FACIAL CREAM	 และ	 NAMU LIFE SNAIL-

WHITE CONCENTRATE FACIAL CREAM ยังติดอันดับ	 1	
และอันดบั	3	ของสนิค้ำทีข่ำยดสูีงสดุส�ำหรบัผลติภณัฑ์บ�ำรงุผวิหน้ำ	
(Facial	Moisturizer)	 ที่มีรำคำมำกกว่ำ	800	 บำทต่อชิ้นอีกด้วย	
และม	ีNAMU LIFE SNAILWHITE  MIRACLE,	NAMU LIFE 
SNAILWHITE DAY CREAM		และ	NAMU LIFE SNAILWHITE 
GOLD FACIAL CREAM	อยู่ในล�ำดับที่	21และ	30	ตำมล�ำดับ

ตลาดผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) เรียงล�าดับตามรายการสินค้า (SKUs) ที่มีราคามากกว่า
800 บาทต่อชิ้น เฉพาะในร้านค้าขนาดใหญ่ (ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าเฉพาะอย่าง) 
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ที่มำ: ข้อมูลจำก Statista 

ตลาดในต่างประเทศ

	 กำรส่งออกผลติภัณฑ์ดแูลและบ�ำรงุผวิของประเทศไทยมกีำร
เติบโตอย่ำงต่อเนือ่งในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ	 รวมถงึมีแนวโน้มกำรเตบิโต
อย่ำงต่อเนือ่งในอนำคต	 เนือ่งจำกได้รบัผลประโยชน์จำกกำรจดัตัง้	
สมำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 (AEC)	 ที่เป็นกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ	
ส ่งผลให ้ภำษีน�ำเข ้ำและส ่งออกผลิตภัณฑ์ควำมงำมและ
ผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ำรุงผิวนั้นลดลง	 รวมถึงผู้บริโภคต่ำงชำติมี
มุมมองที่ดีต่อผลิตภัณฑ์จำกประเทศไทย	 จึงเป็นกำรเปิดโอกำส
ส�ำหรับ	 กำรส่งออกผลิตภัณฑ์ควำมงำมและผลิตภัณฑ์ดูแลและ
บ�ำรุงผิว	ไปสู่ประเทศเพือ่นบ้ำน	เช่น	ประเทศเมียนมำร์	ประเทศกัมพชูำ	
ประเทศลำว	 และประเทศอื่นๆ	 รวมถึงประเทศจีนและฮ่องกง			
ที่มีก�ำลังซื้อในประเทศสูง	 ดังที่จะเห็นได้จำกมูลค่ำกำรส่งออก
ผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ำรุงผิวนั้นเพิ่มจำก	82,609	ล้ำนบำทใน
ปี	2558	เป็น	84,803	ล้ำนบำท	ในปี	2559	(ตำมข้อมูลกำรส่งออก
เครื่องส�ำอำง	สบู่	และผลิตภัณฑ์รักษำสิว	ของกรมศุลกำกร)	
คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตร้อยละ	2.7	 แม้ว่ำเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิ
ของประเทศ	คู่ค้ำของประเทศไทยจะชะลอตัว		ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดง
ให ้ เ ห็นว ่ ำกำรส ่ งออกผลิตภัณฑ ์ดูแลและบ�ำรุ งผิ วไปยั ง
ต่ำงประเทศนั้นมีศักยภำพ	

	 จำกกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ	รำยได้จำกช่องทำงกำรส่งออก	
เกือบทั้งหมดของบริษัทฯ	 มำจำกประเทศจีนและประเทศฮ่องกง	
ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันสูงถึงประมำณร้อยละ	97	 และร้อยละ	99	
ของรำยได้จำกช่องทำงกำรส่งออกทั้งหมดของบริษัทฯ	ในปี	2559	
และปี	2560	ตำมล�ำดับ	โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ	 ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกในกลุ่มผู้บรโิภคชำวจีน	
โดยเริ่มจำกกลุ่มนักท่องเที่ยวชำวจีนที่มำเที่ยวในประเทศไทย	
ได้ลองใช้สินค้ำและถูกใจในคุณภำพ	 จึงมีกำรซื้อกลับไปเป็นของ
ฝำกและเกิดกำรบอกต่อแบบปำกต่อปำก	 (Word	of	mouth)	
บริษัทฯ	 จึงเห็นเป็นโอกำสที่ดีในกำรส่งออกไปยังประเทศจีน
ผ่ำนตัวแทนจัดจ�ำหน่ำยที่มีควำมเชี่ยวชำญ	 ซ่ึงผู้บริโภคชำวจีน
มมีมุมองทีด่	ีต่อผลติภัณฑ์ดแูลและบ�ำรงุผิวของบรษัิทฯ	ท้ังในด้ำน
ของคุณภำพ	 ที่เชื่อถือได้	 รำคำที่สมเหตุสมผล	 และคุณสมบัติ
กำรบ�ำรุงที่เหมำะกับสภำพผิว	 โดยบริษัทฯ	 ได้ให้ควำมส�ำคัญ
กับตลำดในประเทศจีน	ซึ่งตลำดประเทศจีนถือว่ำเป็นหนึ่งใน
ตลำดผลติภณัฑ์ดูแลและบ�ำรงุผวิทีม่อีนำคตทีดี่ส�ำหรบักำรส่งออก	
เนื่องจำกชำวจีนมีรำยได้	ที่สูงขึ้น	และให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแล
สุขภำพที่มำกขึ้น

ที่มำ: ข้อมูลจำก Statista 
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	 เช่นเดียวกับประเทศไทย	ควำมนิยมของ		E-Commerce	
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทีจ่ะช่วยส่งเสริมตลำดผลติภณัฑ์ดแูลและบ�ำรงุผวิ	
(Skin	Care)	ในประเทศจีน	โดยจำกข้อมูลข้ำงต้นคำดกำรณ์ว่ำ
จ�ำนวนผูใ้ช้งำนในตลำด	E-Commerce	ในประเทศจนีจะมีจ�ำนวน		
ที่สูงขึ้นอย่ำงแข็งแกร่งจำกจ�ำนวน	520.7	ล้ำนคนในปี	2559	
เป็น	796.6	ล้ำนคนในปี	2561	คิดเป็นอัตรำเติบโตเฉลี่ยสะสม	
(CAGR)	ร้อยละ	11.2		

 NAMU LIFE SNAILWHITE FACIAL CREAM	เป็น
รำยกำรสินค้ำจำกประเทศไทยที่ขำยดีที่สุดในวัน	Singles’	Day		
(วันคนโสดของประเทศจีน)	ปี	2558	ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ	เป็นที่นิยมและได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีจำกผู้บริโภค	
ในประเทศจีน

	 นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ออกสินค้ำเป็นกำรเฉพำะ	(Exclusive)	
เพื่อขำยเฉพำะประเทศจีนและมีกำรขำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนเว็บไซต์			
ในประเทศจีนในช่วงปี	2559	และครึ่งปีแรกของปี	2560	เป็นหลัก	
เช่น	SNAILWHITE OVERNIGHT FIRMING MASK	และ 

SNAILWHITE 7 DAYS MASK SHEETS

ที่มำ: Tmall’s Overseas Sub Channel 
on 12 November 2015 / 
China Daily USA

ที่มำ: https://namulife.tmall.hk/
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ผลิตภัณฑ์ที่มีการออก
เพื่อขายเน้นกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน

NAMU LIFE SNAILWHITE 
ROYAL JELLY FACIAL CREAM

SNAILWHITE 
ESSENTIAL TONER

SNAILWHITE 
7 DAYS MASK SHEETS

NAMU LIFE SNAILWHITE 
OVERNIGHT FIRMING MASK

SNAILWHITE NAMU FACIAL 
JELLY WASH
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	 บริษัทฯ	 ได้มีกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง	
และไม่หยุดยั้ง	 ด้วยแนวคิดที่ทันสมัย	 โดยค�ำนึงถึงควำมพอใจ	
ของผูบ้รโิภคเป็นส�ำคัญ	 โดยมีฝ่ำยวิจยัและพฒันำทีท่�ำหน้ำทีใ่นกำร
ค้นคว้ำวิจัย	 และสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่	 โดยเริ่มตั้งแต่
ฝ่ำยกำรตลำดที่ท�ำกำรศึกษำตลำด	และแนวโน้มต่ำงๆ	เพื่อที่จะ
ท�ำกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดของสินค้ำของบริษัทฯ	 และท�ำ	
ควำมเข้ำใจผูบ้รโิภคอย่ำงถกูต้อง	 ซึง่จะน�ำมำสูก่ำรคิดค้นผลติภณัฑ์
ใหม่ๆ 	 ทีส่ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ริโภคทีห่ลำกหลำยได้	
โดยบริษัทฯมุ่งเน้นกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์	 เพื่อให้มีคุณสมบัติ	
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค	 เช่น	 ฝ่ำยกำรตลำด
ส�ำรวจตลำดมำแล้วพบว่ำ	 ผูบ้รโิภคมคีวำมต้องกำรให้ผวินุม่ชุม่ชืน่
ในทุกส่วนของร่ำงกำย	ฝ่ำยวิจยัและพฒันำ	จงึได้ด�ำเนนิกำรคิดค้น	
และทดสอบคุณภำพสินค้ำและส่งตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำ
สินค้ำมีมำตรฐำนและเป็นไปตำมกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว

การวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์

จึงด�ำเนินกำรออกผลิตภัณฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE 
CRÉME BODY WASH	 ซ่ึงเป็นครีมอำบน�ำ้ทีม่สีำรแอนตีแ้บคทเีรยี	
และมีคุณสมบัติ	 ที่ท�ำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น	 เหมำะกับสภำพอำกำศใน
ประเทศไทย	โดยใช้เวลำในกำรพัฒนำจนออกผลิตภัณฑ์เฉลี่ย
ประมำณ	6	เดือน

	 นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังมีกำรวิจัยและพัฒนำวัตถุดิบทดแทน 
หรือสูตรกำรผลติทีม่ปีระสทิธภิำพ	 ทีจ่ะท�ำให้เกดิกำรใช้ควำมสำมำรถ
ของวตัถดุิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ที่จะเป็นกำรลดต้นทนุกำรผลติ
บริษัทฯ	 ซ่ึงรวมถึงโครงกำรคิดค้น	 วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์	
ร่วมกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	ที่มีห้องปฏิบัติกำร	 เครื่องมือ	
และอุปกรณ์ส�ำหรับกำรวิจัยอย่ำงครบครัน	และบริษัทฯ	ยังมีกำร
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่จะท�ำให้กำรใช้งำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
อีกด้วย	 โดยตำรำงต่อไปนีแ้สดงถงึนวตักรรมในผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด
ของบริษัทฯ



	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำน
ให้มีประสิทธิภำพ	เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันให้
บรรลุวิสัยทัศน์	

	 บริษัทฯ	 ได้มุ ่งเน้นกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร
ด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ด�ำเนินงำน	 โดยมกีำรน�ำเครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิำพมำใช้มำกข้ึน
เพื่อพัฒนำกระบวนกำรผลิตและกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	 โดยน�ำระบบ SAP Enterprise Risk Management 
มำใช้ส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำน	 รวมถงึมุง่เน้นกำรมส่ีวนร่วมของพนกังำน
ทุกคนทีร่่วมกนัแสวงหำแนวทำงใหม่ๆ	 เพือ่ปรบัปรงุวิธกีำรท�ำงำน
และสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนให้ดีขึ้นอยู่เสมอและต่อเนื่อง

	 	 นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังได้ให้ควำมส�ำคัญกับ

ควำมคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูบ้ริโภคเป็นอย่ำงมำก 
โดยบริษัทฯ	 มีกำรส�ำรวจ	 ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ	
กำรวจิยักลุ่มผูบ้รโิภค	และน�ำควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับจำกลูกค้ำผ่ำนทำงสื่ออินเตอร์เนตของบริษัทฯ	
เช่น	เว็บไซต์	หรือ	Social	media	เช่น	Instagram	
หรือ	Facebook		มำท�ำกำรวิเครำะห์และจัดอันดับ
ปัจจัยที่ควรปรับปรุง	 เพื่อด�ำเนินกำร	 พัฒนำและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภำพเหมำะสม	
และสำมำรถ	ตอบโจทย์ลูกค้ำได้มำกขึ้น

การพัฒนา
กระบวนการ 
ด�าเนนิงาน
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	 เพ่ือให้สอดคล้องและบรรลถุงึเป้ำหมำยของบรษิทัฯ	 ทีมุ่ง่มัน่
ที่จะเป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจควำมงำม	 ที่สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เป็นเลิศ	
บริษัทฯ	มีโครงกำรในอนำคตที่จะมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรตอบสนองควำมต ้องกำรของผู ้ บ ริ โภค ท่ี เพิ่ มขึ้ น 
และเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็	เช่น	ก�ำลงักำรผลติ	พืน้ท่ีคลงัสินค้ำ	
คุณภำพและคุณสมบัติของสินค้ำ	 และช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย	
เป็นต้น	โดยรำยละเอียดโครงกำรในอนำคตของบริษัทฯ	มีดังนี้

ขยายก�าลังการผลิตและพื้นที่คลังสินค้า

	 จำกควำมส�ำเร็จของบริษัทฯ	และกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่อง	 ท�ำให้บริษัทฯ	จ�ำเป็นทีจ่ะต้องมกีำรลงทนุเพิม่เตมิ
เพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจ	และเตรียมพร้อมส�ำหรับโอกำส
ทำงธุรกิจต่ำงๆ	ในอนำคต	โดยบริษัทฯ	มีแผนลงทุนเพื่อขยำย
ก�ำลังกำรผลิต	โดยมีแผนกำรสร้ำงโรงงำนผลิตระยะที่	2	ที่นิคม
อุตสำหกรรมโรจนะ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย
อีกประมำณ	10	ไร่	(บนพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด	19	ไร่	ซึ่งบริษัทฯ	
ใช้ส�ำหรับโรงงำนผลิตปัจจุบันทั้งหมด	9	ไร่)	โดยบริษัทฯ	คำดว่ำ
จะจัดสรรพื้นที่	10	ไร่ในกำรสร้ำงโรงงำนผลิตระยะที่	2	ที่มีพื้นที่
กำรผลิตและขยำยพื้นที่คลังสินค้ำรวม	18,000	ตร.ม.	เพื่อรองรบั	
ปริมำณสินค้ำจำกกำรผลิตที่เพิ่มมำกขึ้น	

	 นอกจำกนี	้บริษทัฯ	ยงัมแีผนลงทุนในระบบจดักำรคลังสนิค้ำ 
ที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรจัดเก็บ	และ
ระบบจัดส่งสินค้ำให้ทันต่อควำมต้องกำรของตลำดทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ

ขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายและเสริมสร้างศักยภาพ
ศูนย์กระจายสินค้า

	 เพื่อรองรบัควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคทีห่ลำกหลำย	 ขยำยฐำน	
ผู้บริโภคและเข้ำถึงผู้บริโภคมำกขึ้น	 อีกทั้งเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน	บริษัทฯ	มีแผนกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยและ
เสริมสร้ำงศักยภำพของศูนย์กระจำยสินค้ำ	 โดยจะเน้นขยำยไป
ยังพื้นที่ที่บริษัทฯ	 ยังไม่ได้ครอบคลุม	 เช่น	 กำรพิจำรณำขยำย
สำขำ	NAMU LIFE Shop	รวมถึงพืน้ทีส่�ำหรับขำยสนิค้ำของบรษิทัฯ	
อย่ำงรัดกุม	โดยเน้นในพื้นที่ที่สำมำรถประชำสัมพันธ์เครื่องหมำย	
กำรค้ำและสินค้ำของบริษัทฯ	ได้	เช่น	บริเวณที่มีนักท่องเที่ยว
จ�ำนวนมำกและมีกำรสัญจรอย่ำงหนำแน่น	ซึ่งบริษัทฯ	คำดว่ำจะ
สำมำรถขยำยสำขำและจดุขำยสนิค้ำเพ่ิมเตมิ	รวมทัง้กำรสนับสนนุ	
ช่องทำงกำรขำยอ่ืนให้สำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น

ปรบัปรงุส�านักงานของบรษิทัฯ และวางระบบเครอืข่ายที่
เกี่ยวข้อง

	 บรษิทัฯ	 มแีผนขยำยและปรบัปรงุส�ำนกังำนแห่งใหม่	 เพือ่รองรบั	
กำรขยำยตวัของทรพัยำกรบคุคลของบรษัิทฯ	 ทีเ่พ่ิมขึน้ตำมกำร
เติบโตของธุรกิจ	โดยบริษัทฯ	มีควำมต้ังใจจะออกแบบส�ำนกังำน
ให้มคีวำมทนัสมยั	 และสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนอย่ำงมีควำมสขุ	
เพือ่ส่งเสรมิกำรท�ำงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพและควำมคดิสร้ำงสรรค์
ให้แก่บคุลำกร	นอกจำกนี	้บรษิทัฯ	ยงัมแีผนกำรวำงระบบเครอืข่ำย	
กำรท�ำงำนของบริษัทฯ	ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นอีกด้วย

ปรบัปรงุฝ่ายวจิยัและพัฒนาของบรษิทัฯ

	 บริษัทฯ	 เลง็เหน็ถึงศักยภำพของอุตสำหกรรมดูแลและบ�ำรงุผวิ
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศทีม่กีำรเตบิโตสงู	รวมถงึควำมต้องกำร
ของลกูค้ำทีห่ลำกหลำยและเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็	 และเพือ่สร้ำง
ควำมแตกต่ำงและยกระดับมำตรฐำนคุณภำพให้กับผลิตภัณฑ ์	
บริษัทฯ	จึงมีแผนในกำรขยำยและปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนำ	
เพื่อสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพที่ดี	 และมีควำมแปลกใหม่
มำกยิ่งขึ้น	 สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู ้บริโภค
ในอุตสำหกรรมควำมงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลง	 และขยำยตัว
ได้อย่ำงรวดเร็ว

แผนงาน
และโครงการ
ในอนาคต
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	 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมกำร	5	ชุด	คือ	คณะกรรมกำรบริษัท	
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	
และคณะกรรมกำรบริหำร

1. คณะกรรมการบรษิทั

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมกำรจ�ำนวน	12	ท่ำน	ดังนี้

1.	 พลต�ำรวจเอกชัชวำลย์	 สุขสมจิตร์	 ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2.	 ดร.สรำวุฒิ	 พรพัฒนำรักษ ์ รองประธำนกรรมกำร  
3.	 นำยนิติโรจน์	 มโนลม้ำย	 กรรมกำร 
4.	 นำยปิยวัชร	 รำชพลสิทธิ ์ กรรมกำร 
5.	 นำยรุ่งโรจน์	 ชัยศิริวิกรม	 กรรมกำร
6.	 นำยศุภวัฒน์	 วนิชประภำ	 กรรมกำร
7.	 นำงสำวเสำวคนธ์	 แหยมเจริญ	 กรรมกำร
8.	 นำยฤทธิไกร	 ธรรมรักษ์	 กรรมกำร
9.	 นำยกฤช	 ฟอลเล็ต	 กรรมกำรอิสระ 
10.	 นำงนวลพรรณ		 ล�่ำซ�ำ	 กรรมกำรอิสระ 
11.	 นำยณัฏฐะวุฒิ	 เครือประดับ	 กรรมกำรอิสระ 
12.	 นำยทรงพล	 ชีวะปัญญำโรจน์	 กรรมกำรอิสระ 
	 นำงสำวรุ่งทิพย์	 งำมเอกอุดมพงศ์	 เลขำนุกำรบริษัท
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ประกอบด้วย	กรรมกำรจ�ำนวน	3	ท่ำน	ดังนี้

1.	 นำยกฤช	 ฟอลเล็ต	 กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2.	 นำยณัฏฐะวุฒิ	 เครือประดับ	 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
3.	 นำยทรงพล	 ชีวะปัญญำโรจน์	 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
	 นำงสำวจุฬำพร	 รัตตะพงษ์	 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	ประกอบด้วย	กรรมกำร
จ�ำนวน	3	ท่ำน	ดังนี้

1.	 นำยณัฏฐะวุฒิ	 เครือประดับ	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2.	 นำยทรงพล	 ชีวะปัญญำโรจน ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3.	 นำยศุภวัฒน์	 วนิชประภำ	 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
	 นำงสำวรุ่งทิพย์	 งำมเอกอุดมพงศ ์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

4. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วย	กรรมกำรจ�ำนวน	3	ท่ำน	ดังนี้

1.	 นำยกฤช	 ฟอลเล็ต	 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2.	 ดร.สรำวุฒิ	 พรพัฒนำรักษ์	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3.	 นำยนิติโรจน์	 มโนลม้ำย	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 นำงสำวจุฬำพร	 รัตตะพงษ์	 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5.  คณะกรรมการบรหิาร

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วย	กรรมกำรจ�ำนวน	5	ท่ำน	ดังนี้	

1.	 ดร.สรำวุฒิ	 พรพัฒนำรักษ์	 ประธำนกรรมกำรบริหำร
2.	 นำยฤทธิไกร	 ธรรมรักษ์	 กรรมกำรบริหำร 
3.	 นำยรุ่งโรจน์	 ชัยศิริวิกรม	 กรรมกำรบริหำร 
4.	 นำยธิติ	 รัตตมณี	 กรรมกำรบริหำร
5.	 นำยปิยวัชร	 รำชพลสิทธิ์	 กรรมกำรบริหำร 
	 นำงสำวรุ่งทิพย์	 งำมเอกอุดมพงศ ์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

หมำยเหตุ: นำยรุ่งโรจน์ ชัยศิริวิกรม ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทเเละกรรมกำรบริหำร 
           โดยมีผลตั้งเเต่วันที่ 15 มกรำคม 2561



82

B
U

S
IN

E
S

S



83

CORPORATE 
GOVERNANCE

83



ภาพรวมนโยบาย

	 บริษัทฯ	 ด�ำเนินธุรกิจอยู ่ภำยใต้กรอบธรรมำภิบำลท่ีด	ี
มีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้	 โดยมีควำมมุ ่งมั่น
ที่จะพัฒนำธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงสมดุลทำงเศรษฐกิจ	สังคม
และสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ตั้งมั่นที่จะด�ำรงตนให้เป็นบริษัท	
ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีของสังคม	 (Good Corporate Citizen) 
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงย่ังยนื	และสำมำรถบรหิำรกจิกำรให้เตบิโต
อย่ำงมัน่คงและและเป็นทีย่อมรบัในสังคม	บนพ้ืนฐำนของจรยิธรรม
และหลกักำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	รวมทัง้สำมำรถสร้ำงผลตอบแทน	
ให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยค�ำนึงถึงผลกระทบใน
กำรด�ำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 ในทุกด้ำน	
เพือ่ประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหุ้น	ผูม้ส่ีวนได้เสยี	และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR)
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โครงการ Chulalongkorn International Business 
Case Competition (CIBCC) 

	 เมื่อวันที่	23	–	28	พฤษภำคม	2560	บริษัทฯ	 ได้เข้ำร่วม
เป็นส่วนหนึง่ของโครงกำร	Chulalongkorn	International	Business	
Case	Competition	(CIBCC)		ซึ่งเป็นโครงกำรแข่งขันวิเครำะห์
ปัญหำธุรกิจที่จัดโดยคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	หลักสูตร
นำนำชำติ	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 ส�ำหรับนักศึกษำ	 ในระดับ
ปริญญำตรี	 โดยบริษัทฯ	ได ้ เป ็นหนึ่งในผู ้สนับสนุนและเป็น
เจ้ำของโจทย์กำรแข่งขัน	 ซึ่งเป็นโอกำสส�ำคัญในกำรสนับสนุน
โครงกำรเพ่ือสงัคม	ซึง่ธรุกจิของบรษิทัฯ	เป็นธรุกิจทีเ่ยำวชนรุน่ใหม่	
ให้ควำมสนใจ	 และเป็นธรุกจิท่ีเตบิโตอย่ำงรวดเรว็	 กำรท่ีนกัศกึษำ
ได้สัมผัสหรือเผชิญกับปัญหำและอุปสรรคของกำรท�ำธุรกิจจริง
กำรเตรียมพร้อมก่อนก้ำวสู่โลกของกำรท�ำงำนจริง	 รวมถึงเป็น
โอกำสอันดีที่บริษัทฯ	 จะได้สร้ำงและกระชับควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว ่ำงบริษัทฯ	 และจุฬำลงกรณ ์มหำวิทยำลัยซึ่ ง เป ็น
ผู้จัดโครงกำร	CIBCC	อีกด้วย
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เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้นบริษัท ดู เดย์ ดรีม จ�ำกัด (มหำชน)

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	บริษทั	ด	ูเดย์	ดรีม	จ�ำกดั	(มหำชน)	
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ	3	ท่ำน		ทุกท่ำนมีควำมเป็นอิสระ	
ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ	 โดย
มีนำยกฤช	 ฟอลเล็ต	 เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	
ทรงพล	ชีวะปัญญำโรจน์	และนำยณัฎฐะวุฒิ	เครือประดับ	
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ	โดยมีนำงสำวจุฬำพร		รัตตะพงษ์	
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร	

	 กรรมกำรตรวจสอบทุกท ่ำนมีคุณสมบัติครบถ้วนและ
ได้ปฏิบัติหน้ำท่ีภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่เป็นไป
ตำมเกณฑ์	และแนวทำงปฏิบัติของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์	 และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	
โดยนำยทรงพล	ชวีะปัญญำโรจน์	 เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรู้
และประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรเงิน

	 ในปี	2560	คณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรประชุมทัง้สิน้	6	ครัง้	
โดยได้มีกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยจัดกำร	ผู้ตรวจสอบภำยในและ	
ผู้สอบบัญชี	สรุปสำระส�ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่	ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนข้อมูลที่ส�ำคัญของ 
งบกำรเงินรำยไตรมำสและประจ�ำปี	2560	ของบริษัท	ดู	เดย์	ดรีม	
จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และงบกำรเงินรวมของบริษัท	 ดู	 เดย์	 ดรีม	
จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษทัย่อย	ซึง่ได้จัดท�ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินของไทย	โดยได้สอบทำนประเดน็ท่ีส�ำคัญรำยกำรพเิศษ	
และได้รับ	 ค�ำชี้แจงจำกผู้สอบบัญชี	 ฝ่ำยจัดกำร	 จนเป็นที่พอใจ
วำ่กำรจัดท�ำงบกำรเงิน	 รวมทั้งกำรเปิดเผยหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน	 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วจึงได้
ให้ควำมเห็นชอบงบกำรเงินดังกล่ำว	 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทำน
และตรวจสอบแล้วเป็นรำยงำนควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข	
นอกจำกนี	้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบัญชี

โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเพื่อปรึกษำหำรือกันอย่ำงอิสระถึงข้อมูลที่มี
สำระส�ำคญัในกำรจดัท�ำงบกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและเป็นประโยชน์กบัผูใ้ช้งบกำรเงนิ	
รวมทั้งปัญหำหรืออุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้สอบบัญชี	
รวมทั้งพฤติกำรณ์	อันควรสงสัยตำมมำตรำ	89/25	แห่งพระ
รำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	แก้ไขเพ่ิม
เตมิโดยพระรำชบัญญตั	ิหลกัทรย์ัและตลำดหลกัทรพัย์	(ฉบบัที	่4)	
พ.ศ.	2551	ซึง่ในปี	2560	ผูส้อบบญัชไีม่ได้มข้ีอสงัเกตทีเ่ป็นสำระส�ำคญั	
และไม่พบพฤตกิำรณ์	อนัควรสงสยัดังกล่ำว	คณะกรรมกำรตรวจสอบ
จึงมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ	 มรีะบบรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสม	
เพือ่กำรเปิดเผยข้อมลูทำงกำรเงนิทีป่รำศจำกกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัแย้ง
กบัข้อเท็จจริง	 อันเป็นสำระส�ำคัญ	 และมกีำรจดัท�ำตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

2. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ 
พบว่ำกรรมกำรบริษัท	 และพนกังำนได้ปฏิบติัตำมหลกักำรทีก่�ำหนด	
ไว้อย่ำงเคร่งครัด	บริษัทมีกำรน�ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 
ไปปฏิบัติและขยำยผลไปใช้กับบริษัทย่อยตำมควำมเหมำะสม
ของธุรกิจ	 รวมทั้งกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโดยค�ำนึงถึงสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม	 นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด	โดยเฉพำะรำยกำร
เกี่ยวโยงและรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำร
ประเมนิตนเอง	เกีย่วกบัควำมพร้อมของกรรมกำร	รำยงำนทำงกำรเงนิ	
กำรประชุมกับผู้สอบบัญชี	 กำรสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	
กำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำน	กำรบริหำรควำมเสี่ยง	กำรควบคุม
ภำยในกำรประชมุกรรมกำร	 กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องสำยงำนตรวจสอบ
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ผลสรุปอยู ่ในเกณฑ์
ที่น่ำพึงพอใจ

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 ได้มกีำรจดัท�ำระบบบรหิำรควำมเสีย่งของบริษทัระดับ
องค์กร	 โดยผู้บริหำรแต่ละสำยงำนเป็นผู้ประสำนงำนและรับผิด
ชอบงำนบริหำรควำมเสี่ยง	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	เป็นผู้พิจำรณำ
โครงสร้ำง	กรอบกำรบริหำรควำมเสีย่งและแผนกำรจดักำรควำมเส่ียง	
รวมท้ังทบทวนควำมเสี่ยงและติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	
กำรพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงทั้งภำยในและภำยนอก	 โอกำสที่จะเกิด
ผลกระทบและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรบัได้	รวมทัง้สอบทำนสญัญำณเตือนภยัตำมหลกักำรทีก่�ำหนดไว้

4. การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรประเมินผล
ระบบกำรควบคุมภำยใน	 โดยพิจำรณำจำกแผนงำนและ
รำยงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในอย่ำงสม�ำ่เสมอ	ไม่พบข้อบกพร่อง 
ที่เป็นสำระส�ำคัญ	และฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้รำยงำนโดยสรปุว่ำ
ระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมปีระสทิธภิำพ
เพียงพอรวมท้ังผู้สอบบัญชีได้รำยงำนว่ำระบบกำรควบคุมภำยใน
ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงินมีควำมเพียงพอและเหมำะสม	
คณะกรรมกำรตรวจสอบได ้พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะ
กรรมกำรตรวจสอบและกฎบัตรของสำยงำนตรวจสอบเป็น
ประจ�ำทุกปี	 รวมถึงกำรพัฒนำงำนตรวจสอบภำยในโดยให้
ควำมส�ำคญัทัง้กำรพัฒนำบคุลำกรและเคร่ืองมือในกำรตรวจสอบ
ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสอบภำยใน

5. การสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันและการปฏิบัติ 

	 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์	 ข้อก�ำหนด	
ของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 ในปี	 2560	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรยืนยันจำก 
ผู้บริหำรว่ำบริษัทฯ	 และผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย	 และ
ข้อก�ำหนดต่ำงๆ	 มีกำรเปิดเผยรำยกำรเกี่ยวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	 จำกรำยงำน
และค�ำยืนยันของผู้บริหำรที่รับผิดชอบและผลกำรสอบทำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำบรษิทัฯ	ได้ปฏิบตัแิละมีกำรเปิดเผย
รำยกำรเกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำยข้อก�ำหนด	
และกฎระเบียบ

6. การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ�าปี 2561

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ	
ผู้สอบบญัชใีนปีทีผ่่ำนมำเป็นทีน่่ำพอใจ	และได้สอบทำนคุณสมบัติ
รวมทั้งพิจำรณำควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัชีแล้ว	 เหน็ว่ำถกูต้อง
ตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย ์และ
ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด	 คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงได้เสนอ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	 เพือ่พจิำรณำเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุน้ 
แต่งตั้งนำย เจริญ	 ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ทะเบียนเลขท่ี	4068	และ/หรอื	นำยวรีะชยั	รตันจรสักลุ	ผู้สอบบญัชี 
รับอนุญำตทะเบยีนเลขที	่4323	และ/หรือ	นำงมญัชภุำ	สงิห์สขุสวสัด์ิ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่	6112	แห่ง	บริษัท	เคพีเอ็มจี
ภูมไิชย	สอบบญัช	ีจ�ำกดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	ประจ�ำปี	2561
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รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้นบริษัท ดู เดย์ ดรีม จ�ำกัด (มหำชน)

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	(คณะกรรมกำร)	ประกอบ
ด้วยกรรมกำร	จ�ำนวน	3	ท่ำนโดยมี	นำยกฤช	ฟอลเลต็	เป็นประธำน	
นำยสรำวุฒิ		พรพัฒนำรักษ์	และ	นำยนิติโรจน์		มโนลม้ำย	
เป็นกรรมกำร	โดยมีนำงสำวจุฬำพร		รัตตะพงษ์	ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร

	 ป	ี2560	ถอืเป็นอกีปีหนึง่ที	่บริษทั	ด	ูเดย์	ดรีม	จ�ำกดั	(มหำชน)	
(“บริษัทฯ”)	ต้องเผชญิกบัควำมท้ำทำยทัง้จำกปัจจัยภำยในและภำยนอก	
ซึง่ล้วนมผีลต่อกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษิทั	ในกำรนี	้คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแล
และบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสมภำยใต้ 
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 โดยได้ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอน 
ของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเคร่งครัด	 เพื่อให้กำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ	เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และช่วยส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจในภำพรวม	
ตลอดจนสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ทุกท่ำน	 ในกำร
ด�ำเนินกำร	ท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
ได้รบักำรสนับสนุน	 กำรด�ำเนินงำนจำกฝ่ำยบริหำรควำ มเสี่ยง
ของบริษัทฯ	อย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งส่งผลให้กำรด�ำเนินงำน 
มีลักษณะเชิงรุก	 และมีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	
โดยสำมำรถสรปุสำระส�ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดังนี้

	 1.	 ทบทวนกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่งและปรับปรุงกระบวนกำร	
บริหำรควำมเสีย่งองค์กรให้สำมำรถรองรบัสถำนกำรณ์ทีไ่ ม่แน่นอน	
โดยน�ำตวัชีว้ดัควำมเสีย่งท่ีมลีกัษณะเป็นสญัญำณเตอืนภยัล่วงหน้ำ 
มำประยุกต์ใช้ในกรณีท่ีมกีำรเปลีย่นแปลงควำมรุนแรงของควำมเสีย่ง	
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	เพื่อให้สำมำรถปรับเปลี่ยนมำตรกำรกำรจัดกำร
กับควำมเสี่ยงได้ทันท่วงที	 นอกเหนือจำกกำรวัดประสิทธิผ ล 
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวม

	 2.	 พิจำรณำกลัน่กรองและให้ข้อคดิเหน็แผนบรหิำรควำมเสีย่ง	
โดยมุ่งเน้นกำรปรับปรุงคุณภำพของแผนบริหำรควำมเสี่ยงให้
ครอบคลุมสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงก�ำกับ
ดูแลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้มกีำรควบคุมทีด่	ี
และก�ำหนดมำตรกำรเพิ่มเติม	 เพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของ
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ	 เพื่อให้ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้

	 3.	ตดิตำมควำมก้ำวหน้ำกำรบริหำรควำมเสีย่งและแนวโน้ม
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ	ทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ	อย่ำงมนียัส�ำคญั	
เพือ่ให้บรษัิทฯ	 มคีวำมพร้อมรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	 ทีเ่กิดข้ึน	
เพื่อบริหำรจัดกำรผลกระทบของควำมเสี่ยงท่ีเกดิขึน้ให้อยูใ่นระดบั	
ที่ยอมรบัได้	และสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผู้ถอืหุน้ว่ำกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ของบรษิทัฯ	มกีำรด�ำเนนิงำนอย่ำงมปีระสทิธผิล	และสนับสนุนให้
บริษัทฯ	สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ได้

	 4.	 พิจำรณำกำรกลัน่กรองรำยกำรควำมเสีย่งองค์กรปี	2560	
ให้สอดคล้องกับทิศทำง	 เป้ำหมำย	 และกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจ
ภำยใต้ควำมไม่แน่นอนของสภำวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป	
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท�ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงส�ำหรับ
รำยกำรควำมเสีย่งท่ีส่งผลกระทบต่อกำรเตบิโตในระยะยำวของบรษัิทฯ	
เช่น	กำรเน้นย�้ำให้มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรเพื่อรองรับกำรเจริญ
เติบโตของธุรกิจ	 ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรลดต้นทุนด้ำนกำร
ปฏบิตักิำร	กำรเพิม่ผลผลติอย่ำงต่อเนือ่ง	และกำรเพิ่มประสิทธิภำพ	
ในกำรบรหิำรกำรลงทนุ	เป็นต้น	นอกจำกนี	้คณะกรรมกำรบรษัิทฯ	
ได้เพิม่เตมิอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กร	
โดยให้พิจำรณำกลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวำระท่ีมีภำระผูกพัน
กับบริษทัฯ	ในระยะยำว	มคีวำมซับซ้อนเชงิธรุกจิ	และมคีวำมเสีย่ง	
ที่อำจส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ	อย่ำงมนียัส�ำคญั	 ก่อนท่ีจะน�ำเสนอ
วำระนั้นๆ	ต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ	พจิำรณำตำมขัน้ตอนต่อไป
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในของบริษัท

	 “ทำงบรษิทัฯ	ตระหนกัถงึควำมส�ำคัญในเร่ืองกำรควบคมุภำยใน
อย่ำงต่อเนื่อง	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำยให้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในท�ำกำรประเมนิควำมเพียงพอและควำมเหมำะสม
ของระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ�ำทุกปี	และคณะกรรมกำร	
บริษัทฯ	ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนผลกำร
ประเมินกำรควบคุมภำยใน	เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ	สำมำรถ
ด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินมคีวำมถกูต้อง	เช่ือถอืได้	และมีกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย	
และกฎระเบียบต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง”

	 บริษัทฯ	ได้มีกำรออกแบบและปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุม
ภำยใน	และกำรปฏบิติัตำมกฎหมำยและระเบยีบต่ำงๆอย่ำงเพยีงพอ	
เพ่ือลดควำมเสี่ยงทีส่�ำคัญซึง่อำจมีผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนนิงำน
และธุรกิจของบริษัทฯ	และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ	บริษัทฯ	
ได้มีกำรปรับปรุงและแก้ไขระบบดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อให้มี
ควำมเหมำะสมกับควำมเสี่ยงและสภำพแวดล้อมในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบันและอนำคต	อีกทั้งสอดคล้องและเป็น
ไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

 คณะกรรมกำรบริษัท รับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ	
มีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมปีระสทิธิภำพ	
เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู ้ถือหุ ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ	
โดยพิจำรณำเรื่องดังต่อไปนี้

	 •	ก�ำหนดลักษณะและขนำดของควำมเสี่ยงที่มีสำระส�ำคัญ 
ที่สำมำรถยอมรบัได้ในกำรทีจ่ะท�ำให้บริษทัฯ	สำมำรถบรรลเุป้ำหมำย
ทำงกลยุทธ์	(the	Board’s	risk	appetite)	
	 •	ก�ำหนดให้ผูบ้รหิำรจดัให้มกีระบวนกำรในกำรระบ	ุประเมนิ	
รวมทั้งกำรลดระดับควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ	

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ
ในด้ำนกำรสอบทำนกำรมีประสิทธิภำพของระบบกำรควมคุม
ภำยในและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆของบรษัิทฯ	
ในกำรสอบทำนคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำข้อมูล
จำกแหล่งต่ำงๆ	ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

	 •	กำรให้ควำมเชือ่มัน่จำกกำรท�ำงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน 
ผ่ำนขัน้ตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีซึ่งได้รับกำรอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบจะเน้น
ในเรื่องกำรพิจำรณำประเมินควำมเสี่ยง	และกำรควบคุมภำยใน	
ที่ส�ำคัญที่ได้ถูกวำงไว้เพื่อลดระดับหรือป้องกันควำมเสี่ยงนั้น

	 •	ได้รบักำรรำยงำนผลของกำรตรวจสอบและกำรควบคมุภำยใน 
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพำะใน
เรื่องที่มีสำระส�ำคัญอย่ำงสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกรำยไตรมำส

	 •	กำรพฒันำระบบและกำรรบัข้อร้องเรยีนเกีย่วกบักำรทจุรติ
และกำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ	
(Whistleblowing	Policy)	เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงให้พนักงำน	
ผู้ถือหุ้น	และบุคคลภำยนอกซึ่งสำมำรถติดต่อกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้โดยตรง

	 •	กำรให้ควำมเชื่อมั่นในเรื่องที่ตรวจสอบโดยผู ้ตรวจสอบ
บัญชีภำยนอก

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	เป็นหน่วยงำนที่มีควำมเป็นอิสระ
และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และรำยงำนด้ำนกำร
ด�ำเนินงำนต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ท�ำหน้ำที่ในกำรสนับสนุนกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษัทโดยกำรท�ำกำรประเมินควำมเหมำะสม
ของระบบกำรควบคุมภำยในที่ส�ำคัญ
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	 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้จัดท�ำแผนกำรตรวจสอบประจ�ำป ี
โดยพิจำรณำตำมปัจจัยเสี่ยง	(Risk	Based	Approach)	ซึ่งจะเน้น
ควำมเส่ียงท่ีมีควำมส�ำคญั	 มีผลกระทบต่อวัตถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
และควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
พิจำรณำสอบทำนและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีดังกล่ำว	
และติดตำมผลกำรตรวจสอบและผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจ
สอบภำยในเป็นรำยไตรมำส	

	 ประเด็นที่ตรวจพบจะถูกน�ำมำพิจำรณำว่ำมีผลกระทบ
ในวงกว้ำงหรอืไม่	ประเด็นจำกกำรตรวจสอบท่ีส�ำคัญจะถกูรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั	คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะท�ำกำรติดตำมกำรแก้ไขหรือปรับปรุงของผู้บริหำร
จนกว่ำจะได้ข้อสรุปเป็นที่น่ำพอใจ	 นอกจำกนี้	 รำยงำนที่ส�ำคัญ
จะถูกน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอทั้งจำกผู้บริหำร	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	และ
ฝ่ำยก�ำกบัดแูล	โดยรำยงำนจะครอบคลมุในเรือ่งทำงธรุกจิ	กำรเงนิ	
กำรควบคุมภำยใน	 กำรด�ำเนินงำนและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	
ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 กำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	 ปฏิบัติตำมกรอบโครงสร้ำง
กำรควบคมุภำยในซึง่อ้ำงอิงตำมมำตรฐำนสำกลของ	The	Committee		
of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	
(COSO)	ซึ่งสรุปตำมองค์ประกอบของกำรควบคุมแต่ละด้ำนดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

	 สภำพแวดล้อมของกำรควบคุมถือเป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญ
ของกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล	 อีกทั้งยังให้หลักปฏิบัติ
และโครงสร้ำงแก่องค์ประกอบอ่ืนๆ	 ของระบบควบคุมภำยใน	
ทั้งนี้	 องค์ประกอบหลกัของสภำพแวดล้อมกำรควบคมุของ	 บรษิทัฯ	
มดีงันี้

	 •	บริษัทฯ	สนับสนุนให้มีสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่ดี	โดย
มกีำรก�ำหนดนโยบำย	กำรวำงแผน	กำรด�ำเนินกำร	กำรควบคมุ	 
และกำรก�ำกับดูแลที่ชัดเจนและเหมำะสม	

	 •	บริษัทฯ	ยึดมั่นในปรัชญำและจรรยำบรรณธุรกิจผ่ำนกำร	
กระท�ำและพฤติกรรม	 ซ่ึงมีส่วนส�ำคัญในกำรช่วยให้ระบบกำร 
ควบคุมภำยในสำมำรถท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสม	นอกจำกนี	้
ยังได้จัดท�ำคู่มือพนักงำน	(Codes	of	Conduct)	เพื่อใช้เป็น
แนวปฏิบัติให้แก่	กรรมกำร	ฝ่ำยบริหำร	และพนักงำนทุกคน	

	 •	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	และฝ่ำยบริหำรในทุกระดับชั้นได้
แสดงให้เหน็ถงึควำมส�ำคญัของคณุค่ำควำมซือ่สตัย์และมจีรยิธรรม	
มีกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยค�ำนึงถึง
ควำมเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี

 	 •	มีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบรหิำรองค์กรให้เหมำะสมกับขนำด
และกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โดยระบุถงึสำยอ�ำนำจกำร
บงัคับบัญชำและควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน

	 •	คณะกรรมกำรบรษัิทฯ	และฝ่ำยบรหิำรได้ก�ำหนดอ�ำนำจในกำร
ด�ำเนินกำรและระดับวงเงินอนุมัติรำยกำรประเภทต่ำงๆไว้เป็น
ลำยลักษณ์อักษรในตำรำงอ�ำนำจอนุมัติและระดับวงเงิน
อนุมัติ	(Delegated	of	Authority	Limit	&	Level)

	 •	บริษัทฯ	 ได้น�ำนโยบำยกำรให้ข้อมูลกำรกระท�ำผิดและ	
กำรทุจริตมำใช้	 เพื่อเป็นช่องทำงในกำรรำยงำนกำร
ทุจริต	ควำมผิดพลำด	และกำรบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยฝ่ำย
บริหำร	 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนรำยงำนกำรรับ
แจ้งข้อมูลกำรกระท�ำผิดและกำรทุจริตเป็นประจ�ำทุกไตรมำส
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

	 ผู้บริหำรมีกำรก�ำหนดนโยบำย	 มำตรฐำนและข้อพึงปฏิบัติ 
เกีย่วกบักำรบริหำรควำมเสี่ยง	โดยเน้นย�ำ้ว่ำกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ถือเป็นหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร	 ผูบ้ริหำร	 และพนกังำน
ทกุคน	เพ่ือให้สำมำรถบรรลวัุตถปุระสงค์เชิงธรุกจิของบริษัทฯ		

	 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ	 ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง	 ท�ำหน้ำทีใ่นกำรด�ำเนนิกำรทบทวนกรอบนโยบำย 
กำรบริหำรควำมเส่ียง	และโครงสร้ำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	รวมทัง้
ให้ข้อเสนอแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีสอดคล้องต่อ
ทิศทำงกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนและแผนธุรกิจ	 	 พร้อมก�ำกับดูแล
ติดตำม	 และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ	
เพือ่ให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนและสภำพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป	
รำยละเอียดของกำรประเมินควำมเสีย่งและกำรจัดกำรควำมเสีย่ง
ของบรษัิทฯ	แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีในหวัข้อ	“ปัจจยัควำมเสีย่ง”

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

	 บรษัิทฯ	ให้ควำมส�ำคัญกบักำรควบคุมภำยในทีมี่ประสทิธิภำพ	
ภำยใต้ควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้	 เหมำะสมกับธุรกิจและ
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในแต่ละฝ่ำย	 กำรควบคุมภำยในถูก
ก�ำหนดให้มีกำรปฏิบัติผ่ำนข้อก�ำหนด	นโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติ
งำนของบริษัทฯ	และได้มีกำรสอบทำนและพัฒนำอย่ำงสม�่ำเสมอ	
กำรท�ำรำยกำรธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ	และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	
รวมทั้งข้อตกลงต่ำงๆ	 ทำงกำรค้ำได้มีกำรควบคุมดูแลอย่ำง
ระมดัระวังและรอบคอบ	 และเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังสนับสนุนให้พนักงำนให้ควำม
ส�ำคญักบักำรปฏบัิตติำมระบบกำรควบคุมภำยในท่ีวำงไว้	 รวมทัง้
กฎหมำย	ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อลดควำมเสี่ยง
ในด้ำนต่ำงๆ	 ที่อำจเกิดขึ้นรวมทั้งควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต
และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำงๆ

4. ข้อมลูและการตดิต่อส่ือสาร (Information & Communication)

	 ระบบสำรสนเทศได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	เพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภำพในกำรด�ำเนนิธุรกจิ	บรษิทัฯ	ยงัให้ควำมส�ำคญัเกีย่วกบั
ควำมถูกต้อง	เชื่อถือได้และทันต่อเวลำของข้อมูลสำรสนเทศ	
รวมถึงกำรสื่อสำรข้อมูล	เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
ได้ทันเวลำ		ตลอดจนมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล	
และกำรก�ำหนดแผนส�ำรองฉกุเฉนิทีม่ปีระสทิธภิำพ	ส�ำหรบัป้องกนั
ในเรือ่งควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศขณะทีม่อีบัุติภยัร้ำยแรง
จนระบบไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังมีระบบ
กำรจัดเก็บข้อมูลที่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องย้อนหลังได้	
และระบบข้อมลูทีส่ำมำรถวเิครำะห์หรือบ่งชีจ้ดุทีอ่ำจจะเกดิควำมเสีย่ง	
ซ่ึงท�ำกำรประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยงพร้อมท้ังบันทึกหรือ
รำยงำนผลไว้อย่ำงครบถ้วน	โดยบริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรตำม	
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	
ในกำรจดัเก็บข้อมลูจรำจรทำงคอมพวิเตอร์ตำมประกำศกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	บริษัทฯ	ได้ลงทุนเพื่อสร้ำง
ระบบกำรสือ่สำรทีม่ปีระสทิธิภำพทัง้จำกภำยในและภำยนอกบรษิทัฯ	
และจัดให้มีกำรสื่อสำรภำยในองค์กรผ่ำนช่องทำงหลำยช่องทำง		
มีกำรจัดส่งเอกสำรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรตัดสิน
ใจส�ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรประชุมคณะกรรมกำรแก่
ผู ้ ถือหุ ้น	และคณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
ในระยะเวลำที่เหมำะสม

5. การติดตามผล (Monitoring)

	 จำกระบบข้อมูลในปัจจุบันท่ีสำมำรถให้ข้อมูลที่เช่ือถือได้	
และทันต่อเวลำ	ท�ำให้ฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถ
ควบคุมและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนรำยงำนทำงกำรเงินได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และช่วยให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยทำงธุรกิจที่วำงไว้ได้	ในขณะเดยีวกนักส็ำมำรถสอบทำน	
ประเมิน	และให้ค�ำแนะน�ำเพื่อปรบัปรงุแผนธรุกจิผ่ำนกระบวนกำร
ก�ำกบัดูแลทีม่ปีระสทิธิภำพโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในท�ำกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
	 ฝำ่ยตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนตำมแผนกำรตรวจสอบ				
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ที่ได้รับกำรอนมุตัิและติดตำมผลจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	
แผนกำรตรวจสอบซึ่งจัดท�ำขึ้นจำกผลกำรประเมินและวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงของบริษัทฯ	รวมถึงล�ำดับควำมส�ำคัญของบริษัทย่อย	
ในกลุ ่มบริษัทฯ	กลุ ่มธุรกิจหลักและกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง	
ผลของกำรตรวจสอบ	กำรติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขจะน�ำเสนอ	
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัฯ	จนถงึปัจจบุนั	
ผลกำรตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในท่ีมี
สำระส�ำคัญ	อย่ำงไรก็ตำม	ได้มีกำรเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบ
กำรควบคุมภำยในบำงจุดที่ตรวจพบ	

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	จะท�ำกำรสอบทำนประสิทธิภำพของ
ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้ง	
โดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่มีสำระส�ำคัญ	ประเมินผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้น	และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงน้ันๆ	โดยใช้แนวทำง
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในที่จัดท�ำ
โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์

	 ตำมกฏบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ได้ระบุถึงหน้ำที่

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	
ของผู้บริหำรระดับสูงของฝ่ำยตรวจสอบภำยในร่วมกับประธำน
กรรมกำรบริหำร	ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทำงตำมประกำศของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ือง	“คุณสมบัติและขอบเขต
กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	พ.ศ.	2558”

	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่	2/2561	เมือ่วนัที่	 
26	กุมภำพนัธ์	2561	โดยมคีณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมด้วย	
คณะกรรมกำรบรษิทัได้ประเมนิประสทิธภิำพของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบรษัิทฯ	ใน	5	องค์ประกอบดังกล่ำวข้ำงต้น	และมข้ีอสรปุ	
ว่ำบริษัทฯ	ได้ก�ำหนดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่พอเพียง	
และเหมำะสมโดยบริษัทฯ	ได้จัดให้มีบุคคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะ
ด�ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	อีกทั้งไม่พบ
ข้อบกพร่องในระบบกำรควบคุมภำยในที่ส�ำคัญ

	 บริษัท	ส�ำนกังำน	อวีำย	จ�ำกดั	ซ่ึงเป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทฯ	
ได้ให้ควำมเห็นในรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับปี	
สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2560	ว่ำไม่ตรวจพบข้อบกพร่องในระบบ
กำรควบคุมภำยในในด้ำนกำรบัญชีและกำรเงินที่ส�ำคัญ
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 รายการระหว่างกัน
	 รำยละเอียดบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและควำมสัมพันธ์	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560
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ขายสินค้า

	 เดอะ	โฟร์ทนี	เป็นหนึง่ในผูแ้ทนจ�ำหน่ำย

สินค้ำให้แก่กลุม่บรษิทัฯ	ไปยงัช่องทำงจ�ำหน่ำย

ต่ำงๆ	ที่กลุ่มบริษัทฯ	ไม่ได้ขำยโดยตรง	โดย	

นำมุ	ไลฟ์	พลัส	บริษัทย่อยของบริษัทฯ	

ขำยสนิค้ำให้เดอะ	โฟร์ทีนในลักษณะขำยขำด	

ในรำคำขำยสุทธิภำยหลังหักค่ำตอบแทนใน

กำรกระจำยสินค้ำ	โดยนำมุ	ไลฟ์	พลัส	เป็น		

ผู้ก�ำหนดรำคำขำยและกลยุทธ์ทำงกำรตลำด		

ที่เดอะ	โฟร์ทีนขำยให้แก่ลูกค้ำ	ซึ่งนำมุ	ไลฟ์	

พลสั	จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสรมิ

กำรขำยที่เกิดขึ้นตำมจริง	โดยรำคำขำยและ	

ค่ำตอบแทนในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำที่จ่ำยให้แก่	

เดอะ	โฟร์ทีน	เป็นไปตำมสัญญำ	และมีอัตรำ	

และเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่สำมำรถเทียบเคียง		

ได้กับที่	นำมุ	ไลฟ์	พลัส	ให้แก่ผูแ้ทนจ�ำหน่ำย

สนิค้ำรำยอืน่	ทัง้นี	้เดอะ	โฟร์ทนีจะได้รบัส่วนลด	

ล่วงหน้ำในอัตรำที่ตกลงกันกับบริษัทฯ	เพื่อ

ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ	ที่

เกิดขึ้นจริง	ซึ่งทุกๆ	สิ้นเดือนส่วนลดล่วงหน้ำ

ดังกล่ำว	จะถกูหกักลบกบัค่ำใช้จ่ำยส่งเสรมิกำร

ขำยต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นจริง	(1)	ในกรณีที่	เดอะ	

โฟร์ทีน	มีค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ	ที่

เกิดขึน้จรงิสงูกว่ำส่วนลดล่วงหน้ำ	บริษัทฯ	จะ

จ่ำยเงินส่วนต่ำงให้	เดอะ	โฟร์ทีน	หรอื	(2)	ในกรณี

ที	่เดอะ	โฟร์ทนี	มีค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ

ที่เกิดขึ้นจริงต�่ำกว่ำส่วนลดล่วงหน้ำ	บริษัทฯ	

จะเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจำก	เดอะ	โฟร์ทีน

 

	 เดอะ	โฟร์ทีน	เป็นผู้แทนจ�ำหน่ำยสนิค้ำ

รำยใหญ่ทีม่ส่ีวนส�ำคญัคดิเป็นประมำณร้อยละ	

38.3	และร้อยละ	18.5	ของรำยได้รวมก่อนหกั

ส่วนลด	ในกำรกระจำยสนิค้ำให้แก่กลุม่บรษัิทฯ	

ในปี	2559	และ	2560	ตำมล�ำดับ	ซึ่งรำคำที่

ซื้อขำยระหว่ำงกัน	เป็นไปตำมรำคำมำตรฐำน

ที่บริษัทฯ	ก�ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน	เพื่อขำยให้

กับผูแ้ทนจ�ำหน่ำยสนิค้ำทกุรำย	โดยเดอะ	โฟร์ทนี	

ต้องขำยต่อตำมรำคำท่ีบริษัทฯ	ก�ำหนด		

นอกจำกนี้	ค่ำตอบแทนท่ีให้แก่	เดอะ	โฟร์ทีน	

ในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำให้แก่บริษัทฯ	เป็นไป

ตำมสญัญำ	และมอีตัรำ	และเงือ่นไขทำงกำรค้ำ

ที่สำมำรถเทียบเคียงได้กับที่นำมุ	ไลฟ์	พลัส	

ให้แก่ตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำรำยอื่น	

	 อย่ำงไรกด็	ีถงึแม้ว่ำบรษิทัฯ	จะมีส่วนลด

ล่วงหน้ำให้แก่เดอะ	โฟร์ทีน	ส่วนลดล่วงหน้ำ

ดังกล่ำวนัน้กเ็พ่ือให้ครอบคลมุค่ำใช้จ่ำยส่งเสรมิ

กำรขำยต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นจริง	ซึ่งได้แก่ส่วนลด

ในกำรขำยสินค้ำของผู้แทนจ�ำหน่ำย	กำรท�ำ	

กำรตลำดเพือ่กำรค้ำตำมทีไ่ด้รบัควำมเห็นชอบ	

และเงินจูงใจของผู้แทนจ�ำหน่ำยตำมผลส�ำเร็จ

ของยอดขำย	(KPI)	เป็นต้น	ซึ่งบริษัทฯ	มีกำร

ช�ำระค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ	ที่เกิด

ขึ้นจริงแก่ผู้จัดจ�ำหน่ำยรำยอื่นเช่นเดียวกัน	

โดยเดอะ	โฟร์ทีน	ต้องส่งใบแจ้งรำยกำรขำย

และยอดค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ	

ท่ีเกิดขึ้นจริงให้แก่บริษัทฯ	เป็นรำยเดือน			

ซึ่งค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้น

จริงจะถูกหักกลบกับส่วนลดล่วงหน้ำดังกล่ำว	

ซึ่ง	

1.บรษัิท เดอะ โฟร์ทนี   

  จ�ากัด

1. รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560

	 1.1	รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกดิขึน้ส�ำหรบัปีส้ินสดุวนัที	่31	ธนัวำคม	2559	และ	2560	และจะยงัคงมต่ีอเนือ่งในอนำคต	
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	 -	รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำสุทธิ

	 -	ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย

	 -	ลูกหนี้กำรค้ำ

	 -	ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยส�ำหรับ

							ค่ำตอบแทนในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ

494.9

43.3

37.1

3.1

317.8

21.9

50.1

4.8

(1)	ในกรณทีี	่เดอะ	โฟร์ทนี	มค่ีำใช้จ่ำยส่งเสรมิ	

กำรขำยต่ำงๆ	ทีเ่กดิขึน้จรงิสูงกว่ำส่วนลดล่วงหน้ำ	

บริษัทฯ	จะจ่ำยเงินส่วนต่ำงให้	เดอะ	โฟร์ทีน	

หรือ	

(2)	ในกรณทีี	่เดอะ	โฟร์ทนี	มค่ีำใช้จ่ำยส่งเสรมิ	

กำรขำยต่ำงๆ	ทีเ่กดิขึน้จรงิต�ำ่กว่ำส่วนลดล่วงหน้ำ		

ท�ำให้	เม่ือถึงเวลำท่ีต้องจ่ำยช�ำระเงินจริง	

เดอะ	โฟร์ทีน	ก็จะต้องจ่ำยเงินในอัตรำที่

สำมำรถเทยีบเคียงได้กบัผู้แทนจ�ำหน่ำยรำยอ่ืน	

ดังนั้น	รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมจ�ำเป็นและ

สมเหตุสมผล	

	 อย่ำงไรก็ดี	เพ่ือให้บริษัทฯ	สำมำรถ

ตรวจสอบควำมถกูต้องของยอดขำยและสินค้ำ

คงเหลอืของเดอะ	โฟร์ทีน	ณ	วันที	่9	เมษำยน		

2560	นำม	ุไลฟ์	พลสั	และเดอะ	โฟร์ทนี	ได้เข้ำ	

ท�ำบันทึกข้อตกลงเพื่อกำรตรวจสอบยอด

สินค้ำคงเหลือและยอดขำย	นอกจำกนี้	เพื่อ

ลดสัดส่วนกำรกระจำยสินค้ำของบริษัทฯ	

ผ่ำนเดอะ	โฟร์ทีน	ในอนำคต	บรษัิทฯ	มแีผน	

ทีจ่ะให้ตวัแทนจ�ำหน่ำยสนิค้ำรำยอืน่เข้ำมำเป็น	

ผู้กระจำยสินค้ำให้บริษัทฯ	ในบำงส่วนของ

อำณำเขตปัจจุบันท่ีเดอะ	โฟร์ทีน	เป็นผู ้		

รับผิดชอบ	และ/หรือมีแผนท่ีจะขำยตรง					

ไปยังลูกค้ำบำงส่วนอำณำเขตปัจจุบัน	ของ	

เดอะ	โฟร์ทีน		เอง	

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล	

เป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ		

โดยเดอะ	โฟร์ทีน	เป็นบริษัทฯ	ที่มีควำม

สำมำรถในกำรกระจำยสินค้ำของบริษัทฯ	

ไปยงัช่องทำงจ�ำหน่ำยต่ำงๆ	ทัง้น้ี	รำคำทีซ้ื่อขำย

ระหว่ำงกัน	เป็นไปตำมรำคำมำตรฐำนท่ี				
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นำมุ	ไลฟ์	พลัส	ก�ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน		

นอกจำกนี้	ค่ำตอบแทนท่ีให้แก่	เดอะ	โฟร์ทีน	

ในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำให้แก่บริษัทฯ	เป็นไป

ตำมอัตรำ	และเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่สำมำรถ

เทยีบเคยีงได้กบัทีบ่รษิทัฯ	ให้แก่ตวัแทนจ�ำหน่ำย	

สินค้ำรำยอื่น	โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม

กำรขำยตำมจริง	

	 ทั้งนี้	คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ

และเห็นด้วยกับกำรท�ำบันทึกข้อตกลงระหว่ำง

นำม	ุไลฟ์	พลสั	และ	เดอะ	โฟร์ทนี	ซึง่เป็นกำร	

เพิ่มกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรขำย

สินค้ำระหว่ำงบริษัทฯ	และ	เดอะ	โฟร์ทีน	

ให้มำกขึ้น

	 รำยกำรซื้อวัตถุดิบและสีทำอำคำร
ดังกล่ำวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ		
โดยรำคำซ้ือสินค้ำโดยหลักมีรำคำที่ต�่ำ
กว่ำผู้ขำยรำยอื่น	 โดยเงื่อนไขกำรช�ำระ
รำคำเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำปกต	ิ
รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมจ�ำเป็นและสม
เหตุสมผล		
	 อย่ำงไรกด็	ีณ	วนัที	่1	มิถนุำยน	2560	
บริษัทฯ	 และ	 พี	 เอ็ม	 เคมิคัล	 ได้จัดท�ำ
บันทกึข้อตกลงเพือ่ก�ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่	
พ	ี เอ็ม	 เคมคัิล	 ส�ำหรับกำรจดัซ้ือน�ำ้แร่ชนดิ
พเิศษ	และ	สติ๊กเกอร์ป้องกันสินค้ำปลอม	
ในลักษณะต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพ่ิม	(Cost	Plus)	
ไม่เกินร้อยละ	 5	 เพื่อให้ครอบคลุมค่ำใช้
จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรของพี	 เอ็ม	 เคมิคัล	
และสอดคล้องกับผูใ้ห้บรกิำรจดัจ�ำหน่ำยทัว่ไป	
และหำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งสินค้ำ
เกิดขึ้น	พี	เอ็ม	เคมิคัล	จะคิดค่ำใช้จ่ำยดัง
กล่ำวต่อบริษัทฯ	ตำมที่เกิดขึ้นจริง

2.บริษัท พี เอ็ม   

  เคมิคัล จ�ากัด

16.5

0.4

0.8

15.9

0.1

0.0

การซื้อวัตถุดิบ และสีทาอาคาร

	 บริษัทฯ	ซื้อวัตถุดิบบำงประเภทซึ่ง
โดยหลักได้แก่	น�้ำแร ่ชนิดพิเศษ	และ	
สติ๊กเกอร์ป้องกันสินค้ำปลอม	รวมไปถึง
สีทำอำคำรส�ำหรับโรงงำนและส�ำนักงำน		
ของบรษิทัฯ	จำก	พ	ีเอม็	เคมคัิล	โดยรำคำ
ขำยและเงื่อนไขกำรช�ำระรำคำเป็นรำคำ	
ต่อหน่วยสินค้ำ	และมีกำรคิดค่ำบริกำร
ขนส่งแยกต่ำงหำกตำมค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ

	 -	ซื้อวัตถุดิบ	และสีทำอำคำร
	 -	ค่ำบริกำรขนส่ง	
	 -	เจ้ำหนี้กำรค้ำ
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	 รำยกำรค่ำเช่ำรถยนต์ดังกล่ำวเป็นไป
ตำมนโยบำยบริษทัฯ	เกีย่วกบัสวสัดกิำรของ
พนกังำนขำย	โดยในกำรพิจำรณำเช่ำรถยนต์
ดังกล่ำว	บริษทัฯ	ได้มกีำรคัดเลอืกผูใ้ห้บรกิำร	
ตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก		
ผู้ให้บริกำรของบริษัทฯ	โดยภัทรลิสซิ่ง	
เป็นบริษัทให้เช่ำรถยนต์ที่เป็นที่ยอมรับ						
ในตลำด	และมีควำมน่ำเชื่อถือ	และค่ำเช่ำ
ของ	ภัทรลิสซิ่ง	มีอัตรำที่ต�่ำกว่ำคู่เทียบ	
และเงื่อนไขกำรช�ำระรำคำเป็นไปตำมปกติ
ธุรกิจ	ดังนัน้รำยกำรดังกล่ำวจงึมคีวำมจ�ำเป็น	
และสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 รำยกำรดังกล่ำวมีควำมจ�ำเป็นและ		
สมเหตุสมผล	เป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ		ซ่ึงกำรเช่ำรถยนต์ดงักล่ำว	
เพื่อเป็นสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนขำยช่วย
อ�ำนวยควำมสะดวกและเพิม่ควำมคล่องตัว
ในกำรติดต่อกับลูกค้ำ	อัตรำค่ำเช่ำที่คิด
ระหว่ำงกนัเป็นอตัรำรำคำตลำด	และเงือ่นไข	
กำรช�ำระรำคำเป็นไปตำมปกติธุรกิจ	

เช่ารถยนต์เพื่อการประกอบธุรกิจ

	 นำม	ุไลฟ์	พลัส	มกีำรท�ำสญัญำเช่ำรถ	
เพื่อเป็นสวัสดกิำรให้แก่พนกังำนขำยรำยเดือน	
ทัง้หมด	2	สญัญำ	จ�ำนวน	6	คัน	และ	2	คนั	
ตำมล�ำดับ	และ	รำคำค่ำเช่ำคันละ	12,500	
บำทต่อเดือน	และ	13,300	บำทต่อเดือน	
ตำมล� ำดับ	 โดยเ ร่ิม เช ่ ำ ต้ั งแต ่ เ ดือน	
กนัยำยน	2559	และ	มีนำคม	2560	ตำมล�ำดบั	
และมีระยะเวลำตำมสญัญำ	4	ปี	ทัง้	2	สญัญำ

	 -	ค่ำเช่ำ
	 -	เจ้ำหนี้ค่ำเช่ำ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 รำยกำร ดังกล ่ ำว เกิดขึ้ นตำม						
ควำมจ�ำเป็นตำมกำรด�ำเนินธุรกิจปกติของ	
บริษัทฯ	กำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวมีรำคำ	
และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับที่บริษัทฯ	
ท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก	

	 ทั้งนี	้คณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบ	
และเหน็ด้วยกบักำรท�ำบนัทึกข้อตกลงระหว่ำง	
บริษัทฯ	และ	พี	เอ็ม	เคมิคัล	ซึ่งเป็นกำร
ก�ำหนดรำคำกบับรษิทัฯ	ในลกัษณะ	Cost	Plus	
ซ่ึงจะช่วยให้รำยกำรซ้ือสินค้ำดังกล่ำว				
มีควำมเหมำะสมมำกขึ้น

0.2

0.1

1.3

0.1

3.บริษัท ภัทรลิสซิ่ง 

  จ�ากัด (มหาชน)
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	 รำยกำรค่ำเบี้ยประกันภัยดังกล่ำว
เป็นไปตำมนโยบำยบรษิทัฯ	เกีย่วกบักำรสรรหำ
ผู ้ให้บริกำร	โดกำรพิจำรณำผู ้ให้บริกำร
ประกันภัย	บริษัทฯ	ได้มีกำรคัดเลือกผู้ให้
บรกิำรตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืก	
ผูใ้ห้บรกิำรของบรษิทัฯ	โดยบรษิทั	เมืองไทย	
ประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)	เป็นบริษัท
ประกนัภยัชัน้น�ำ	ทีเ่ป็นทีย่อมรบัและมคีวำม	
น่ำเชื่อถือ	และค่ำเบี้ยประกันภัย	มีอัตรำที่
ต�่ำกว่ำคู่เทียบ	และเงื่อนไขกำรช�ำระรำคำ
เป็นไปตำมปกตธุิรกจิ	ดังนัน้รำยกำรดงักล่ำว	
จึงมีควำมจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล 
และเกดิขึน้ตำมควำมจ�ำเป็นตำมกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ	และมีควำมส�ำคัญเนื่องจำกเป็น
ควบคมุควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้	ในขณะที่	
บริษัทฯ	ไม่ได้เสียประโยชน์เนื่องจำกมูลค่ำ
ค่ำเบี้ยประกันภัยเป็นรำคำที่เหมำะสมและ
โดยทั่วไป	

	 รำยกำรขำยสนิค้ำดงักล่ำวเป็นไปตำม	
นโยบำยบริษัทฯ	เก่ียวกับสวัสดิกำรของ
พนักงำนบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ได้ก�ำหนด
มำตรฐำนและสิทธจิ�ำกดัต่อคนเป็นรำยเดอืน	
แบ่งตำมต�ำแหน่งอย่ำงชัดเจน	โดยให้
อัตรำส่วนลดที่เท่ำกันแก่พนักงำนทุกรำย	
ทัง้นี	้กำรให้ส่วนลดแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร	
บริษัทฯ	ซื้อสินค้ำนั้น	เพื่อให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรน�ำไปเป็นสนิค้ำทดลองใช้ให้แก่คูค้่ำ
หรอืผูบ้รโิภคได้	นอกจำกนี	้กำรให้ซือ้สนิค้ำ	
ในรำคำสวัสดิกำรยังเป็นกำรช่วยเพิ่มขวัญ
ก�ำลังใจ	ควำมผูกพันต่อองค์กร	และเป็น

ค่าเบี้ยประกันภัย

	 บริษัทฯ	มีกำรท�ำสัญญำประกันภัย
รถยนต์	จ�ำนวน	3	สัญญำ	โดยสัญญำมีผล
ตั้งแต่เดือน	มิถุนำยน		2560	และมีระยะ
เวลำตำมสัญญำ	1

	 -	ค่ำเบี้ยประกันภัย

ขายสินค้าสวัสดิการพนักงาน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีนโยบำยให้
ผู้บริหำรและพนักงำนสำมำรถซือ้สินค้ำของ	
บริษัทฯ	ได้ในรำคำที่ต�่ำกว่ำรำคำตลำด	
เป็นไปตำมนโยบำยเรื่องสวัสดิกำรส่วนลด
ในกำรซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ส�ำหรับ		
ผู้บริหำร	และพนักงำน	โดยมีมำตรฐำน
และสิทธิจ�ำกัดเป็นรำยเดือน	แบ่งตำม
ต�ำแหน่งอย่ำงชัดเจน

	 -	รำยได้
	 -	ลูกหนี้กำรค้ำ

4.บริษัท เมืองไทย

  ประกันภัย จ�ากัด  

  (มหาชน)

5.กรรมการ

  และผู้บริหาร

-	ไม่มี	-

0.7

0.1

1.2

0.0

0.1
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แรงจูงใจในกำรท�ำงำนของพนักงำน	
ประกอบกับช่วยเพิ่มควำมผูกพันและ		
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของพนักงำนต่อสินค้ำ						
ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล	
เป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ	
และมีควำมส�ำคัญเนื่องจำกกรรมกำรและ	
ผู้บริหำรต้องมีกำรน�ำสินค้ำไปเป็นสินค้ำ
ทดลองให้แก่คู่ค้ำหรือผู้บริโภค	นอกจำกนี้
ยังเป็นกำรตอบแทนพนักงำนในขณะที่
บริษัทฯ	ไม่ได้เสยีประโยชน์เนือ่งจำกรำคำท่ี
ขำยเป็นรำคำทีส่งูกว่ำต้นทนุกำรผลิตสนิค้ำ
ของบริษทัฯ	และจ�ำนวนสนิค้ำทีใ่ห้ซือ้ต่อเดอืน	
ต่อคนมีกำรก�ำหนดปริมำณอย่ำงเหมำะสม
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	 บรษิทัฯ	มกีำรกูย้มืเงนิจำกคณุสรำวฒุฯิ	
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ	โดยได้มีกำรท�ำสญัญำลงนำมจำกทัง้
สองฝ่ำย	ซึง่มกีำรก�ำหนดเง่ือนไข	และดอกเบีย้	
อย่ำงชัดเจนภำยหลังระยะเวลำคืนเงินกู้
ที่ก�ำหนด	ดังนั้น	รำยกำรดังกล่ำวจึงมี
ควำมจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล	

	 ทั้งนี้	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้จ่ำยช�ำระ
คืนเงินดังกล่ำวให้แก่คุณสรำวุฒิฯ	แล้วทั้ง
จ�ำนวนเมื่อวันที่	23	สิงหำคม	2559	และ
คำดว่ำบริษัทฯ	จะไม่มีรำยกำรดังกล่ำว			
ในอนำคต

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 รำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรกู้ยืม	เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด�ำเนินธุรกิจ	
โดยมีอัตรำดอกเบ้ียต�่ำกว่ำอัตรำเงินกู ้ที่
บริษัทฯ	ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน	และมี
เงื่อนไขกำรช�ำระเงิน	เป็นไปตำมกำรกู้ยืม
ปกต	ิดงัน้ัน	รำยกำรดงักล่ำว	จึงมคีวำมจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ในกำร
ด�ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ		ท้ังนี	้บริษัทฯ	ได้
จ่ำยคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวให้แก่คุณสรำวุฒิฯ	
ทั้งจ�ำนวนแล้ว	ส่งผลให้จะไม่มียอดคงค้ำง
ลูกหน้ีดงักล่ำวในงบกำรเงนิต่อไปในอนำคต
แล้ว	อย่ำงไรก็ดี	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	
มีควำมเห็นว่ำ	บริษัทฯ	ควรลดกำรพึ่งพิง
หรอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินจำกบคุคล	
ที่อำจมีควำมขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันกับบริษัทฯ		โดยบริหำรสภำพคล่องใน
กำรด�ำเนินงำนหรอืระดมทนุในรปูแบบอืน่ๆ	
ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรทำงกำรเงิน	
ของบริษัทฯ

เงินกู้ยืม

	 บริษทัฯ	(ผูกู้)้	กูย้มืเงนิจำกคุณสรำวฒุฯิ 
(ผู้ให ้กู ้ )	ตั้งแต่วันที่	1	กันยำยน	2553	
วงเงิน	100.00	ล้ำนบำท	โดยไม่คิดอัตรำ
ดอกเบ้ีย	และมกี�ำหนดต้องช�ำระยอดคงค้ำง	
ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่	30	มิถุนำยน	2559	
โดยผู้ให้กู ้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู ้กู ้ช�ำระหนี้
ทั้งหมดหรือบำงส่วนก่อนก�ำหนดตำมแต่		
ผู้ให้กู้จะเหน็สมควร	และสำมำรถเรียกเกบ็
ดอกเบี้ย	ร้อยละ	1.50	ต่อปี	หำกผู ้กู ้ยัง
ไม่ได้ช�ำระยอดคงค้ำงภำยหลังวันที่	30	
มิถุนำยน	2559

 อย่ำงไรก็ดี		บริษัทฯ	ได้จ่ำยช�ำระคืน
หนี้ ท้ังจ�ำนวนพร ้อมดอกเบี้ยเมื่อวันที่					
23	สิงหำคม	2559	และคำดว่ำบริษัทฯ	จะ
ไม่มีรำยกำรดังกล่ำวในอนำคต

เงินกู้ยืม  

	 -	เงินกู้ยืม	–	ต้นงวด
	 -	เพิ่มระหว่ำงปี
	 -	ลดระหว่ำงปี
	 -	เงินกู้ยืม	–	ปลำยงวด

ดอกเบี้ย

	 -	ดอกเบี้ยจ่ำย

1.คุณสราวุฒิ 
  พรพัฒนารักษ์

1.2	 รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2560	และจะไม่เกิดขึ้นในอนำคต

68.3
-

68.3
						-

-	ไม่มี	-
-	ไม่มี	-
-	ไม่มี	-
-	ไม่มี	-

0.1 -	ไม่มี	-
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2.คุณสราวุฒิ   
  พรพัฒนารักษ์

ค�้าประกันเงินกู้ยืมและค่าเช่ารถยนต์โดย
ไม่มีค่าตอบแทน 

	 คุณสรำวุฒิฯ	เป็นผูค้�ำ้ประกนัวงเงนิ	
กู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์	4	แห่ง	และค่ำ
เช่ำรถยนต์ตลอดอำยุสัญญำเช่ำ	ให้แก่
บริษัทฯ	เพื่อใช้ในกำรขยำยกจิกำร	เพ่ือใช้
ในกำรด�ำเนินงำนและเพิ่มสภำพคล่อง		
ของบริษัทฯ	แบบไม ่มีค ่ำตอบแทน	
โดยวงเงินสินเชื่อที่คุณสรำวุฒิฯ	เป็นผู้		
ค�้ำประกันอยู่ในปัจจุบัน	ได้แก่		

	 -	วงเงินกู้ยืม
	 -	วงเงินค่ำเช่ำรถยนต์

	 บริษัทฯ	มีวงเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
ธนำคำรพำณิชย์	4	แห่ง	เพื่อใช้ในกำร
ขยำยกิจกำร	และเพิ่มสภำพคล่องของ	
บรษิทัฯ	โดยวงเงนิกูย้มืดังกล่ำว	ค�ำ้ประกนั	
โดยกำรจดจ�ำนองที่ดินของบริษัทฯ	และ
ค�้ำประกนัโดยคณุสรำวฒุฯิ	ซ่ึงเป็นไปตำม	
เง่ือนไขท่ีก�ำหนดโดยธนำคำรพำณิชย์			
ที่ให ้กู ้ยืมเงิน	และบริษัทฯ	ได้มีกำร
ช�ำระเงนิกูบ้ำงส่วน	และยกเลกิสญัญำค�ำ้
ประกนั	ในเดือนสิงหำคม	2560

	 ส�ำหรบักำรค�ำ้ประกนัค่ำเช่ำรถยนต์	
ตลอดอำยสุญัญำเช่ำ	เป็นไปตำมเง่ือนไข	
ทีก่�ำหนดโดยผูใ้ห้เช่ำรถยนต์	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	
คำดว่ำกำรพึ่งพิงหรือรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงนิจะลดน้อยลงหรอืไม่เกดิข้ึนอกี	
ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ	เสนอขำยหุ้น		
ต่อประชำชนและน�ำหุ้นเข้ำจดทะเบียน
ในครั้งนี้ของบริษัทฯ	แล้วเสร็จ	

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 รำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงนิจำกกำรค�้ำประกัน	
วงเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในกำรขยำยกิจกำร	
และเพิ่มสภำพคล่องของบริษัทฯ	โดย
มิได้จ่ำยค่ำตอบแทน	ซึง่รำยกำรดังกล่ำว	
มีควำมจ�ำเป็นและสมเหตุสมผลและ	
เป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ		

 ทั้งนี้	คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ	บริษัทฯ	ควรลดกำรพึ่งพิง
หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก
กำรค�้ำประกันส่วนบุคคลโดยกรรมกำร
และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ			

494.0

3.6

401.0

3.6
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	 กำรเช่ำโกดังสนิค้ำจำกพ	ีเอม็	เคมคิลั	
เพื่อใช้ในกำรเกบ็สนิค้ำคงเหลอืของบรษัิทฯ	
ประเภทวัตถุดิบในกำรผลิตในอัตรำค่ำเช่ำ
ประมำณเดือนละ	120	บำทต่อตำรำงเมตร		
เป็นอัตรำค่ำเช่ำท่ีเทียบเคียงได้กับค่ำเช่ำ
โกดังในบริเวณใกล้เคียง	ที่มีอัตรำค่ำเช่ำ
ระหว่ำง	100	-	138	บำทต่อตำรำงเมตร
ต ่อเดือน	และเ ง่ือนไขกำรช�ำระรำคำ	
เป็นไปตำมเงือ่นไขทำงกำรค้ำปกตเิช่นเดยีวกบั
รำยกำรเช่ำทัว่ไป	โดยบรษิทัฯ	เลอืกพืน้ทีข่อง
พ	ีเอ็ม	เคมคิลั	เน่ืองจำกสำมำรถตอบสนอง	
ทั้งพื้นที่ใช้สอยไม่ใหญ่เกินควำมจ�ำเป็นและ
รำคำค่ำเช่ำต่อตำรำงเมตรก็เทียบเคียงได้
กบัพืน้ทีเ่ช่ำใกล้เคยีง	และระยะทำงกไ็ม่ไกล	
จำกบริษัทฯ	อย่ำงไรก็ดี	รำยกำรดังกล่ำว
จะไม่เกิดขึ้นในอนำคต	เนื่องจำกบริษัทฯ	
ได้เลกิเช่ำโกดงัสนิค้ำกบั	พ	ีเอม็	เคมคิลั	จ�ำกดั	
แล้วตั้งแต่ต้นปี	2560	ภำยหลังจำกโรงงำน
แห่งใหม ่ของบริ ษัทฯ	ที่ โรจนะได ้ เริ่ม					
เปิดด�ำเนินกำร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล	
เป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษัิทฯ		
โดยที่ท�ำเลที่ตั้งของพื้นที่เช่ำอยู่ใกล้เคียงกับ
บริษัทฯ	ซ่ึงมีกำรสะดวกเหมำะสมในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ	อัตรำค่ำเช่ำที่คิดระหว่ำงกัน
เป็นอัตรำรำคำตลำด	และเง่ือนไขกำรช�ำระ
รำคำเป็นไปตำมธุรกิจเช่ำอำคำรพำณิชย์
โดยทั่วไป	อย่ำงไรก็ดี	รำยกำรดังกล่ำวจะ
ไม่เกิดขึ้นในอนำคต	เนื่องจำกบริษัทฯ	
ได้เลกิเช่ำโกดงัสนิค้ำกบัพ	ีเอม็	เคมคิลั	จ�ำกดั	
แล้วตั้งแต่ต้นปี	2560	ภำยหลังจำกโรงงำน
แห่งใหม่ของบริษัทฯ	ที่โรจนะได้เร่ิมเปิด
ด�ำเนินกำร

การเช่าโกดังสินค้า

	 บริษัทฯ	เช่ำโกดังสินค้ำจำกพี	เอ็ม	
เคมิคัล	จ�ำนวน	1	แห่ง	มีพื้นที่ประมำณ	
800	ตำรำงเมตรตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย	87	
ถนนเสรีไทย	แขวงมีนบุ รี	เขตมีนบุรี	
กรุงเทพฯ	เพื่อใช้ในกำรเก็บสินค้ำคงเหลือ
ประเภทวัตถุดิบในกำรผลิตของบริษัทฯ		
ในอัตรำค่ำเช่ำประมำณเดอืนละ	96,000	บำท	
หรือคิดเป็นค่ำเช่ำประมำณเดือนละ				
120	บำทต่อตำรำงเมตร	จ่ำยช�ำระเป็น
ประจ�ำทุกเดือน	โดยเริ่มเช่ำตั้งแต่เดือน	
มกรำคม	2559	มีก�ำหนดระยะเวลำ	1	ปี

	 -	ค่ำเช่ำ	
	 -	เงินมัดจ�ำค่ำเช่ำที่จะได้รับคืน

3.บริษัท พี เอ็ม   
  เคมิคัล จ�ากัด

1.2

0.2

-ไม่มี-

-ไม่มี-
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1.3	 รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกันที่ท�ำกับบุคคลที่เคยมีควำมขัดแย้ง	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2560

ขายสินค้า

 Riya	Home	เป็นผู้แทนจ�ำหน่ำย
สินค้ำให้แก่บริษัทฯในต่ำงประเทศโดย
บริษัทฯ	ขำยสินค้ำให้	Riya	Home	ใน
ลกัษณะขำยขำดในรำคำและเงือ่นไขกำรค้ำ	
ที่ตกลงกัน	

	 -	รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำสุทธิ

	 Riya	Home	เป็นผู ้แทนจ�ำหน่ำย
สินค้ำที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	ในต่ำงประเทศ	
โดยบริษัทฯ	ขำยสินค้ำให้	Riya	Home	
ในลกัษณะขำยขำดในรำคำและเงือ่นไขกำรค้ำ	
ที่ตกลงกันและเหมำะสมกับสภำพตลำด
และโครงสร้ำงรำคำในตลำดต่ำงประเทศนัน้	
ทัง้นี	้ณ	วนัที	่27	มกรำคม	2559	คณุสรำวฒุิ	
พรพัฒนำรักษ์	และคุณนติโิรจน์	มโนลม้ำย	
ได้ขำยหุ้น	Riya	Home	ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้
แก่ผู้ถือหุ้นในส่วนที่เหลือของ	Riya	Home	
ซึ่งไม่ใช ่บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกับ
บรษิทัฯ	ส่งผลให้ตัง้แต่วนัที	่27	มกรำคม	2559	
เป็นต้นมำ	Riya	Home	ไม่ใช่บุคคลที่มี
ควำมขัดแย้งกับบริษัทฯ	

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 รำยกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โดยรำคำและ
เงื่อนไขกำรค้ำที่ขำยให้แก่	Riya	Home	
เป็นอัตรำที่ตกลงกันและเหมำะสมกับ			
สภำพตลำดและโครงสร้ำงรำคำในตลำด
ต่ำงประเทศนัน้	อย่ำงไรก็ดี	ปัจจบุนั	Riya	Home	
ไม่ใช่บคุคลทีม่คีวำมขดัแย้งกบับรษิทัฯ	แล้ว

1. Riya Home 
  (Holding) Limited

4.3/1

หมำยเหตุ :
 /1  มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงวันที่ 1-27 มกรำคม 2559
 /2  ไม่เข้ำข่ำยรำยกำรระหว่ำงกัน

-	ไม่มี	-/2
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2. มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติให้เข้าท�ารายการ
ระหว่างกัน 

	 ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ครั้งที่	2/2560	เมื่อวันที่	 
27	กมุภำพันธ์	2560	ได้มกีำรก�ำหนดมำตรกำรและข้ันตอนกำรอนุมตัิ
กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยกับบุคคล 
ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตกับบริษัทฯ	อำทิ	ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่	กรรมกำร	ผู ้บริหำร	ผู ้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน	โดยสำมำรถสรุปได้	ดังนี้

	 ในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันของ 
บริษทัฯ	และบรษิทัย่อย	บรษิทัฯ	จะปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์	
ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	
(รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)	 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ	
คณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ	และ/หรือ	คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรพัย์	และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจน
กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยรำยกำรระหวำ่ง
กันในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	
(56-1)	ด้วย	ในกำรท�ำรำยกำรดงักล่ำวบริษทัฯ	จะท�ำกำรตรวจสอบ	
และดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้น	 โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ	
ผลประโยชน์ดังกล่ำวมีส่วนในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับรำยกำร
ระหว่ำงกันที่เกิดขึ้น

	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ได้จัดให้มีขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำร
ระหว่ำงกันหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัอยูภ่ำยใต้กรอบจริยธรรมทีดี่	
โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของบรษิทัฯ	และผู้ถอืหุน้เป็นหลกั	และดูแลให้กำรปฏบิตัิ
เป็นไปตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ	คณะกรรมกำร	
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 ตลอดจนพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำ
รำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันต่อสำธำรณชน
ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน	

	 ในกรณทีีเ่ป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ	และเป็นรำยกำรที่อำจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนำคต	
บรษัิทฯ	 มีนโยบำยในกำรก�ำหนดกรอบของรำยกำรดงักล่ำวซึง่จะต้อง
มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำ
กับคู่สัญญำท่ัวไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน	 ด้วยอ�ำนำจต่อรอง

ทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร	
ผู้บริหำร	 หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง	 และไม่ก่อให้เกิดกำร
ถ่ำยเทผลประโยชน์	และ/หรอื	สำมำรถแสดงให้เหน็ได้ว่ำกำรท�ำรำยกำร
ดงักล่ำวมกีำรก�ำหนดรำคำหรอืเงือ่นไขทีส่มเหตสุมผลหรอืเป็นธรรม	
และหำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 มีมติอนุมัติกรอบกำรท�ำรำยกำร
ข้ำงต้นเป็นหลักกำรทั่วไป	 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ	 ย่อมสำมำรถ
ด�ำเนนิกำรท�ำรำยกำรทีม่ลีกัษณะเป็นไปตำมกรอบทีก่�ำหนดไว้ไปได้
ในทันทีโดยไม่ต้องน�ำรำยกำรดังกล่ำวเสนอขออนุมัติจำกคณะ
กรรมกำรอีกครัง้	และบรษิทัฯ	จะจดัท�ำรำยงำนสรปุกำรท�ำธุรกรรม
รำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั	เพือ่รำยงำนในท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ	และกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษทั	
ในทกุไตรมำส	 เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	ข้อบังคับ	ประกำศ	ค�ำสั่ง	หรือข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	
คณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ	และตลำดหลกัทรพัย์	แห่งประเทศไทย	

	 หำกมกีำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกัน
ที่เป็นธรุกรรมอืน่	บรษิทัฯ	จะต้องเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ให้ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของรำคำ	รวมถงึควำมสมเหตุ
สมผลของรำยกำรนั้นๆ	 ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มี
ควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันที่เกิดขึ้น	
บริษัทฯ	จะจัดให้มีบุคคลท่ีมีควำมรู้	ควำมช�ำนำญพิเศษ	เช่น	
ผูส้อบบญัชหีรอืผูป้ระเมนิรำคำทรพัย์สนิทีม่คีวำมเป็นอสิระเป็นผูใ้ห้
ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำว	 เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท	หรือผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณี	
โดยที่ผู้ท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วน
เสียในกำรท�ำรำยกำรจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรพิจำรณำอนุมัติ
กำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง	 เพือ่ให้มคีวำมมัน่ใจว่ำ	 กำรเข้ำท�ำรำยกำร
ดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย	 หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์ของบรษัิทฯ	
แต่เป็นกำรท�ำรำยกำรที่ได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	
และผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็นส�ำคัญ	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	
รำยงำนประจ�ำปี	 และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีของบรษิทั	
(แบบ	56-1)
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3. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการระหว่างกันหรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต

	 ในกรณทีีม่กีำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรท่ีเกีย่วโยง
กันในอนำคต	 บริษัทฯ	 จะปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเตมิ)	ข้อบงัคบั	ประกำศ	ค�ำสัง่	หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำร	
ก�ำกับตลำดทุน	คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์	
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ทั้งนี้	 กำรเข้ำท�ำรำยกำร	
ดังกล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย	หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์ของบรษัิทฯ	
แต่เป็นกำรท�ำรำยกำรที่ได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	
และผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็นส�ำคัญ

	 ในกรณีท่ีเป็นรำยกำรธรุกจิปกตหิรอืรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ	
และเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนำคต	บริษัทฯ	จะก�ำหนด	
หลักเกณฑ์	 และแนวทำงในกำรปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำ	
โดยท่ัวไป	 โดยอ้ำงองิกบัรำคำและเง่ือนไขท่ีเหมำะสมและยตุธิรรม	
สมเหตสุมผล	สำมำรถตรวจสอบได้	และน�ำเสนอให้คณะกรรมกำร	
ตรวจสอบให้ควำมเห็นและคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำ
อนุมัติกรอบกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำว

	 นอกจำกนี้	 หำกมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำร			 
ที่เก่ียวโยงกันหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงข้อตกลงและเงือ่นไขเกีย่วกบั
ธุรกรรมระหว่ำงกนักับผูถ้อืหุ้นใหญ่	กรรมกำร	ผูบ้ริหำร	หรอืบคุคล		
ที่อำจมีควำมขัดแย้งหรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	
กรรมกำรท่ีมส่ีวนได้เสยีจะไม่เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรในวำระ	
ที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำกำรเข้ำท�ำธุรกรรมดังกล่ำว		

4. แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 บริษัทฯ	 คำดว่ำรำยกำรค้ำทั่วไปหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ	เช่น	กำรขำยสินค้ำ	กำรซื้อวัตถุดิบ	กำรเช่ำรถยนต์	
และกำรขำยสินค้ำสวัสดิกำรพนักงำน		 เป็นต้น	จะยังคงเกิดขึ้น
ในอนำคต	 โดยบริษัทฯ	 จะด�ำเนินกำรให้รำคำและเงื่อนไขกำร
ช�ำระรำคำเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติ	

	 ส�ำหรบัรำยกำรขำยสนิค้ำแก่	เดอะ	โฟร์ทีน	นำม	ุไลฟ์	พลสั	
และเดอะ	โฟร์ทีน	ได้เข้ำท�ำบันทึกข้อตกลงเพ่ือกำรตรวจยอด
สินค้ำคงเหลือและยอดขำย	เมื่อวันที่	9	เมษำยน	2560	ซึ่งตกลง	
ให้นำม	ุไลฟ์	พลสั	หรอืบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกนำม	ุไลฟ์	พลสั	
ด�ำเนนิกำรเข้ำตรวจสอบยอดสินค้ำคงเหลอื	 โดยวธีิกำรสุม่ตรวจสอบ	
และนับสินค้ำคงเหลือ	ณ	คลังสินค้ำของเดอะ	โฟร์ทีน	ตลอดจน
ตรวจสอบกระบวนกำรบันทึกรำยได้และยอดขำยซ่ึงรวมถึงแต	่		
ไม่จ�ำกัดเพียงใบแจ้งหนี้	 เงินสดรับ	ยอดขำย	ฯลฯ	โดยสำมำรถ
ด�ำเนินกำรเข้ำตรวจสอบ	 จ�ำนวนไม่เกิน	2	 ครั้ง	 ภำยในรอบ			
ระยะเวลำบัญชีของทุกปี	 โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เดอะ	 โฟร์ทีน	
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	7	วัน	ก่อนกำรเข้ำตรวจสอบดังกล่ำว
เพื่อให้บรษิทัฯ	สำมำรถตรวจสอบธุรกรรมกำรขำย	และผลประโยชน์	
ที่เกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจของเดอะ	 โฟร์ทีน	 เพิ่มเติมจำกรำยงำน
สรปุยอดประจ�ำเดือนและเอกสำรประกอบทีไ่ด้รบัจำกเดอะ	โฟร์ทนี

	 ส�ำหรับรำยกำรซื้อ	 น�้ำแร่ชนิดพิเศษ	 และสติ๊กเกอร์ป้องกัน
สินค้ำปลอมจำก	พี	เอ็ม	เคมิคัล	ณ	วันที่	1	มิถุนำยน	2560	
บริษัทฯ	 และ	 พี	 เอ็ม	 เคมิคัล	 ได้เข้ำท�ำบันทึกข้อตกลงเพื่อ
ก�ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่	 พี	 เอ็ม	 เคมิคัล	 ส�ำหรับกำรจัดซื้อ
น�้ำแร่ชนิดพิเศษ	 และสต๊ิกเกอร์ป้องกันสินค้ำปลอมในลักษณะ
ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม	(Cost	Plus)	ไม่เกินร้อยละ	5	เพื่อให้
ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรของพี	 เอ็ม	 เคมิคัล	 และ
สอดคล้องกับผู้ให้บริกำรจัดจ�ำหน่ำยทั่วไป	 และหำกมีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจดัส่งสินค้ำเกดิขึน้พ	ี เอม็	 เคมคิลั	จะคดิค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
ต่อบริษัทฯ	ตำมที่เกิดขึ้นจริง	

	 นอกจำกนี้	ส�ำหรับรำยกำรเช่ำพื้นที่	กำรกู้ยืมเงิน	และกำร
ค�ำ้ประกนัจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บรษิทัฯ	คำดว่ำรำยกำรดงักล่ำว	
จะไม่เกิดขึ้นต่อไปในอนำคต
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	 ที่ผ่ำนมำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ได้รับควำมนิยมและเป็น
ทีรู่จ้กัมำกข้ึน	เป็นผลมำจำกแผนกำรตลำดของบริษทัฯ	ทีมี่ประสทิธภิำพ	
และกำรออกผลติภณัฑ์ใหม่ท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ริโภค
ให้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น	 ประกอบกับกำรขยำยช่องทำงกำรจัด
จ�ำหน่ำยให้ครอบคลมุ	 โดยหลงัจำกกำรระดมทนุจำกกำรเสนอขำย
หุน้เพ่ิมทุนให้แก่ประชำชนเป็นคร้ังแรก	(IPO)	บรษิทัฯ	มโีครงกำรใน
อนำคต	อำทิ	 กำรขยำยโรงงำนเพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต	
และกำรขยำยธรุกิจไปยงัต่ำงประเทศ	ส่งผลให้ให้ผลกำรด�ำเนนิงำน
และฐำนะทำงกำรเงนิของ	บรษิทัฯ	เตบิโตและมคีวำมมัน่คงมำกข้ึน

การวิเคราะห์
ผลการด�าเนินงาน
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รายได้จากการขาย 

	 ตำรำงต่อไปนี้	แสดงโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำของ	บริษัทฯ	ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อยของ		
บรษัิทฯ	รวมถึงแบ่งเป็นรำยได้จำกกำรขำยภำยในประเทศและต่ำงประเทศ	ส�ำหรับปีบัญชี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	
2558	,	2559	และ	2560

หมำยเหตุ:	/1	บริษัทฯ	ได้เลิกจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมตั้งแต่ต้นปี		2559
	 	 		/2	รำยได้อื่นโดยหลักได้แก่	ดอกเบี้ยรับ	และรำยได้จำกกำรให้บริกำร
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หมำยเหตุ:	/1	รำยได้อื่นโดยหลักได้แก่ดอกเบี้ยรับ	และรำยได้จำกกำรให้บริกำร

	 รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ	เพิ่มจำก	1,236.9		ล้ำนบำท	
ในปี	2559	เป็น	1,674.5	ล้ำนบำทในปี	2560	คิดเป็นอตัรำกำรเตบิโต
ร้อยละ	35.4	โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกรำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์
เดิมที่เพิ่มสูงขึ้น	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงผลิตภัณฑ์ที่เริ่มจ�ำหน่ำย
ระหว่ำงปี	2559	ที่เริ่มรับรู้รำยได้เต็มปีในปี	2560	ท�ำให้บริษัทฯ	
มีรำยได้ก่อนหักส่วนลดกำรค้ำเพิ่มขึ้นอีก	 251.4	 ล้ำนบำท	
และผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี	2560	 ซึ่งสร้ำงรำยก่อนหักส่วนลดกำรค้ำ
เพ่ิมขึน้		271.9	ล้ำนบำท	โดยผลิตภณัฑ์ทีมี่ยอดขำยเพิม่ขึน้มำกทีส่ดุ
ยงัเป็นผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผวิหน้ำ	ทีมี่ยอดขำยรวมเพิม่ข้ึน	254.6	ล้ำนบำท	
โดยมำจำกปรมิำณขำยเป็นหลัก	ประกอบกบักำรออกผลติภัณฑ์ใหม่
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำ	 ซึ่งรำคำเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้ำ
แต่ละประเภทมิได้มกีำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมนัียส�ำคัญ	หำกพจิำรณำ
รำยได้ตำมกำรขำยในประเทศและต่ำงประเทศ	จะพบว่ำรำยได้
จำกกำรขำยในต่ำงประเทศเพิม่ข้ึนจำก	146.2	 ล้ำนบำท	 ในปี	2559	
เป็น	512.8	ล้ำนบำท	ในปี	2560		คิดเป็นอัตรำกำรเตบิโตร้อยละ	250.7	
จำกกำรขยำยช่องทำงจดัจ�ำหน่ำย	ของตวัแทนจ�ำหน่ำยในประเทศจนี	
รวมถึงกำรออกสนิค้ำเพือ่ขำยในประเทศจนีเป็นกำรเฉพำะเจำะจง	
(Exclusive)		จึงท�ำให้ลูกค้ำชำวจีนซึ่งนิยมซื้อสินค้ำของบริษัทฯ	
สำมำรถซื้อสินค้ำของบริษัทฯ	 ได้สะดวกมำกขึ้นในประเทศจีน	
ในขณะที่บริษัทฯ	 มีรำยได้จำกกำรขำยในประเทศเพิ่มขึ้นจำก	
1,090.7	ล้ำนบำทในปี	2559	 เป็น	1,161.7	ล้ำนบำท	ในปี	2560	
โดยยอดขำยในประเทศที่เพิ่มขึ้น	คิดเป็นร้อยละ	6.5	โดยหลักเป็น
ผลจำกปริมำณขำยที่เพิ่มมำกขึ้น	 และกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
ปี	2560	
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ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้น 

	 ต้นทุนขำยของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์	 เงินเดือนและค่ำจ้ำงของพนักงำนฝ่ำยผลิต	
ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรโรงงำนและเครื่องจักรในกำรผลิต	 ค่ำพำหนะขนส่งและเดินทำง	 และต้นทุนขำยอ่ืน	
โดยต้นทุนขำยเพิ่มขึ้นจำก	374.8	ล้ำนบำท	ในปี	2559	เป็น	534.9	ล้ำนบำท	ในปี	2560	เนือ่งจำกนทนุวตัถดุบิ
และบรรจุภัณฑ์ที่สูงขึ้น	ตำมกำรผลิต	ซึ่งสอดคล้องกับรำยได้จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ

	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2560	บริษัทฯ	มีก�ำไรขั้นต้นเท่ำกับ	862.1	ล้ำนบำท	และ	
1,139.6	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	คิดเป็นอัตรำก�ำไรข้ันต้นเท่ำกับร้อยละ	69.7	และร้อยละ	68.1	ตำมล�ำดับ	
โดยอัตรำก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ	ลดลงเล็กน้อยเนื่องจำกบริษัทฯ	มีสัดส่วนกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ครีมอำบน�้ำ		
เพิม่ขึน้	ซึง่ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวอยู่ในตลำดที่มีกำรแข่งขันสูง	และมกีำรให้โปรโมชัน่ส่วนลดเพือ่แนะน�ำสนิค้ำทีเ่ริม่
ท�ำกำรตลำดเต็มรูปแบบใน	ปี	2560	
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ค่าใช้จ่ายในการขาย

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย	ได้แก่	ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและค่ำส่งเสริมกำรขำย	ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนขำย	ค่ำ
ใช้จ่ำยในกำร	ขนส่งเพิ่มขึ้นจำก	354.5	ล้ำนบำทในปี	2559	เป็น	580.9	ล้ำนบำทในปี	2560	ในขณะทีอั่ตรำส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย	ต่อรำยได้จำกกำรขำยรวมเพิม่ขึน้จำกร้อยละ	28.7	ในปี	2559	เป็นร้อยละ	34.7	ในปี	2560	
ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยดังกล่ำวเพ่ิมข้ึนเนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและค่ำส่งเสริมกำรขำยที่เพิ่มขึ้นจำก
กำรจัดโปรโมชั่นส่งเสริมกำรขำยเพื่อกระตุ้นกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทีรู่จ้กัเครือ่งหมำยกำรค้ำของบรษิทัฯ	
อยูแ่ล้วแต่ยงัไม่เคยซือ้สนิค้ำของบรษิทัฯ	รวมถงึกำรเปิดตวัและท�ำโฆษณำสินค้ำใหม่ที่เริ่มจ�ำหน่ำยภำยในปี	2560	
ซึง่บรษิทัฯ	มีสนิค้ำออกใหม่จ�ำนวนมำกกว่ำในช่วงเวลำเดียวกนั						ของปีก่อนหน้ำโดย	บริษัทฯ		มสีนิค้ำเพิม่ขึน้
จำก	19	SKU	ในปี	2559	เป็น	35	SKU	ในปี	2560	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำย	ในกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มขึ้น	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยตลำด	 เพื่อให้สำมำรถเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้บริโภค	และสำมำรถ
ท�ำกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทำงกำรต่ำงๆ		ที่เข้ำถึงลูกค้ำเป้ำหมำยได้

หมำยเหตุ:	/1	ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยอื่นๆ	โดยหลักได้แก่	ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยกำรตลำด	
	 								และค่ำเช่ำพื้นที่สำขำร้ำนค้ำของบริษัทฯ	เป็นต้น
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หมำยเหตุ:	/1	ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอื่นๆ	โดยหลักได้แก่ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสินค้ำเสื่อมสภำพ	ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์	
													และค่ำเผื่อและค่ำตัดจ�ำหน่ำยหนี้สงสัยจะสูญ	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลักประกอบด้วย	 ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในส�ำนักงำนใหญ่	 และส�ำนักงำนของ
โรงงำนโรจนะ	โดยบริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึ้นจำก	87.1	ล้ำนบำทในปี	2559	เป็น	143.4	ล้ำนบำท
ในปี	2560	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	7.0	และร้อยละ	8.5	ของรำยได้รวม	ในปี	2559	และ	2560	ตำมล�ำดบั	
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึ้นโดยหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในส�ำนักงำนที่เพิ่มขึ้น	 เพื่อรองรับปรมิำณงำน		
และหน่วยงำนทีเ่พิม่ขึน้สอดคล้องตำมยอดขำยที่เติบโต
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

	 ในปี	2559	และ	2560	บริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
เท่ำกับ	5.8	ล้ำนบำท	และ	11.9	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	 คิดเป็น	
ร้อยละ	0.5	และร้อย	ละ	0.7	ของรำยได้รวมตำมล�ำดับ	โดยกำร
เพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน	เป็นผลจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินท้ังระยะสัน้และระยะยำวท่ีเพ่ิมข้ึนเพือ่ใช้ในกำรด�ำเนนิงำน	
ของบริษัทฯ	รวมถึงกำรปรับปรุงโรงงำน	กำรซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องจักรใหม่เพื่อรองรับกำรขยำยก�ำลังกำรผลิต

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

	 ในปี	2559	และ	2560	บริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง	
จำก	82.8		ล้ำนบำท	เป็น	62.1	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดบั	หรอืคดิเป็น	
อัตรำภำษีเงินได้ต่อก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้	 เท่ำกับร้อยละ	
19.8	และร้อยละ	15.0	ตำมล�ำดับ	เป็นผลเนื่องมำจำกมีค่ำใช้จ่ำย	
ในกำรเสนอขำยหุน้เพ่ิมทนุให้แก่ประชำชนบำงส่วนสำมำรถน�ำมำ	
เป็นค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ได้	นอกจำกนี	้บริษทัฯ	สำมำรถใช้ประโยชน์	
จำกโครงกำรสนบัสนุนของรฐับำล	ท�ำให้บรษิทัฯ	สำมำรถประหยดั
ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี

	 บริษัทฯ	มีก�ำไรสทุธเิพิม่ข้ึน	จำก	335.2	ล้ำนบำท	ในปี	2559	
เป็น	351.1	ล้ำนบำทในปี	2560	และอัตรำก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ	
ลดลงจำกร้อยละ	27.0	ในปี	2559	เป็นร้อยละ	20.8	ในปี	2560	
โดยอัตรำก�ำไรสทุธทิีล่ดลงมสีำเหตหุลกัมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่เพิ่มขึ้น
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สินทรัพย์รวม

	 ณ	วันที	่31	ธนัวำคม	2559	และ	2560	บรษิทัฯ	มสีนิทรพัย์รวม	เท่ำกบั	775.5	ล้ำนบำท	และ	5,460.5	ล้ำนบำท	
ตำมล�ำดับ	โดยสินทรพัย์รวมของบรษัิทฯ	โดยหลกัประกอบด้วย	เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด	ลกูหน้ีกำรค้ำ
และลูกหนี้อื่น	สินค้ำคงเหลือ	และที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น
โดยหลักเป็นผลมำจำกรำยกำรเงินสด	 ที่ได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญแก่ประชำชนเป็นคร้ังแรก	 (IPO)	
เมื่อวันที่	26	ธันวำคม	2560	จ�ำนวน	4,028	ล้ำนบำท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2560	เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	เท่ำกับ	41.5	ล้ำนบำทและ	
4,388.5	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	 โดยสำเหตุหลักเป็นผลมำจำกรำยกำรเงินสดที่ได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำยหุน้สำมญั
แก่ประชำชนเป็นครัง้แรก	(IPO)	โดยกำรเปลี่ยนแปลงเงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดของบริษัทฯ	ขึ้นอยู่กับ
กำรเปลีย่นแปลงของกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรด�ำเนนิงำนกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทนุ	และกระแสเงนิสด
จำกกจิกรรมจัดหำเงิน	(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่กำรวิเครำะห์กระแสเงินสด

การวิเคราะห์
ฐานะทางการเงิน
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2560	บริษัทฯ	มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธิจ�ำนวน	196.9	ล้ำนบำท	
429.2	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ

	 โดยลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นมีรำยละเอียดดังนี้
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	 บริษัทฯ	มีลูกหนี้กำรค้ำรวม	(สุทธิ)	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2560	จ�ำนวน	173.1	ล้ำนบำท	และ	
422.9	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดบั	หำกพจิำรณำลูกหนีก้ำรค้ำค้ำงช�ำระ	จะพบว่ำ	ลกูหนีก้ำรค้ำค้ำงช�ำระส่วนใหญ่ค้ำงช�ำระ
ไม่เกนิ	6	เดอืน	ซึง่แสดงให้เหน็ว่ำบริษทัฯ	มีกำรบริหำรกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดยบรษิทัฯ	
มรีะยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่เท่ำกบั	54.2	วนั	และ	64.3	วนั	ในปี	2559	และ	2560	ตำมล�ำดับ	ซึง่เป็นไปตำมเครดิตเทอม
ที่ให้กับลูกค้ำตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำซึ่งอยู่ที่	0	-	90	วัน	

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงิน
จำกลูกหนี้ไม่ได้	ซึ่งโดยทั่วไป	จะพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้	และ
สถำนะปัจจบุนัของลกูหนีค้งค้ำง	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลำ	รำยงำน	รวมถงึแนวโน้มทีจ่ะได้รบัช�ำระเงินจำกลกูหนี้
โดยบริษัทฯ	พิจำรณำเป็นรำยกรณีไป

สินค้าคงเหลือ 

	 สินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 สินค้ำส�ำเร็จรปูตำมกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	 สินค้ำ
ระหว่ำงผลติ	 วัตถดุบิ	 บรรจภัุณฑ์	 และวสัดสุิน้เปลอืง	 โดยตำรำงดงัต่อไปนีแ้สดงรำยละเอยีดสนิค้ำคงเหลอืของ
บริษัทฯ	จ�ำแนกตำมประเภทของสินค้ำคงเหลือ

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2560	บริษัทฯ	มีสินค้ำคงเหลือสุทธิเท่ำกับ	263.7	ล้ำนบำท	และ	291.7	
ล้ำนบำท		ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	34.0	และร้อยละ	5.3	ของสินทรัพย์รวม	ตำมล�ำดับ	โดยสินค้ำคงเหลือที่เพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่คือสินค้ำส�ำเรจ็รปูและบรรจภุณัฑ์	ซึง่เป็นไปเพือ่รองรับยอดขำยและกำรผลิตทีเ่พิม่ข้ึน	ส�ำหรบัระยะเวลำ
กำรขำยสินค้ำส�ำเร็จรูปเฉลี่ยของบริษัทฯ	จะอยู่ที่	39.1	วัน	ในปี	2559		และ	46.4	วัน	ในปี	2560	ตำมล�ำดับ	
ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรส�ำรองสินค้ำเผื่อขำยของบริษัทฯ	(Safety	Stock)	ซึ่งอยู่ที่	60	วัน	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	
มีบันทึกสินค้ำเสื่อมสภำพเพิ่มขึ้นจำก	4.1	 ล้ำนบำท	 ณ	 วันที่	31	 ธันวำคม	2559	 เป็น	5.7	ล้ำนบำท	
ณ	วันที่	31	 ธันวำคม	2560	 โดยหลักเกิดจำกกำรด้อยค่ำของสินค้ำรอท�ำลำย	จำกกำรยกเลิกกำรจัดจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม	และบำงส่วนเกิดจำกกำรด้อยค่ำของวัตถุดิบบำงชนิด	
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	 ทั้งนี้	 สินค้ำส�ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน	(ตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน:	FIFO)	
หรือมูลค่ำสทุธิท่ีจะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต�ำ่กว่ำ	 รำคำทนุดงักล่ำววดัมลูค่ำตำมวธิต้ีนทนุมำตรฐำนซึง่ใกล้เคยีง
กบัต้นทุนจรงิ	ซึง่ประกอบด้วยต้นทนุวัตถดุบิ	 ค่ำแรงทำงตรง	และค่ำโสหุย้ในกำรผลติ	ในขณะทีว่ตัถดิุบ	บรรจภุณัฑ์
และวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน	(ตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน:	FIFO)	หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต�่ำกว่ำ	และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้

	 ปี	2560	ท่ีดนิ	อำคำร	และอปุกรณ์สุทธมิมีลูค่ำสทุธเิพ่ิมขึน้	33.5	ล้ำนบำท	โดยหลักเนือ่งมำจำกกำรลงทนุใน
โรงงำนแห่งใหม่	ซึ่งประกอบด้วยกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงเป็นโรงงำนใหม่ในสวนอุตสำหกรรมโรจนะ	และกำรซื้อ
เครื่องจักรใหม่ส�ำหรับใช้ในกำรผลิต	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีนโยบำยกำรค�ำนวนค่ำเสื่อมรำคำจำกรำคำทุนของสินทรัพย์	โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำร
ให้ประโยชน์โดยประมำณ	ซึ่งมีกำรคิดอำยุของอำคำรที่	5-20	ปี	เครื่องจักรและอุปกรณ์	คิดอำยุกำรใช้งำนที่	
5-10	ปี	และยำนพำหนะ	คิดอำยุกำรใช้งำนที่	5	ปี

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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หนี้สินรวม

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2560	บริษัทฯ	มีหนี้สินรวมเท่ำกบั	400.5	ล้ำนบำท	และ	674.0	ลำ้นบำท	
ตำมล�ำดับ	หนี้สินรวมของบริษัทฯ	โดยหลักประกอบด้วย	เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน	เจ้ำหนี้กำรค้ำ
และเจ้ำหนีอ่ื้น	และเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน	โดย	ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2560	หนีส้นิรวมของ	บริษัทฯ	
เพิ่มขึ้นจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน	และกำรเพิ่มขึ้นของเจ้ำหนี้กำรค้ำตำมกำรเติบโตของ	
ผลกำรด�ำเนินงำน	ของบริษัทฯ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2560	บริษัทฯ	มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน	จ�ำนวน	170.7	ล้ำนบำท
และ	299.2	ล้ำนบำท	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

	 ณ	สิ้นงวดปี	2560	เจ้ำหนีก้ำรค้ำของบรษิทัฯ	เพิม่ขึน้	ซ่ึงเป็นไปตำมยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้	ท�ำให้บรษิทัฯ	ต้องมี
กำรสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตเพิ่มมำกขึ้น	โดยเฉพำะบรรจุภัณฑ์ที่มีกำรส่ังซ้ือจ�ำนวนมำก	อย่ำงไรก็ตำม
จำกกำรสัง่สนิค้ำทีเ่พิม่ขึน้สำมำรถท�ำให้บริษทัฯ	สำมำรถเจรจำเงือ่นไขช�ำระเงนิได้ดย่ิีงขึน้	โดยเหน็ได้จำกระยะเวลำ
ช�ำระหนี้ของบริษัทฯ	ซึ่งขึ้นจำก	55.9	วัน	ในปี	2558	เป็น	75.9	วัน	ในปี	2560

	 ส�ำหรับเจ้ำหนี้อื่น	ประกอบด้วย	ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและเจ้ำหนี้อื่นๆ	มีมูลค่ำรวมทัง้สิน้	59.0	ล้ำนบำทและ	
180.4	 ล้ำนบำท	 ณ	 ส้ินงวด	 ปี	 2559	 และปี	 2560	 ตำมล�ำดับ	 โดยค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยโดยมำกเกิดจำก
รำยกำรค่ำส่งเสริมกำรขำยค้ำงจ่ำย
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทฯ	มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงินเท่ำกบั	267.1	ล้ำนบำท	เพือ่ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีน	
ในกำรด�ำเนินกิจกำร	ปรับปรุงอำคำรโรงงำน	ซื้อเครื่องจักร	และ
อุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ	เพื่อรองรับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2559	บริษทัฯ	มีกำรจดัประเภทเงนิกูย้มื
ระยะยำวจ�ำนวน	51.5	ล้ำนบำท	เป็นหนี้สินหมุนเวียน	เนื่องจำก
เงินกู้ยืมดังกล่ำวติดเงื่อนไขตำมสัญญำที่กำรด�ำรงสัดส่วนหนี้สิน
ต่อทุน	(D/E)	ในงบกำรเงินแต่ละปีให้ไม่เกนิ	1.0	เท่ำ	และบริษัทฯ	
ได้จ่ำยคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวแล้วทั้งจ�ำนวนในเดือนสิงหำคม	2560

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2560	บริษัทฯ	มีเงินกู้ยืม
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจ�ำนวน	122.9	ล้ำนบำท	และ	68.2	
ล้ำนบำท	ตำมล�ำดบั	โดยเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิลดลง
โดยหลักมำจำกกำรจ่ำยคืนเงนิกูร้ะยะยำวกบัสถำบันกำรเงินแห่งหนึง่

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2560	บริษัทฯ	มีส่วนของ
ผู ้ถือหุ ้นรวมเท่ำกับ	375.0	ล้ำนบำท	และ	4,786.5	ล้ำนบำท	
ตำมล�ำดับ	โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้	ณ	วนัที	่31	ธันวำคม	2560	
มีสำเหตุหลักมำจำก	กำรจ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ประชำชน
เป็นครั้งแรก	(IPO)	 เมื่อวันที่	26	 ธันวำคม	2560	 จ�ำนวน	
4,028	 ล้ำนบำท	 ประกอบกับกำรเพิ่มของก�ำไรสะสมตำมผล
กำรด�ำเนนิงำนของบริษัทฯ
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	 จำกกำรเปลีย่นแปลงของกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรด�ำเนนิงำน	 กจิกรรมลงทนุ	 และกจิกรรมจดัหำเงนิ	
ส่งผลให้ในปี	2558,	2559	และ	2560		บริษัทฯ	มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเท่ำกับ	73.9	ล้ำนบำท		
41.5	ล้ำนบำท	และ	4,388.5	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยมีรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงของ	กระแสเงินสด	
ที่ส�ำคัญดังนี้

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

	 กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรบัปี	2559	และ	2560		เท่ำกบั	218.8	ล้ำนบำท	และ	245.3	ล้ำนบำท	
ตำมล�ำดับ	 โดยสำเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรลดลงของสินค้ำคงเหลือ	และกำรเพิ่มขึ้นของเจ้ำหนี้กำรค้ำ
และเจ้ำหนี้อื่นสุทธิ

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

	 กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุนส�ำหรับปี	2559	และ	2560	เท่ำกบั	(114.0)	ล้ำนบำท	และ	(96.3)	ล้ำนบำท	
ตำมล�ำดับ	โดยในปี	2559	และปี	2560	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง	เมื่อเทียบกับ			
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ	ซึ่งเกิดจำกเงินลงทุนซื้อที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์ที่ลดลง

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 

	 กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิส�ำหรบัปี	2559	และ	2560	เท่ำกบั	(137.2)	ล้ำนบำท	และ	4,197.9	ล้ำนบำท	
ตำมล�ำดับ	 โดยปี	2559	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินโดยหลักจำกกำรประกำศและจ่ำย
เงินปันผลเป็นจ�ำนวนทัง้หมด	416.8	ล้ำนบำท	กำรช�ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ�ำนวน	72.6	ล้ำนบำท	
และช�ำระคืนเงนิกูย้มืจำกกรรมกำรจ�ำนวน	68.3	 ล้ำนบำท	 และเงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทนุจ�ำนวน	214.6	 ล้ำนบำท	
เงินสดรับ	จำกเงินกู้ยืมระยะยำวจ�ำนวน	137.6	ล้ำนบำท	และเงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน	
จ�ำนวน	72.3	ล้ำนบำท	และในปี	2560	บรษัิทฯ	มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงินโดยหลัก	มำจำกเงนิสด	
รับจำกกำรเพิ่มทุนจ�ำนวน	4,391.2	ล้ำนบำท	

การวิเคราะห์กระแสเงินสด
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หมายเหต ุ: 1/  ข้อมลูทางการเงินรวมสําหรับปีสิ �นสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จดัทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

       โดยไมไ่ด้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี

สภาพคล่อง

	 บริษัทฯ	 มีสภำพคล่องเพิ่มสงูขึน้ดงัจะเหน็ได้จำกอตัรำส่วน
สภำพคล่องที่เพิ่มขึ้นจำก	1.5	เท่ำ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	
เป็น	8.3	เท่ำ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	เช่นเดียวกับอัตรำส่วน
สภำพคล่องหมุนเร็วที่เพิ่มขึ้นจำกระดับ	0.6	เท่ำ	เป็น	7.8	เท่ำ	
ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2559	และ	2560	ตำมล�ำดบั	ส�ำหรับปี	2560	
สภำพคล่องเพ่ิมขึน้จำกกำรทีบ่รษิทัฯ	มเีงนิสดรับทีเ่พิม่ทุน	จ�ำนวน	
4,391.2	ล้ำนบำท

ความสามารถในการช�าระหนี้

	 ส�ำหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	และ	2560 
อัตรำหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เท่ำกับ	1.1	เท่ำ	และ	
0.1	 เท่ำ	 ตำมล�ำดับ	 และอัตรำส่วนหน้ีสินที่มีภำระดอกเบี้ย	
(interest	bearing	debt)	ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่ำกับ	0.5	เท่ำ	

และ	0.1	เท่ำ	ตำมล�ำดบั	ส�ำหรับอัตรำหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น	

ณ	สิ้นปี	2560	ลดลง	 เนื่องจำกส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ	ได้
เพิ่มขึ้นเช่นกันจำกกำรที่บริษัทฯ	 เพิ่มทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
จำก	225	ล้ำนบำท	เป็น	316	ล้ำนบำท

	 หำกพจิำรณำถงึควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบีย้ของบรษิทัฯ 
ในปี	2559	และ	2560	จะพบว่ำ	ควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบีย้
ของบริษทัฯ	 ลดลง	 เป็นผลมำจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรลดลง	
ถึงแม้ยอดขำยจะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง	 แต่ในปี	 2560	 บริษัทฯ	
มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรขำยค่อนข้ำงมำก	 ส่งผลให้มีกระแสเงินสด
จำกกำรด�ำเนินงำนไม่เพิ่มสูงขึ้นมำกนัก	ดงัจะเหน็ได้จำกอตัรำส่วน
ควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ยของบริษัทฯ	ที่ลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
จำก	53.8	เท่ำในปี	2559	เป็น	27.1	เท่ำ	ในปี	2560

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ



งบการเงิน
ปี 2560
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รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2560 



 

 

บริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2560 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                           
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม                            
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและ                 
กระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ดู เดย  ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ               
บริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค   
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ           
จำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้       
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขาย 
รำยไดห้ลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือ รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ซ่ึงคิดเป็นอตัรำร้อยละ 99 ของรำยไดร้วมของ
กลุ่มบริษทัฯ และเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเขำ้ท ำสัญญำและขอ้ตกลงทำงกำรคำ้กบัลูกคำ้ท่ีมีขอ้ตกลง    ใน
กำรใหส่้วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำดท่ีหลำกหลำย รวมถึงกำรใหส่้วนลดพิเศษเพื่อกระตุน้ยอดขำย        ใน
บำงช่วงเวลำ ท ำใหร้ำยกำรขำย ส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเง่ือนไขในกำรรับรู้
และกำรแสดงรำยกำรท่ีแตกต่ำงกนั ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร
แสดงรำยกำรส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำด 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรแสดงรำยกำรส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำดของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย โดยกำรประเมินและทดสอบระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และระบบกำรควบคุมภำยในของ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำย โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจ และ
เลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดอ้อกแบบไว ้สุ่มตวัอยำ่งรำยกำร
ขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำ และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้
รำยไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และใหค้วำมส ำคญัเป็นพิเศษในกำรทดสอบรำยกำร กำรใหส่้วนลดและ                   
ค่ำส่งเสริมกำรตลำดวำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำและขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดสุ่้ม
ตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำย ส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำดท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้น
รอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ีท่ีออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และวเิครำะห์เปรียบเทียบบญัชี
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ บญัชีส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำด เพื่อวิเครำะห์ควำมผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนและ                      
สุ่มตรวจสอบรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีบนัทึกผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 
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งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขาย 
รำยไดห้ลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือ รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ซ่ึงคิดเป็นอตัรำร้อยละ 99 ของรำยไดร้วมของ
กลุ่มบริษทัฯ และเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเขำ้ท ำสัญญำและขอ้ตกลงทำงกำรคำ้กบัลูกคำ้ท่ีมีขอ้ตกลง    ใน
กำรใหส่้วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำดท่ีหลำกหลำย รวมถึงกำรใหส่้วนลดพิเศษเพื่อกระตุน้ยอดขำย        ใน
บำงช่วงเวลำ ท ำใหร้ำยกำรขำย ส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเง่ือนไขในกำรรับรู้
และกำรแสดงรำยกำรท่ีแตกต่ำงกนั ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร
แสดงรำยกำรส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำด 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรแสดงรำยกำรส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำดของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย โดยกำรประเมินและทดสอบระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และระบบกำรควบคุมภำยในของ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำย โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจ และ
เลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดอ้อกแบบไว ้สุ่มตวัอยำ่งรำยกำร
ขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำ และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้
รำยไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และใหค้วำมส ำคญัเป็นพิเศษในกำรทดสอบรำยกำร กำรใหส่้วนลดและ                   
ค่ำส่งเสริมกำรตลำดวำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำและขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดสุ่้ม
ตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำย ส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำดท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้น
รอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ีท่ีออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และวเิครำะห์เปรียบเทียบบญัชี
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ บญัชีส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำด เพื่อวิเครำะห์ควำมผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนและ                      
สุ่มตรวจสอบรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีบนัทึกผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 
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ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น              
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน              
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ           
กลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง      
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 
• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่วำ่

จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง      
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 
• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่วำ่

จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง               
ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วน
ไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภำพนัธ์ 2561 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 4,388,519,461   41,545,656        4,338,834,068   18,763,187        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 429,176,054      196,917,761      400,931,922      103,786,213      
สินคา้คงเหลือ 9 291,680,362      263,648,322      271,035,316      249,355,829      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,159,966        10,749,197        11,620,332        9,454,412          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,122,535,843   512,860,936      5,022,421,638   381,359,641      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7, 10 35,273,000        3,250,708          35,273,000        3,250,708          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.1 -                         -                         77,654,885        52,654,960        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 278,562,462      245,137,914      277,707,952      244,765,259      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 16,499,032        7,708,453          16,424,902        7,697,729          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14.1 7,342,583          2,292,040          1,880,805          2,234,534          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 274,239             4,207,546          246,201             4,207,546          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 337,951,316      262,596,661      409,187,745      314,810,736      
รวมสินทรัพย์ 5,460,487,159   775,457,597      5,431,609,383   696,170,377      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 267,144,776      72,816,170        267,144,776      72,816,170        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 299,196,584      170,743,344      297,633,195      156,876,231      
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 18,774,741        27,399,408        18,774,741        27,399,408        
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 17 -                         51,517,924        -                         51,517,924        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 1,448,784          1,451,254          1,448,784          1,451,254          
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 20,050,404        27,271,620        19,848,434        15,926,006        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,585,738        1,974,932          5,443,109          1,267,257          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 617,201,027      353,174,652      610,293,039      327,254,250      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 17 49,418,759        44,005,544        49,418,759        44,005,544        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 3,206,358          1,683,352          3,206,358          1,683,352          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 4,172,466          1,646,243          3,513,789          1,358,712          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 56,797,583        47,335,139        56,138,906        47,047,608        
รวมหนีสิ้น 673,998,610      400,509,791      666,431,945      374,301,858      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
 ทุนจดทะเบียน 20
 หุ้นสามญั 318,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (2559: หุ้นสามญั 2,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 318,000,000      225,000,000      318,000,000      225,000,000      
 ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
 หุ้นสามญั 316,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (2559: หุ้นสามญั 2,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 20 316,000,000      225,000,000      316,000,000      225,000,000      
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 4,347,915,078   47,655,160        4,347,915,078   47,655,160        
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 21 117,000             - 117,000             - 
ก าไรสะสม 
 จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22 31,800,000        22,500,000        31,800,000        22,500,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 122,492,304      111,628,479      69,345,360        26,713,359        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น - ส่วนต ่ากวา่ทุน
 จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2.2 (31,835,833)       (31,835,833)       - - 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,786,488,549   374,947,806      4,765,177,438   321,868,519      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,786,488,549   374,947,806      4,765,177,438   321,868,519      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,460,487,159   775,457,597      5,431,609,383   696,170,377      

-                     -                     -                     -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 1,674,439,049    1,236,846,579    1,498,777,267    1,004,234,202    
รายไดจ้ากการบริการ 110,956              126,871              20,252,548         36,453,443         
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 11.1 -                         -                         39,998,400         46,381,638         
รายไดอ่ื้น 9,827,184           3,210,456           8,937,927           2,522,061           
รวมรำยได้ 1,684,377,189    1,240,183,906    1,567,966,142    1,089,591,344    
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 534,897,940       374,819,480       538,234,298       386,576,578       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 580,906,409       354,470,778       434,904,118       277,495,464       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 143,420,080       87,115,640         139,047,528       83,932,153         
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,259,224,429    816,405,898       1,112,185,944    748,004,195       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 425,152,760       423,778,008       455,780,198       341,587,149       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (11,971,453)        (5,821,759)          (11,971,300)        (5,821,759)          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 413,181,307       417,956,249       443,808,898       335,765,390       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14.2 (62,117,900)        (82,764,777)        (60,903,786)        (56,458,804)        
ก ำไรส ำหรับปี 351,063,407       335,191,472       382,905,112       279,306,586       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 19 (186,977)            (637,197)            (278,889)            (628,998)            
หกั : ผลกระทบของภาษีเงินได้ 37,395                127,440              55,778                125,800              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (ขำดทุน) (149,582)            (509,757)            (223,111)            (503,198)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 350,913,825       334,681,715       382,682,001       278,803,388       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 351,063,407       328,001,609       382,905,112       279,306,586       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         7,189,863           -                         -                         

351,063,407       335,191,472       382,905,112       279,306,586       

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 350,913,825       327,491,852       382,682,001       278,803,388       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         7,189,863           -                         -                         

350,913,825       334,681,715       382,682,001       278,803,388       

ก ำไรต่อหุ้น 24
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.50                    2.34                    1.63                    2.00                    
   จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 234,279,452       139,927,595       234,279,452       139,927,595       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 413,181,307          417,956,249          443,808,898          335,765,390          
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 26,330,648            16,937,131            26,052,320            16,824,372            
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 212,942                 -                            1,440                     -                            
   ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพสินคา้ 5,693,176              613,494                 5,335,296              613,494                 
   ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,655,138)             (164,708)                (1,656,482)             (164,708)                
   ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,916,134              331,662                 1,916,134              331,662                 
   ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 660,837                 111,664                 660,837                 111,664                 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,339,246              937,487                 1,876,188              704,115                 
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (920,485)                920,485                 (920,485)                920,485                 
   รายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 117,000                 -                            117,000                 -                            
   เงินปันผลรับ -                            -                            (39,998,400)           (46,381,638)           
   ดอกเบ้ียรับ (1,307,499)             (1,399,004)             (1,111,642)             (900,584)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 11,971,453            5,821,759              11,971,300            5,821,759              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 458,539,621          442,066,219          448,052,404          313,646,011          
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (232,471,235)         (11,162,027)           (297,147,149)         50,981,472            
   สินคา้คงเหลือ (33,725,216)           (158,294,128)         (27,014,783)           (148,202,531)         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,410,769)             698,450                 (2,165,920)             1,735,507              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,933,307              (3,631,677)             3,961,345              (3,631,677)             
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 129,454,949          41,240,446            141,758,674          36,740,941            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,610,806              (733,496)                4,175,852              413,432                 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 331,931,463          310,183,787          271,620,423          251,683,155          
   จ่ายดอกเบ้ีย (12,251,473)           (5,825,187)             (12,251,321)           (5,825,187)             
   จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -                            (1,616,001)             -                            (1,616,001)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (74,352,263)           (83,892,622)           (56,571,850)           (54,166,449)           
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 245,327,727          218,849,977          202,797,252          190,075,518          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (32,022,292)           (2,708)                    (32,022,292)           (2,708)                    
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                            1,600,000              -                            -                            
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (24,999,925)           (3,753,000)             
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (58,822,386)           (114,805,294)         (58,048,128)           (114,385,874)         
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,093,153)           (5,355,547)             (10,022,553)           (5,344,547)             
รับดอกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร 1,307,499              1,411,344              1,111,641              904,663                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,319,924              3,177,570              3,300,000              3,177,570              
รับเงินปันผล -                            -                            39,998,400            46,381,638            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลง -                            (12,600)                  -                            -                            
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (96,310,408)           (113,987,235)         (80,682,857)           (73,022,258)           
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 194,891,239          72,253,536            194,891,239          72,253,536            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                            (68,325,225)           -                            (68,325,225)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 76,150,922            137,635,038          76,150,922            137,635,038          
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (131,164,635)         (72,592,881)           (131,164,635)         (72,592,881)           
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (376,500)                (752,500)                (376,500)                (752,500)                
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน (2,054,458)             (3,243,708)             (2,054,458)             (3,243,708)             
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 4,391,259,918       214,615,700          4,391,259,918       214,615,700          
จ่ายเงินปันผล (330,750,000)         (416,821,236)         (330,750,000)         (407,213,543)         
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ 4,197,956,486       (137,231,276)         4,197,956,486       (127,623,583)         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 4,346,973,805       (32,368,534)           4,320,070,881       (10,570,323)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 41,545,656            73,914,190            18,763,187            29,333,510            
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 4,388,519,461       41,545,656            4,338,834,068       18,763,187            

-                            -                            -                            -                            
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ืออุปกรณ์ตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 3,870,122              3,733,415              3,870,122              3,733,415              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



1 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัตำมกฎหมำยไทย และมีภูมิล ำเนำ

ในประเทศไทย และเม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั
กบักระทรวงพำณิชย์ และเปล่ียนช่ือจำก “บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด” เป็น “บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด 
(มหำชน)” บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกลำ้ แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 

 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสำมัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเร่ิมซ้ือขำยในวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2560 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
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2 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯส่วนหน่ึงจ ำนวน 3,843 หุ้น         
เพื่อแลกเปล่ียนกบัหุน้สำมญัของบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ  ำกดั จ ำนวน 15,372 หุ้น ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ี
ไม่มีอ ำนำจในกำรควบคุมของบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลัส จ ำกดั ในอตัรำส่วนกำรแลกหุ้นเท่ำกบัหุ้น
สำมญัของบริษทัฯ 1 หุ้น ต่อหุ้นสำมญัของบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ  ำกดั 4 หุ้น ท ำให้สัดส่วนกำรถือ
หุ้นของบริษทัฯในบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั เพิ่มจำกร้อยละ 69.00 เป็นร้อยละ 99.74 บริษทัฯได้
บนัทึกเงินลงทุนในบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั ส่วนท่ีเพิ่มดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นของบริษทัฯท่ี
น ำไปแลกในมูลค่ำ 48.04 ลำ้นบำท ส่วนต่ำงระหวำ่งมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นของบริษทัฯท่ีน ำไปแลก
กบัมูลค่ำส่วนไดเ้สียของบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ  ำกดั ท่ีไดม้ำจ ำนวน 31.84 ลำ้นบำท ไดบ้นัทึกเป็น
ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อย และแสดงเป็นรำยกำรแยก
ต่ำงหำกไวภ้ำยใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2559 บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั ได้เรียกช ำระค่ำหุ้นส่วนท่ีเหลืออีก       
ร้อยละ 75 ของมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้โดยบริษทัฯไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ส่วนท่ีเหลือตำมจ ำนวนหุ้นท่ีบริษทัฯ
ถืออยูเ่ป็นจ ำนวนเงิน 3.75 ลำ้นบำท และเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2559 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นจำกผูถื้อหุ้นท่ี
ไม่มีอ ำนำจในกำรควบคุมของบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ  ำกดั เพิ่มเติมอีกจ ำนวน 126 หุ้น ในรำคำมูลค่ำ
ท่ีตรำไว ้หุ้นละ 100 บำท ท ำให้บริษทัฯถือหุ้นในบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกัด รวมเป็นจ ำนวน 
49,998 หุน้ หรือร้อยละ 100 

เม่ือวนัท่ี 12 ตุลำคม 2560 บริษัท ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทฯ และ               
ออกหุน้ใหม่จ  ำนวน 1,000,000 หุน้ ในรำคำมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท  เรียกช ำระร้อยละ 25 และ
บริษทัฯเขำ้ถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวจ ำนวน 999,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 และถือเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกดั ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือถือเป็นบริษทัย่อยได้ หำกบริษทัฯมีสิทธิ
ได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำร          
สั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก      
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
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ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน  
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 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นนยัส ำคญั

ของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 
 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  
 ดอกเบี้ยรับ 
 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
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 เงินปันผลรับ 
 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร 
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 ลูกหน้ีกำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่ำเผื่อหน้ี                  

สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหน้ี และตำมสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมถึงแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บช ำระเงินจำกลูกหน้ีโดยพิจำรณำเป็นรำยๆไป 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 
 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวธีิเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ี

จะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตวดัมูลค่ำตำมวิธีตน้ทุน
มำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรงและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต  

 วตัถุดิบ บรรจุภณัฑ์และวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำร

ดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ           

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร -  5 - 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  5 - 10  ปี 
ยำนพำหนะ -  5  ปี 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน และไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือม
รำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่            
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยตดั
รำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัด
จ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอยูก่ำรใหป้ระโยชน์จ ำกดั มีดงัน้ี  

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ - 3 - 10   ปี 
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ - 3 - 7   ปี 

4.8 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรือ
อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

  นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย 
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4.9 สัญญำเช่ำระยะยำว 
  สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็น

สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือ
มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผูกพนัตำมสัญญำ
เช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้
งำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

  สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.10 เงินตรำต่ำงประเทศ 
  บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

  รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน   

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจ
ดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.12  ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำย              

เม่ือเกิดรำยกำร 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน - โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยำกรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้นและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนั
นั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.14 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี 

ของรัฐโดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีในจ ำนวนเท่ำท่ี
มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีนั้น 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.15 ตรำสำรอนุพนัธ์ - สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำด้วยอตัรำแลกเปล่ียน                

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำว        
จะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.16 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ี
สำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำร           
วดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.15 ตรำสำรอนุพนัธ์ - สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำด้วยอตัรำแลกเปล่ียน                

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำว        
จะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.16 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ี
สำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำร           
วดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

5.1 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในกำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผล

ขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ี
คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

5.2 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์

และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.3 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี

เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร

ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯ บริษทัย่อย และ
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและรำยกำร
ระหวำ่งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือกิจกำร ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พี เอม็ เคมีคลั จ ำกดั มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เดอะ โฟร์ทีน จ ำกดั เก่ียวขอ้งกนัโดยกรรมกำร 
RIYA HOME (HOLDING) LIMITED  มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั (เป็นกิจกำร 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัถึงเดือนมกรำคม 2559 เท่ำนั้น) 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2560 2559 2560 2559 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้สุทธิจำกส่วนลด - - 795,033 615,459 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนั 
รำยไดค่้ำเช่ำ - - 90 88 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำม

สัญญำ 
รำยไดค่้ำบริกำรขนส่ง - - 10,138 18,822 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัซ่ึงคิด

เป็นร้อยละของยอดซ้ือ
สินคำ้ 

รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร - - 10,004 17,505 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำม
สัญญำซ่ึงคิดเป็นร้อยละ
ของยอดขำยสินคำ้  

เงินปันผลรับ - - 39,998 46,382 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ค่ำส่งเสริมกำรขำยจ่ำย - - 33,848 - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำม

สัญญำ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
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ช่ือกิจกำร ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พี เอม็ เคมีคลั จ ำกดั มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เดอะ โฟร์ทีน จ ำกดั เก่ียวขอ้งกนัโดยกรรมกำร 
RIYA HOME (HOLDING) LIMITED  มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั (เป็นกิจกำร 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัถึงเดือนมกรำคม 2559 เท่ำนั้น) 

 (หน่วย: พนับำท)  
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 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2560 2559 2560 2559 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ขำยสินคำ้สุทธิจำกส่วนลด 317,752 499,261 - 4,329 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนั 
ซ้ือสินคำ้ 15,784 15,748 15,784 15,748 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนั 
ซ้ืออุปกรณ์ 155 775 155 775 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนั 
ค่ำส่งเสริมกำรขำยจ่ำย 21,918 26,735 - - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนั 
ค่ำเช่ำจ่ำย  1,272 1,377 - 1,152 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำม

สญัญำ 
ค่ำบริกำรจ่ำย   145 353 145 353 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำม

สญัญำ 
ค่ำเบ้ียประกนัภยั 93 - 93 - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำม

สญัญำ 
รำยกำรธุรกิจกบักรรมกำร      
ดอกเบ้ียรับ - 6 - - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำม

สญัญำ 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น       
บริษทัยอ่ย   - - 261,431 11,570 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,068 37,053 - - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน   50,068 37,053 261,431 11,570 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 36,158 6,818 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,923 4,006 - 798 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 4,923 4,006 36,158 7,616 
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ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่/เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและรำยกำรเคล่ือนไหว
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เป็นดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 
ยอดคงคำ้ง                 

ตน้ปี เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ยอดคงเหลือ
ปลำยปี 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคล                         
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมกำร 1,600 - (1,600) - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
กรรมกำร  68,325 - (68,325) - 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 ยอดคงคำ้ง                 

ตน้ปี เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ยอดคงเหลือ
ปลำยปี 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคล                       
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมกำร 68,325 - (68,325) - 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 33.20 26.09 29.73 22.97 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 0.60 0.44 0.49 0.31 
รวม 33.80 26.53 30.22 23.28 
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7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 57 41 46 35 
เงินฝำกธนำคำร - เงินฝำกออมทรัพย ์ 4,376,652 41,145 4,327,118 18,507 
เงินฝำกธนำคำร - เงินฝำกประจ ำ 38,253 3,251 38,253 3,251 
เงินฝำกธนำคำร - เงินฝำกกระแสรำยวนั 8,830 360 8,690 221 
รวม 4,423,792 44,797 4,374,107 22,014 
หกั: เงินฝำกธนำคำรท่ีน ำไปค ้ำประกนักำรใช้

ไฟฟ้ำและค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ (35,273) (3,251) (35,273) (3,251) 
รวม 4,388,519 41,546 4,338,834 18,763 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.1 ถึง 
1.5 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.5 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 50,068 37,053 78,907 3,843 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 179,262 18 
 3 - 6 เดือน - - 26 - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,068 37,053 258,195 3,861 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 271,204 94,999 112,045 67,779 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  71,748 31,485 22,670 730 
 3 - 6 เดือน 28,561 5,265 - 300 
 6 - 12 เดือน 1,353 2,626 - 745 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 152 3,905 9 3,104 
รวม 373,018 138,280 134,724 72,658 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (220) (2,230) (9) (2,230) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 372,798 136,050 134,715 70,428 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 422,866 173,103 392,910 74,289 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,236 7,709 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 4,449 16,563 3,027 15,480 
รำยไดค้ำ้งรับ 813 6,133 813 5,170 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,048 1,119 946 1,138 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 6,310 23,815 8,022 29,497 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 429,176 196,918 400,932 103,786 
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9. สินค้ำคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำทุน 
กำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็นมูลค่ำ

สุทธิท่ีจะไดรั้บ สุทธิ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 89,808 53,148 - - 89,808 53,148 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 9,193 9,870 - - 9,193 9,870 
วตัถุดิบ 60,366 85,047 - - 60,366 85,047 
บรรจุภณัฑ ์ 133,116 115,654 - - 133,116 115,654 
วสัดุส้ินเปลือง 4,987 4,055 - - 4,987 4,055 
รวม 297,470 267,774 - - 297,470 267,774 
หกั: ค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพ (5,790) (4,126) - - (5,790) (4,126) 
รวม 291,680 263,648 - - 291,680 263,648 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน 
กำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็นมูลค่ำ

สุทธิท่ีจะไดรั้บ  สุทธิ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 68,927 38,856 - - 68,927 38,856 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 9,193 9,870 - - 9,193 9,870 
วตัถุดิบ 60,366 85,047 - - 60,366 85,047 
บรรจุภณัฑ ์ 132,995 115,654 - - 132,995 115,654 
วสัดุส้ินเปลือง 4,987 4,055 - - 4,987 4,055 
รวม 276,468 253,482 - - 276,468 253,482 
หกั: ค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพ (5,433) (4,126) - - (5,433) (4,126) 
รวม 271,035 249,356 - - 271,035 249,356 

10. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 
 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝำกประจ ำ ซ่ึงบริษทัฯได้น ำไปค ้ ำประกนัวงเงินสินเช่ือและกำรออกหนังสือค ้ ำ

ประกนัธนำคำรของบริษทัฯ 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั 
ทุนเรียกช ำระแลว้               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

เงินปันผลรับส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั 5,000 5,000 100 100 52,655 52,655 39,998 46,382 
บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกดั 25,000 - 100 - 25,000 - - - 
รวม     77,655 52,655 39,998 46,382 

11.2 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั 

บริษทั ดู อินฟินิท    
ดรีม จ ำกดั 

 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2560 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 398.5 157.0 25.0 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1.2 0.4 0.1 
หน้ีสินหมุนเวียน 304.1 44.3 0.4 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 0.7 0.3 - 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 94.9 112.8 24.7 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ย - - - 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุน 
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั 

บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม 
จ ำกดั 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

ส ำหรับรอบระยะ  
เวลำบญัชีตั้งแต่       

วนัที่ 12 ตุลำคม 2560 
ถึงวนัที่  

 2560 2559 31 ธนัวำคม 2560 
รำยได ้ 971.7 813.5 - 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  22.0 105.0 (0.3) 
ก ำไรขำดทุนแบ่งใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม - 7.2 - 
อตัรำกำรถือหุน้ในบริษทัยอ่ย                100.00 69.00 - 100.00 100.00 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั 
ทุนเรียกช ำระแลว้               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

เงินปันผลรับส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั 5,000 5,000 100 100 52,655 52,655 39,998 46,382 
บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกดั 25,000 - 100 - 25,000 - - - 
รวม     77,655 52,655 39,998 46,382 

11.2 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั 

บริษทั ดู อินฟินิท    
ดรีม จ ำกดั 

 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2560 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 398.5 157.0 25.0 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1.2 0.4 0.1 
หน้ีสินหมุนเวียน 304.1 44.3 0.4 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 0.7 0.3 - 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 94.9 112.8 24.7 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ย - - - 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุน 
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั 

บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม 
จ ำกดั 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

ส ำหรับรอบระยะ  
เวลำบญัชีตั้งแต่       

วนัที่ 12 ตุลำคม 2560 
ถึงวนัที่  

 2560 2559 31 ธนัวำคม 2560 
รำยได ้ 971.7 813.5 - 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  22.0 105.0 (0.3) 
ก ำไรขำดทุนแบ่งใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม - 7.2 - 
อตัรำกำรถือหุน้ในบริษทัยอ่ย                100.00 69.00 - 100.00 100.00 
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12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2559 59,596 36,091 20,288 12,119 21,357 149,451 
ซ้ือเพ่ิม - 69,983 46,354 4,380 2,616 123,333 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (5,300) (332) (5,632) 
โอนเขำ้ (ออก) - 17,037 1,390 - (18,427) - 
31 ธนัวำคม 2559 59,596 123,111 68,032 11,199 5,214 267,152 
ซ้ือเพ่ิม - 5,878 23,432 6,700 26,023 62,033 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (2,132) (28) - (1,643) (3,803) 
โอนเขำ้ (ออก) - 11,618 8,604 - (20,222) - 
31 ธนัวำคม 2560 59,596 138,475 100,040 17,899 9,372 325,382 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2559 - 2,237 2,862 3,179 - 8,278 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 4,986 8,252 2,786 - 16,024 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/
ตดัจ ำหน่ำย - - - (2,288) - (2,288) 

31 ธนัวำคม 2559 - 7,223 11,114 3,677 - 22,014 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 6,637 14,903 3,489 - 25,029 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/
ตดัจ ำหน่ำย - (216) (7) - - (223) 

31 ธนัวำคม 2560 - 13,644 26,010 7,166 - 46,820 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       
31 ธนัวำคม 2559 59,596 115,888 56,918 7,522 5,214 245,138 
31 ธนัวำคม 2560 59,596 124,831 74,030 10,733 9,372 278,562 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี     
2559 (จ ำนวน 9.32 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทนุกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 16,024 
2560 (จ ำนวน 15.40 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทนุกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 25,029 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2559 59,596 36,091 20,220 12,119 21,357 149,383 
ซ้ือเพ่ิม - 69,983 45,934 4,380 2,616 122,913 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (5,300) (332) (5,632) 
โอนเขำ้ (ออก) - 17,037 1,390 - (18,427) - 
31 ธนัวำคม 2559 59,596 123,111 67,544 11,199 5,214 266,664 
ซ้ือเพ่ิม - 5,878 22,658 6,700 26,023 61,259 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (2,132) - - (1,643) (3,775) 
โอนเขำ้ (ออก) - 11,618 8,604 - (20,222) - 
31 ธนัวำคม 2560 59,596 138,475 98,806 17,899 9,372 324,148 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2559 - 2,237 2,860 3,179 - 8,276 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 4,986 8,139 2,786 - 15,911 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/
ตดัจ ำหน่ำย - - - (2,288) - (2,288) 

31 ธนัวำคม 2559 - 7,223 10,999 3,677 - 21,899 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 6,637 14,631 3,489 - 24,757 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/
ตดัจ ำหน่ำย - (216) - - - (216) 

31 ธนัวำคม 2560 - 13,644 25,630 7,166 - 46,440 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       
31 ธนัวำคม 2559 59,596 115,888 56,545 7,522 5,214 244,765 
31 ธนัวำคม 2560 59,596 124,831 73,176 10,733 9,372 277,708 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี     
2559 (จ ำนวน 9.32 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทนุกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 15,911 
2560 (จ ำนวน 15.40 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทนุกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 24,757 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงินและ
สัญญำเช่ำซ้ือ โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 10.73 ลำ้นบำท (2559: 5.90 ลำ้นบำท) 

 บริษทัฯไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวนประมำณ 52.92 ล้ำนบำท (2559: 104.57       
ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 17 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2559 59,596 36,091 20,220 12,119 21,357 149,383 
ซ้ือเพ่ิม - 69,983 45,934 4,380 2,616 122,913 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (5,300) (332) (5,632) 
โอนเขำ้ (ออก) - 17,037 1,390 - (18,427) - 
31 ธนัวำคม 2559 59,596 123,111 67,544 11,199 5,214 266,664 
ซ้ือเพ่ิม - 5,878 22,658 6,700 26,023 61,259 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (2,132) - - (1,643) (3,775) 
โอนเขำ้ (ออก) - 11,618 8,604 - (20,222) - 
31 ธนัวำคม 2560 59,596 138,475 98,806 17,899 9,372 324,148 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2559 - 2,237 2,860 3,179 - 8,276 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 4,986 8,139 2,786 - 15,911 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/
ตดัจ ำหน่ำย - - - (2,288) - (2,288) 

31 ธนัวำคม 2559 - 7,223 10,999 3,677 - 21,899 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 6,637 14,631 3,489 - 24,757 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/
ตดัจ ำหน่ำย - (216) - - - (216) 

31 ธนัวำคม 2560 - 13,644 25,630 7,166 - 46,440 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       
31 ธนัวำคม 2559 59,596 115,888 56,545 7,522 5,214 244,765 
31 ธนัวำคม 2560 59,596 124,831 73,176 10,733 9,372 277,708 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี     
2559 (จ ำนวน 9.32 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทนุกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 15,911 
2560 (จ ำนวน 15.40 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทนุกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 24,757 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงินและ
สัญญำเช่ำซ้ือ โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 10.73 ลำ้นบำท (2559: 5.90 ลำ้นบำท) 

 บริษทัฯไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวนประมำณ 52.92 ล้ำนบำท (2559: 104.57       
ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 17 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  

   คอมพิวเตอร์  
 เคร่ืองหมำย คอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์  
 กำรคำ้ ซอฟทแ์วร์ ระหวำ่งพฒันำ รวม 
รำคำทุน     
1 มกรำคม 2559 - 1,752 1,568 3,320 
ซ้ือเพ่ิม - 4,739 616 5,355 
โอนเขำ้ (ออก) - 2,184 (2,184) - 
31 ธนัวำคม 2559 - 8,675 - 8,675 
ซ้ือเพ่ิม 5,873 4,220 - 10,093 
31 ธนัวำคม 2560 5,873 12,895 - 18,768 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
1 มกรำคม 2559 - 53 - 53 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 914 - 914 
31 ธนัวำคม 2559 - 967 - 967 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 187 1,115 - 1,302 
31 ธนัวำคม 2560 187 2,082 - 2,269 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี     
31 ธนัวำคม 2559 - 7,708 - 7,708 

31 ธนัวำคม 2560 5,686 10,813 - 16,499 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี     
2559    914 

2560    1,302 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   คอมพิวเตอร์  
 เคร่ืองหมำย คอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์  
 กำรคำ้ ซอฟทแ์วร์ ระหวำ่งพฒันำ รวม 
รำคำทุน     
1 มกรำคม 2559 - 1,752 1,568 3,320 
ซ้ือเพ่ิม - 4,729 616 5,345 
โอนเขำ้ (ออก) - 2,184 (2,184) - 
31 ธนัวำคม 2559 - 8,665 - 8,665 
ซ้ือเพ่ิม 5,873 4,149 - 10,022 
31 ธนัวำคม 2560 5,873 12,814 - 18,687 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
1 มกรำคม 2559 - 53 - 53 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 914 - 914 
31 ธนัวำคม 2559 - 967 - 967 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 187 1,108 - 1,295 
31 ธนัวำคม 2560 187 2,075 - 2,262 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี     
31 ธนัวำคม 2559 - 7,698 - 7,698 
31 ธนัวำคม 2560 5,686 10,739 - 16,425 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี    
2559    914 
2560    1,295 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   คอมพิวเตอร์  
 เคร่ืองหมำย คอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์  
 กำรคำ้ ซอฟทแ์วร์ ระหวำ่งพฒันำ รวม 
รำคำทุน     
1 มกรำคม 2559 - 1,752 1,568 3,320 
ซ้ือเพ่ิม - 4,729 616 5,345 
โอนเขำ้ (ออก) - 2,184 (2,184) - 
31 ธนัวำคม 2559 - 8,665 - 8,665 
ซ้ือเพ่ิม 5,873 4,149 - 10,022 
31 ธนัวำคม 2560 5,873 12,814 - 18,687 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
1 มกรำคม 2559 - 53 - 53 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 914 - 914 
31 ธนัวำคม 2559 - 967 - 967 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 187 1,108 - 1,295 
31 ธนัวำคม 2560 187 2,075 - 2,262 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี     
31 ธนัวำคม 2559 - 7,698 - 7,698 
31 ธนัวำคม 2560 5,686 10,739 - 16,425 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี    
2559    914 
2560    1,295 
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14.  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี/ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  
14.1  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ย

รำยกำรดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี     
ก ำไรระหวำ่งกนัในสินคำ้คงเหลือ 5,154 - - - 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 44 446 2 446 
ค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพ 1,159 825 1,086 825 
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนเกินของสินทรัพยถ์ำวร
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  90 692 90 692 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 820 329 703 272 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 76 - - - 
รวม  7,343 2,292 1,881 2,235 

14.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย:พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 67,131 83,414 60,494 57,061 
ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี:     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิด     
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำร
 ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (5,013) (649) 410 (602) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ 62,118 82,765 60,904 56,459 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 413,181 417,956 443,809 335,765 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ
อตัรำภำษี 82,636 83,591 88,762 67,153 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้      
นิติบุคคลของปีก่อน (745) - (745) - 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษี (184) - (8,184) (9,276) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 3,084 1,052 2,396 1,012 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (21,325) (2,430) (21,325) (2,430) 
อ่ืน ๆ (1,348) 552 - - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ 62,118 82,765 60,904 56,459 

15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
   (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 3.50 - 4.00 3.50 - 3.90 120,000 30,000 120,000 30,000 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 2.91 - 3.85 3.80 - 3.85 147,145 42,816 147,145 42,816 
รวม   267,145 72,816 267,145 72,816 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินขำ้งตน้รวมเงินกูย้ืมท่ีเป็น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศจ ำนวน 0.75 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ  

 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินค ้ำประกนัโดยเงินฝำกประจ ำของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 10 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 413,181 417,956 443,809 335,765 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ
อตัรำภำษี 82,636 83,591 88,762 67,153 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้      
นิติบุคคลของปีก่อน (745) - (745) - 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษี (184) - (8,184) (9,276) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 3,084 1,052 2,396 1,012 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (21,325) (2,430) (21,325) (2,430) 
อ่ืน ๆ (1,348) 552 - - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ 62,118 82,765 60,904 56,459 

15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
   (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 3.50 - 4.00 3.50 - 3.90 120,000 30,000 120,000 30,000 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 2.91 - 3.85 3.80 - 3.85 147,145 42,816 147,145 42,816 
รวม   267,145 72,816 267,145 72,816 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินขำ้งตน้รวมเงินกูย้ืมท่ีเป็น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศจ ำนวน 0.75 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ  

 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินค ้ำประกนัโดยเงินฝำกประจ ำของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 10 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 123 878 35,304 7,616 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 113,614 110,793 102,488 97,133 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,965 5,409 5,745 4,270 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,800 3,128 854 - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 174,695 50,535 153,242 47,857 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 299,197 170,743 297,633 156,876 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ยอดคงเหลือของเจ้ำหน้ีกำรคำ้ขำ้งตน้รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศจ ำนวน 0.77 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2559: 0.70 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

17. เงินกู้ยืมระยะยำว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินในประเทศ ดงัน้ี  

    (หน่วย: พนับำท) 

 วงเงินกูย้มื อตัรำดอกเบ้ีย  
งบกำรเงินรวมและ                       

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินกู ้ (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 2560 2559 

1 60 ปีท่ี 1 - 2 : MLR - 
2.00  

ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป 
MLR - 1.75 

มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในระยะเวลำ 7 ปี นบัจำกวนัเบิก
เงินกูง้วดแรก จ่ำยช ำระเป็นรำยเดือนๆ
ละ 970,000 บำท โดยช ำระภำยในวนั
ท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละเดือน 

- 53,565 

2 40 ปีท่ี 1 - 3 : 4.75 
ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป 

MLR - 1.50 

มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัเบิก
เงินกูง้วดแรก จ่ำยช ำระเป็นรำยเดือนๆ
ละไม่ต ่ำกวำ่ 805,000 บำท โดยช ำระ
ภำยในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละ
เดือน 

- 33,363 
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    (หน่วย: พนับำท) 
 

วงเงินกูย้มื อตัรำดอกเบ้ีย 
 งบกำรเงินรวมและ                   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินกู ้ (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 2560 2559 

3 28.5 MLR - 1.50 มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี 6 เดือน นบัจำก
วนัเบิกเงินกูง้วดแรกจ่ำยช ำระเป็นรำย
เดือนๆละไม่ต ่ำกวำ่ 574,000 บำท โดย
ช ำระภำยในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่
ละเดือน โดยปลอดช ำระหน้ีเงินตน้เป็น
ระยะเวลำ 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้
งวดแรก 

- 27,113 

4 25.7 MLR - 1.50 มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี 6 เดือน นบัจำก
วนัเบิกเงินกูง้วดแรกเป็นรำยเดือนๆละ
ไม่ต ่ำกวำ่ 517,000 บำท โดยช ำระ
ภำยในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละ
เดือน โดยปลอดช ำระหน้ีเงินตน้เป็น
ระยะเวลำ 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้
งวดแรก 

- 9,523 

5 70 ปีท่ี 1 - 2 : MLR -
2.00 

ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป 
MLR - 1.75 

มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในระยะเวลำ 4 ปีนบัจำกวนัเบิก
เงินกูง้วดแรกเป็นรำยเดือนๆละ 
1,450,000 และช ำระหน้ีส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมดในงวดสุดทำ้ย 

68,550 - 

รวม 68,550 123,564 
หกั: ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย (356) (641) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย 68,194 122,923 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (18,775) (27,399) 
หกั: เงินกูย้มืระยะยำวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน - (51,518) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 49,419 44,006 
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    (หน่วย: พนับำท) 
 

วงเงินกูย้มื อตัรำดอกเบ้ีย 
 งบกำรเงินรวมและ                   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินกู ้ (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 2560 2559 

3 28.5 MLR - 1.50 มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี 6 เดือน นบัจำก
วนัเบิกเงินกูง้วดแรกจ่ำยช ำระเป็นรำย
เดือนๆละไม่ต ่ำกวำ่ 574,000 บำท โดย
ช ำระภำยในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่
ละเดือน โดยปลอดช ำระหน้ีเงินตน้เป็น
ระยะเวลำ 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้
งวดแรก 

- 27,113 

4 25.7 MLR - 1.50 มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี 6 เดือน นบัจำก
วนัเบิกเงินกูง้วดแรกเป็นรำยเดือนๆละ
ไม่ต ่ำกวำ่ 517,000 บำท โดยช ำระ
ภำยในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละ
เดือน โดยปลอดช ำระหน้ีเงินตน้เป็น
ระยะเวลำ 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้
งวดแรก 

- 9,523 

5 70 ปีท่ี 1 - 2 : MLR -
2.00 

ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป 
MLR - 1.75 

มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในระยะเวลำ 4 ปีนบัจำกวนัเบิก
เงินกูง้วดแรกเป็นรำยเดือนๆละ 
1,450,000 และช ำระหน้ีส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมดในงวดสุดทำ้ย 

68,550 - 

รวม 68,550 123,564 
หกั: ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย (356) (641) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย 68,194 122,923 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (18,775) (27,399) 
หกั: เงินกูย้มืระยะยำวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน - (51,518) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 49,419 44,006 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เงินกูย้ืมระยะยำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและ
อุปกรณ์ของบริษทัฯ รวมถึงกำรค ้ำประกนัโดยกรรมกำรและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ อย่ำงไรก็ตำม ในเดือน
มกรำคม 2561 บริษทัฯไดถ้อนกำรค ้ำประกนัโดยกรรมกำรและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯแลว้ (2559: ค ้ำประกนั
โดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและอุปกรณ์ของบริษทัฯ จดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีเป็น
กรรมสิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และรวมถึงกำรค ้ำประกนัโดยกรรมกำรและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั) และภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร
ตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

 อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกูว้งท่ี 2 ถึงวงท่ี 4 กบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงได ้ดงันั้น บริษทัฯจึงไดแ้สดงยอดเงิน
กูย้ืมคงเหลือกบัสถำบนักำรเงินแห่งนั้นทั้งจ  ำนวนเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน อยำ่งไรก็
ตำม ในเดือนเมษำยน 2560 บริษทัฯไดรั้บกำรผอ่นผนัเง่ือนไขอตัรำส่วนทำงกำรเงินจำกสถำบนักำรเงินผูใ้ห้
กู ้ส ำหรับเงินกูย้ืม ณ วนัส้ินปี 2559 และในเดือนพฤษภำคม 2560 สถำบนักำรเงินแห่งนั้นไดเ้ปล่ียนแปลง
เง่ือนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นใหแ้ก่บริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2560 บริษทัฯ ไดมี้กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมวงท่ี 2 ถึงวงท่ี 4 ทั้งจ  ำนวนก่อนครบ
ก ำหนด และเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัฯ ไดมี้กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมวงท่ี 1 ทั้งจ  ำนวนก่อนครบ
ก ำหนด 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้ (2559: 
17.56 ลำ้นบำท) 

18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 5,319 3,614 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (664) (480) 
รวม 4,655 3,134 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,449) (1,451) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน                                        

- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 3,206 1,683 

บริษัทฯได้ท ำสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพื่อเช่ำยำนพำหนะเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน                    
ของกิจกำรโดยมีก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 2 ถึง 4 ปี  
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บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม                   
สญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1,751 3,568 5,319 

หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (302) (362) (664) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1,449 3,206 4,655 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม                 
สญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1,702 1,912 3,614 

หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (251) (229) (480) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1,451 1,683 3,134 
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27 

19. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้

ดงัน้ี   
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560 2559 2560 2559 
ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ตน้ปี 1,646 1,688 1,359 1,642 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 2,286 914 1,832 683 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 53 23 44 21 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั

คณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้

สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 117 1,325 88 1,325 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้

สมมติทำงกำรเงิน 253 42 210 41 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก

ประสบกำรณ์ (183) (730) (19) (737) 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี - (1,616) - (1,616) 
ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี 4,172 1,646 3,514 1,359 

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรดังต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

   (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนขำย 406 248 406 248 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 1,933 689 1,470 456 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 2,339 937 1,876 704 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 27 ปี (2559: 27 ปี) และบริษทัฯไม่คำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้   
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 2.89 - 2.95 3.31 - 3.24 2.89 3.24 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 5.00 5.00 5.00 5.00 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                  0 - 39 0 - 39 0 - 39 0 - 39 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 

  

   (หน่วย: พนับำท) 
 2560 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน               

เพ่ิม (ลด) 
กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน                

เพ่ิม (ลด) 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (676) 827 (563) 690 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 794 (664) 663 (553) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                  (734) 389 (616) 384 

   (หน่วย: พนับำท) 
 2559 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน               

เพ่ิม (ลด) 
กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน                

เพ่ิม (ลด) 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (266) 872 (221) 271 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 314 (262) 262 (218) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                  (291) 156 (243) 155 



28 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 2.89 - 2.95 3.31 - 3.24 2.89 3.24 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 5.00 5.00 5.00 5.00 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                  0 - 39 0 - 39 0 - 39 0 - 39 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 

  

   (หน่วย: พนับำท) 
 2560 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน               

เพ่ิม (ลด) 
กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน                

เพ่ิม (ลด) 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (676) 827 (563) 690 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 794 (664) 663 (553) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                  (734) 389 (616) 384 

   (หน่วย: พนับำท) 
 2559 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน               

เพ่ิม (ลด) 
กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน                

เพ่ิม (ลด) 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (266) 872 (221) 271 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 314 (262) 262 (218) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                  (291) 156 (243) 155 
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20. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2559 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก       
10 ล้ำนบำท เป็น 60 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ    
100 บำท รวมเป็นเงิน 50 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 11 มีนำคม 2559 โดยหุ้นเพิ่มทุนส่วนหน่ึงจ ำนวน 3,843 หุ้น ได้ออกจ ำหน่ำยเพื่อแลกกบัหุ้นสำมญั
ของบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลัส จ ำกัดจ ำนวน 15,372 หุ้น ในรำคำมูลค่ำยุติธรรม ผลแตกต่ำงระหว่ำงมูลค่ำ
ยุติธรรมของหุ้นท่ีออกและรำคำตรำไวจ้  ำนวน 47.66 ลำ้นบำท ไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัใน
งบกำรเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2559 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก   
60 ลำ้นบำท เป็น 225 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 1,650,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 
100 บำท รวมเป็นเงิน 165 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 2 มิถุนำยน 2559 

 เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัในเร่ืองต่ำง ๆ ดงัน้ี 

1) เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นจำกเดิมหุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท ท ำให้จ  ำนวนหุ้นสำมญั
ของบริษทัฯเพิ่มจำกเดิมจ ำนวน 2,250,000 หุ้น เป็น 225,000,000 หุ้น โดยบริษทัฯได้จดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2560 

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 225 ลำ้นบำท เป็น 303 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 78 ลำ้นหุ้น 
โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2560 

3) อนุมติัจดัสรรหุน้สำมญัท่ีออกใหม่จ  ำนวน 78,000,000 หุน้ ดงัน้ี 

3.1)  หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 76,000,000 หุ้นให้เสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป (Initial Public 
Offering) 

3.2) หุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 2,000,000 หุน้ใหส้ ำรองไวใ้หแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำน
ของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย ตำมโครงกำรกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯให้แก่
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำนของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP) 

 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2560 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัในเร่ืองต่ำง ๆ ดงัน้ี 

1) ลดทุนจดทะเบียนจำก 303 ล้ำนบำท เป็น 225 ลำ้นบำท โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได ้                 
น ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 78 ลำ้นหุ้น โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชย์
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560 
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2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 225 ล้ำนบำท เป็น 318 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 
93,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1 บำท รวมเป็นเงิน 93 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯได้ด ำเนินกำร                
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560 

3) อนุมติัจดัสรรหุน้สำมญัท่ีออกใหม่จ  ำนวน 93,000,000 หุน้ ดงัน้ี 

3.1) หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 15,000,000 หุ้นให้เสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) 
และเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560 บริษทัฯไดข้ำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนดงักล่ำวให้แก่ผูถื้อหุ้น
รำยหน่ึงในรำคำหุ้นละ 29.87 บำท รวมเป็นเงิน 448.05 ลำ้นบำท โดยมีส่วนเกินมูลค่ำมูลค่ำ              
หุ้นสำมญัจ ำนวน 433.05 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560 

3.2) หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 76,000,000 หุ้นให้เสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป (Initial Public 
Offering) ซ่ึงในเดือนธนัวำคม 2560 บริษทัฯไดเ้สนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไปในรำคำหุ้นละ 
53 บำท รวมเป็นเงิน 4,028 ลำ้นบำท โดยมีส่วนเกินมูลค่ำมูลค่ำหุ้นสำมญั (สุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยใน
กำรเสนอขำย) จ ำนวน 3,867.21 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกบักระทรวง
พำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2560 

3.3) หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 2,000,000 หุ้นให้เสนอขำยแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำน
ของบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อย ตำมโครงกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯให้แก่
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำนของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP)  

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุน้สำมญั 
(หน่วย: หุน้) 

 งบกำรเงินรวมและ                                      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560 2559 
หุ้นสำมญัจดทะเบียน   
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปี 2,250,000 100,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท - 2,150,000 
เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัจำกหุน้ละ 100 บำท เป็น      

หุน้ละ 1 บำท 222,750,000 - 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 93,000,000 - 
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัปลำยปี 318,000,000 2,250,000 
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2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 225 ล้ำนบำท เป็น 318 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 
93,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1 บำท รวมเป็นเงิน 93 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯได้ด ำเนินกำร                
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560 

3) อนุมติัจดัสรรหุน้สำมญัท่ีออกใหม่จ  ำนวน 93,000,000 หุน้ ดงัน้ี 

3.1) หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 15,000,000 หุ้นให้เสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) 
และเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560 บริษทัฯไดข้ำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนดงักล่ำวให้แก่ผูถื้อหุ้น
รำยหน่ึงในรำคำหุ้นละ 29.87 บำท รวมเป็นเงิน 448.05 ลำ้นบำท โดยมีส่วนเกินมูลค่ำมูลค่ำ              
หุ้นสำมญัจ ำนวน 433.05 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560 

3.2) หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 76,000,000 หุ้นให้เสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป (Initial Public 
Offering) ซ่ึงในเดือนธนัวำคม 2560 บริษทัฯไดเ้สนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไปในรำคำหุ้นละ 
53 บำท รวมเป็นเงิน 4,028 ลำ้นบำท โดยมีส่วนเกินมูลค่ำมูลค่ำหุ้นสำมญั (สุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยใน
กำรเสนอขำย) จ ำนวน 3,867.21 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกบักระทรวง
พำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2560 

3.3) หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 2,000,000 หุ้นให้เสนอขำยแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำน
ของบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อย ตำมโครงกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯให้แก่
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำนของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP)  

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุน้สำมญั 
(หน่วย: หุน้) 

 งบกำรเงินรวมและ                                      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560 2559 
หุ้นสำมญัจดทะเบียน   
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปี 2,250,000 100,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท - 2,150,000 
เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัจำกหุน้ละ 100 บำท เป็น      

หุน้ละ 1 บำท 222,750,000 - 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 93,000,000 - 
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัปลำยปี 318,000,000 2,250,000 
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(หน่วย: หุน้) 
 งบกำรเงินรวมและ                                      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560 2559 
หุ้นสำมญัทีอ่อกและช ำระแล้ว   
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปี 2,250,000 100,000 
เพ่ิมทุนเรียกช ำระ - หุน้ละ 100 บำท - 2,150,000 
 - หุน้ละ 1 บำท (เสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั) 15,000,000 - 
 - หุน้ละ 1 บำท (เสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป) 76,000,000 - 
เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องสำมญัจำกหุน้ละ 100 บำท เป็น           

หุน้ละ 1 บำท 222,750,000 - 
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัปลำยปี 316,000,000 2,250,000 

21. สิทธิในกำรซ้ือหุ้นตำมโครงกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและ/หรือ
พนักงำนของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) 

 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2560 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัจดัสรรสิทธิในกำรซ้ือหุ้น
ตำมโครงกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนักงำนของ     
บริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP) จ ำนวน 2,000,000 สิทธิ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ช่ือหลกัทรัพย:์  หุน้สำมญัของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน)  

ประเภท:  หุน้สำมญัเพิ่มทุน  

ชนิด: หุน้สำมญั ชนิดระบุผูถื้อ 

วธีิกำรเสนอขำย: บริษทัฯจะเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนโดยกำรจดัสรรหุ้นสำมญัของ   
บริษทัฯ (“กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุน”) ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร
และ/หรือพนกังำนของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย 

อำยขุองโครงกำร:  1 ปี นบัแต่วนัท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั  

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเสนอขำย:  2,000,000 หุน้  

รำคำเสนอขำยต่อหุน้:  รำคำยุติธรรม ณ วนัท่ีมีกำรก ำหนดรำยช่ือพนักงำนผูมี้สิทธิได้รับ
จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุน (หุน้ละ 28.42 บำท) 
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ระยะเวลำกำรเสนอขำย:  บริษทัฯจะท ำกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนภำยใน 1 ปีนบัจำกวนัท่ี  
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ตำมโครงกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯให้แก่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำรและ/หรือพนักงำนของบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อย โดย
บริษทัฯจะเสนอขำยหุ้นสำมญัดังกล่ำวภำยหลังจำกหุ้นสำมัญของ
บริษทัฯเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไปแล้ว    
ไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน และจะด ำเนินกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ดงักล่ำวภำยในวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2561 

มูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณของสิทธิซ้ือหุน้แต่ละสิทธิท่ีออกเท่ำกบั 0.0975 บำท ค ำนวณโดยใชแ้บบจ ำลอง
กำรก ำหนดรำคำสิทธิตำมแบบจ ำลอง Black-scholes Model 
ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ค่ำใช้จ่ำยจำกโครงกำรดังกล่ำวจ ำนวน 0.12 ล้ำนบำท และแสดงรวมอยู่ใน
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑจ์ ำนวน 0.12 ลำ้นบำท และแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ 

 ในเดือนสิงหำคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมจ ำนวน 9.30 ลำ้นบำท ไปเป็นส ำรองตำมกฎหมำย   
ท ำให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 
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ระยะเวลำกำรเสนอขำย:  บริษทัฯจะท ำกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนภำยใน 1 ปีนบัจำกวนัท่ี  
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ตำมโครงกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯให้แก่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำรและ/หรือพนักงำนของบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อย โดย
บริษทัฯจะเสนอขำยหุ้นสำมญัดังกล่ำวภำยหลังจำกหุ้นสำมัญของ
บริษทัฯเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไปแล้ว    
ไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน และจะด ำเนินกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ดงักล่ำวภำยในวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2561 

มูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณของสิทธิซ้ือหุน้แต่ละสิทธิท่ีออกเท่ำกบั 0.0975 บำท ค ำนวณโดยใชแ้บบจ ำลอง
กำรก ำหนดรำคำสิทธิตำมแบบจ ำลอง Black-scholes Model 
ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ค่ำใช้จ่ำยจำกโครงกำรดังกล่ำวจ ำนวน 0.12 ล้ำนบำท และแสดงรวมอยู่ใน
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑจ์ ำนวน 0.12 ลำ้นบำท และแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ 

 ในเดือนสิงหำคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมจ ำนวน 9.30 ลำ้นบำท ไปเป็นส ำรองตำมกฎหมำย   
ท ำให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 
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23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง 468,155 330,009 471,492 341,766 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์
อ่ืนของพนกังำน 170,143 104,637 153,864 93,765 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 26,331 16,938 26,052 16,825 
ค่ำโฆษณำ 299,082 224,669 298,862 224,504 
ค่ำธรรมเนียม 13,086 8,591 11,194 7,677 
ค่ำใชจ่้ำยส ำนกังำน 18,272 13,027 18,059 12,877 
ค่ำส่งเสริมกำรขำย 246,817 107,103 117,149 41,160 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 17,338 11,432 15,514 9,430 
รวม 1,259,224 816,406 1,112,186 748,004 

24. ก ำไรต่อหุ้น 
 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหวำ่งปี โดยไดป้รับจ ำนวนหุ้น
ตำมสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปจำกกำรลดมูลค่ำท่ีตรำไวจ้ำกเดิมหุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท ตำมท่ีกล่ำวไว้
ในหมำยเหตุ 20 และไดป้รับปรุงจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นของปีก่อนท่ีน ำมำแสดง
เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวำ่กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำตรำไวข้องหุ้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของปีแรกท่ี
เสนอรำยงำน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                
(พนับำท) 351,063 328,002 382,905 279,307 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกอยู่
ในระหวำ่งปี  (พนัหุน้) 234,279 1,399 234,279 1,399 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำท่ีตรำไวจ้ำกหุน้ละ 100 บำท เป็นหุน้ละ 
1 บำท (พนัหุน้) - 138,529 - 138,529 

รวม (พนัหุน้) 234,279 139,928 234,279 139,928 
ก ำไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

(บำทต่อหุน้) 1.50 2.34 1.63 2.00 



34 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกบัจ ำนวน       
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุน้สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                   
(พนับำท) 351,063 328,002 382,905 279,307 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกอยู่
ในระหวำ่งปี  (พนัหุน้) 234,279 1,399 234,279 1,399 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำท่ีตรำไวจ้ำกหุน้ละ 100 บำท เป็นหุน้ละ 
1 บำท (พนัหุน้) - 138,529 - 138,529 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเพ่ิมข้ึนจำกผลกระทบของ
หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลด (พนัหุน้) 622 - 622 - 

รวม (พนัหุน้) 234,901 139,928 234,901 139,928 
ก ำไรต่อหุน้ปรับลดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ (บำทต่อหุน้) 1.49 2.34 1.63 2.00 

25. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ คือ คณะกรรมกำรบริษทั 

บริษัทฯและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว  คือ                
ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงค ์ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวำคม 
 2560 2559 
รำยไดจ้ำกขำยในประเทศ 1,178.92 1,094.37 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ 495.52 142.48 
รวม 1,674.44 1,236.85 
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ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 2 รำย 
เป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 807.80 ลำ้นบำท (2559: มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 2 รำย เป็นจ ำนวน
เงินรวมประมำณ 662.06 ลำ้นบำท) 

26. เงินปันผล 
 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯไดมี้กำรอนุมติัจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น 

ดงัน้ี 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 

2559 (อนุมติัจ่ำยปันผล 431.96   
 ลำ้นบำท จ่ำยไปแลว้ 407.21     ลำ้น
บำท คงเหลือ 24.75  ลำ้นบำท) 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี              
15 มีนำคม 2560 

24,750 11.00 
(จำกจ ำนวน 2.25 

ลำ้นหุน้) 

เงินปันผลระหวำ่งกำล  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  
 คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี  
 9 สิงหำคม 2560 

210,000 0.93 
(จำกจ ำนวน 225    

ลำ้นหุน้) 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

 คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี  
 13 พฤศจิกำยน 2560 

96,000 0.40 
(จำกจ ำนวน 240    

ลำ้นหุน้) 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560  330,750  

 
เงินปันผลระหวำ่งกำล  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

 คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี               
23 กมุภำพนัธ์ 2559 

55,130 551.30 
(จำกจ ำนวน 0.1    

ลำ้นหุน้) 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี                 
11 พฤษภำคม 2559 

77,917 129.86 
(จำกจ ำนวน 0.6    

ลำ้นหุน้) 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี                     
21 พฤษภำคม 2559 

105,417 46.85 
(จำกจ ำนวน 2.25 

ลำ้นหุน้) 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 10/2559 เม่ือวนัท่ี                
28 กนัยำยน 2559 

168,750 75.00 
(จำกจ ำนวน 2.25 

ลำ้นหุน้) 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2559  407,214  
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27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำม
พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้
กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออก
จำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
รับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 4.74 ลำ้นบำท (ปี 2559: 1.76 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 4.27 ลำ้นบำท (ปี 2559: 1.60 ลำ้นบำท)) 

28. ภำระผูกพนั 
28.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ี เช่ำอุปกรณ์และสัญญำ

บริกำร โดยอำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน
ภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
    (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 12.16 13.30 6.94 13.30 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 3.49 4.90 0.43 4.90 

28.2 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเป็นจ ำนวน 0.27 
ลำ้นบำท (2559: 0.27 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักำรค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ  

29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 

“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกธนำคำร ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั เงินกูย้ืม
ระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยำว และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวและมีนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
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บริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน                   
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม 
ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ 
จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และ
ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิจำกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

29.2 ควำมเส่ียงจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำตลำด 
 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯอำจไดรั้บควำมเสียหำยอนั

เน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนและรำคำหลกัทรัพยท่ี์ส่งผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้ น      
ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำดจึงมีเฉพำะควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียและควำมเส่ียงดำ้น
อตัรำแลกเปล่ียนเท่ำนั้น 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย คือ ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำก
กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญั
อนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย หน้ีสินตำมสัญญำ     
เช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ี
ครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)      
ไดด้งัน้ี            
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2560 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 
มีระยะเวลำครบก ำหนด/                                   
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน  ปรับข้ึนลง   ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2.98 - 4,376.65 8.89 4,388.52 0.1 - 1.5 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 429.18 429.18 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 35.27 - - - 35.27 0.9 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 267.14 - - - 267.14 2.91 - 4.00 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 299.20 299.20 - 

เงินกูย้มืระยะยำว - - 68.19 - 68.19 4.03 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและ              

สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1.45 3.21 - - 4.66 4.10 - 6.96 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2559 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 
มีระยะเวลำครบก ำหนด/                                   
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน  ปรับข้ึนลง   ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 41.14 0.41 41.55 0.1 - 1.5 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 196.92 196.92 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 3.25 - - - 3.25 0.9 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 72.82 - - - 72.82 3.5 - 3.9 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 170.74 170.74 - 

เงินกูย้มืระยะยำว 8.25 25.11 89.56 - 122.92 4.6 - 5.5 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและ              

สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1.45 1.68 - - 3.13 4.10 - 6.96 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2560 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 
มีระยะเวลำครบก ำหนด/                                   
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน  ปรับข้ึนลง   ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2.98 - 4,376.65 8.89 4,388.52 0.1 - 1.5 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 429.18 429.18 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 35.27 - - - 35.27 0.9 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 267.14 - - - 267.14 2.91 - 4.00 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 299.20 299.20 - 

เงินกูย้มืระยะยำว - - 68.19 - 68.19 4.03 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและ              

สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1.45 3.21 - - 4.66 4.10 - 6.96 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2559 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 
มีระยะเวลำครบก ำหนด/                                   
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน  ปรับข้ึนลง   ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 41.14 0.41 41.55 0.1 - 1.5 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 196.92 196.92 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 3.25 - - - 3.25 0.9 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 72.82 - - - 72.82 3.5 - 3.9 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 170.74 170.74 - 

เงินกูย้มืระยะยำว 8.25 25.11 89.56 - 122.92 4.6 - 5.5 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและ              

สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1.45 1.68 - - 3.13 4.10 - 6.96 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 
มีระยะเวลำครบก ำหนด/                                   
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน  ปรับข้ึนลง   ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2.98 - 4,327.12 8.73 4,338.83 0.1 - 1.5 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 400.93 400.93 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 35.27 - - - 35.27 0.9 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 267.14 - - - 267.14 2.91 - 4.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 297.63 297.63 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 68.19 - 68.19 4.03 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและ              

สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1.45 3.21 - - 4.66 4.10 - 6.96  
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 
มีระยะเวลำครบก ำหนด/                                   
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน  ปรับข้ึนลง   ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 18.51 0.25 18.76 0.1 - 1.5 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 103.79 103.79 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 3.25 - - - 3.25 0.9 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 72.82 - - - 72.82 3.5 - 3.9 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 156.88 156.88 - 
เงินกูย้มืระยะยำว 8.25 25.11 89.56 - 122.92 4.6 - 5.5 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและ              

สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1.45 1.68 - - 3.13 4.10 - 6.96  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัฯไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินและ
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
 2560 2559 2560 2559 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.77 1.89 32.85 36.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมีสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 
2559 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.1 35.65 15 มิถุนำยน 2560 
 

29.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียง

กบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

30. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ  คือ กำรจดัให้มีโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ

สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี          
31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.14 :1 (2559: 1.07:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.14 :1 (2559: 1.16:1) 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัฯไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินและ
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
 2560 2559 2560 2559 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.77 1.89 32.85 36.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมีสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 
2559 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.1 35.65 15 มิถุนำยน 2560 
 

29.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียง

กบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

30. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ  คือ กำรจดัให้มีโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ

สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี          
31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.14 :1 (2559: 1.07:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.14 :1 (2559: 1.16:1) 
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31. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
31.1 เม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม 2561 บริษทั Do Day Dream Holding Pte. Ltd. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัฯใน

ประเทศสิงคโปร์และออกหุ้นใหม่จ  ำนวน 2,000,000 หุ้น ในรำคำมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำ     เรียกช ำระ 1 หุ้น และบริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกดั เขำ้ถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวจ ำนวน 1 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 บริษทั Do Day Dream Trading Pte. Ltd. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัฯใน
ประเทศสิงคโปร์และออกหุน้ใหม่จ  ำนวน 300,000 หุน้ ในรำคำมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกำ        
เรียกช ำระ 1 หุน้ และบริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกดั เขำ้ถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวจ ำนวน 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
100 และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

31.2 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 มีมติให้เสนอท่ีประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 ในอตัรำ 0.21 บำทต่อหุ้น                   
คิดเป็นจ ำนวน 66.36 ลำ้นบำท 

32. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในปัจจุบนั กำรจดัประเภทรำยกำรบญัชี
ดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตำมท่ีไดร้ำยงำนไว ้ 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 ตำมท่ีจดัประเภทใหม่ ตำมท่ีเคยรำยงำนไว ้ ตำมท่ีจดัประเภทใหม่ ตำมท่ีเคยรำยงำนไว ้
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,236,847 1,201,469 1,004,234 1,004,234 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 354,471 319,093 277,495 277,495 

33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2561 




