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คุณภาพสู่รางวัลแห่งความสำาเร็จ

“ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื ่องหมายการค้าของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
 ได้ร ับรางวัลการันตีคุณภาพความสำาเร็จจากอดีตถึงปัจจุบัน”
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ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล
 2563
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ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่สถานการณ์ต่างๆทั้งในระดับโลกและระดับประเทศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของไวรัส COVID-19 
ที่ส่งผลทำาให้เกิดพฤติกรรม New Normal ที่บริษัทจะต้องปรับตัวรับกลับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการสื่อสารในยุค 
เทคโนโลยีดิจิทัล อีกท้ังการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท้ังในและต่างประเทศ ส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทยังคงต้องเผชิญต่อความท้าทายอย่างต่อเน่ือง 
อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงยึดม่ันในการดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความย่ังยืน โดยเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างแผนการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ
บริหารความเสี่ยงและงบประมาณที่เหมาะสมสอดรับกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบำารุง และบริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก 
ทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้ังแต่ ปี 2560  เราได้มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน  มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ิมมากข้ึน สรรหาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อันทันสมัยเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านกระบวนการผลิต และการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในการทำางาน ค้นคว้าวิจัยสูตรใหม่ๆ ท่ีตรงต่อความต้องการของผู้
บริโภค รวมท้ังมุ่งขยายธุรกิจไปในหลายประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย เพ่ือขยายฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ อีกท้ังมี
การลงทุนต่างเพื่อขยายความสามารถทางธุรกิจและคำานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
 
สำาหรับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมานั้น แม้จะมีผลประกอบการโดยรวมจะยังไม่เป็นไปตามคาดจากการที่บริษัทได้รับผลกระทบต่างๆ 
จากความผันผวนจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก และสถานการณ์ภายต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัททุ่มเทกำาลังและความสามารถอย่างเต็มที่ในการนำาพาบริษัทฯฝ่าฟันวิกฤต และเดินหน้าพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจท่ีต้องยอมรับว่ามีการแข่งขันสูง อีกท้ังบริษัทได้หาช่องทางการขยายธุรกิจตลอดจนการลงทุนในธุรกิจเพ่ือขยายศักยภาพ
ของบริษัทและไม่หยุดท่ีจะพัฒนาองค์กรในทุกด้าน เพ่ือเป้าหมายธุรกิจท่ีเจริญเติบโตไม่ส้ินสุดและเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดกลับคืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียอ
ย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

สุดท้ายน้ี ผมในนามรักษาการประธานกรรมการบริษัท ขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านท่ีสนับสนุนและไว้วางใจในการดำาเนิน
งานของบริษัทฯ รวมถึงขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มพลังและความสามารถ ท้ังน้ี 
บริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวไปสู่การเป็น 1 ใน 3 ของบริษัท
ชั้นนำาทางด้านความงามในภูมิภาคเอเชียต่อไป

สารจากรักษาการ
ประธานกรรมการบริษัท

นายฤทธิไกร  ธรรมรักษ์
(รักษาการประธานกรรมการบริษัท)
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10 ปีท่ีผ่านมานับต้ังแต่ก่อต้ัง บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด พิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯ เป็นมืออาชีพในการดำาเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ดูแลและบำารุงผิว เพ่ือสร้าง
ผิวสุขภาพดีในแบบที่คุณเป็นให้กับผู้บริโภคและได้เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2560 และพร้อมจะขยายธรุกิจและสร้างความ
มั่นคงอย่างต่อเนื่อง

สำาหรับปี 2563 ปีแห่งการเปลี่ยนของสถานการณ์โลกหลายด้าน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของCOVID-19 ที่ส่งผลทำาให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว
และผู้บริโภคต่ืนตัวต่อการเปล่ียนแปลงอย่างมาก  หลายๆบริษัทได้รับผลกระทบน้ีจนต้องปิดตัวลงตามข่าวในส่ือต่างๆ มากมาย แต่สำาหรับ “ดู เดย์ ดรีม”  
ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอย่างไร บริษัทฯ ยังคงยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่าง และมิได้หยุดที่จะพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งมากขึ้น บริษัท
พร้อมปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆและหาช่องทางการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง  ในปี 2563 เราได้มีการขยายธุรกิจไปในธุรกิจอุปกรณ์เสริม
สวย สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่มุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าในประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งผิงนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการ
กระจายความเส่ียงอีกด้วยดว้ย  บริษัทฯ จะไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งขยายทุกช่องทางการจัดจำาหน่าย
ที่จะสามารถทำาได้

แม้ใน ปี 2563  จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจจนทำาให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามคาด  แต่บริษัทฯ ยืนยันที่หาช่องทางการขยาย
ธุรกิจตลอดจนการลงทุนในธุรกิจเพื่อขยายศักยภาพของบริษัทและไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคต 
เพื่อเป้าหมายธุรกิจที่เติบโตไม่สิ้นสุด และเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดคืนสู่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน 

โอกาสนี ้ ในนามของประธานการบริหารและพนักงานทุกคน ขอให้คำามั่นว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ 
การเป็น 1 ใน 3 ของบริษัทชั้นนำาด้านความงามในภูมิภาคเอเชียอย่างเต็มภาคภูมิให้สมกับปณิธานของบริษัทฯ ที่ว่า “ทำาทุกวันให้เป็นดังฝันของคุณ...
We Do to make everyDay your Dream” 

สารจาก
ประธานกรรมการบริหาร 

ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ 
(ประธานกรรมการบริหาร)  
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ปี 2563 เป็นท่ีท้าทายมากสำาหรับทุกภาคอุตสาหกรรม ท่ัวทุกมุมโลก จากการท่ีต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของCOVID 19 ท่ีส่งผลทำาให้ภาค
ธุรกิจหยุดชะงักและต้องปรับตัวอย่างมาก จากปัจจัยต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังความเช่ือม่ันด้านการท่องเท่ียว ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดิมท่ีเป็นกลุ่ม 
ลูกค้าหลักไม่สามารถเดินทางได้ สภาวะเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีชะลอตัวลงอย่างต่อเน่ือง โชคดีท่ีเรามีรากฐานท่ีเเข็งเเกร่งจากการบริหารจัด
การท่ีดี ทำาให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ท่ีไม่คาดฝันมาได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งพัฒนาท้ังด้านการบริหารจัดการต้นทุนภายในให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นและเราไม่หยุดในการเเสวงหาโอกาส ช่องทาง เเละพันธมิตรใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับวิธีการทำางานเดิมๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับบริษัท

เห็นได้ว่า ทิศทางเเละการกำาหนดนโยบายเพื่อการเติบโตของบริษัทในยุคนี้เรามองเเค่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้เเล้ว ต้องรู้จัก “ร่วมมือเพื่อเติบโตเเละเเข่งขัน 
ไปพร้อมๆ กัน” ซึ่งบริษัทก็ใช้เเนวทางนี้ให้ทุกฝ่าย เป็นกลยุทธ์ในการทำางานเช่นกัน

แม้ปี 2563 ผลประกอบการจะไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ดิฉันยังมองว่าจากสถาณการณ์ที่ผ่านมาทำาให้เราได้เรียนรู้แล้วการก้าวผ่านความเชื่อ 
แบบเดิมๆและพร้อมพัฒนาในหลายๆด้าน ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทำางานอย่างหนักในปีที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอเเนะและความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกคน ดิฉันมีความเชื่อมั่นที่จะนำาพาบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน)  เดินหน้าอย่างเต็มกำาลัง และไม่ย่อท้อที่จะพัฒนาบริษัทเพื่อเป็นบริษัทชั้น 
นำาของเอเชีย

สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณนันทวรรณ สุวรรณเดช
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  



Do Day Dream Company Profile 11

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บริหาร รวมทั้งสิ้น 11 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการดังนี้

คุณฤทธิไกร ธรรมรักษ์
กรรมการ/ 
รักษาการประธานกรรมการ
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  23 กันยายน 2558 
(รวมจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 5 ปี 3 เดือน)

อายุ (ปี) 45 
สัญชาติ ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)1 0.19
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น2 – ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมกรรมการ
• หลักสูตรDirectors Accreditation Program (DAP) 123/2016 โดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คิวรอน
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อเล็กซี่เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดรีม เดอร์มาโทโลจี
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส
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ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์
กรรมการ/ 
รองประธานกรรมการ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 11 กันยายน 2553
(รวมจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 10 ปี 3 เดือน)
อายุ (ปี) 45 
สัญชาติ ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)1 67.93
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น2 – ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท การจัดการและพัฒนาองค์กร (ภาคภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกโฆษณา (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมกรรมการ
• หลักสูตรDirectors Certification Program (DCP) 215/2016 โดยสมาคมส่ง 
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คิวรอน
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อเล็กซี่เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง 
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บริษัท เจเอ็มเอส โกลบอล โซลูชัน 
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สกิน เมค สไมส์
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คัลเลอร์ เทรนด์
• 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. พีเอ็ม เคมิคัล
• 2546 - 2562 กรรมการ, บจก. โอเวอร์ ไดร์ฟ (ประเทศไทย)
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นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 15 มิถุนายน 2559
(รวมจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 4 ปี 6 เดือน)

อายุ (ปี) 49 
สัญชาติ ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)1 0.18
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น2 – ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• หลักสูตรการบริหารจัดการ โรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 125/2016 โดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2017 โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 
2/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
14/2018โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ, บมจ. 
ปตท.
• 2555 - 2558 ผู้จัดการส่วนบำารุงรักษาเครื่องกลโรงแยกก๊าซธรรมชาติ, บมจ. 
ปตท.
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ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 25 เมษายน 2562
(รวมจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 1 ปี 8 เดือน)

อายุ (ปี)  64
สัญชาติ ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)1 0.01
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น2 – ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ, 
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมกรรมการ
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 163/2019 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 
9/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บมจ. โรงพยาบาลเอกชล
• 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจก. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล
• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
• 2560 - ปัจจุบัน อุปนายกและเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโท 
สำาหรับผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกองทุนศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2562 - 2563 Chief Operating Officer, โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
• 2559 - 2562 Chief Clinical Operation โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์อินเตอร์ 
เนชั่นแนล
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นายนิติโรจน์ มโนลม้าย
กรรมการ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 23 กันยายน 2558
(รวมจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 5 ปี 3 เดือน)

อายุ (ปี) 43 
สัญชาติ ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)1 0.12
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น2 – ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท อินเตอร์เนตและอี-คอมเมิร์ซ เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมกรรมการ
• หลักสูตรDirectors Accreditation Program (DAP) 123/2016 โดยสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม ฟิลิปปินส์
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส
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นายศุภวัฒน์ วนิชประภา
กรรมการ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  23 กันยายน 2558
(รวมจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 5 ปี 3 เดือน)

อายุ (ปี) 45
สัญชาติ ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)1 0.37
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น2 – ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ International Trading, University of La Verne, 
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมกรรมการ
• หลักสูตรDirectors Accreditation Program (DAP) 123/2016 โดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คิวรอน
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อเล็กซี่เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม ฟิลิปปินส์
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส
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นายยุทธพงศ์ มา
กรรมการ

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  24 เมษายน 2561
(รวมจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 2 ปี 8 เดือน)

อายุ (ปี) 54
สัญชาติ ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)1 – ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น2 – ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Columbia College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. มอร์แกน สแตนลีย์ (ประเทศไทย)
• 2552- ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมาธิการ, โรงเรียนนานาชาติไอเอสบี
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นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์
กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  23 กันยายน 2558
(รวมจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 5 ปี 3 เดือน)

อายุ (ปี) 35
สัญชาติ ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)1 0.18
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น2 – ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงิน Cass Business School, City University 
ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ
• หลักสูตรDirectors Certification Program (DCP) 215/2016 โดยสมาคมส่ง 
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส
• 2557 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Private Equity, บจก. ริชาร์ดสัน 
ดอยล์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส



Do Day Dream Company Profile 19

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช
รองประธานกรรมการบริหาร/
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  14 สิงหาคม 2563
(รวมจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 0 ปี 4 เดือน)

อายุ (ปี) 53
สัญชาติ ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)1 – ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น2 – ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (Maste r of Arts ) –Communication The 
University of West Florida, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรมกรรมการ
• หลักสูตรDirectors Accreditation Program (DAP) 179/2021 โดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คิวรอน
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อเล็กซี่เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สกิน เมค สไมส์
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส
• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดรีม เดอร์มาโทโลจี
• 2560-2562 - ผู้อำานวยการอาวุโส (SVP), License & Own Brand, 
บมจ. เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป 
• 2557-2560 - ผู้จัดการทั่วไป (GM), บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
• 2554-2557 - กรรมการผู้จัดการ (MD), บจก. เอเซีย บุ๊ค 
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นางสาวณัฐฐินี เจนวัฒนาเวช
กรรมการบริหาร/
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร  14 พฤศจิกายน 2562
(รวมจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 1 ปี 1 เดือน)

อายุ (ปี) 45
สัญชาติ ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)1 0.01
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น2 – ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สกิน เมค สไมส์
• 2560 - 2561 Chief Marketing Officer, บจก.เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป
• 2557 – 2560 Head of Sale & Marketing Hogh Rise Property, 
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
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นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์
กรรมการบริหาร/ 
ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร  16 ธันวาคม 2563
(รวมจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 0 ปี 1 เดือน)

อายุ (ปี) 55
สัญชาติ ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)1 – ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น2 – ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• 2560 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน, บจก.ซิกนิฟาย 
คอมมเมอร์เชียล(ประเทศไทย)
• 2558-2560 ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน, บมจ.ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
• 2557-2558 ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน, บจก.มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล 
• 2547-2557 ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน, บจก. โคคา-โคล่า (ประเทศไทย)
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นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์
เลขานุการบริษัท 
นักลงทุนสัมพันธ์

อายุ (ปี) 31
สัญชาติ ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ดู เดย์ ดรีม (ร้อยละ)1 – ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น2 – ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• 2555 - 2559 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส, บจก. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส 

หมายเหตุ  :
1. รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุุตรที่่ยังไม่บรรลุุนิติภาวะ
2. ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส 
และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เลขานุการบริษัท
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ประจำาปี 2563
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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ดำาเนินธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบำารุงผิว (Skin Care) ที่มีคุณภาพสูงภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัท อาทิเช่น “SNAILWHITE” “NAMU LIFE” “OXE’CURE” และ “SoS”  และ จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SPARKLE” อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “LESASHA” บริษัทฯดำาเนินงานภายใต้แนวคิด 
“BEAUTY IS HEALTHY” ท่ีเช่ือว่าความสวยท่ีแท้จริงคือการมีสุขภาพดีในแบบท่ีเป็นคุณ ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวได้สะท้อนผ่านการคิดค้นนวัตกรรม
และการออกแบบผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ ท่ีครอบคลุมการดูแลสุขภาพ ท้ังภายนอกและภายใน มุ่งหวังให้ลูกค้ามีสุขภาพดีเปล่งปล่ังจากภายในอย่าง
เป็นธรรมชาติ 

บรษัิทฯมุ่งม่ันคดัสรรวตัถดุบิอย่างพถิพีถินัจากบรษัิทผูผ้ลิตชัน้นำาจากนานาประเทศ โดยพจิารณาจากคณุภาพและ ความน่าเชือ่ถอืเปน็ลำาดบัแรก 
อีกท้ัง บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพปลอดภัย พร้อมนำาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เป็นส่วนนึง
ในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อปรับปรุงวิธีการทำางานและสภาพแวดล้อมการทำางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา คิดค้นผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ ควบคู่ไปกับการศึกษาทิศทางของตลาด เพื่อที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง
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โครงสร้างการถือหุ้นของ
กลุ่มบริษัทดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส จัดต้ังข้ึนในเดือนมีนาคม 2558 เพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ ภายในประเทศ ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
บจก. ดู อินฟินิท ดรีม จัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2560 เพื่อทำาหน้าที่ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
บจก. ดรีม เดอร์มาโทโลจี จัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ผลิตภัณฑ์เวชสำาอาง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95
บจก. สกิน เมค สไมส์ จัดต้ังขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวสำาหรับกลุ่มลูกค้า Millennials ซึ่งบริษัทฯ 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70
บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง จัดต้ังในประเทศสิงคโปร์ ทำาการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทในเดือนมกราคม 2561 เพื่อทำาหน้าที่จำาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ 
ให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งถือหุ้นโดย บจก. ดู อินฟินิท ดรีม ในสัดส่วนร้อยละ 100
บจก. ด ูเดย์ ดรมี โฮลดิง้ จดัต้ังในประเทศสิงคโปร ์ทำาการจดทะเบียนจดัต้ังบรษัิทในเดือนมกราคม 2561 เป็น Holding Company เพ่ือลงทุนในธุรกิจของบรษัิทฯ 
ในต่างประเทศ ซึ่งถือหุ้นโดย บจก. ดู อินฟินิท ดรีม ในสัดส่วนร้อยละ 100
บจก. ด ูเดย ์ดรมี ฟลิิปปนิส์ คอรป์อเรชัน่ จดัต้ังในประเทศฟลิิปปินส์ ได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิม่ทุนตามกฎหมายของประเทศฟลิิปปินส์เปน็ท่ีเรยีบรอ้ยแล้ว 
ในเดอืนสิงหาคม 2561 เพือ่ขยายธรุกิจจดัจำาหนา่ยผลติภณัฑบ์ำารุงผวิของบรษัิทฯ ในต่างประเทศ ซึง่ถอืหุ้นโดย บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลด้ิง ในสัดส่วนร้อยละ 51
บจก คิวรอน จัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 โดยบมจ. ดู เดย์ ดรีม ได้เข้าลงทุน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและอุปกรณ์ต่างๆ 
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76
บจก.อเล็กซี่ เทรนนิ่ง แอนด์ คอลซัลติ่ง บริษัทฯได้เข้าทำารายการเข้าซื้อกิจการ บจก.อเล็กซี่ เทรนนิ่ง แอนด์ คอลซัลติ่ง ในสัดส่วนร้อยละ 76 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เพื่อขยายธุรกิจการบริหารบุคคลกรเพื่อรับรองการขายสินค้าให้กับบริษัทในเครือ
บจก.เจ เอ็ม เอส โกลบอล โซลูชัน บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน บจก.เจ เอ็ม เอส ในสัดส่วนร้อยละ 40 โดยร่วมมือกับ GP Club คู่ค้าจากประเทศเกาหลี 
เพื่อขยายธุรกิจรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้าไปขายประเทศจีน
ทุกบริษัทย่อย มีสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการออกเสียงเท่ากัน

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการที่สำาคัญ
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ความเป็นมา
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 1 ล้านบาท 
โดยกลุ่มครอบครัวพรพัฒนารักษ์ เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการให้คำาปรึกษาด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์บำารุงผิว (OEM) 
ต่อมาในปี 2556 บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสในการสร้างเคร่ืองหมายการค้า (Trademark) เป็นของตัวเอง เน่ืองจากบริษัทฯ 
มีความเชี่ยวชาญในการผลิต ประกอบกับมองเห็นโอกาสการเติบโตในอนาคตที่ดีของตลาด บริษัทฯ จึงเริ่มประกอบธุรกิจผลิต
และจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบำารุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้า “NAMU LIFE” และ “SNAILWHITE” ซึ่งสะท้อนถึงจุดเด่น
ของผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบ ในช่วงปี 2556 ถึง 2562 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยม
และเป็นที่รู้จักมากขึ้น เห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักมาจากผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ เน้นการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงมีคุณประโยชน์ในการบำารุงผิวและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่เน้นความ สวยงามแบบธรรมชาติ 
ประกอบกับแผนการตลาดของบริษัทฯ ที่มีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
การขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ก่อต้ังบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด เพ่ือประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการให้คำาปรึกษาผลิตภัณฑ์บำารุงผิว (OEM) 
บริษัทฯโดยครอบครัวพรพัฒนารักษ์ ในเดือนกันยายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วเริ่มต้น 1 ล้านบาท 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จำานวน 10,000 หุ้น

เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์บำารุงผิว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “NAMU LIFE” ตั้งชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่า 
“SNAILWHITE” โดยมีครีมบำารุงผิวหน้าเป็นผลิตภัณฑ์แรก คือ NAMU LIFE SNAILWHITE SNAIL SECRETION 
FILTRATEMOISTURE FACIAL CREAM (“NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream”) ในเดือนมีนาคม เร่ิมนำาเสนอผลิตภัณฑ์
ผ่านช่องทางส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media) และกระจายสินค้าผ่านช่องทางผู้จัดจำาหน่ายในร้านค้าแบบด้ังเดิม (Traditional Trade)

เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วจาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในเดือนมิถุนายน เพื่อใช้ 
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
เริ่มขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เพื่อเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น 
โดยเริ่มต้นขายผ่านห้างบิ๊กซี ร้านวัตสัน และร้านบู๊ทส์ ในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และกันยายน ตามลำาดับ
เริ่มพัฒนาสินค้าใหม่ โดยการออกผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบำารุงผิวหน้า ให้ครอบคลุมการใช้งาน
ของลูกค้ามากย่ิงขึ้น รวมถึงขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าท่ีต้องการบำารุงผิวกาย และจัดจำาหน่ายชุดของขวัญ (Gift Set) 
ซึ่งรวมหลายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าซื้อเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษและเป็นของ
ที่ระลึกสำาหรับนักท่องเที่ยว
เริ่มขยายธุรกิจไปในต่างประเทศด้วยการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศฮ่องกง 
จีนพม่า และกัมพูชา

•

•

•

•

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
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ขยายฐานการผลิตโดยการลงทุนซื้อท่ีดินพร้อมโรงงาน ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และเริ่มดำาเนินการปรับปรุง
โรงงานแห่งใหม่ในเดือนธันวาคม ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 58 ล้านบาท แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2559 และเริ่มดำาเนินการผลิต 
ในเดือนตุลาคม 2559
ก่อตั้งบริษัทย่อย บริษัท นามุ ไลฟ์ พลัส จำากัด (“นามุ ไลฟ์ พลัส”) ในเดือนมีนาคม ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จำานวน 50,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว ณ วันที่จัดตั้ง เท่ากับ 1,250,000 บาท
มูลค่าหุ้นชำาระแล้วหุ้นละ 25 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์บำารุงผิวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
ถือหุ้น ณ วันจัดตั้งในสัดส่วนร้อยละ 69
เริ่มจำาหน่ายผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก เช่น NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream ขนาด 5 มิลลิลิตร (“มล.”) NAMU 
LIFE SNAILWHITE Sunscreen ขนาด 15 มล. NAMU LIFE SNAILWHITE Cleansing ขนาด 50 มล. และ NAMU 
LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream ขนาด 5 มล. โดยจำาหน่ายผ่านร้านสะดวกซ้ือช้ันนำา เพ่ือเป็นขนาดทดลอง
เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกในการพกพา

ในเดือนมีนาคม ได้มีการปรับโครงสร้าง โดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนจำานวน 50 ล้านบาท ซ่ึงทำาให้ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วของ
บริษัทฯ เพิ่มเป็น 60 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำานวน 500,000 หุ้น (1) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมกลุ่มครอบครัวพรพัฒนา
รักษ์และ (2) เพื่อทำาการแลกหุ้น (Share Swap) กับผู้ถือหุ้นเดิมของ นามุ ไลฟ์ พลัส ในอัตราส่วน 4 หุ้นของนามุ ไลฟ์ พลัส 
ต่อ1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำาให้ภายหลังการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ ถือหุ้นใน นามุ ไลฟ์ พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 
99.74 และทำาการซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือจำานวน 126 หุ้น ในราคา 100 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ บจก.นามุ ไลฟ์ พลัส 
ทำาให้บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้น บจก.นามุ ไลฟ์ พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 100

ภายหลังการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ ได้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินทุนในการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือขยายขยายตลาดไปจับกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิวหน้าด้วยนวัตกรรม
ใหม่ในรูปแบบของสบู่ก้อนในซองตาข่าย และผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำานวัตกรรมใหม่ที่มีลักษณะเนื้อครีมเป็นโลชั่น
ปรับปรุงโรงงานใหม่ในส่วนของการผลิต แล้วเสร็จในเดือนกันยายน และเร่ิมดำาเนินการผลิตในเดือนตุลาคมโดยเร่ิมจัดต้ังร้าน
ค้าของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อร้าน NAMU LIFE ในเดือนพฤศจิกายน

•

•

•

•

•

•

•

•

ปี 2556

ปี 2559

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ 
เปล่ียนแปลงมูลคา่หุ้นท่ีตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เป็นมูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 225 
ล้านบาท เป็น 318 ล้านบาท เพือ่รองรบัการจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ และจดัสรร (1) หุ้นสามัญเพิม่ทุนจำานวนไม่เกิน 
76 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อเสนอขายแก่ประชาชน (IPO) (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 2 ล้านหุ้น 
มูลคา่หุ้นทีต่ราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพือ่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนกังานของบริษัทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย 
ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทย่อย (ESOP) และ (3) หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

•

ปี 2560
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เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน เสนอขาย ให้แก่ North Haven Thai 
Private Equity Clarity 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 29.87 North Haven Thai 
Private Equity Clarity (“NHTPEC”) เปน็นิตบุิคคลท่ีจดัต้ังข้ึนเพือ่ซือ้หุ้นบรษัิทฯ โดยม ีNorth Haven Thai Private Equity 
L.P. (“NHTPE”) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดทางอ้อม  
บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำานวน 76 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้ง
แรก (IPO) และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

เดือนมกราคม บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย 3 บริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีต่างๆบริษัทย่อยดังกล่าว ได้แก่ 
 (1) บจก. ด ูอินฟนิิท ดรมี เพือ่เป็นบรษัิทท่ีประกอบธรุกิจสำานกังานใหญข่า้มประเทศ (“International Headquarter”             
                หรือ “IHQ”) ที่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศของบริษัทฯ 
 (2) บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อขายสินค้าของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ 
 (3) บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง ในประเทศสิงคโปร์ เป็น Holding Company เพื่อลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ 
ในต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
เดือนมีนาคม บรษิทัฯ ไดก่้อต้ังบรษิทัยอ่ย บจก. ดรมี เดอรม์าโทโลจ ีดว้ยทุนจดทะเบยีน 50,000,000 บาท มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท จำานวน 500,000 หุ้น เพื่อประกอบธุรกิจจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำาอาง Oxe’Cure โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ณ 
วันจัดต้ังในสัดส่วนร้อยละ 95 และในเดือนเมษายน บริษัทย่อยดังกล่าวได้เข้าซ้ือเคร่ืองหมายการค้าผลิตภัณฑ์เวชสำาอางแบรนด์  
Oxe’Cure จาก บจก. เวลโกร เมด
จดัต้ังบรษัิทย่อย บจก. สกนิ เมค สไมส์ ในเดือนมถินุายน ด้วยทุนจดทะเบยีน 5,000,000 บาท มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
จำานวน 50,000 หุ้น เพือ่ประกอบธุรกิจผลิตภณัฑบ์ำารงุผิวสำาหรบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีปัญหาผิวแห้งขาดความชุม่ชืน้ ไมก่ระจา่งใส 
มีริ้วรอยหย่อนคล้อยและสำาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์มินเลนเนียล (Millennials) ภายใต้เครื่องหมายการค้า SōS (เอะสึ 
โอ เอะสึ) และ PRETTiiFACE’s (พริตตี้เฟส) โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ณ วันจัดตั้งในสัดส่วนร้อยละ 70
บริษัทฯ ขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์บำารุงผิวของบริษัทฯ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดย บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง 
(บรษัิทย่อย) เขา้ซือ้หุ้นเพิม่ทุนใน บจก. ด ูเดย์ ดรมี เคซเีอ ฟลิิปปินส์ คอรป์อเรชัน่ จำานวน 33,660,000 หุ้น มูลคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 
1 เปโซฟลิิปปินส์ คดิเป็นรอ้ยละ 51 ของหุ้นท่ีออกจำาหน่าย คดิเป็นมูลคา่รวม 33,660,000 เปโซฟลิิปปินส์ หรอืเทียบเท่า 21.17 
ล้านบาท และได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2561 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บจก. ดู เดย์ ดรีม ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น ในเวลาต่อมา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม บริษัทฯ ได้เข้าทำารายการเข้าซื้อกิจการ ในสัดส่วนร้อยละ 76 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ บจก. คิวรอน 
และ บจก. อเล็กซี่ เทรนน่ิง แอนด์ คอลซัลต้ิง เพื่อขยายธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม “Lesasha” 
และผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก “Sparkle” รวมทั้งบริการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่รองรับการขายสินค้าของ
บริษัท 
เดือนเมษายน บริษัท สกิน เมค สไมส์ จำากัด (“SMS”) บริษัทย่อย ได้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ร่วมกับ  GP Club 
Company Limited (“GPC”) ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวขนาดใหญ่สัญชาติเกาหลี เพื่อจัดตั้ง บจก. เจ เอ็ม 
เอส โกลบอล โซลูชัน เพื่อจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย

•

•

•

•

•

•

•

ปี 2561

ปี 2563
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ตามที่ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (“IPO”) เมื่อวันที่ 14-18 ธันวาคม 
2560 จำานวน 76,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 53 บาท และได้นำาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ ไดร้บัเงนิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุน เป็นจำานวน 4,028.00 ล้านบาท ซึง่ภายหลงัหักคา่ธรรมเนียมการ
จดัจำาหนา่ยและรบัประกันการจดัจำาหนา่ยในการเสนอขายหุ้น และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในครัง้น้ีแล้ว คงเหลือเปน็เงนิจำานวน 3,940.88 ล้านบาท

บริษัทฯ ขอรายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์

1. ขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

2. เงินหมุนเวียนในการดำาเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

1.1  ขยายพื้นที่โรงงาน ซื้อเครื่องจักร 
และขยายพื้นที่คลังสินค้า

1.2  ขยายช่องทางการจัดจำาหน่าย 
และเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กระจาย
สินค้า

1.3  ปรับปรุงสำานักงานของบริษัทฯ 
และวางระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

1.4  ปรับปรุงฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ
บริษัท

(หน่วย: ล้านบาท)

แผนการใช้เงิน
(โดยประมาณ)

406.00

3,534.88

3,940.88

256.00

40.00

50.00

60.00

83.0

1,799.26

1,882.35

18.98

0.00

26.15

37.97

322.92

1,735.62

2,058.53

237.04

40.0

23.85

23.85

จำานวนเงินที่ใช้ไป
ณ 31 ธ.ค. 2563

จำานวนเงนิคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2563
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบำารุงผิว ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้คือ
 • เครื่องหมายการค้า  “NAMU LIFE”  กลุ่มผลิตภัณฑ์ว่า “SNAILWHITE” 
 • เครื่องหมายการค้า “PRETTII FACE”
โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว ถูกจัดจำาหน่ายผ่านบริษัทย่อย คือ บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส ซ่ึงหน่ึงในบริษัทจัดจำาหน่าย
สินค้าของบริษัท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

2. ธุรกิจจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย และเครื่องหมายการค้าที่บริษัทย่อยได้รับ
สิทธิจัดจำาหน่ายในประเทศไทย อาทิเช่น

เครื่องหมายการค้า  “OXE’CURE” ผลิตภัณฑ์สำาหรับผู้มีปัญหาสิวและผิวแพ้ง่าย 
เครื่องหมายการค้า “SOS” ผลิตภัณฑ์ดูแลและบำารุงผิวอย่างล้ำาลึก
เครื่องหมายการค้า “PRETTII FACE” ผลิตภัณฑ์ดูแลและบำารุงผิวสำาหรับกลุ่มวัยรุ่น
เครื่องหมายการค้า “LESASHA” อุปกรณ์/เครื่องมือตกแต่งทรงผม
เครื่องหมายการค้า “SPARKLE” ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
เครื่องหมายการค้า “JASON” อุปกรณ์ออกกำาลังกาย
เครื่องหมายการค้า “@HOME” เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
เครื่องหมายการค้า “EMJOI” อุปกรณ์กำาจัดขน
เครื่องหมายการค้า “SMOOTH SKIN” อุปกรณ์กำาจัดขนด้วยแสงความเข้มข้นสูง 
(IPL – Intense Pulse Light)
เครื่องหมายการค้า “BEAR” เครื่องใช้ไฟฟ้าสำาหรับการทำาอาหาร

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
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ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 1) เครื่องหมายการค้า “NAMU LIFE” โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์เพียง 1 กลุ่มคือ “SNAILWHITE” ที่มีส่วนผสมหลักมาจากสารสกัด
จากเมือกหอยทาก อีกทั้งสารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติอื่น ที่จะช่วยบำารุงผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำาหรับทุกสภาพผิว

ปัจจบัุนมผีลิตภณัฑ ์“NAMU LIFE SNAILWHITE” จำาหน่ายรวมทัง้ส้ิน 21 ผลิตภัณฑ ์ครอบคลุมการดแูลและการทำาความสะอาดผิว แบ่งออกเป็น 
4 กลุ่ม ดังนี้

• กลุ่มผลิตภัณฑ์บำารุงผิว ประกอบไปด้วย 14 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
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• กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิว ประกอบไปด้วย 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดและเครื่องสำาอาง ประกอบไปด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

• ชุดของขวัญ (Giftset)  เป็นการนำาผลิตภัณฑ์ “NAMU LIFE SNAILWHITE” มาจัดเป็นชุดของขวัญตามความต้องการบำารุงผิว 
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การตลาดและการแข่งขัน  

การสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเคร่ืองหมายการค้าใ ห้เ ป็น 
ท่ีจดจำาของผู้บริ โภค (Brand Awareness) ปัจจุ บันบริ ษัทฯ 
ได้ขยายจำานวนบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึน เพ่ือการดำาเนินธุรกิจผลิตและจัดจำา
หน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอางบำารุงผิว นอกจากเคร่ืองหมายทางการ
ค้าทีแ่ตกต่างกันแล้ว ยังมอีงคป์ระกอบหลักต่างๆ ทีแ่ตกต่างกันดว้ยเชน่ 
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ นโยบายทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับราคา และช่องทางการจัดจำาหน่าย ดังน้ันในแต่ละแบรนด์สินค้า 
ได้มีการวางกลยุทธ์ท่ีแตกต่างให้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีมี
ความต้องการที่หลากหลาย แบรนด์ “SNAILWHITE” (สเนลไวท์) 
เน้นในเร่ืองการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สอด 
คล้องกับเอกลักษณ์ของความเป็น Premium Mass คือผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพสูงแต่จำาหน่ายในราคาท่ีจับต้องได้ เน้นทำาการตลาดท่ีสร้าง 
ความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ ด้วยการเลือกสรรบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 
ระดับ Superstar แถวหน้าของเมืองไทย ท่ีมีความโดดเด่นเรื่องความ 
งามและเป็นท่ียอมรบัของกลุ่มเปา้หมายในการเป็นพรเีซนเตอรน์ำาเสนอ
ผลิตภณัฑ ์เพือ่สรา้งการจดจำาและความน่าเชือ่ถอืในกลุ่มผู้บรโิภค ในปี 
2562 บริษัทฯ เน้นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
“Gold” ด้วยการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ NAMU LIFE SNAILWHITE 
Gold Triple Lift Serum ท้ังแบบขวดป๊ัม และแบบซอง เพ่ือให้ธุรกิจ 
เติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดปัจจุบัน ท่ีกลุ่มผลิตภัณฑ์ Anti-
Aging Segment (ต้านริ้วรอย) มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่า 5% 
เทียบเท่ากับ Whitening Segment (ผวิขาว) นอกจากน้ี ในชว่งปลายป ี
2562 สเนลไวท์ยังได้กระตุ้นตลาดผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด Facial 
Sunscreen ด้วย เน่ืองจากตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดน้ันเป็นตลาดท่ี
มีการเจริญเติบโตสูง (มากกว่า 8%)และมีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้นเรื่อยๆ 
เน่ืองด้วยสภาวะแวดล้อม และมลภาวะที่สูงขึ้นในปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็น 
ผลิตภัณฑ์ที่เคยมีอยู่แล้ว

แต่ก็ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในอัตราท่ีน่าพึงพอใจมากกว่า 
20% ตลาดผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดและบำารุงผิวในปี 2562 ที่
ผ่านมามีภาวะการแข่งขันท่ีดุเดือด หลายแบรนด์เกิดข้ึนใหม่ มีสินค้า
ใหม่ออกสู่ตลาดเกือบทุกสัปดาห์ รวมถึงการนำาเสนอโปรโมชั่น 
และกิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ เพื่อผลักดันสินค้ามีความรุนแรง 
มากขึ้น ทำาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น พฤติกรรมหนึ่งที่ตามมาและ 
สามารถเห็นได้ชัดมากขึ้นคือ การทดลองสินค้าใหม่ๆ จึงเป็นปัจจัย
หน่ึงท่ีผู้ผลิตท้ังรายใหญ่และรายเล็ก ท้ังแบรนด์ในประเทศและแบรนด์
ต่างประเทศ มาพัฒนาและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีขนาดบรรจุท่ี
เล็กลง ทำาให้มีราคาย่อมเยาว์มากข้ึน กระตุ้นทำาให้เกิดการทดลอง 
ใช้และนำาไปสู่การเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีมากข้ึน ซ่ึงนับว่าเป็น 
กลยุทธ์ท่ีสามารถตอบสนองสภาพเศรษฐกิจท่ีฝืดเคืองปัจจุบันได้
ค่อนข้างรวดเร็วผลกระทบท่ีเห็นได้ชัดอีกอย่างหน่ึงคือ การเติบโต
ของช่องทางการขายในร้านสะดวกซื้อ อันเน่ืองมาจากราคาของ 
สินค้าขนาดซอง ท่ีเหมาะสมกับช่องทางการขายมาก จนเรียกได้ว่า 
ร้านสะดวกซ้ือกลายเป็นหน่ึงช่องทางหลักในการจัดจำาหน่าย 
และบรโิภคสินคา้บรรจภุณัฑเ์ล็ก หรอืสินคา้ขนาดซอง แบรนดส์เนลไวท ์
จึงพัฒนาสินค้าขนาดซอง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในช่องทางน้ีมากข้ึน เพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคตลาด Mass มากข้ึนโดย 
เฉพาะอย่างย่ิงในต่างจังหวัด ช่องทางการจัดจำาหน่ายยังคงเน้นไป
ท่ีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และการส่งออกต่างประเทศเป็นหลัก ท่ีกลุ่ม
ลูกค้ามีกำาลังซื้อท่ีขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน ส่วนช่องทางร้าน
สะดวกซ้ือท่ีกำาลังเติบโตอย่างรวด เร็ว และร้านค้าปลีกด้ังเดิม จะเน้นการ
วางจำาหน่ายบรรจภุณัฑ์ในรปูแบบซอง เพือ่เพิม่ส่วนแบง่ทางการตลาด



Do Day Dream Company Profile40

 2)  เครื่องหมายการค้า “OXE’CURE” ภายใต้การดูแลของบริษัท ดรีม เดอร์มาโทโลจี จำากัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำาอาง กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาและดูแลปัญหาสิวและผิวแพ้ง่าย ภายใต้ 
เครื่องหมายการค้า “ OXE’CURE” โดยบริษัท ดรีม เดอร์มาโทโลจี จำากัด ได้ทำารายการซื้อเครื่องหมายการค้า “OXE’CURE” บจก. เวลโกรเมด 
เมื่อเดือนเมษายน 2561 

“OXE’CURE” (อ๊อกซีเคียว) เป็นผลิตภัณฑ์สำาหรับผู้ที่มีปัญหาสิวและผิวบอบบางแพ้ง่าย ภายใต้ แนวคิด  “OXE’CURE IN CONTROL” 
ทุกปัญหาผิวสามารถจัดการและแก้ไขได้ หมายถึง

  CONTROL ALL OVER YOU : OXE’CURE ช่วยให้จัดการปัญหาได้ทั้งผิวหน้าและผิวกาย 
  CONTROL ALL TYPES OF PROBLEMS: OXE’CURE ช่วยแก้ไขปัญหาทุกสภาพผิว
  CONTROL ALL THE WAY : OXE’CURE ช่วยป้องกันและปกป้องไม่ให้เกิดปัญหาผิวซ้ำา
  CONTROL IS YOURS : OXE’CURE ช่วยให้ผู้ใช้มีความมั่นใจและส่งต่อความมั่นใจว่าปัญหาผิวสามารถแก้ไขได้

 OXE’CURE สามารถเขา้ใจปัญหาผิวและแก้ปัญหาผวิไดอ้ยา่งเฉพาะจดุ ด้วยผลติภณัฑท่ี์มีคณุภาพ ปลอดภยั ไดร้บัการรบัรองจากผู้เชีย่วชาญ 
และสถาบันตรวจสอบ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จำาหน่ายทั้งสิ้น 11 ผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาและดูแลปัญหาสิว ประกอบไปด้วย 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
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• กลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด ประกอบไปด้วย 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

• ชดุของขวญั (Gift Set) เป็นการนำาผลิตภณัฑ ์“OXE’CURE” มาจดัเป็นชดุของขวัญตามความต้องการบำารงุผิว อาทิเชน่ OXE’CURE 
TOTAL FACIAL SOLUTIONS, OXE’CURE GRAB AND GO SET และ OXE’CURE ACNE SOLUTIONS BODY STARTER KIT

• กลุ่มผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้า ประกอบไปด้วย 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด ประกอบไปด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
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การตลาดและการแข่งขัน
  
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เน้นแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์  
“OXE’CURE” อยา่งตอ่เน่ือง โดยเน้นการพฒันาภาพลักษณข์อง
ผลิตภัณฑ์และเคร่ืองหมายการค้าให้เป็นท่ีจดจำาของผู้บริโภค (Brand 
Awareness) เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคท่ีมีปัญหาสิวและผิวแพ้ง่าย 
กลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑ ์คอื กลุ่มวยัรุน่ เพศหญงิและเพศชาย 
อายุตั้งแต่ 18-35 ปี โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังนี้

นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้มีการขยายช่องทางการขายในประเทศฟิลิปปินส์ 
ผ่านตัวแทนจำาหน่ายท่ีเปน็บริษัทในเครอื เพือ่ให้สามารถเพิม่ฐานลกูคา้ 
ใหม่และลดความเส่ียงในการพึ่งพิงผู้บริโภคในประเทศ ท้ังน้ีบริษัทฯ 
ได ้ส ่งออกผลิตภัณฑ์ OXE’CURE ไปจัดจำาหน่ายตั ้งแต่เด ือน
กุมภาพันธ์ 2563

• การพัฒนาภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าให้เป็นท่ี
จดจำาของผู้บริโภค 
บริษัทฯ ได้จัดทำาแผนการตลาด โดยเน้นการส่ือสารในรูปแบบ 
ใหม่อย่างต่อเนื่อง เน้นการเข้าถึงผู้บริโภค ผ่านช่องทางต่างๆท่ี
ได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์  
อีกท้ังยังเน้นการสร้างเน้ือหา (content) ในการส่ือสารผลิตภัณฑ์
กับผู้บริโภค ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรรค์ พร้อมท้ังสอดแทรก 
ขอ้มลูของผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ ”OXE’CURE” เพือ่ใหผู้บ้รโิภค 
สามารถจดจำาได้

• พัฒนาการด้านการส่งเสริมการขายและการช่องทางการ
จัดจำาหน่าย
บริษัทฯ ได้แต่งต้ัง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำากัด 
เป็นตัวแทนในการจัดจำาหน่ายสินค้า “OXE’CURE” ท้ังน้ีในระหว่างปี 
2563 บริษัทฯได้มีการปรับกลยุทธ์แผนการขายและการกระจาย
สินค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในประเทศมากขึ้น เพื่อรองรับการ
เติบโตของยอดขายที่สูงมากขึ้น อีกทั้งยังเน้นการบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการขายจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน โดยมุ่งเน้น
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นต่อการขาย
 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“OXE’CURE”
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีบริษัทฯได้ร่วมมือ 
กับนักวิจัยแพทย์ผิวหนัง และสถาบันตรวจสอบที ่ ได้รับการ
ยอมรับ เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมทันสมัยและตอบโจทย์ 
ปัญหาของผู้บริโภค เพื ่อเพิ ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื ่องหมาย
การค้า “OXE’CURE” ให้ครอบคลุมปัญหาของผู้บริโภคที่มี
ปัญหาสิวและผิวแพ้ง่าย และเพื ่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบ
โจทย์ได้อย่างตรงจุด บริษัทฯได้มีการสำารวจตลาดเพื่อสอบถาม
ความต้องการของผู้บริโภค  ซึ ่งส่งผลทำาให้บริษัทฯได้รับผล
ตอบรับที่ดีเมื่อออกผลิตภัณฑ์ ในปี 2563 
  

• การปรับแผนการตลาดทันตามสถานการณ์ของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป 
ในปีพ.ศ. 2563 ถอืเปน็ปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก ส่งผลทำาให้การ
แข่งขันสูงทางการตลาด อีกทั้งผู้บริโภคมีกำาลัง ซื้อน้อยลง ทางบริษัทฯ 
จึงได้วางแผนเพื่อรับมือเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านการปรับแผนการ
ตลาดอย่างรวดเร็วให้ทันต่อเหตุการณ์โดยมีการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ 
และโปรโมชั่นผ่านช่องทางจัดจำาหน่ายและช่องทางออนไลน์มากขึ้น 
นอกจากน้ี บรษัิทฯไดม้กีารปรบัแผนการตลาด โดยเนน้การนำาเสนอคณุ 
สมบัติของสินค้าในแง่มุมใหม่ ตามสถานการณ์ที่ได้รับความสนใจ เพื่อ
ให้สามารถสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น เช่นการทำาสื่อโปรโมทโดย
เชื่อมโยงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  ที่ส่งผล
ทำาให้พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  การนำาเสนอสินค้ารักษาสิว 
เพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวท่ีเป็นสิวท่ีเกิดจากการใส่หน้ากากอนามัย 
และการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณ สมบัติช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย 
เป็นต้น
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3) เครื่องหมายการค้าบริษัท สกิน เมค สไมส์ จำากัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70  เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวสำาหรับคนรุ่นใหม่ ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังนี้ 

เครื่องหมายการค้า SōS (เอะสึ โอ เอะสึ) มีปรัชญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีผิวสวยและสุขภาพผิวดีโดยปราศจาก
ความยุ่งยากจึงคิดค้นให้ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์และตอบสนองปัญหาผิวได้อย่างตรงจุด ด้วยอานุภาพของสารสกัดเข้มข้น
มีคุณภาพสูง ท่ีได้รับการพิสูจน์ผลลัพธ์จากผู้ใช้งานจริงและไดัรับการรับรองจากผู้เช่ียวชาญด้านผิวหนัง ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบันมีผลิต 
ภัณฑ์จำาหน่ายทั้งสิ้น 12 ผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์บำารุงผิว ประกอบไปด้วย 9 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

• กลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดด ประกอบไปด้วย 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด ประกอบไปด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
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เครื่องหมายการค้า PRETTII FACE  ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว คิดค้นและพัฒนาสินค้าเพื่อเข้าถึงเป้าหมายกลุ่มนักเรียน นักศึกษา พริตต้ีเฟส  
จะนำาเทรนด์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จำาหน่ายทั้งสิ้น 10 ผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 4 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดดและเครื่องสำาอาง ประกอบไปด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

• กลุ่มผลิตภัณฑ์บำารุงผิว ประกอบไปด้วย 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด ประกอบไปด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
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การตลาดและการแข่งขัน  
จากกลุ่มจัดจำาหน่ายสินค้าของบริษัท บริษัท สกิน เมค สไมส์ จำากัด  
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีการจำาหน่ายการค้าผ่านเครื่องหมาย
การค้าของบริษัทฯ ถึงแม้บริษัทจะมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย แต่โดย
ส่วนใหญ่จะจำาหน่ายอยู่ในตลาดท่ีมีลักษณะคล้ายกัน แตกต่างด้วย
การตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย อาทิเช่น 
การจำาหน่ายผ่านร้านค้า Modern Trade ร้านสะดวกซื้อต่างๆ 
นอกจากนี้บริษัทฯได้กำาหนดการทิศทางการสร้างเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์และเคร่ืองหมายการค้าให้เป็นท่ีจดจำาของผู้บริโภค 
(Brand Awareness) รายละเอียดดังนี้

1) SōS (เอะสึ โอ เอะสึ) ย่อมาจาก STORIES OF SKIN 
หรือเรื่องเล่าจากผิว ท่ีถือเป็น Slogan ของแบรนด์เพราะเชื่อว่า 
ผิวแตล่ะคนน้ันแตกต่างกัน เพราะมีประสบการณ ์ชวีติท่ีแตกต่างกนั 
เรื่องราวต่างๆจึงถูกบอกเล่าอยู่บนผิวท่ีต่างรูปแบบกันไป 
ไมว่า่จะเป็นผิวแห้ง ผิวมันผวิปัญหาสวิ ผิวมรีิว้รอย หรอืจดุดา่งดำา 
SōS จึงเป็นแบรนด์ที ่มุ ่งเน้นพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ 
เพื่อให้ผู้บริโภคแก้ไขปัญหาผิวได้โดยยังสามารถสนุกไปกับทุก
ประสบการณ์ของช่วงชีวิต โดย Storyแรกที่ทางแบรนด์นำาเสนอสู่
ตลาดคือ Water of Life ที ่แบรนด์เชื ่อว่าเป็นจุดเริ ่มต้นของ
ผิวที่สมบูรณ์และแข็งแรง ผิวที่มีสมดุลน้ำา จะสดใสแลดูอ่อนเยาว์ 
ผลิตภัณฑ์แรกที่ออกสู่ตลาดในปี 2562 คือ SōS HYALURON 
30 X3 Serum เซรั ่มไฮยาลูรอนเข้มข้น ที ่นำาเข้าจากประเทศ
ญี่ปุ่นอุดมด้วยไฮยาลูรอน 3 โมเลกุลที่ทั้งซึมลึกลงสู่ผิวเพื่อเติม
น้ำาให้ผิวอย่างเร่งด่วนพร้อมท้ังกักเก็บความชุ่มช้ืนท่ีผิวช้ันนอกให้
ไม่สูญเสียไปกับมลภาวะต่างๆ ด้วยความเป็นการดูแลขั้นพื้นฐาน
สำาคัญ ผลิตภัณฑ์ แรกท่ีออกวางจำาหน่ายจึงมีกลุ่มเป้าหมาย
หลักเป็นคนรุ่นใหม่ท้ังผู้หญิงและผู้ชาย วัยรุ่นถึงวัยทำางาน 
มีรายได้เพียงพอแก่การจัดสรร งบประมาณในการบริโภคสินค้า
ความงาม การสื ่อสารทางการ ตลาดเริ ่มต้นด้วยการใช้สื ่อ
ออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนั้นได้สร้างการ
รับรู้และจดจำาชื่อแบรนด์ด้วยการใช้สื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ในรปู 
แบบของ VTR สั้นๆ ในรายการที่ได้รับความนิยม เพื่อตอบโจทย์ 
เรือ่งการเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายด้วยการใช้เม็ดเงิน โฆษณา Offline 
อยา่งคุม้คา่ทีส่ดุสำาหรับช่องทางการจัดจำาหน่ายเน้นไปที่ร้านค้า 
ขายปลีกสมัยใหม่ช่องทางออนไลน์ และร้านค้าขายปลีกดั้งเดิม
บางร้าน ที ่มีศักยภาพในการช่วยกระจายสินค้าในแต่ละพื้นที่
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

2) PRETTiiFACE “พริตต้ีเฟส” เป็นการผสมผสานความโดด
เด่นของสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีเข้าด้วยกัน ด้วย 
Conceptของผลิตภัณฑ์ “Best Friend Forever” ซึ่งจะเจาะกลุ่ม
ลูกคา้วยัรุน่ท่ีเริม่ดแูลผิวหนา้ ต้ังแต่เริม่ต้น เพือ่คงความสขุภาพด ี
ผิวดูอ่อนเยาว์ โดยการสื่อสารจะเป็นในรูปแบบ A Girl’s Best 
Sister เพื่อนท่ีอยู่ข้างๆเสมอ คอยช่วยเหลือ อัพเดทข่าว 
และเทรนด์ใหม่ๆ สนุกกับการใช้ชีวิต เป็นแบรนด์สินค้าของคน 
กลุ ่มมิลเลนเนียล กำาเนิดจากความคิดของคนสมัยใหม่ยุค
มิ ล เ ล น เ นี ย ล ท่ี เ ชื่ อ ใ น ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ง า ม ที่  
แตกต่างจากคน Generation ก่อนๆ ผู้บริโภคชาวมิลเลน-เนียล 
จึงมองหาแบรนด์ ใหม่ท่ีสามารถสะท้อนความคิด ทัศนคติ 
และความเชื่อในวิถี เดียวกัน จึงกำาเนิดเป็น “พริตตี้ เฟส” 
แบรนด์สินค้าความงามท่ีพัฒนาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะ 
ทุกสูตรสามารถใช้ได้กับทุกเพศ ไม่มีพรีเซนเตอร์ ที ่มีชื ่อเสียง
ในการนำา เสนอผลิตภัณฑ์ เ น้นการทำา ใ ห้ก ลุ่ม เ ป้าหมาย 
ท่ีสน ใจ  ทำ า ใ ห้ เกิดการทดลอง ใช้ผ ลิตภัณฑ์ ด้วย ตัว เอง 
และแบ่งปันผลลัพธ์ต่อคนรอบข้าง สำาหรับภาพลักษณ์ของ
แบนด์น้ันเลือกท่ีจะสะท้อนบุคลิกและทัศนคติไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
โดยอาศยัคาแรกเตอรก์ารตู์น 4 สาว ซึง่ท้ัง 4 สาวน้ีมีเรือ่งราวท่ีมา 
และวิถีชีวิต ท่ีแตกต่างกัน 4 แบบ ได้แก่  วัยมัธยมปลาย 
วัยมหาวิทยาลัย วัยเริ่มทำางานและวัยผู้จัดการ ซึ่งเป็นตัวแทน
แสดงถงึกลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์ไดอ้ย่างด ีเพราะ พรติต้ีเฟส
เชื่อในคำาแนะนำาจากเพื่อน หรือคนใกล้ชิดจึงมาพร้อมกับ 
Slogan ท่ีว่า “สวยอย่างซิส ต้องพริตต้ีเฟส” ดังน้ันการทำาการ
ตลาดจึงได้เน้นการนำาเสนอสินค้าให้ผู้คนได้ทดลองใช้จริงต้ังแต่ 
Influencers ไปจนถึงบุคคลท่ัวไป ผลิตภัณฑ์แรกของแบรนด์ท่ี 
ออกสู่ตลาดเป็น เซรัม่บำารงุผิวหน้า 4 สูตรเพือ่ปัญหาผิวทีแ่ตกต่าง 
กันแต่สามารถใช้ร่วมกันได้ท้ัง 4 สูตรโดยให้ผลลัพธ์ท่ีดียิ่งขึ้น 
ทุกสูตรอ่อนโยนต่อผิวบอบบาง สามารถใช้ ได้ตั้งแต่เด็กอายุ 
7 ปีขึ้นไป ราคาของสินค้าท้ัง 4 ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบซองซาเช่ 
จำาหน่ายในราคาจับต้องได้ ท่ี 39 บาทท่ีขนาดบรรจุ 6 มิลลิลิตร 
ซ่ึงประกอบไปด้วยสารสกัดท่ีออกฤทธิ์นำาเข้าจากต่างประเทศ 
ได้แก่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น และเกาหลี 
ลักษณะซองพกพาแบบมีฝาจุก ปิด เพื่ อ ใช้ ไ ด้หลายครั้ ง 
จึงสะดวกต่อการพกพาเดินทาง ช่องทางการจัดจำาหน่ายน้ัน 
เน้นไปท่ีช่องทางร้านค้าปลีกสะดวกซื้อและร้านค้าขายปลีก
ดั้งเดิมที่มีศักยภาพในการช่วยกระจายสินค้าในแต่ละพ้ืนท่ี 
รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ
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4) เครื่องหมายการค้าบริษัท คิวรอน จำากัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76  เพื่อประกอบธุรกิจนำาเข้าและจัดจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังนี้ 

เครื่องหมายการค้า “LESASHA” อุปกรณ์/เครื่องมือตกแต่งทรงผม ผู้นำาในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้านอุปกรณ์การจัดแต่งทรงผมและ
อปุกรณเ์กีย่วกบัความงามทีส่ามารถใช้ไดด้ว้ยตนเอง ภายใตแ้นวคิด “งา่ยๆ คุณกท็ำาได”้  ดว้ยนวตักรรมการดแูลและจดัแตง่ทรงผม  เพือ่สง่มอบ 
ความสุข ความสวย ทันสมัย หลากหลายสไตล์ ให้ดูดีที่สุดในแบบที่คุณเป็น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  LESASHA มีผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 
51 ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มย่อย ดังนี้
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เครื่องหมายการค้า “SPARKLE” ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ยาสีฟันและแปรงสีฟัน มุ่งเน้นการนำาเสนอสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ 
เพื่อตอบสนองความต้องการเรื่องสุขภาพ ความงาม และ สร้างความมั่นใจ ให้ผู้บริโภคเป็น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  SPARKLE 
มีผลิตภัณฑ์ ทั้งสิ้น 29 ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้
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เคร่ืองหมายการค้า “JASON” อุปกรณ์ออกกำาลังกาย ผู้เช่ียวชาญด้านการออกกำาลังกาย ท่ีจะคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนให้คุณบรรลุเป้าหมาย
การออกกำาลังกายของคุณ เราอยากเห็นทุกคนสุขภาพดี และมีความสุข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  JASON มีผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 41 ผลิตภัณฑ์ 
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้
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เครือ่งหมายการคา้ “@HOME” เครือ่งใช้ไฟฟา้ภายในบ้านขนาดเล็กท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลูกคา้ในทุกระดบั พร้อมปรบัภาพลกัษณ์ให้ดู
เปน็สนิคา้คนรุน่ใหม่ ผู้หญงิยุคใหม่สะดวกสบายใชง้านงา่ย @HOME ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563  @HOME มีผลิตภณัฑท้ั์งส้ิน 7 ผลิตภณัฑ ์ดังนี้

เครื่องหมายการค้า “EMJOI” นวัตกรรม ด้านเครื่องถอนขนถนอมผิว ที่ช่วยให้ผู้หญิงทุกคนมั่นใจในการเผยผิวเกลี้ยง เรียบเนียน กระจ่างใส 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 EMJOI มีผลิตภัณฑ์จำาหน่ายทั้งสิ้น 5 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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เครื่องหมายการค้า “SMOOTHSKIN” เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี IPLที่ล้ำาสมัยที่สุดจากสหราชอาณาจักร ผลิตภัณฑ์ SMOOTHSKIN 
ต้องการขจัดปัญหาต่างๆ ของการกำาจัดขนแบบเดิมๆ ช่วยให้การกำาจัดขนเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้คุณใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลาอย่างมั่นใจ ไร้กังวล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  บจก.คิวรอน ได้นำาเข้าผลิตภัณฑ์มาจำาหน่ายทั้งสิ้น 3 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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เครื่องหมายการค้า “BEAR” เครื่องใช้ไฟฟ้าสำาหรับการทำาอาหาร จากประเทศจีน ท่ีควบรวมระหว่าง functional และ Emotional 
วัสดุคุณภาพสูงใช้งานง่าย พร้อมสร้างอรรถรสในการทำาอาหารเพื่อความเป็นผู้นำาอันดับ 1 ของสินค้ากลุ่ม “Multi function Cute Kitchen  
Appliances” #ความน่ารักที่ใช่กับฟังก์ชั่นที่ชอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  บจก.คิวรอน ได้นำาเข้าผลิตภัณฑ์ “BEAR” มาจำาหน่ายทั้งสิ้น 
17 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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การตลาดและการแข่งขัน  

จากกลุ่มธุรกิจนำาเข้าและจัดจำาหน่ายสินค้าของบริษัท คิวรอน จำากัด 
บริษัทยอ่ยของบรษัิทฯ ท่ีมีการจำาหน่ายการคา้ผ่านเครือ่งหมายการคา้
ของบริษัทฯ และเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้า ถึงแม้บริษัทจะมีผลิตภัณฑ์
หลากหลาย หลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ แต่โดยส่วนใหญ่จะจำาหน่ายอยู่ 
ในตลาดท่ีมีลักษณะคล้ายกัน แตกต่างด้วยการตอบโจทย์ความต้อง
การของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย อาทิเช่น การจำาหน่ายผ่านร้านค้า 
Modern Trade ที่มีลักษณะเป็นห้างสรรพสินค้า ร้านBeauty Store 
ร้านสะดวกซื้อต่างๆ และมีพนักงานแนะนำาประจำาช้ันวางสินค้าสำาหรับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาสูง เช่น อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม Lesasha 
เป็นตน้ เพือ่เป็นการแนะนำาผลิตภณัฑ ์ข้ันตอนการใช้งานและสามารถทำา
ให้ลูกคา้ตัดสินใจซือ้ไดง่้ายขึน้ นอกจากน้ีบรษิทัฯไดมี้การจำาหน่ายผ่าน 
ชอ่งทาง Online  Shopee LAZADA ท่ีบรษัิทฯ มีหนา้รา้นท่ีเป็น Official 
Store ซึ่งเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ของบริษัท มาจำาหน่ายด้วยกัน 
ทำาให้ผูบ้รโิภค ทีเ่คยรูจ้กัเครือ่งหมายการคา้ของบรษัิทฯอยู่แลว้ ไดรู้จ้กั
ผลติภณัฑอ่ื์นของบรษัิทฯดว้ย หรอืมีโอกาสในการเลอืกซือ้ไปทดลองใช้
ไดง้า่ยขึน้ ซึง่การขายผ่านชอ่งทางการขาย Online บรษัิทฯไดเ้ริม่มาเม่ือ 
1-2 ปี ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 
ทำาให้บริษัทฯมีพื้นฐานในการบริหารจัดการช่องทางการจำาหน่าย 
ผ่านร้านค้า Offline โดยในช่วงสถานการณ์ท่ีผ่านมา บริษัทฯได้ปรับ 
ตัวโดยให้พนักงานแนะนำาสินค้าท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
เน่ืองจากรัฐบาลประกาศภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน (Lock Down)   
มาแนะนำาสินคา้ผา่นชอ่งทางOnline เชน่ การ Live ผ่านหน้า Facebook 
ของบริษัทฯ หรือร่วมCampaign กับPlatform ออนไลน์ต่างๆ ซึ่งเป็น 
ผลทำาให้ยอดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตข้ึน เม่ือเทียบ
กับช่วงสถานการณ์ปกติก็ตามผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทจำาหน่ายนอกจากน้ี
บริษัทฯได้กำาหนดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันตามลักษณะ 
ของเคร่ืองหมายการค้า เพ่ือเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และ
เครื่องหมายการค้าให้เป็นท่ีจดจำาของผู้บริโภค (Brand Awareness) 
รายละเอียดดังนี้

1) อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม LESASHA: เป้าหมายของแบรนด์คือ 
“เราจะเป็นแบรนด ์อันดบั 1 ในใจของผู้หญงิ ดว้ยนวัตกรรมการดแูลและ
จดัแต่งทรงผม  เพือ่ส่งมอบ ความสุข ความสวย ทันสมัย หลากหลายสไตล์ 
ให้ดดีูท่ีสุดในแบบท่ีคณุเป็น” โดยเน้นการออกผลิตภัณฑ์ท่ีตรงความเข้า
ใจเข้าใจความต้องการของผู้หญิง โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์ 
ส่วนใหญ่กลุ่มผู้หญิงที่เริ่มสนใจดูแลตนเอง อายุต้ังแต่ 18 ปี ขึ้นไป 
และต้องการจัดแต่ง ทรงผมได้เองที่บ้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์ของแบรนด์จะ
ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตเร่งรีบมากขึ้น ด้วย
นวัตกรรมการตกแต่งทรงผมท่ีนอกจะทำาให้ผู้ใช้มีบุคคลิกดี มีความมั่นใจ
แลว้ยังชว่ยรกัษาสภาพเสน้ผมจากความรอ้น ทำาให้ผมสุขภาพดอีีกดว้ย 

2) กลุ่มผลิตภณัฑด์แูลชอ่งปาก SPARKLE: เป้าหมายของแบรนดค์อื 
“เราจะเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก กลุ่ม 
Whitening” โดยมีการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรมใหม่ 
โดยเน้นนวัตกรรมด้าน Whitening เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริ โภคด้านสุขภาพ ความงาม และ สามารถสร้างความมั่นใจ 
จ า ก ก า ร ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ท่ี ทำ า ใ ห้ ผู้ ใ ช้ รู้ สึ ก ฟั น ข า ว ขึ้ น 
และลดสาเหตุของปัญหาในช่องปาก นอกจากนี้ วัตถุดิบที่ใช้ยังเป็น
ส่วนผสมจากธรรมชาติ ทำาให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพ  นอกจากนี้
บริษัทมีแผนการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมาย
การค้าให้เป็นท่ีจดจำาของผู้บริโภค (Brand Awareness) ผ่าน
ทางกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยในปีท่ีผ่านมา 
บรษิทัฯไดเ้ริม่ใชก้ารโปรโมทผา่น Presenter เพือ่ดงึดูดกลุ่มผู้บรโิภค 
ที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของ SPARKLE ให้มาทดลองใช้

3) อุปกรณ์ออกกำาลังกาย JASON: เป็นแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกกำาลังกาย ท่ีคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนให้คุณบรรลุเป้าหมาย
การออกกำาลังกายของคุณ เพราะเราอยากเห็นทุกคนสุขภาพดี 
และมีความสุข โดยทุกผลิตภัณฑ์ของJASON จะเป็นส่วนสนับสนุน 
ให้ผู้ท่ีต้องการออกกำาลังกายสามารถเดินทางไปถึงเป้าหมาย ได้ 
ท้ังน้ีไดมี้การสรา้ง เอกลักษณข์องผลติภณัฑแ์ละเครือ่งหมายการคา้
ให้เป็นที่จดจำาของผู้บริโภค (Brand Awareness) ผ่านการแนะนำา
สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมไปถึงคุณภาพสินค้าที่ เป็น
ท่ียอมรับในวงการออกกำาลังกายจนทำาให้ เ กิดการบอกต่อ 
ท้ังน้ีเป้าหมายของ JASON คอืจะต้องเปน็ TOP OF MIND BRAND 
ในด้านการออกกำาลังกายของทุกคน

4) เครื ่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน @HOME:  เน้นผลิตภัณฑ์กลุ ่ม
SMALL APPLIANCES ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าในทุกระดับ พร้อมปรับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า
สำ า ห รั บ ค น รุ่ น ใ ห ม่  แ ล ะ ผู้ ห ญิ ง ยุ ค ใ ห ม่ ท่ี เ น้ น ค ว า ม ส ะ ด ว ก 
สบายในการใช้งาน และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ โดย
บริษัทฯ มีแผนการปรับจุดขายสินค้าให้มี ความน่าสนใจมากขึ้น 
อีกท้ังยังเน้นการออกโปรโมชั่นในช่วงเทศกาล ต่างๆ เพื่อ
ใ ห้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะกับการซื้อ ใ ห้ เป็นของขวัญ ใ ห้ กับ 
คนในครอบครัวในโอกาสพิเศษต่างๆ
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5) อุปกรณ์กำาจัดขน Smooth Skin: บริษัทฯเป็นตัวแทน
จำาหน่ายอุปกรณ์กำาจัดด้วยเทคโนโลยี  IPLที่ ล้ำาสมัยท่ีสุด 
จากสหราชอาณาจักร  เพื ่อให้การกำาจัดขนเป็นเร ื ่องง ่าย 
ส า ม า ร ถ ทำ า ไ ด้ ทุ ก ที่ ทุ ก เ ว ล า แ ล ะ ส า ม า ร ถ ทำ า ใ ห้ ใ ช้ ชี วิ ต 
อย่างไร้ความกังวล โดยเน้นจับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีกำาลังซื้อ 
เน่ืองจากสินค้ามี ราคาสูงและเป็นท่ีรู้จักในต่างประเทศ ทั้งนี้ 
จะมีการส่ือสารเพื่อให้ผู้บริ โภคเข้าใจนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ 
ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้อง การของผู้บริโภค ใกล้เคียงการ 
ไปกำาจัดขนที่คลีนิคความงามต่างๆ ซึ่งมีราคาสูง นอกจากนี้ยัง
เน้นสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความ Premium 

6) อุปกรณ์กำาจัดขน EMJOI: เป็นอุปกรณ์กำาจัดขน ภายใต้เครื่อง
หมายการคา้ของบรษัิทฯ ทีจ่บักลุ่มลกูคา้ผูห้ญงิทีมี่ความตอ้งการ
กำาจดัขน เน่ืองดว้ยราคาผลิตภณัฑ์ไมสู่งมาก สามารถจบัต้องงา่ย  
ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีช่วยให้ผู้ ใช้มั่นใจในการเผยผิวท่ีเกล้ียง 
เรียบเนียน กระจ่างใส

7 )  เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า สำ า ห รั บ ก า ร ทำ า อ า ห า ร  B E A R : 
บ ริ ษั ท ฯ เ ป็ น ตั ว แ ท น จำ า ห น่ า ย สิ น ค้ า  จ า ก ป ร ะ เ ท ศ จี น 
ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้ากลุ่ม Small appliances ท่ีควบรวม 
ระหว่างความต้องการต่างๆ ท้ัง Functional และ Emotional 
ไว้ด้วยกันและวัสดุคุณภาพสูง ใช้งานง่าย เพื่อตอบสนอง Life 
Style ของคนรุ่นใหม่โดยฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีถูกออกแบบมา 
จะช่วยให้การทำาอาหารง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยลง จัดเก็บสะดวกช่วย
ใ ห้ผู้ ใช้มีชี วิต ง่ายขึ้น  โดยบริ ษัทฯได้ เริ่ มมาจำาหน่ายในปี  
2562 ซึ่ งมี แผนจะโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น  
พร้อมทั้งการออกบูธแนะนำาสินค้า เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียน 318,000,000 บาท และทุนจดทะเบยีนชำาระแล้ว 317,887,700 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจำานวน 
317,887,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ ได้แก่
นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์     กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน        รองประธานกรรมการ
                                                   กรรมการบริหาร และ
                                                   ประธานกรรมการบริหาร 
     (ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัท)
นายศุภวัฒน์  วนิชประภา       กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน    กรรมการ  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
                                                (ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัท)
นายยุทธพงศ์ มา                   กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน       กรรมการ  
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการและกำาไรสุทธิเฉพาะบริษัท 
หรือกำาไรสะสมคงเหลือของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบการดำาเนินงานปกติของธุรกิจ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำารองต่างๆ 
ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ กำาหนดไว้ในแต่ละปี ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผล
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำารองเงินไว้
เพื่อจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่มีผลกระทบต่อการ ดำาเนินงานปกติของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสำาคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

คณะกรรมการบรษัิทอาจพจิารณาจา่ยเงนิปันผลประจำาปีของบรษัิทฯ ได้ โดยจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น เวน้แต่เป็นการจา่ย 
เงนิปนัผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบรษัิทมีอำานาจอนมัุติให้จา่ยเงนิปันผลได้เป็นครัง้คราวเม่ือเห็นวา่บรษัิทฯ มีผลกำาไรสมควรพอจะทำาเชน่น้ัน 
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปสำาหรับ 



Do Day Dream Company Profile 59

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร การประเมินความเสี่ยงและ
การจัดทำาแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการสื่อสาร จัดฝึกอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

แผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

• ส่งเสรมิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งเพือ่สรา้งความเขา้ใจ จติสำานึก และความรบัผดิชอบรว่มกันในเรือ่งความเส่ียง การควบคมุ 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัทฯ ในกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานทั่วทั้งบริษัทฯ

• จดัให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบรหิารความเส่ียงท่ีมีคณุภาพเหมาะสมในระดับสากลและเพยีงพอ รวมถงึการบง่ชี ้
วเิคราะห์ ประเมนิ จดัลำาดบั จดัการ ควบคมุ ติดตาม รายงาน ประเมินผล และส่ือสารให้ขอ้มูลเก่ียวกับความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง สม่ำาเสมอ 
และปฏิบัติทั่วทั้งบริษัทฯ

• จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงบนระบบงานทั้งในเชิงคุณภาพ อาทิ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และเชิงปริมาณ 
อาทิ ผลขาดทุน การลดลงของรายได้ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบ

• จัดให้มีการกำาหนดแนวการยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptable Line) เพื่อจำากัดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นให้ 
อยู่ภายในระดับที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได้ รวมทั้ง การสอบทานแผนปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

การกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ได้แก่  การกำาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์  
ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนและทิศทางการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี และจะดำาเนินการจัดทำาพร้อมกันกับแผน
ธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ กำาหนดแนวทางหัวข้อที่ครอบคลุมการประเมิน และจัดการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีหัวข้อหลักๆ ดังนี้

ตัวอย่างเช่น การประเมินความเส่ียงบนระบบงานท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
โดยพิจารณาจากความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของระบบงาน เช่น จากสภาพแวดล้อม 
กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน 
ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยการประเมินความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงก่อนการประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูง
มากบริษัทฯ จะนำาระบบงานที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อการจัดการก่อน 

1)

- Strategic Risk 
- Financial Risk 
- Operational Risk 
- Compliance Risk 
- Technology Risk 
- Organizational Risk 
- Reputational Risk 
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การวิเคราะห์และประเมินการควบคุมภายในเพ่ือจัดระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่หลังจากได้ประเมิน ว่ายังคงอยู่ในระดับสูงหรือ
สูงมาก จะต้องมีการจัดทำาแผนปฏิบัติการจัดการความเส่ียงของระบบงานโดยผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ 

สำาหรับการจัดการความเส่ียง โดยการกำาหนดวิธีการจัดทำาแผนปฏิบัติการตามท่ีได้มีการจัดลำาดับไว้ในข้ันตอนของการ
วิเคราะห์ความเส่ียง ควรคำานึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้ ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ การตอบสนองความเส่ียง
อาจเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของ
ผลกระทบจากเหตุการณ์คือ การหลีกเล่ียง (Avoid) การกระจายหรือการถ่ายโอน (Share/ Transfer) การลด (Reduce) 
การยอมรับ(Risk Acceptance)

การควบคุมความเส่ียง โดยผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมท้ังผู้ปฏิบัติงานพึงพิจารณาการจัดการความเส่ียง 
หรือกิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีนำามาใช้ เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ ได้จัดการความเส่ียง 
ตามสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไป

การติดตามผลและการสอบทานผลการบริหารความเส่ียงตามแผนท่ีกำาหนดไว้ รวมท้ังประเมินผลการจัดการ 
ความเส่ียง ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะติดตามและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

2)

3)

4)

5)
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ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจในทุกๆ ด้าน รวมถึงการจัดการและบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภาย 
ในและนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเมื่อประสบกับเหตุความเสี่ยง รวมทั้ง หาแนวทางในการจัดการและลดปัจจัยความเสี่ยงทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นจนทำาให้ความเสี่ยงในการ
ดำา เนินธุรกิจอยู่ในระดบัท่ีสามารถควบคมุและยอมรบัได ้โดยปจัจยัความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เปน็ 
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้านตลาด ความเสี่ยงทางด้านการเงินและความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ดังนี้

• ความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

• ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีแผนการการลงทุนและขยายธุรกิจเป็นกลยุทธ์อย่างหน่ึงในการสร้างความเจริญเติบโตโดยเฉพาะการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ อย่างไรก็
ตามการดำาเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับ บริษัทฯ จากการตัดสินใจในการลงทุนหรือเข้าทำารายการ เช่น 
ความเส่ียงจากการตรวจสอบความถูกต้องและน่าเช่ือถือของข้อมูลประกอบการลงทุนและความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจที่ลงทุนไม่สามารถเติบโต
และสร้างผลตอบแทนอย่างที่คาดหวัง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำารายการเข้าซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทคิวรอน ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจด้านสุขภาพ 
และความงามในประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ อุปกรณ์ตกแต่งผมและผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ เชน่ 
การใชป้ระโยชน์จากความเช่ียวชาญในการขายผ่านช่องทางออนไลน ์การนำาผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษัิทควิรอนสง่ออกไปจำาหนา่ยยังต่างประเทศผ่าน
เครือข่ายของบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต สร้างโอกาสในการทำากำาไร และสร้างผลการดำาเนินงานให้เติบโตอย่างม่ันคง  
ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนโดยจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลโดย
ทำางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก อาทิเช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลซึ่งใช้ในการตัดสินใจลงทุน 
ท้ังน้ีการพจิารณาลงทุนจะต้องไดร้บัอนุมัติตามเกณฑอ์ำานาจอนุมัติของบรษัิทฯ  โดยมุ่งเน้นเพือ่ขยายธรุกิจและสรา้งมลูคา่เพิม่ให้กับบรษัิทฯ รวมถงึ 
พิจารณาถึงความเกี่ยวเนื่องกัน หรือความสอดคล้องกันกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ความคุ้มค่าในการลงทุน และความเหมาะสมของช่วงเวลาด้วย

บริษัทฯ มีการนำาเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยจากต่างประเทศ และมีการส่งออกสินค้า 
ไปจำาหน่ายยังต่างประเทศ ทำาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งจากการ นำาเข้าและการส่ง
ออกเปน็สกลุเงนิตราต่างประเทศ นอกจากน้ีบรษัิทฯ มีการลงทุนในบรษัิทย่อยในต่างประเทศ (ศกึษาเพิม่เติม: โครงสร้างการดำาเนนิงานของธุรกจิ) 
ซ่ึงมีสกุลเงินแตกต่างจากสกุลเงินหลัก ของบริษัท จึงทำาให้เกิดความเส่ียงจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนในกรณีท่ีเงินบาทอ่อนค่าลง ส่งผล
ให้ต้นทุนสินค้าและเงินลงทุนของบริษัทฯมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยได้พิจารณาทำาสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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• ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายเงิน

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลักและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

ปี 2563 นับว่าเป็นปีแห่งความผันผวนของเศรษฐกิจ ส่ิงสำาคัญท่ีผู้ประกอบธุรกิจต้องกังวล คือ การทำาให้บริษัทสามารถดำาเนิน งานไปได้อย่างต่อเนื่อง
เน้นถึงการรักษาสภาพคล่องของกิจการให้เงินหมุนได้ทัน เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจำาท้ังหมดด้วย ซ่ึงอาจทำาให้บริษัทฯ เกิดความเส่ียงต่อการ 
เบิกจ่ายเงินเกินกว่างบประมาณ และ ค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับภารกิจของบริษัทฯ อาจทำาให้เสียงบประมาณโดยไม่จำาเป็น ดังนั้น บริษัทฯ ได้ให้
ความสำาคัญกับด้านการเงินและการเบิกจ่าย และระมัดระวังเร่ืองการใช้จ่ายมากข้ึน อีกท้ัง เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ มีการกำาหนดข้ันตอนการตรวจสอบ และเอกสารท่ีใช้ประกอบการจ่ายชำาระหน้ีไว้อย่างชัดเจน รวมถึง 
การกำาหนดอำานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ วงเงินอนุมัติ และขอบเขตตัดสินใจตามตำาแหน่ง หน้าที่และลำาดับขั้นให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกประเภท 
และปรบัปรงุสม่ำาเสมอ สามารถตรวจสอบความโปรง่ใส วา่การเบกิจา่ยเงนิทกุรายการมีผูอ้นุมติัถกูต้อง ครบถว้น รวดเรว็ และเปน็ไปตามระเบียบ  
การจ่ายเงินมีการสอบทานเอก สารโดยฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน ก่อนการดำาเนินการจ่ายชำาระ

บริษัทฯตระหนักดีว่าความสำาเร็จของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารหลักและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ในธุรกิจ ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศบริษัทฯ จึงมีความจำาเป็นที่จะต้อง 
มีพนักงานที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้ฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำาเสมออย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่สามารถ
รักษากลุ่มผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้ หรือไม่สามารถหาบุคลากรมาทดแทนได้ภายในเวลาที่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อการดำาเนินธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญ
ในการจูงใจและรักษาบุคลากรของบริษัทฯ และมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร การวางแนวทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (CAREER PATH) ของบุคลากรแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมท้ังการจัดสรรผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้และความสามารถของ
แต่ละบุคคล นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการสรรหาพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพทดแทนบุคลากรที่สูญเสียไปอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ มีบุคลากรเพียงพอ
สอดคล้องกับแผนการดำาเนินงานของบริษัทฯ

• ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำาระหนี้ของลูกหนี้การค้า

เนื่องจากการขายสินค้าบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายเชื่อ และท่ามกลางผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 
หากลูกค้าของบริษัทฯ เกิดปัญหาในการบริหารงาน มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ ทำา ให้ไม่สามารถจ่ายชำาระหนี้
คา่สนิ คา้ให้กับบรษัิทฯ ไดต้ามท่ีกำาหนด และหากบรษัิทไม่ติดตามลกูหน้ีท่ีเกินกำาหนดชำาระดงักล่าวอย่างใกล้ชดิอาจทำาใหค้ณุภาพของลูกหน้ีด้อย
คุณภาพลงจนบริษัทต้องรับภาระหน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจำานวนท่ีมีนัยสำาคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อ สภาพคล่องทางการเงินและ 
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ มีการกำาหนดหน่วยงานที่ทำาหน้าที่พิจารณาสินเชื่อซึ่งเป็น
อิสระจากฝ่ายขาย เพื่อให้การพจิารณาสินเชือ่เป็นไปโดยมกีารถว่งดุล ทัง้น้ี ในการพจิารณาให้สินเชือ่จะพจิารณาจากการวิเคราะห์ฐานะการเงนิ
จากงบการเงิน และข้อมูลประกอบอื่นๆ ของลูกค้าแต่ละรายก่อนการขาย บริษัทฯ ยังมีการจัดทำาตารางอายุลูกหนี้จะช่วยให้การบริหารจัดการ
ลูกหนี้ง่ายขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหนี้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและช่วยให้การบริหารลูกหนี้การค้ามี
ประสิทธิภาพไม่มหีน้ีเสียเกิดข้ึนได้ภายหลัง ซ่ึงฝ่ายบัญชีติดตามทวงถามไปยังลูกหน้ีอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง มีการกำาหนดให้ฝ่ายกฎหมายออก
จดหมายติดตามทวงถามลูกค้าที่ค้างชำาระเกินตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สำาหรับลูกค้าที่มียอดค้างชำาระ บริษัทฯไม่ขายเปิดขาย
ให้กับลูกค้าที่ยังไม่ได้จ่ายชำาระ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดหนี้สูญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเข้มงวดในการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญ
จากลูกหนี้การค้าเพื่อให้งบการเงินแสดงลูกหนี้ตามมูลค่าสุทธิที่บริษัทจะได้รับ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและการวิเคราะห์
อายุลูกหนี้
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• ความเสี่ยงจากการผันผวนของเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากโรคระบาดและพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป

เ น่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ซึ่ งรวมถึงประ เทศไทยด้วย 
นอกจากการระบาดของโรคโควิด-19 จะเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วยังเป็นอันตรายต่อ เศรษฐกิจ ท้ังในด้านตลาดการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม 
ปัจจัยเส่ียง ดังกล่าวถือเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีสำาคัญอย่างมากสำาหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยปัจจัยเส่ียงน้ีได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออก 
และการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะผลกระทบจากการลดลงของจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ยังส่งผลให้พฤติกรรมลูกค้าเปลี ่ยนไป ทำาให้ลูกค้าเลือกที ่จะอยู ่ในบ้านมากกว่าจะออกมาซื ้อสินค้าข้างนอก ทำาให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่
เรียกว่า “ความปกติใหม่” (NEW NORMAL) หลายอย่างซ่ึงเป็นผลมาจากมาตรการล็อกดาวน์ การเว้นระยะห่างทางสังคมซ่ึงส่งผลกระทบ 
ต่อยอดขายของบริษัทฯ ทำาให้ยอดขายลดลง เน่ืองจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปิดบริการหรือมีการเปิดบริการในช่วงเวลาไม่ปกติ จึงทำาให้
ร้านค้ายังไม่สามารถจำาหน่ายสินค้าได้ตามปกติ ประกอบกับนักท่องเที่ยวจีนท่ีลดลงและสภาวะเศรษฐกิจ  บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์และแผน 
การทางการตลาด โดยเน้นรักษาลูกค้าเก่า สร้างฐานลูกค้าใหม่ บริษัทฯ จึงจำาเป็นที่จะต้องปรับตัวและเพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน์มากขึ้น 
นอกเหนือจากช่องทางค้าปลีกแบบสมัยใหม่ (MODERN TRADE) และร้านค้าแบบดั้งเดิม (TRADITIONAL TRADE) รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ี
เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคแบบ NEW NORMAL เน้นการทำาโปรโมช่ันส่ง เสริมการขาย และโฆษณาผ่านออนไลน์มากขึ้น นอกจากน้ีบริษัทฯ 
ไดเ้พิม่ชอ่งทางการขายเพือ่เติมเต็มโอกาสในการ จดัจำาหนา่ย ท้ังนี้ไดข้ยายชอ่งทางการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางขายตรง (Direct 
sales) และ การจำาหน่ายผ่านรายการทีวี (TV shopping) เพื่อสอดรับการพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมสร้างสินค้าใหม่ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าจากประเทศจีน

ท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคสัญชาติจีน เน่ืองจากผู้บริโภคสัญชาติ จีนมีมุมมองท่ีดีต่อ ผลิตภัณฑ์
ดูแลและบำารุงผิวของบริษัทฯ ทั้งในด้านคุณภาพที่เชื่อถือได้และราคาที่สมเหตุสมผล โดยบริษัทฯจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าสัญชาติจีน
ท้ังทางตรงและทางอ้อม ด้วยการส่งออกไปยังประเทศจีนและฮ่องกงผ่านตัวแทนจัดจำาหน่ายและการจำาหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่
เดินทางมาประเทศไทยผ่านช่อง ทางการขายต่างๆของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าสัญชาติจีน ทั้งนี้จาก
สถานการณ์ภายนอกเช่นการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทย
น้อยลง และเป็นหนึง่ในสาเหตุหลกัท่ีทำาให้รายไดก้ารจำาหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใต้เครือ่งหมายการคา้ของ บรษัิทฯประจำาปี 2563 ปรบัตัวลดลงบางสว่น 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พยายามลดการพึ่งพิงลูกค้าสัญชาติจีน อีกทั้งยัง เน้นการสร้างฐานลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่
ให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าคนไทย ท้ังการใช้นวัตกรรมท่ีได้รับความนิยม (Trend) ในต่างประเทศ และนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคในประเทศไทย นอกจากนี้  ได้ขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายในประเทศอื่นที่มีศักยภาพ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯได้ลงทุนจัดตั้งบริษัท
ย่อยที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ยังมีแผนเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างฐานลูกค้าในประเทศให้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น
และการขยายช่องทางการขายในประเทศ โดยเฉพาะช่องทางการค้าแบบดั้ง เดิม (TRADITIONAL TRADE) และการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เช่นผลิตภัณฑ์รักษาสิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OXE’CURE ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการลงทุนในบริษัท คิวรอน จำากัด ท่ีมีการจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่มีฐานลูกค้าเกือบทั้งหมดเป็นสัญชาติไทย 
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• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าหรือตัวแทนจำาหน่ายรายใหญ่

ในป ี2561, 2562 และ 2563 บรษัิทฯ มีรายได้จากการขายรวมก่อนหักส่วนลดทางการคา้จากลูกคา้หรือตวัแทนจำา หน่ายรายใหญ่ 5 รายแรกซึง่มี
ท้ังบรษัิทจดัจำาหน่ายสินคา้และรา้นคา้สมัยใหม ่คดิเป็นมูลคา่เท่ากับ 783 ล้านบาท 472 ล้านบาท และ 337.43 ล้านบาท หรือคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 
61, 61 และ 31.28 ของยอดขายทั้งหมดก่อนหักส่วนลดทางการค้าของบริษัทฯ ตามลำาดับ  และในปี 2563 บริษัทฯ มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 2 
ราย ซึง่เป็นตัวแทนจำาหน่ายในประเทศจนี คอื RIYA HOME และตัวแทนจำาหน่ายในประเทศท่ีเนน้การจำาหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กับกลุ่มลูกคา้ สญัชาตจินี 
คือ บจก.เดอะโฟร์ทีน ทั้งนี้ตัวแทนจำาหน่าย 2 รายดังกล่าวมีผลประกอบการลดลงสืบเนื่อง มาจากหลากหลายปัจจัย เช่น การแข่งขันท่ีมาก 
ขึ้นและการเปล่ียนแปลงนโยบายจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน และ ประกอบกับตัวแทนจำาหน่ายรายใหญ่ 5 รายแรกมีการเปล่ียนแปลงโดยมี
ยอดขายลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ บริษัทเห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องเร่งจัดการโดยในปี 2021 บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนจัดจำาหน่ายผ่านบริษัท 
DKSH เนื่องจากได้ทดลองการร่วมงานกันกับบริษัทในเครือภายใต้ Brand OXE’CURE แล้วพบว่ายอดขายและฐานลูกค้าคนไทยเติบโต ได้ดี 
เพราะความเชี่ยวชาญการจัดจำาหน่าย และมีอำานาจการต่อรองที่ดี ผนวกกับมีระบบการจัดการเรื่องรายงานต่างๆที่ทันท่วงทีการจัดการบริษัท
จึงขยายผลการสร้างความเติบโตน้ี โดยแต่งต้ัง DKSH เป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายให้กับทุกบริษัทย่อยในเครือ ท้ังน้ีถือเป็นการขยายผลแนวทางการเติบโต 
ในฐานลูกค้าคนไทยผ่านตัวแทนจัดจำาหน่ายที่มีประสิทธิภาพ  บริษัทแล้วพบว่าบริษัท ตัวแทนจำาหน่ายรายใหญ่ 5 รายแรกเป็นตัวแทนจำาหน่ายที่ 
มีสัดส่วนร้อยละ 10 ขึ้นไป ของยอดขายทั้งหมดก่อนหักส่วนลดทางการค้าของบริษัทฯ ตามข้อมูลที่กล่าวข้างต้น  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความเสี่ยงในการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการขยายแผนงานการจัดจำาหน่ายสินค้ากับตัวแทนรายอื่นเพิ่มเติมขึ้นท้ัง
ในประต่างประเทศ อีกทั้งยังมีแผนการขยายช่องทางการขายใหม่ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ที่มีแผนร่วมมือกับคู่ค้าที่สำาคัญ อาทิเช่น LAZADA 
และ SHOPEE  เป็นต้น 

• ความเสี่ยงจากการใช้สารสกัดจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบหลักและการพึ่งพิงผู้ผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดภายใต้เครื่องหมายการค้า “NAMU LIFE SNAILWHITE” ของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้เครื่องหมายการค้า “NAMU LIFE SNAILWHITE” ของบริษัทฯ ทุกประเภทมีสารสกัดจากเมือกหอยทากเป็นส่วน
ประกอบที่สำาคัญ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะช่วยส่งเสริมการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
ได้ใช้ส่วนประกอบนี้ในการสื่อสารและทำาการตลาด ทั้งนี้ เนื่องจากสาร สกัดจากเมือกหอยทากเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่งปริมาณที่มีใน
ธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในทางลบกับเมือกหอยทาก การขาดแคลนหรือความยากลำาบากในการจัดหา
สารสกดัจากเมอืกหอยทาก รวมถงึหากความนิยมของผูบ้รโิภคเปล่ียนแปลงไป อาจจะส่งผลกระทบตอ่ผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯ อย่างไรก็ด ี
ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนหรือเกิดความยากลำาบากในการจัดหาสารสกัดจากเมือกหอยทากโดย บริษัทฯ ได้มีการติด
ต่อและส่ังซ้ือสารสกัดจากเมือกหอยทากจากผู้จัดจำาหน่ายท่ีมีคุณภาพ และน่าเช่ือถือหลายราย ซ่ึงพร้อมท่ีจะจัดจำาหน่ายสารสกัดจากเมือกหอย
ทากให้กับบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้จัดจำาหน่ายบางรายมีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ ์
บริษัทฯจงึคดัเลือกบรรจภุณัฑท่ี์มีคณุสมบติัเหมาะสม โดยไดพ้จิารณาคดัสรรผูจ้ดัจำาหน่ายจากคณุภาพ ความน่าเชือ่ถอื แหล่งท่ีมาท่ีไดม้าตรฐาน 
นวตักรรมท่ี เหมาะสมกับผลิตภณัฑข์องบรษัิทฯ และความต้องการของผู้บรโิภค โดยบรษิทัฯไดจ้ดัหาขวดบรรจภุณัฑบ์างสว่นจากผู้ผลิตในประเทศ
เกาหลีรายหนึ่ง เนื่องจากผู้ผลิตดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านนวัตกรรมการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ เป็นเจ้าของ 
สิทธิบัตรของขวดบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องการใช้ โดยขวดบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตรายดังกล่าว มีคุณภาพและลักษณะที่แตกต่างจากผู้ผลิต
รายอื่นโดยในปี 2561, 2562 และ2563 บริษัทฯ ซื้อบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “NAMULIFE” กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
“SNAILWHITE” จากผู ้ผลิตดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.0, 4.9 และ 11.8 ของยอดซื ้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของ บริษัทฯ 
ตามลำาดับจะเห็นว่าสัดส่วนการพ่ึงพิงผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายดังกล่าวมีแนวโน้มน้อยลงเป็นผลจากการออกผลิตภัณฑ์ที่หลายหลายของบริษัทฯ 
ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม นอกจากน้ี ปัจจุบันบริษัทฯได้มีการกระจายความเส่ียงผ่านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ีมีวัตถุดิบหลักเป็นสารสกัด 
จากธรรมชาติประเภทอื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยที่บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างมีสาระสำาคัญ อาทิเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์
รักษาสิวและผิวแพ้ง่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “OXE’CURE” ของบริษัท ดรีม เดอร์มาโทโลจี จำากัด บริษัทย่อยของบริษัทฯท่ีถือหุ้นสัดส่วน
ร้อยละ 95 และ กลุ่มตกแต่งทรงผมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “LESASHA” และผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “SPARKLE” 
ของบริษัท คิวรอน จำากัด บริษัทย่อยของบริษัทฯที่ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 76 เป็นต้น (ศึกษาเพิ่มเติม: โครงสร้างการดำาเนินงานของธุรกิจ) 
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ท้ังน้ีเป้าหมายของบริษัทฯ   ในอนาคต มุ่งเน้นการเพ่ิมกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้หลายหลายมากข้ึน เพ่ือให้ครอบคลุมการใช้งานของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย 
ซึ่งจะเป็นผลทำาให้บริษัทฯลดการพึ่งพิงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่ใช้สารสกัดจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบ

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์บำารุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

เนื ่องด้วยธุรกิจของบริษัทฯคือผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์บำารุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ดังนั้นความสามารถของ
โรงงานผลิตของบริษัทฯจึงเป็นเร่ืองท่ีบริษัทฯให้ความสำาคัญ ซ่ึงอาจมีความเส่ียงจากการผลิตผลิตภัณฑ์บำารุงผิวท่ีไม่ได้คุณภาพตามข้อกำาหนด
ต่างๆ ของหนว่ยงานกำากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง และอาจส่งผลให้การผลิตของโรงงานหยุดชะงักจากการหยุดทำางานของเครื่องจักรนอกเหนือจากที่
กำาหนดไวต้ามแผนงาน ปัญหาการนัดหยดุงานของพนักงาน รวมท้ังภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย เหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทาง
ลบต่อการดำาเนินธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเส่ียงเก่ียว
กับการดำาเนินการผลิตผลิตภัณฑ์บำารุงผิวของโรงงาน บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำาคัญกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อควบคุมและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์บำารุงผิวของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การดำาเนินการให้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
สำาหรบัทกุสนิคา้ทีอ่อกสูต่ลาด และการให้สถาบนัวจิยัท่ีมีความน่าเชือ่ถอืรบัรองประสิทธภิาพและคณุสมบัตขิองผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ รวมท้ังบรษัิทฯ 
ได้กำาหนดกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและประกันคุณภาพ และได้ถือปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจได้
ว่าผลิตภัณฑ์บำารุงผิวที่ บริษัทฯ ผลิตมีคุณภาพตามข้อกำาหนดต่างๆ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้มีการดูแลซ่อมบำารุงเครื่องจักรของบริษัทฯ 
ตามกำาหนดอยา่งสม่ำาเสมอ ทำาให้ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา บรษัิทฯ สามารถผลิตผลิตภณัฑบ์ำารงุผิวไดอ้ย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี โรงงานของบรษัิทฯ 
ได้รับมาตรฐาน ASEAN GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) 
มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) 
นอกจากนี้บริษัทฯได้ลงทุนในธุรกิจนำาเข้าและจัดจำาหน่ายสินค้าผ่าน บริษัท คิวรอน จำากัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
76 ซึ่ ง เป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษัทฯ และลดความพึ่ งพิงโรงงานการผลิต (ศึกษาเพิ่ม เติม: 
โครงสร้างการดำาเนินงานของธุรกิจ)
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• ความเสีย่งจากภาวะการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมตลาดผลติภณัฑค์วามงาม จากการจำาหนา่ยผลิตภณัฑภ์าย ใต้เครือ่งหมายการคา้ของ 
บริษัทฯ

ธุรกิจความงามเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและมีสภาวะการแข่งขันที่สูง เนื่องจากมีความต้องการของตลาดสูง โดยเฉพาะ
ในปัจจุบันที่ผู้คนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพและความงามมากยิ่งขึ้น ทำาให้ผู้ประกอบการจำานวนมากต่างหันมาให้ความสนใจในการทำาธุรกิจความ
งามและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ท้ังผู้ประกอบการในประเทศไทย ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในประเทศไทยอย่างมาก 
รวมถึงผู้ประกอบการรายเล็ก จำานวนมากที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มาก การแข่งขันดังกล่าวทำาให้ผลิตภัณฑ์ความงามเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสินค้า
คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคจำานวนมาก นอกจากนี้ พฤติกรรมของผู้บริโภคอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามทัศนคติของ
ผู้บรโิภคตอ่การใชง้าน กระแสนิยมหรอืการไดร้บัขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกับคณุสมบัติของผลติภัณฑต่์างๆ ดังน้ันผูป้ระกอบการในธุรกิจความงามจงึ
ต้องสร้างความแปลกใหม่ไปพร้อมๆกับการส่ือสารกับผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกันยังต้องคงการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงและมีรา
คา ที่สมเหตุสมผลเพื่อ 
สม่ำาเสมอ การแขง่ขนัท่ีรนุแรงน้ีอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการดำาเนินธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ อยา่งมนัียสำาคญั 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงได้กำาหนดกลยุทธ์และให้ความสำาคัญกับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน
และความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ ได้แก่ (1) การสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าให้เป็นท่ีจดจำาของผู้บริโภค 
(BRAND AWARENESS) (2) คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค (3) ความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภค 
โดยช่องทางการจัดจำาหน่ายท่ีครอบคลุมและหลากหลาย (4) การมุ่งม่ันในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีย่ิงข้ึนอย่างต่อเน่ืองรวมถึงการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพและความน่าสนใจ และ (5) ทีมบริหารและบุคลากรที่เป็นบุคคลรุ่นใหม่ มีความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
บรษัิทฯเชือ่วา่ดว้ยปัจจยัดงักล่าวจะส่งผลให้บรษัิทฯ สามารถแขง่ขนัในธรุกิจความงามได ้ท้ังน้ีนอกจากผลิตภณัฑภ์ายใต้เครือ่งหมายการคา้ของ 
บริษัทฯ ที่มีอยู่เดิม บริษัทฯได้เพิ่มความหลายหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อให้จับกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น โดยมีการออกผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นแตกต่าง
จากผลิตภัณฑ์เดิม ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์รักษาสิว “OXE’CURE” และผลิตภัณฑ์บำารุงผิวที่นำาเสนอนวัตกรรมใหม่ “SOS” ภายใต้เครื่องหมาย 
การค้าของบริษัทย่อย และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจอื่นผ่านการลงทุนในบริษัทย่อย เช่น “LESASHA” และ “SPARKLE” เพื่อเป็นการกระจาย
ความเส่ียงในกลุ่มธรุกจิของบรษิทัฯ ท้ังนีก้ารลงทนุในบรษัิทย่อยดงักล่าวบริษัทฯมสัีดส่วนการถอืหุ้นอย่างมีนยัสำาคญัและอำานาจควบคมุทศิทาง 
การดำาเนินงานของธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกัน นอกจากนี้ บริษัทฯมีแผนงานลดความเสี่ยงจากผลกระทบภายนอกที่อาจส่งผล
กระทบต่อยอดขายผลิตภณัฑท่ี์ลดลงและเพิม่โอกาสทางการแขง่ขนัให้แขง็แรงมากขึน้โดยการหาคูค่า้ทางธรุกจิ เพือ่รว่มกันต่อยอดนวตักรรมใหม่ๆ
ให้กับผลิตภณัฑข์องบรษัิทฯ ให้สามารถแขง่ขนัได ้และมีจดุขายทีช่ดัเจนเป็นการสรา้งความแขง็แรงให้กับเครือ่งหมายการคา้ของบรษิทัฯ ให้เปน็ท่ีรูจ้กั 
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากการมีนวัตกรรมใหม่ๆมาต่อยอดซึ่งเป็นผลจากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
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• ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ในช่วงต้นปี 2563   เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ใน ประเทศจีน และเชื้อได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่ง
ผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำาคัญ รวมถึง มีการออกกฎหมายหรือ ข้อบังคับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เช่น การสั่งปิดร้านค้า 
ห้างสรรพสินค้า ห้ามเดินทางเข้า-ออกประเทศ หรือห้ามไม่ให้ออกนอกเคหะสถานภายในเวลาท่ีกำาหนด เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อไวรัส ทั้งหมดที่ได้กล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ และความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน ทำาให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
น้ันไม่สามารถใช้กลยุทธ์หรือวิธีการปฏิบัติแบบเดิมได้ ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ท้ังการบริหารสภาพคล่อง 
การจดัการความเส่ียงภายในองคก์ร เพือ่ให้เกิดความต่อเนือ่งในการดำาเนินธรุกจิ บรษัิทฯ ยังสามารถผลิตสินคา้ และจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้ทันเวลา 
และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน  บริษัทฯ มีแนวทางในการลดผลกระทบและความเสี่ยงจากสถานการณ์
ดังกล่าว และได้มีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้พนักงานสามารถทำางานจากท่ีบ้านได้ (Work From Home) มีการใช้เทคโนโลยี 
มาใช้ในการดำาเนินการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกมาตรการดูแลความสะอาดและความปลอดภัย เช่น การจัดหาเจลและสเปรย์
แอลกอฮอล์เพือ่ให้พนกั งานทำาความสะอาด และส่งเสรมิให้พนักงานสวมหน้ากากอนามยั มีการต้ังจดุคดักรองคนเขา้-ออกภายในเขตพืน้ท่ีสำานักงาน 
และโรงงาน พร้อมลงลายมือชื่อ มีมาตรการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของสายการผลิตอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญใน
การผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยถึงมือลูกค้า รวมถึง บริษัทฯ กำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบให้มีการติดตามความเคลื่อนไหว
อย่างใกล้ชิด และมีการสื่อสารเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานทราบ แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่าง
ทำางานหรืออยู่ที่บ้านอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถมีกำาลังการผลิตสินค้าเพียงพอ และจัดส่งให้ทันความต้องการ
ของลูกค้า บริษัทฯ มีการจัดหาผู้รับจ้างผลิต (OEM) หลายเจ้า มีการกำาหนตระดับสินค้าคงคลังท่ีปลอดภัย (Safety stock) 
ของสินค้าในรูปแบบของวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ทำาให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์เพียงพอ และสามารถผลิตสินค้าทันที 
เมือ่ได้รับคำาส่ังซือ้จากลูกคา้  อีกท้ัง มีการประมาณการความต้องการของสินคา้ล่วงหนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสมเพือ่รบัมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน บรษัิทฯ 
ยังมีมาตรการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอย่างเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองพนักงานขับรถขนส่ง  เพื่อความปลอดภัยในการจัดส่ง
สินค้า และบริษัทฯ ยังมีรถขนส่งของบริษัท และได้ว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอก จึงทำาให้บริษัทฯ มีรถขนส่งที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้อง
การของลูกค้า และสามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างทันเวลา 
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• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PERSONAL DATA PROTECTION ACT - PDPA)

• ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

เน่ืองจากปัจจบัุนมีการล่วงละเมิดความเปน็ส่วนตัวของขอ้มูลส่วนบคุคลมาก ซึง่สรา้งความเดือดรอ้นหรอืเสียหายใหกั้บเจา้ของขอ้มลู ประกอบกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำาให้การ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลทำาได้ง่ายและรวดเร็ว  ประเทศไทยจึงประกาศ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในเดือนพฤษภาคม 2563 ท้ังนี้บริษัทฯ จึงกำาหนดนโยบายให้มีการ
กำากับดูแลการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ 
ท่ีสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PERSONAL DATA PROTECTION ACT - PDPA) โดยให้มีผลบังคับใช้กับผู้บริหาร 
พนักงาน และบุคคลภายนอกผู้มาปฏิบัติงาน ให้กับบริ ษัทฯ และให้ ผู้บริหารทุกหน่วยงานมีหน้าท่ี รับผิดชอบในการสนับสนุน 
ผลักดันและตรวจสอบการดำาเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ภาครัฐมีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมีการระบุฐานความผิดไว้ท้ัง
ผู้ให้และผู้รับสินบน ดังนั้น บริษัทในฐานะนิติบุคคลแห่งหน่ึงจึงจำาเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว และหากบริษัทปฎิบัติไม่สอดคล้อง 
ย่อมส่งผลต่อการละเมิดกฎหมาย อันอาจนำามาสู่การเสียชื่อเสียง และเสียค่าปรับได้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตซึ่งเป็น
ปัญหาร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น กำาไร ค่าปรับ 
และชื่อเสียง การทุจริตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา แม้ในกรณีที่บริษัทฯ มีมาตรการและการควบคุมภายในที่เข้มงวดก็ตาม บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยได้ดำาเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม บริษัทฯ มีการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริตในองค์กร โดยจัดทำาคู่มือจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายและแนวทางต่อต้านการคอร์รัปชั่น และสื่อสารให้พนักงานรับทราบ
นอกจากน้ี บรษัิทฯ เห็นถงึความสำาคญัการรว่มประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (COLLECTIVE 
ACTION COALITION: CAC) และได้มีการกำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ANTI-CORRUPTION POLICY) เพื่อเป็นแนวทาง
การปฏบัิติเพือ่ป้องกันและตอ่ต้านปัญหาทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษัิทฯให้ชดัเจนย่ิงขึน้ อีกทัง้ยังมีการสรา้งวฒันธรรมองคก์รให้ทุกคนตระหนักถงึพษิ
ภยัของการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และเพิม่ความเชือ่ม่ันต่อผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียทกุฝา่ย  รวมถงึ มีการกำาหนดให้ผู้บรหิาร และพนักงานทำาการประเมินตนเอง 
(Self-assessment) เพื่อเปิดเผยข้อมูลว่าไม่มีการกระทำา หรือการดำาเนินงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้
ตรวจสอบความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกด้วย  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดให้มี
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต (WHISTLEBLOWER) 
ได้โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท  เช่น ทางโทรศัพท์ 02 917 3055 ต่อ 307 และ 669 ผ่านทาง E-mail: whistle@
dodaydream.com กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน และผ่านทางไปรษณีย์
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• ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์

• ความเสี่ยงด้านบุคคลากร

การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศทำาให้บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือภัยคุกคาม
ทางเทคโนโลยีที่ ไม่ว่าจากความผิดพลาดของระบบ ข้อผิดพลาดของมนุษย์ และการโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น หากระบบสารสนเทศขัดข้องหรือ
เกิดสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ข้อมูล สูญหายหรือรั่วไหล การไม่ทำางานและ/หรือการทำางานผิดปกติอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัทใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงของบริษัทฯได้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญถึงความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีการจัดทำานโยบายความปลอดภัยด้าน IT ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง HARDWARE 
SOFTWARE และระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้ทันสมัย เช่น การติดตั้งไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส 
การสำารองข้อมูล การอนุญาตการเข้าถึงระบบท่ีสำาคัญ และการใช้ PRIVATE LINK เพ่ือป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูล อีกท้ัง บริษัทฯ ได้พัฒนาแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan - BCP) และแผนกู้คืนระบบและข้อมูล (Disaster Recovery Plan - DRP) ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยท่ีีใช้ในปัจจุบนั นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดว้า่จา้งบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมิูไชยสอบบัญช ีจำากดั เป็นผู้สอบบัญชขีองบรษิทัฯ 
โดยมีขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุมถึงการประเมินการควบคุมภายในและ
ความปลอดภัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGC)

บริษัทฯ เชื่อว่า บุคลากร คือ ปัจจัยความสำาเร็จขององค์กร ในแผนการเติบโตทุกด้านของบริษัทฯ จำาเป็นต้องมีความพร้อม 
ด้านทรัพยากรบุคคลรองรับเสมอ การสูญเสียบุคลากรที่เป็นกำาลังสำาคัญอาจทำาให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน การทำางานลดลง ขาดความ 
ต่อเน่ืองในการดำาเนินธุรกิจ ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึตอ้งจดัเตรยีมบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถ และจำานวนท่ีเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถตอบสนองต่อ
แผนการเติบโตทางธรุกจิในอนาคต บรษัิทฯ จงึให้ความสนใจ และ มุ่งมัน่ท่ีจะแก้ไขประเด็นดงักล่าวเพือ่ให้พนักงานทำางานกับบรษัิทฯ ให้นานทีสุ่ด ดงัน้ัน 
ทำาให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องการสรรหาและการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นความเสี่ยงที่สำาคัญ โดยบริษัทฯ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงดัง
กล่าว นอกจากน้ีบรษัิทมกีารสรรหาบุคลากรทีมี่คณุภาพจากชอ่งทางต่าง ๆ  ท้ังจากภายในบรษิทัฯ เชน่ การหมุนเวยีนงาน การโอนย้ายไปปฏบิติังาน 
และการปรับเล่ือนตำาแหน่ง มีการกำาหนดตำาแหน่งงานสำาคัญ (Key Position) ของฝ่ายงานต่าง ๆ  เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับผู้สืบทอดตำาแหน่ง 
(Successor) ซ่ึงจะทำาให้ฝ่ายงานน้ันสามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง เม่ือตำาแหน่งงานสำาคัญเกิดว่างข้ึนไม่ว่าจะจากการเกษียณอายุหรือจาก
การลาออกของพนกังานในตำาแหน่งน้ัน รวมถงึ การพฒันาขดีความสามารถของบุคลากร บรษัิทฯ มกีารวางแผนความกา้วหน้าในอาชพี (Career 
Path) และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกระดับชั้น 
การให้โอกาสพนักงานที่มีความสามารถเพื่อก้าวสู่ระดับบริหารได้ ในอนาคต การดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นธรรม การฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถ
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• ความเสี่ยงจากการลอกเลียนแบบสินค้า หรือการนำาเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย ไปใช้

เนื่องจากความนิยมของผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ส่งผลให้มีสินค้าลอกเลียนแบบที่มีความคล้ายคลึงกันในด้าน
รูปลักษณ์ภายนอก รวมถึงสินค้าที่ลอกเลียนแบบแนวคิดในการนำาเสนอสินค้า ของบริษัทฯ ทำาให้ผู้บริโภคสำาคัญผิดคิดว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ 
ซ่ึงสินค้าลอกเลียนแบบท่ีไม่ได้คุณภาพอาจก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตรายจากการใช้งานต่อผู้บริโภค หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการต่อผลกระทบ 
ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ความเสี่ยงดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญได้อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้และ
ผลกระทบต่อองคก์รท้ังทางดา้นภาพลักษณข์องสินคา้และความปลอดภยัของผูบ้รโิภค บรษัิทฯ จงึไดจ้ดทะเบียนเครือ่งหมายทางการคา้และมีทีม 
งานไปสำารวจตลาด หาสินค้า ลอกเลียนแบบ เพื่อรวบรวมหลักฐานให้เพียงพอต่อการดำา เนินการทางกฎหมายกับผู้ขายและผู้ผลิตสินค้าลอก
เลียนแบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารกับผู้บริโภคถึงวิธีการตรวจสอบสินค้าลอกเลียนแบบและยังมีนวัตกรรมที่สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ฯ คือ นวัตกรรมสต๊ิกเกอร์ป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ (Anti - Counterfeit Sticker) ท่ีผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ
สินค้าของแท้ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำา รวมถึงมีวิดีโอการสาธิตและให้ความรู้ถึงวิธีแยกสินค้าลอกเลียนแบบแก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ สื่อโซเชียลมีเดีย และตัวแทนจำาหน่ายต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯยังตั้งใจพัฒนาคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ 
เพื่อสร้างความแตกต่างจากสินค้าลอกเลียนแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคม่ันใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และป้องกันความเส่ียงจากอันตรายของ
สินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน อีกท้ังบริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการส่ือสารกับผู้บริโภคให้ซื้อผลิตภัณฑ์ในช่องทางการจำาหน่ายที่น่าเช่ือถือ เช่น 
ร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายของบริษัทฯ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำาท่ีเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทฯ อาจมีความเส่ียง
จากการที่บุคคลภายนอกนำาเครื่องหมายการค้าหรือช่ือผลิตภัณฑ์ท้ังในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ ไปใช้จดทะเบียนเพื่อประโยชน์
ในทางมิชอบ และอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด ส่งผลก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
เพ่ือป้องกันความเส่ียงดังกล่าว บริษัทฯจึงให้ความสำาคัญกับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ  รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนจำาหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ มีสัญญาทางกฎหมายที่มีความรัดกุมและมีการทำางานร่วมกับที่ปรึกษา
กฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสม่ำาเสมอ
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คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำาหรับผลการดำาเนินงาน

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลการดำาเนินงาน
รายได้จากการขาย 
 สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 รายได้จากการขายของบริษัทฯ เท่ากับ 729.06 ล้านบาท และ 1,000.34 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.21 รายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.30 เป็นผลจากการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท คิวรอน จำากัด ตั้งแต่วันที่ 3 
มีนาคม 2563  ซึ่งกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท คิวรอน จำากัด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศ อย่างไรก็ตามแม้รายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะเห็นได้ว่าหากดูข้อมูลการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทมีรายได้จากการขาย
ลดลง เป็นผลจากการท่ีบริษัทฯได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลทำาให้ร้านค้าท่ีวางจำาหน่ายสินค้าของ
บริษัทไม่สามารถเปิดทำาการได้ตามปกติในช่วงไตรมาส 2 ท่ีผ่านมาและลูกค้ากลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีถือเป็นกลุ่มลูกค้าสำาคัญมีอัตราการเดินทางมา
ท่องเท่ียวประเทศไทยลดลงอย่างมีสาระสำาคัญ ส่งผลทำาให้สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์บำารุงผิวมียอดขายลดลง บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกลา่ว
และได้ดำาเนินการปรับกลยุทธ์และแผนการตลาด เพ่ือลดผลกระทบดังกล่าวและให้บริษัทสามารถดำาเนินธุรกิจให้เป็นปกติ โดยมุ่งเน้น
การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเดิมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น 
โดยเน้นช่องทางออนไลน์เป็นหลัก
 รายได้จากการขายต่างประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.57  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากประเทศฟิลิปปินส์ท่ีสามารถ 
เพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่าย และถึงแม้ประเทศจีนและฟิลิปปินส์จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
ทำาให้การจัดจำาหน่ายสินค้าในต่างประเทศไม่เป็นตามแผนงานของบริษัทโดยเฉพาะประเทศจีนที่ยังไม่สามารถหาตัวแทนจำาหน่ายที่เหมาะสมมา
ทดแทนตัวแทนจำาหน่ายรายเดมิได ้อย่างไรกต็ามสำาหรบัการจดัจำาหน่ายในต่างประเทศบรษัิทมุง่เน้นการขยายชอ่งทางการผ่านทางออนไลน์มากขึน้ 
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ตาราง 1 : รายได้จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์สำาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด 30 กันยายน และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (3M QoQ)

หมายเหตุ: /1รายได้อื่นโดยหลักได้แก่ ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการให้บริการ
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ตาราง 2 : รายได้จากการขายแบ่งตามสถานที่สำาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด 30 กันยายน และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (3M QoQ)

หมายเหตุ: /1รายได้อื่นโดยหลักได้แก่ ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการให้บริการ
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ตาราง 3 : รายได้จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  (12M YoY)

หมายเหตุ: /1รายได้อื่นโดยหลักได้แก่ ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการให้บริการ



Do Day Dream Company Profile 75

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายสำาหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 เท่ากับ 258.25  ล้านบาท และ  580.99   ล้านบาทตามลำาดับ คดิเป็นอัตราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
125.0 ในขณะท่ีอัตราสว่นต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 35.42 เปน็รอ้ยละ 58.08 โดยอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จาก 
การขายท่ีเพิม่ขึน้น้ันเปน็ผลจากรายการวตัถดิุบและบรรจภุณัฑ ์ทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากน้ีในเดอืนมีนาคม ท่ีผ่านมาบรษัิทฯ ได้ลงทนุในกิจการ กลุ่มบรษัิท 
ควิรอน จำากดั เป็นผลทำาให้สัดสว่นของต้นทุนขายเปล่ียนไปจากเดมิ อีกท้ังบริษทัมีส่วนสูญเสียจากการใชเ้ครือ่งจกัรไม่เต็มกำาลังการผลิตอีกดว้ย

กำาไรขั้นต้น
กำาไรขั้นต้นสำาหรับสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้นเท่ากับ 470.81 ล้านบาท และ  419.35 ล้านบาท 
ตามลำาดับ คิดเป็นอัตรากำาไรข้ันต้นเท่ากับร้อยละ 64.58  และร้อยละ 41.91 ตามลำาดับ โดยอัตรากำาไรข้ันต้นลดลงเม่ือเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เป็นผลจากรายได้ท่ีชะลอตัวลดลง และการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ีขาย หลังจากการเข้าซ้ือกิจการของ บริษัท คิวรอน จำากัด 
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 

ตาราง 4  : รายได้จากการขายแบ่งตามสถานที่สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (12M YoY)

หมายเหตุ: /1รายได้อื่นโดยหลักได้แก่ ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการให้บริการ
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ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายสำาหรับสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563  เท่ากับ 431.91 ล้านบาท และ 490.65 ล้านบาทตามลำาดับ 
คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ปรับลดค่าใช้จ่ายการโฆษณาและค่าส่ง
เสริมการขายลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพื่อให้เหมาะสมตามการชะลอตัวของรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำาให้ร้านค้าที่จำาหน่ายสินค้าของบริษัทไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ที่ผ่านมา  
แต่ยังมีค่าใช้จ่ายการขายคงที่ของบริษัทบางส่วนที่ไม่สามารถปรับลดได้ทันที อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานขาย โดยค่าใช้จ่ายพนักงานขายเพิ่มขึ้น
เป็นผลจากการจำานวนพนักงานขายของบริษัท คิวรอน จำากัด ท่ีเพ่ิงควบรวมกิจการเม่ือเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา  ท้ังน้ีเม่ือเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ในการขายต่อรายได้จากการขาย จะเห็นว่ามีอัตราส่วนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากร้อยละ 59.24 เป็น ร้อยละ 49.05  เป็นผลจากการ
ที่บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและมีการปรับแผนการดำาเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำาหรับสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563  เท่ากับ 166.65 ล้านบาทและ 265.58   ล้านบาท ตามลำาดับ 
หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 59.4  ขาย ลดลงจากร้อยละ 20.92  เป็นร้อยละ 16.70 ซ่ึงโดยหลักมาจากค่าบริการอ่ืนๆ จากการท่ีบริษัทลงทุน
ในกิจการกลุ่มบริษัท คิวรอน จำากัด ทำาให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายค่าท่ีปรึกษาท่ีเกิดข้ึนในไตรมาส1/2563 มูลค่า 9.7 ล้านบาท รวมไปถึงค่าใช้จ่ายบริหาร
ของบริษัท คิวรอน จำากัด ที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ
บริษัทฯ มีกำาไร(ขาดทุน)สุทธิสำาหรับสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563  เท่ากับ (53.22) ล้านบาท และ 179.54 ล้านบาทตามลำาดับ 
คิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 437 และอัตรากำาไรสุทธิของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ (6.68)  เป็นร้อยละ 11.29 อัตรากำาไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน
มีสาเหตุหลักมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2563 มูลค่า 446.21 ล้านบาท สุทธิกับค่าเผื่อ
สินค้าเส่ือมสภาพเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 5,333.51 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.60 โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
โดยหลักประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน โดยสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึนโดยหลักเกิดจากรายการ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเข้าซ้ือกิจการกลุ่มบริษัท คิวรอน จำากัด เม่ือวันท่ี3 มีนาคม 2563 

หน้ีสินรวม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากับ 441.02  ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 127.19 หน้ีสินรวมท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเกิด 
จาก สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ จากการที่บริษัทมีสิทธิในการตัดสินใจเข้าซื้อกิจการกลุ่มบริษัท คิวรอน จำากัด ภายหลังจากการทำาสัญญาเข้าซื้อ
กิจการ และหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 4,892.49 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2.72  มีสาเหตุ
หลักมาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทระหว่างปี 
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อัตราส่วนทางการเงินสำาคัญ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ชื่อบริษัท :
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :
ประเภทธุรกิจ :
คะแนนการกำากับดูแลกิจการ :

ที่ตั้งบริษัทฯ :

เว็บไซต์ :
เลขทะเบียนบริษัท :
ทุนจดทะเบียน :

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว :
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ :

สำานักกรรมการบริษัท :

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน)
DDD
ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบำารุงผิว

สำานักงานใหญ่
เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พัฒนา 
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02 917 3055
โทรสาร: 02 917 3054
โรงงาน
เลขที่ 53 หมู่ 9 ถนนโรจนะ ตำาบลธนู 
อำาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์: 035 246 885
โทรสาร: 035 246 886
http://www.dodaydream.com
0107560000109
318,000,000 บาท
(หุ้นสามัญจำานวน 318,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
317,887,700 บาท
โทรศัพท์: 02 917 1219
E-mail : ir@dodaydream.com
โทรศัพท์: 02 917 1219
E-mail : comsec@dodaydream.com

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02 009 9000
โทรสาร: 02 009 9991
TSD Call Center: 02 009 9999
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
เลขที่ 195 ชั้น 48 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร 
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02 677 2000
โทรสาร: 02 677 2222

อนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.dodaydream.com
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ข้อมูลทั่วไปบริษัทย่อย

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น ทุนจดทะเบียน/
ทุนชำาระแล้ว

บริษัทย่อยในประเทศ

1. บริษัท นามุ ไลฟ์ พลัส จำากัด (NML)
ท่ีต้ัง : เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พัฒนา 
เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02 917 1888 
โทรสาร: 02 917 3054
http://www.namulife.com

2. บริษัท  ดู อินฟินิท ดรีม จำากัด  (DID)
ทีต้ั่ง : เลขที ่32 ถนนเคหะรม่เกลา้ แขวงราษฎรพ์ฒันา  
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02 917 3055
โทรสาร: 02 917 3054

3. บริษัท ดรีม เดอร์มาโทโลจี จำากัด (DDM) 
ทีต้ั่ง : เลขที ่32 ถนนเคหะรม่เกลา้ แขวงราษฎรพ์ฒันา  
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02 917 3178
https://oxecurethailand.com

4.บริษัท สกิน เมค สไมส์ จำากัด (SMS)
ทีต้ั่ง : เลขที ่32 ถนนเคหะรม่เกลา้ แขวงราษฎรพ์ฒันา  
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02 917 3179
https://sos-storiesofskin.com

5. บริษัท เจเอ็มเอส โกลบอล โซลูชัน จำากัด (JMS) 
ที่ตัง้ : 87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร ์ออล ซีซั่นส ์เพลส 
ชั้น 9 ห้อง 906 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

ประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
บำารุงผิวของบริษัทฯ

ประกอบธุรกิจสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
 (“IHQ” Headquarter”) 

ที่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
ของบริษัทฯ

ประกอบธุรกิจจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำาอาง

ประกอบธรุกิจจดัจำาหนา่ยผลติภณัฑ์บำารงุผวิสำา
หรับลูกค้า Millennials

ประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์บำารุงผิว

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 95

ร้อยละ 70

ร้อยละ 40
ถือหุ้นโดย บริษัท สกิน 

เมค สไมส์ จำากัด

5,000,000 บาท
(หุ้นสามัญจำานวน 500,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

100,000,000 บาท
(หุ้นสามัญจำานวน 1,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท)

50,000,000 บาท
(หุ้นสามัญจำานวน 5,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 

บาท)

5,000,000 บาท
(หุ้นสามัญจำานวน 500,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

200,000,000 บาท
(หุ้นสามัญจำานวน 2,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 

บาท)
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7. บริษัท ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง จำากัด (DDDH)
ทีต้ั่ง : 1 Raffles Place #28-02, One Raffles Place, 
Singapore (048616)

8. บริษัท ดูเดย์ดรีม ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น 

(DDDPH)
ที่ตั้ง : 2nd Floor, F’7 Rallos Building, #49 Scout 
Rallos St, Brgy Laging Handa, Quezon City, 
1103 Philippines
https://snailwhiteph.com/

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ  H o l d i n g  C o m p a n y 
เพื่อลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ

จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์

ประกอบธุรกิจจดัจำาหนา่ยผลติภัณฑ์ของบริษทัฯ 
ให้แก่ลูกค้าประเทศฟิลิปปินส์

จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์

ร้อยละ 100
ถือหุ้นโดย บริษัท ดู 
อินฟินิท ดรีม จำากัด  

ร้อยละ 51
ถือหุ้นโดย บริษัท ดู เดย์ 

ดรีม โฮลดิ้ง จำากัด

2,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
หุ้นสามัญ จำานวน 2,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
ดอลล่าร์สหรัฐ

66,000,000 เปโซฟิลิปปินส์
หุ้นสามัญ จำานวน 66,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
เปโซฟิลิปปินส์

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น ทุนจดทะเบียน/
ทุนชำาระแล้ว

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

6. บริษัท ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง จำากัด  (DDDT)
ทีต้ั่ง : 1 Raffles Place #28-02, One Raffles Place, 
Singapore (048616)

ประกอบธุรกิจจำาหน่ายสินค้าของบริ ษัทฯ 
ให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ
จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์

ร้อยละ 100
 ถือหุ้นโดย บริษัท ดู 
อินฟินิท ดรีม จำากัด  

300,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
หุ้นสามัญ จำานวน 300,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

ดอลล่าร์สหรัฐ
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยครอบคลุมหลักการสำาคัญตามหลักการกำากับดูแลกิจการ 
(CORPORATE GOVERNANCE) ใน 5 หมวด ดังนี้

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซ่ึงอาจไม่จำากัดเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมายกำาหนดไว้ ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ 
ของผู้ถือหุ้น และสง่เสรมิให้ผูถ้อืหุ้นได้ใชสิ้ทธขิองตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุ้น ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรอืโอนหุ้น การมีส่วนแบง่กำาไรของบรษัิทฯ 
การไดร้บัขา่วสารขอ้มูลของบรษัิทฯ อยา่งเพยีงพอ การเขา้รว่มประชมุเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นในการแต่งต้ังหรอืถอดถอนกรรมการ 
แตง่ต้ังผู้สอบบญัช ีการอนุมัติการเขา้ทำาธุรกรรมท่ีสำาคญั ซึง่ส่งผลต่อทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และเร่ืองทีมี่ผลกระทบต่อบรษิทัฯ เชน่ 
การจดัสรรเงนิปนัผล การกำาหนดหรอืการแก้ไขขอ้บังคบัและหนังสือบรคิณห์สนธขิองบรษัิทฯ การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนมัุติรายการพเิศษ 
เป็นต้น 
 นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำานวยความสะดวก 
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บรษัิทฯ ไดจ้ดัให้มกีารประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น ประจำาป ีตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยปฏบิติัตามแนว 
ทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีโดย
กำาหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บ
ไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บรษัิทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชญิประชมุให้แก่ผูถ้อืหุ้นไม่น้อยกวา่ 14 วนั พรอ้มท้ังเอกสารประกอบการประชมุ อันมีขอ้มูลประกอบด้วยวนั เวลา 
สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคำาช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
ในเอกสารแนบวาระการประชุม และจะไม่กระทำาการใดๆ ที่จะเป็นการจำากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำาใดๆ ที่เป็นการ
จำากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มี

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบพร้อมกับการนำาส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บ
ไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนสียงได้ และควรเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
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2) การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

3) การจัดทำารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การ
ดำาเนินการประชุมสามารถกระทำาได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำา
บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
ในการประชมุผู้ถอืหุ้นให้มีการลงมตเิป็นแต่ละวาระ ในกรณท่ีีวาระน้ันมีหลายรายการ ให้มีการลงมติเปน็แต่ละรายการ เชน่ วาระการแต่งต้ัง 
กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ท่ีประชุม
ทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำาคัญ เช่น การทำารายการเกี่ยวโยง การทำารายการได้มาหรือ
จำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
ประธานในท่ีประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและต้ังคำาถามต่อท่ีประชุมในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนดำาเนินการประชุม 
รวมท้ังการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นต้ังประเด็นหรือข้อซักถาม นอกจากน้ี ควรบันทึกคำาถาม-คำาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่า
มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
บริษัทฯ จะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำาการถัดไป
บริษัทฯ จัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน รวมท้ังผู้ถือหุ้นต่างชาติ 
ให้ได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปน้ี

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ไ ด้ดำา เ นินการจัดส่งหนังสือเ ชิญประชุมผู้ ถือ หุ้น โดยมีระ เ บียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดทำา
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นฉบับภาษาไทย
บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ รวมท้ังสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตาม 
แต่ละประเภทของหุ้น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา
เลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าต้ังแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการกำาหนดและระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระการประชุมและเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ เพ่ือเป็นการพิจารณาและกล่ันกรองวาระท่ีเก่ียวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
อย่างแท้จริง รวมท้ังคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการ และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็น
การล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพาะวาระสำาคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
บริษัทฯ กำาหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจำานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากับหน่ึงเสียง นอกจากน้ีบริษัทฯ 
ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมภายหลังจากได้เร่ิมประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำาหรับวาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมต้ังแต่วาระท่ีได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป รวมท้ัง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิใน
การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายคน

บริษัทฯ มีนโยบายจำากัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารต้ังแต่ระดับกลางถึงระดับสูงท่ีเก่ียวข้องภายในส่วนงานท่ีเก่ียวข้องของ
บริษัทฯ เท่าน้ัน สำาหรับงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน และสมุห์บัญชี สำาหรับ
ข้อมูลท่ีเป็นความลับอ่ืนจะใช้เพ่ือการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการข้ึนไปเท่าน้ัน โดยบริษัทฯมีบทลงโทษกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องหาก
นำาข้อมูลไปใช้เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว
บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายการใช้ข้อมูลภายในข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ทราบข้อมูลภายในเก่ียวกับผล 
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ีทราบข้อมูลจนกระท่ังข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อย 
แล้ว และห้ามนำาข้อมูลภายในท่ีไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพ่ือเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซ้ือขายหลักทรัพย์ในช่วง 30 
วัน ก่อนท่ีงบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจะสามารถดำาเนินการซ้ือขายได้ภายหลังจากท่ีเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแล้วอย่าง
น้อย 24 ช่ัวโมง อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทจะทำาหน้าท่ีแจ้งระยะเวลาการห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานท่ีเก่ียวข้องพร้อมกำาหนดการประชุมรายปี และมีการแจ้งเตือนก่อนถึงวันกำาหนดห้ามซ้ือขายในแต่ละไตรมาส เพ่ือให้ม่ันใจว่ากรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบเก่ียวกับระยะเวลาการห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว
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4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

5) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำาเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียน้ีต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป
กำาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระน้ัน และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการและ
ดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำาคัญในลักษณะที่อาจทำาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 
กรรมการควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมการพิจารณาในวาระน้ันๆ เพ่ือให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่าง
ยุติธรรม เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการตัดสินใจในการเข้าทำาธุรกรรมหรือการ
ดำาเนินงานต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายในบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเล่ียงการกระทำาท่ีอาจก่อ 
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำาหนดให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการท่ีพิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์
หรือการมีส่วนได้เสียของตนต่อรายการดังกล่าว
การทำารายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดท่ีเก่ียวโยงกันอันอาจนำามาซ่ึงผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งกันได้น้ัน จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับลักษณะและขนาดของราย 
การตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน หากกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ คนใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้า
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
เพื่อไม่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีอีกด้วย

นอกจากน้ี หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ระหว่างดำารงตำาแหน่งในบริษัทฯ จะต้องรายงาน
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำาการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย
คู่สมรส หรือผู้ท่ีอยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดส่งสำาเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัท 
ในวันเดียวกัน ในการน้ี เลขานุการบริษัทจะทำาสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเพ่ือรับทราบเป็นประจำาทุก 6 
เดือน รวมท้ังให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำาปีกำาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำานาจดำาเนินการ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อบังคับ
พนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำาหนดโทษชัดเจน กรณีท่ีผู้บริหารหรือพนักงานนำาข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการดูแลและคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซ่ึงผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎ
หมายท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ จะไม่กระทำาการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมีโดยได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่ง
เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีมีในการสร้างเสริมผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปด้วยดี 
อีกท้ัง มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญท่ีเก่ียวข้องแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ันได้รับทราบอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลา โดยกำาหนดนโยบายและแนวปฏิิบัติ 
ดังต่อไปน้ี

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีมีคุณค่าย่ิง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะให้การปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งต้ัง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ 
จึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติ ดังน้ี

บริษัทฯ คำานึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม อีกท้ัง ตระหนักถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ จึงได้มีการกำาหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังน้ี

1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความรู้
ทางวิชาชีพของพนักงาน
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของพนักงานแต่ละ
คน มีการจัดต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพพนักงาน และให้ความสำาคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน 
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงอาชีวอนามัย เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของพนักงานเป็นสำาคัญ
ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอเพื่อ
พัฒนาความสามารถของพนักงานให้พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กร
การแต่งต้ัง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระทำาด้วยความสุจริตใจ และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ความสามารถ 
และความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคน
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะไม่นำาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ท่ีไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่จะเป็นไปตาม
ข้อบังคับทางกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากพนักงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำาเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ 
และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุ้น รายใหญ ่ผูถ้อืหุ้น รายยอ่ย และนักลงทนุสถาบนั โดยมุง่มัน่เพือ่ทีจ่ะสรา้งผลการดำาเนนิงานท่ีด ีการเจรญิเติบโต 
ที่มั่นคง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
นำาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ โดยสม่ำาเสมอ และครบถ้วนตามความ 
เป็นจริง รวมทั้ง แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลเพียงพอ
ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำาเนินการใดๆ
ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

2.1

2.2

2.3



Do Day Dream Company Profile88

เพ่ือเปน็การรกัษาฐานลูกคา้และเพิม่จำานวนลูกคา้ให้มากยิง่ขึน้ในอนาคต บรษัิทฯ จงึเอาใจใส่และให้ความสำาคญักับลูกคา้ โดยไดก้ำาหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซ่ือสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ พ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาต้ัง
อยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งโดยวิธีการท่ีผิดกฎหมาย ประพฤติปฏิบัติ
ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี รวมถึงหลีกเล่ียงวิธีการท่ีไม่สุจริต เพ่ือทำาลายคู่แข่งทางการค้า และไม่กระทำาโดยเจตนาเพ่ือทำาลายช่ือเสียงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเส่ือมเสีย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนโดยรอบบริษัทฯ และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และ
ปฏบัิติตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น โดยบรษัิทฯ จะมุ่งมัน่ในการพฒันาสง่เสรมิและยกระดับคณุภาพชวีติของสังคมและชมุ
ชนอันเป็นท่ีท่ีบรษัิทฯ ต้ังอยู่ให้มีคณุภาพชวีติดขีึน้อย่างยัง่ยนืพรอ้มๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ ให้ความสำาคญัและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
ใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ี

5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้า

6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม และ/หรือ ชุมชน

จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเร่ืองกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความสำาคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
การบริการลูกค้า และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการบริการลูกค้าอยู่เสมอ
จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีได้ให้ ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อ 
ความต้องการของลูกค้า สม่ำาเสมอต่อการให้บริการ และน้อมรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน เพื่อนำามาพัฒนาปรับปรุงสินค้าและ
บริการของบริษัทฯ ให้ดีย่ิงข้ึน
จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัทฯ และไม่นำาไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ

มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีการท่ีโปร่งใส โดยการสรรหาคู่ค้าจำานวนมากกว่า 1 รายเพ่ือทำาการเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ
ดำาเนินการ ให้ข้อมูลต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของ
บริษัทฯ ด้วยรูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้า และสัญญาท่ีทำาร่วมกันอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า 
และ/หรือ เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา และเป็นการรักษาความสัมพันธ์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ระยะยาวกับท้ังสองฝ่าย
ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ี
กรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ีและร่วม
กันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนคู่ค้าที่มีความสำาคัญยิ่ง ดังนั้น จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายตาม
สัญญาท่ีมีอยู่กับเจ้าหน้ี ตลอดจนการชำาระเงินตรงตามระยะเวลาท่ีกำาหนด และไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำาให้เจ้าหน้ีเกิดความ 
เสียหายได้ และหากมีเหตุอันจะทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน
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บริษัทฯ มีนโยบายท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อม
ในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำานึงถึงผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อช่วยส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดล้อมของพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความย่ังยืนไปพร้อมๆ 
กับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ติดต่อจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำาคำาถาม ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ ประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการกระทำาที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งมาที่
เลขานุการบริษัทตามช่องทาง ดังนี้

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”
เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Email มาท่ี whistle@dodaydream.com / comsec@dodaydream.com
โทรศัพท์ 0 2917 3055 # 315 โทรสาร 0 2917 3054

7) นโยบายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม

8) การส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซ่ึงล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 
นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรม เพ่ือพบปะผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และให้ข้อมูลบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังน้ี

ท้ังน้ี ในปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์ท่ีบริษัทฯ ถูกดำาเนินการโดยหน่วยงานกำากับดูแลเน่ืองจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีมีสาระสำาคัญภายใน
ระยะเวลาท่ีกำาหนด
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ มีจำานวนกรรม
การอย่างเพียงพอท่ีจะกำากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ โดยอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเคร่ืองสำาอาง และอย่างน้อย 1 คน 
มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และมีกรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการท้ังคณะและมีจำานวนอย่างน้อย 3 คน และมี
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังคณะ เพ่ือให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และกรรมการไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย

วาระการดำารงตำาแหน่ง

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

พัฒนาการท่ีสำาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบกำากับดูแลกิจการในรอบปี 2563

 กรรมการมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ให้กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ
จำานวน 1 ใน 3 หรือจำานวนใกล้เคียงกับ 1 ใน 3 มากท่ีสุด ท้ังน้ี กรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่อีก 
ได้โดยไม่จำากัดจำานวนคร้ัง
 ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้น้ันจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรม
การแทนจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีเข้ามาแทน
 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดว่ากรรมการอิสระท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน 
อาจขาดความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระท่ีแท้จริงของกรรมการอิสระผู้น้ันเป็นประจำาทุกปี

 บริษัทฯ ได้จัดทำาหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะ 
กรรมการบริษัท และกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมท้ังได้ประชาสัมพันธ์ท่ัวท้ังองค์กรให้เป็นท่ีเข้าใจผ่าน
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างข้ึนตามหลักความซ่ือสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใส หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมทางสังคมท่ีดี

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดีว่าเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้
มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ซ่ึงจะนำาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ต้ังแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 
 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญและมีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำากับดูแลกิจการอย่าง
สม่ำาเสมอ
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โครงสรา้งการกำากับดแูลกิจการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 3  ชดุ ไดแ้ก ่1)คณะกรรมการตรวจสอบ 
2)คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3)คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจำานวนกรรมการอย่างเพียงพอที่จะกำากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ 
กรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำาอางซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการดำาเนินงานหลักของบริษัท 
และกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 9 ท่าน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน 
(กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ)  โดยกรรมการ 3 ท่านของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร คือ กรรมการอิสระ คิดจำานวนกรรมการอิสระเป็น1 ใน 3 
ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจกันอย่างเพียงพอ  

 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริษัท

จากซ้าย 
ท่านที่ 1 ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ท่านที่ 2 นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์  กรรมการ และ รักษาการประธานกรรมการ
ท่านที่ 3 นายศุภวัฒน์ วนิชประภา  กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ท่านที่ 4 นายยุทธพงศ์ มา  กรรมการ 
ท่านที่ 5 ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์  กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร
ท่านที่ 6 นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ ์  กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
ท่านที่ 7 นายนิติโรจน์ มโนลม้าย  กรรมการ และ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
ท่านที่ 8 นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการ  
    ความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบด้วย

หมายเหตุ 
1) นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 16 ธันวาคม 2563
2) นายกฤช ฟอลเล็ต ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2563
3) นายนิติโรจน์ มโนลม้ายลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 16 ธันวาคม 2563
4) นายศุภวัฒน์ วนิชประภา ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
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อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษัิทมีอำานาจอนุมัติเรือ่งต่างๆ ของบรษัิทฯ ตามขอบเขตหน้าท่ีทีก่ำาหนดโดยกฎหมาย ขอ้บังคบับรษัิท กฎบัตรคณะกรรมการบรษิทั 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจกลยุทธ์องค์กร แผนการดำาเนินงาน นโยบายการบริหารความเส่ียง 
แผนงบประมาณ และแผนธุรกิจประจำาปี รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม จำานวน
และรายชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงนามของบริษัทฯ กำาหนดตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษัิทมีอำานาจอนุมัติเรือ่งต่างๆ ของบรษัิทฯ ตามขอบเขตหน้าท่ีทีก่ำาหนดโดยกฎหมาย ขอ้บังคบับรษัิท กฎบัตรคณะกรรมการบรษิทั 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจกลยุทธ์องค์กร แผนการดำาเนินงาน นโยบายการบริหารความเส่ียง 
แผนงบประมาณ และแผนธุรกิจประจำาปี รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกำาหนดไว้  อย่างไรก็ตาม จำานวน
และรายชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงนามของบริษัทฯ กำาหนดตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ นายนิติโรจน์ มโนลม้าย นายศุภวัฒน์ วนิชประภา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ หรือ
นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ หรือ นายนิติโรจน์ มโนลม้าย หรือ นายศุภวัฒน์ วนิชประภา ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายปิยวัชร ราชพลสิทธ์ิหรือ 
นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการและดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
บริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยว
กับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น
พิจารณากำาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 
เป้าหมายแนวทาง แผนการดำาเนินงาน และงบประมาณของกลุ่มบริษัทตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำา
กำากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝา่ยจดัการหรอืบคุคลใดๆ ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหท้ำาหนา้ทีด่งักลา่ว เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามวสิยัทศัน ์พนัธกจิ กลยทุธท์างธรุกจิ ทศิทางธรุกจิ 
นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำาเนินงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
ติดตามผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินงานและงบประมาณบริษัทฯ
ดำาเนินการให้กลุ่มบริษัทนำาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจ
สอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
อย่างสม่ำาเสมอ
จัดให้มีการทำางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะ
การเงินและผลการดำาเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับ
รองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก แ ล ะ เ ส น อ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อ บ บั ญ ชี  แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ค่ า ต อ บ แ ท น ที่ เ ห ม า ะ ส ม 
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำาเสนอ ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดให้
มีนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
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พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำารงตำาแหน่ง ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรม
การชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับกรรม
การชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำานวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำานิยามที่กำาหนดโดยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดำาเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน 
ตลอดจนการเข้า เป็นผู้ค้ำ าประกัน  เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวมทั้ งบริษัท ในเครือ 
โดยไม่จำากัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
พิจารณาอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กำาหนดในพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมท้ังกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไปในการเข้าทำาธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำาหนดกรอบการดำาเนิน
การให้ฝ่ายจัดการมีอำานาจดำาเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง
ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม (หากมีความจำาเป็น)
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสี่ (4) ครั้งต่อปี
จัดทำารายงานประจำาปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบในการจัดทำาและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อแสดง
ถึงฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมัติ
พิจารณาผลการประเมินผลการทำางานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามที่ได้รับการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้
ประเมินผลการทำางานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำางานของกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน
ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้
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กำากับและดูแลการบริหารจัดการและการดำา เนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทให้ เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ 
กฎหมายหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน สำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำาคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำานาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงาน
เฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำานาจ หรือการมอบอำานาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือมอบ
อำานาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำาหนด หรือคำาสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กำาหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบ
หมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำา
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ใน
ลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื ่นใดกับกลุ่มบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย 
และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ
และเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรม
การกำากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด
สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

กรรมการมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ให้กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตาม
วาระจำานวน 1 ใน 3 หรือจำานวนใกล้เคียงกับ 1 ใน 3 มากที่สุด ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำารง
ตำาแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำากัดจำานวนครั้ง
ในกรณที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั ้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดว่ากรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน 
อาจขาดความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้นเป็นประจำาทุกปี

24.

25.

•

•

•

วาระการดำารงตำาแหน่ง
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คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน และมีคุุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้ ้

นายกฤช ฟอลเล็ต และ นายวศิน ปริธัญ เป็นกรรมการตรวจสอบที่่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน โดยมี นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์  เป็นรักษาการเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ คือ 3 ปีนับจากวันท่ี ได้รับแต่งตั้ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือก
กลับเข้ามาใหม่ได้ไม่เกิน 3 วาระ

หมายเหตุ 
1) นายกฤช ฟอลเล็ต ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2563
2) นายวศิน ปริธัญ ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำารงตำาแหน่ง
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สอบทานให้กลุ ่มบริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู ้สอบบัญชีภายนอก 
และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำาปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบ
บัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำาคัญและจำาเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ 
สอบทานให้บริษัท มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยว
กับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
ไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด
ในนโยบายการควบคุม และกลไกการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว โดยคำานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และ
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก 3 ปี
พิจารณารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท
จัดทำารายงานผลการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจในการแสวง
หาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้า
ที่ความรับผิดชอบสำาเร็จลุล่วงด้วยดี

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสม
ควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาตามวรรคหนึ่งต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย 
     ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
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กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ3 ปี เม่ือครบกำาหนดออกตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง 
ต่อไปอีกได้ โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
พิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุุดย่อยตลอดจนสรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุุคคลที่
มีคุุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ/หรือเสนอขออนุุมัติต่อที่ประชุุมผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ระดับสููง ในกรณีที่มีตำาแหน่งว่างลง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทโดยมีกำาหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อน
การประชุุมผู้ถือหุ้น
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำาหน้าที่พิจารณาสรรหาบุุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กำาหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆรวมทั้้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุุคคลที่มีคุุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการดังกล่าวอีกทางหนึ่ง โดยจะเสนอรายชือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอรายชื่อต่อทีประชุุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุุมัติต่อไป(ตามแต่ละกรณี ) ทั้งนีคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำางาน 
และภาพรวมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทว่าทักษะของกรรมการทางด้านใดที่ยังขาดอยู่โดยจัดทำาเป็น BOARD SKILL MATRIX 
ซึ่งช่วยทำาให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุุรกิจของบริษัท ประกอบการพิจารณาเพื่่อกำาหนดตัวบุุคคลที่่
มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ามาเป็นกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับกลยุุทธ์ใน
การดำาเนินธุุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บุุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้้งทีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้้งที่่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การสรรหากรรมการ

1.
2.

3.
4.

5.
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พิจารณารููปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุุดย่อย ให้มีความชัดเจน เหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัหนา้ที ่ความรบัผดิชอบ ความสำาเรจ็ในการปฏบิตังิานทีเ่ชื่อ่มโยงกบัผลประกอบการและปจัจยัแวดลอ้มอืน่ที ่เกีย่วขอ้ง 
ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำาในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุุตสาหกรรมเดียว
กันหรือใกล้เคียงกับบริษัท
พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุุดย่อยเพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองและ
นำาเสนอต่อที่ประชุุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุุมัติ
รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุุผลและวัตถุุประสงค์ของนโยบาย เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี 
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญ ในการสรรหา คัด เลือก และแต่งตั้งบุุคคลที่เหมาะสมให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุุดย่อย 
โดยจัดทำาเป็น BOARD SKILL MATRIX ซึ่งช่วยทำาให้การสรรหากรรมการมีองค์ประกอบตามที่่กำาหนดและมีความสอดคล้องกับทิศทางการ
ดำาเนนิธุรุกจิของบรษิทั ทัง้กลยุทุธร์ะยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้พจิารณาความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นตา่งๆ 
ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อธุุรกิจของบริษัท โดยไม่จำากัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติหรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบ
คณะกรรมการมีความสมบููรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุุดของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำาหนดค่าตอบแทน

การประเมินความรู้ความชำานาญเฉพาะด้าน (BOARD SKILL MATRIX)

1.

2.

3.
4.
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การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปอย่างสอดคล้องกับกับผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัท
ที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการ
พิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี

การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
อีกทั้ง ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย อันจะสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้
ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

คณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำาทุกปี เพื่อนำาไปใช้ในการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน 
ของกรรมการและผู้บริหารโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมิน
ข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้มีมติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หมายเหตุ 

* ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
** กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น แต่จะมีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและสวัสดิการตาม
โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ
*** คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดสรรโบนัสประจำาปีให้กับกรรมการภายใต้เงื่อนไขตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี ให้จ่าย
ตามระยะเวลาที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการในปีนั้น
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ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยในปี 2563 บริษัทฯ
ได้จัดสรรสวัสดิการประกันสุขภาพประจำาปีให้กับคณะกรรมการในวงเงินไม่เกิน 240,000 บาท

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารจำานวน 5 คน มูลค่า 31.99 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าว
รวมถึงเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินประกันสังคม และเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ 
กำาหนด

นโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสููง
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที ่บริหารและผู ้บริหารระดับสู ูงเป็นประจำาทุ ุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท
ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที ่บริหารเป็นผู ้ประเมินผลผู ้บริหารระดับสูงและโดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานทางธุ ุรกิจ การดำาเนินงานตาม
นโยบายที่ได้รับมอบหมายประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่ ่บริหารและผู้บริหารระดับสููง มีดังนี้
1. การตั้้งเป้้าหมาย (Goal Setting) การตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่ ่บริหารและผู้บริหารระดับสููงได้ทบทวน
ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และวางแผนงานที่เป็นเป้าหมายในปีปัจจุุบันที่ ่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุุทธ์ของบริษัท โดยดัชนีชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานจะประกอบไปด้วย ดัชนีชี้วัด ผลตอบแทนทางการเงิน ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาการปฏิบัติงาน และดัชนีชี้ ้วัดคุณภาพจาก
ปัจจัยภายนอก ในการประเมินผล โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่

อนึ่ ่ง นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ข้างต้นเป็นเช่นเดียวกับปี 2562

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัทรายบุุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารรวม 3 ท่าน เป็นจำานวนทั้งสิ้ ้น 1.35 ล้านบาท โดยค่าตอบแทน
ดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรููปแบบเงินเดือน และค่าเบี้้ยประชุุม ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลตามรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ 

1) นายกฤช ฟอลเล็ต ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2563
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เป้าหมายระดับบริษัท (Company Wide goal) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นตัวชี้วัด ความสำาเร็จภาพรวมขององค์กรที่ทาง
ผู้บริหารระดับสููงทุุกท่านต้องถือรับผิดชอบร่วมกัน เช่่น อัตราการเติบโตของรายได้และยอดขาย อัตราส่วน EBITDA Margin 
รายได้ต่อปริมาณการผลิต ต้นทุุนต่อปริมาณการผลิต ดัชนีชี้วัดความภักดีของลููกค้า  รวมไปถึงค่าใช้จ่าย ค่าความเสียหาย 
เป้าหมายระดับปฏิบัติงาน (Functional Goal) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 เป็นตัวชี้วัด ความสำาเร็จภาพรวมของหน่วยงานที่่ผู้บริหาร
ระดับสููงแต่ละท่านได้รับผิดชอบดููแลอยู่ ได้แก่ การส่งมอบงาน ความพึงพอใจของลููกค้า รายได้จากหน่วยงาน เป็นต้น
เป้าหมายระดับบุุคคล (Individual Goal) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 เป็นตัวชี้วัด ความสำาเร็จของผู้บริหารระดับสููงรายบุุคคล เช่น 
ภารกิจส่วนตัว งานที่่ได้รับมอบหมายและการพัฒนาตนเอง เป็นต้น

•

•

•

2. การประเมินกลางปี (Mid-year review) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารระดับสููงจะได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานในครึ่งปีแรกและติดตาม
ความคืบหน้าของแผนงานที่ได้วางเป้าหมายไว้ รวมทั้ง เพื่่อเตรียมความพร้อมในการสรุปผลการปฏิบัติงานในช่วงปลายปี

3. การประเมินผลส้ินปี (End Year Review) ขั้นตอนการประเมินผลปฏิบัติงานประจำาปี เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารระดับสููงทุุกท่านสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจำาปี ออกมาเป็นระดับคะแนนสอดคล้องกับความสำาเร็จของดัชนีชี้วัด ผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของผู้บริหารระดับสููง
แต่ละท่านที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยระดับคะแนนจะนำา ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งค่าตอบแทน
ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งประกอบไปด้วยเงินเดือนและโบนัส
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ในปี 2563 คณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกัน 1 ครั้ง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยไม่มีกรรมการที่
เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับมุมมองของคณะกรรมการฯ ต่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ 
ในรอบปท่ีีผ่านมา และนำาขอ้เสนอแนะท่ีมีความเห็นอย่างอิสระให้กับผู้บรหิารของบรษัิทฯ พจิารณานำาไปปรบัใช้ในการดำาเนินงานของบรษัิทฯ ไดต่้อไป

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563
บริษัทฯ ได้กำาหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมด 
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม รวมทั้ง ในการลงมติแต่ละวาระ จะต้องมีกรรมการร่วมประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด เพื่อ 
ให้เกิดความโปร่งใสในการลงมติคณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรม
การบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีตนเองดำารงตำาแหนง่อยู่ แม้วา่ในบางโอกาสหรอืสถานการณอ์าจทำาใหก้รรมการไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ
ได้อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เป็นไปตามหลักกำากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกิดขึ้นตลอดปี โดยในปี 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

หมายเหตุ 

1) นายกฤช ฟอลเล็ต ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2563
2) นายศุภวัฒน์ วนิชประภา ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
3) นางสาวณัฐฐินี เจนวัฒนาเวช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
4) นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารประจำาปี  2563
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

หมายเหตุ 

 1) นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ลาออกจากตำาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2) นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563
3) นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร โดยมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2563 มีผลต้ังแต่วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 และได้รับแต่งต้ังเป็นรักษา
การประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทำาหน้าที่แทนนายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ที่ลาออก ระหว่างการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4) นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563
* ตามคำานิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 23/2551 เร่ือง กำาหนดบทนิยามผู้บริหาร เพ่ือการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
** ผู้บริหาร หมายความถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารรายที่
สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้บริหาร
ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 5 ท่าน เป็น ทั้งสิ้น 31.99 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ

เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ : บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทฯสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 10  
ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 31.99 ล้านบาท

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร

•

•

•
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ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารหน้าท่ีเป็นประธานของคณะผู้บริหาร มีอำานาจดำาเนินการตามท่ี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายในการวางแผนการ
บริหารงานและนโยบายธุุรกิจของบริษัท ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้้ี

ขอบเขตอำานาจหน้าท่่ี และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive Officer)

คณะกรรมการบริษัทให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุุคคลอื่นปฏิบัติ งานเฉพาะอย่างแทนได้โดยการมอบอำานาจช่วง 
และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือมอบอำานาจท่ีให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำาหนด
หรือคำาส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษัทได้กำาหนดไว้ ท้ังน้ี การมอบหมายอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารน้้ันจะต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำานาจจากประธานกรรมการบริหาร
สามารถอนุุมัติรายการท่่ีตนหรือบุคคลท่่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัด แย้งทางผลประโยชน์ อื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุุมัติ รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีประชุุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอนุุมัติไว้

รับผิดชอบ ดูแล บริหารทิศทาง การดำาเนินนโยบายธุุรกิจของบริษัทในภาพรวม รวมทั้งกำาหนดและให้ความเห็นแผนการบริหารงาน
และเป้าหมายเชิงกลยุุทธ์ร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน โดยนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุุมัติ
ติดตามการปฏิบัติงานด้านนโยบาย ทิศทาง กลยุุทธ์ แผนงานต่างๆและแนวทางบริหารงานหลักให้เป็นไปตามที่่วางเป้าหมายไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พิจารณาแผนการลงทุุนและประเมินโอกาสในธุุรกิจและโครงการลงทุุนใหม่ๆ โดยนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุุมัติ
มีอำานาจ หน้าที่่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

รับผิดชอบ ดููแล บริหาร การดำาเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำาวันของบริษัท รวมถึงการกำากับดููแลการดำาเนินงานโดยรวม
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุุทธ์ทางธุุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำาเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้
รับอนุุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุุมผู้ถือหุ้น
จัดทำา แผนธุุรกิจ และกำาหนดอำานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำางบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุุรกิจและงบประมาณรายจ่าย
ประจำาปี เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุุมัติ และมีหน้าที่่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ
อนุุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
กำาหนดโครงสรา้งองคก์ร วธิกีารบรหิาร รวมถงึการคดั เลอืก การฝกึอบรมการวา่จา้ง และการเลกิจา้งพนกังาน และกำาหนดอตัราคา่จา้ง 
เงินเดือนค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำาหรับพนักงาน
ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัทฯ เสนอทางเลือกและกลยุุทธ์ที่่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
ดูแลและควบคุุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุุมภายใน งานด้านปฏิบัติ 
การและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
ดูแลติดต่อสื่่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลููกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่่ดีของบริษัท
ดูแลให้มีการกำากับดููแลกิจการที่ดี มีอำานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุุง ระเบียบ คำาสั่ง และข้อบังคับเกี่่ยวกับการทำางานของ
บริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนและวินัยพนักงานและลููกจ้าง การกำาหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์์
และสวัสดิการต่างๆ
พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุุมัติการเข้าทำานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน และ/หรือ 
การบรหิารงานประจำาวนัของบรษิทั ทัง้นีภ้ายใตว้งเงนิทีอ่นุมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ตามตารางอำานาจอนุมุตัขิองบรษิทั (Authority 
Limit)
มีอำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มี
อำานาจในการมอบอำานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำานาจช่วง และ/หรือ การ
มอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือมอบอำานาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำาหนด 
หรือคำาส่ังท่่ี คณะกรรมการของบริษัทได้กำาหนดไว้ ท้ังน้ีการมอบหมายอำานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
นั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำานาจจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุุมัติรายการที่ตนหรือบุุคคลที่่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะ
ใดๆ หรืออาจมีความขัด แย้งทางผลประโยชน์อื่ ่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุุมัติ รายการที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุุมัติไว้
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ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำาหนดกฎหมายที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร
ติดตามดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
จัดทำาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 (ก) ทะเบียนกรรมการ
 (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 (ง) รายงานประจำาปีของบริษัทฯ
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำาเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำาเนินการเรื่องอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำากับตลาด
ทุนประกาศกำาหนด และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ติดตามและดู แลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ เป็น ไปตามกฎหมาย ข้อบั งคับบริษัท 
และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ดำ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ มี ก า ร จั ด ทำ า แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ทำ า ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ย่ อ ย ต่ า ง ๆ 
เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้รวมทั้งจัดทำาสรุปผลการประเมินและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
เพื่อรับทราบผลการประเมินต่อไป
จัดทำาระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลกั
ฐานดงักลา่วใหถ้กูตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 ปนีบัแตว่นัทีม่กีารจดัทำาเอกสารหรอืขอ้มลูดงักลา่ว

 (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตาม
      มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 (3) ความเห็นของบริษัทฯ เมื่อมีผู้ทำาคำาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทฯ จัดทำาขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป 
      ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนด
ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนดต่อไป
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือห้นุ และไม่กระทำา การใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์
ของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ ดำารงตำาแหน่ง 
เลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

เลขานุการบริษัท
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ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำาภายใต้สถานการณ์
อย่างเดียวกัน โดย
 (1) การตัดสินใจได้กระทำาไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ
 (2) การตัดสินใจได้กระทำาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 (3) การตัดสินใจได้กระทำาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

11.

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มีบุคลากรทัง้หมด 686 คน ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นพนักงานประจำา 622 คนและพนักงานรายวนั 
64 คน โดยมีรายละเอียดจำาแนกตามฝ่ายงาน ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มุ่งดูแลพนักงานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความก้าวหน้า และความมั่นคงในอาชีพ โดยได้จัดให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบทุน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
รวมไปถึงสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน อาทิ การให้ซื้อสินค้าในราคาส่วนลดพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล (OPD) การทำาประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 
ให้กับพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำาปี เงินช่วยเหลืองานศพพนักงานหรือครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต การจัดให้สถานพยาบาลจาก
ภายนอกเข้ามาตรวจสุขภาพ สำาหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานตามจุดท่ีมีความเส่ียง บริษัทฯ ได้สอดส่องเฝ้าระวังและจัดให้พนักงานได้ตรวจสุขภาพ
อย่างทั่วถึงครบถ้วน หากตรวจพบว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพจะมีการส่งตรวจซ้ำาและเปลี่ยนงานให้ทันที

ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำานวนทั้ง ส้ิน 310.93 ล้านบาท อีกท้ัง ได้มอบหมายให้ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซี ไอเอ็มบี-พรินซิ เพิล จำากัด เป็นผู้จัดการกองทุนสำารองเล้ียงชีพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ภายใต้ชือ่กองทุนสำารองเล้ียงชพี ซีไอเอ็มบี-พรนิซเิพลิ สมดลุตามอายุ ต้ังแต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมาโดย บรษัิทฯ สมทบเงนิรอ้ยละ 3-10 
ของเงนิเดือนของพนักงานเขา้กองทุนุสำารองเล้้ียงชพี และพนักงานจา่ยเงนิสะสมเขา้กองทุุนในอัตราร้อยละ 3-15 ของเงนิเดอืนของพนักงานแต่ละราย

บุคลากร
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บรษัิทฯ มุ่งม่ันประกอบธุรกิจเพือ่ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดแูลกิจการท่ีด ีโปรง่ใส เปน็ธรรม รบัผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มควบคูกั่บการ
เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร ปฏิรูปค่านิยมร่วม (Core Value) และวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน บริษัทฯ ตระหนักดีว่า
บุคลากรเปน็ทรพัยากรท่ีมีคา่และเปน็กำาลงัสำาคญัในการขบัเคล่ือนองคก์ร โดยมุ่ง เน้นพฒันาบคุลากรให้เป็นผู้ท่ีมคีณุภาพมีคณุธรรมจรยิธรรม 
ยึดม่ันในความซือ่สัตย์สุจรติ มีความรบัผิดชอบต่อองคก์รและสังคม นอกจากน้ี ยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนรว่มในการชว่ยเหลือสังคม ซึง่บรษัิทฯ 
เชื่อว่าการปลูกฝังพนักงานให้เป็นคนดี มีความสามารถ จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับบุคลากร 
จึงกำาหนดนโยบายเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการทำางานให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง
อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. แผนงานการฝึกอบรมพนักงาน (Training Road Map) เพื่อกำาหนดแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ทั้งในงานที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่หรือ 
งานอ่ืนๆ ที่มีความเก่ียวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสมในแต่ละตำาแหน่งงาน
2. การฝึกอบรมภายนอก (External Training) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถตามลักษณะงานท่ีเหมาะสม บริษัทฯ ได้ส่งพนักงาน
เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสถาบันจัดอบรมภายนอก มีการส่งพนักงานไปดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำาเสมอ 
รวมทั้งส่งพนักงานไปอบรมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมการสำาหรับเป็นวิทยากรและผู้ตรวจสอบการจัดระดับฝีมือช่างของโรงงาน
3. การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) เพื่อพัฒนาแนวคิด ศักยภาพ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มี
ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และจัดอบรมภายในองค์
กรอยู่สม่ำาเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน
4. การฝึกอบรมความรู้ในงาน (OJT : On the Job Training) เพื่อพัฒนาพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้
มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานทั้งในด้านทักษะทางเทคนิค (Technical Skill) และสมรรถภาพส่วนบุคคล (Soft Skill) อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ 
เพื่อพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สำาหรับพนักงานใหม่และพนักงานที่มีการเลื่อนตำาแหน่ง บริษัทฯ 
ได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้งานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
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รายชื่อผู้ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานโดยตรง

ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์      ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี 
นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์    ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์   เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสาวขนิษฐา แสงฉาย   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานกำากับดูแลกิจการ (Compliance)
N/A

ค่าตอบแทนของสำานักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
 - สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 
ในรอบปีที่ผ่านมาจำานวนเงินรวม 4,500,000 บาท  ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2. ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee)
บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชีให้แก่สำานักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือดังกล่าว 

•

•

•

•

•
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รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและกำาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำาเนิน
ธุุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต ควบคู่กับแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มอบหมายการทำางานด้านต่างๆ ผ่านคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัทและคณะทำางานด้านการกำากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อนำาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและ
คา่นิยมองคก์รรวมถงึการเพิม่ประสิทธภิาพการกำากับดแูลความพอเพยีงของระบบควบคมุภายในและการบรหิารความเส่ียงขององคก์ร หรอือ่ืนๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร อีกทั้งยังได้มีการจัดประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา เพื่อ
แสดงถึงการดำาเนินงานท่ีโปร่งใสสอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ แบบประเมินดังกล่าวประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ
แทน โดยยึดตามตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทที่แนะนำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสรรหากรรมการ
ในการแต่งต้ังกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ จำานวน 2 ท่าน จากจำานวนกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจาณาคัดเลือกและกลั่นกรอง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อ
บังคบัของบรษัิท และ เป็นผูเ้สนอชือ่ผู้ท่ีมคีณุสมบัติเหมาะสม เพือ่ให้ไดก้รรมการมืออาชพีและมีความหลากหลายโดยพจิารณาจากโครงสรา้ง ขนาด 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจำานวนที่เสนอจะเท่ากับ 1 เท่าของจำานวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากน้ันจะนำาเสนอรายช่ือกรรมการดังกล่าวต่อ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์
ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้
มีความรู้ในเรื่องการบริหารธุรกิจและมีประสบการณ์ในการทำางานที่เกี่ยวข้องกับกิจการ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ
แทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลท่ี
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด และเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสม พร้อมเหตุผลเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่ง
ต้ังต่อไป โดยในการสรรหาได้พิจารณากล่ันกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ได้
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โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดดังนี้

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยที่เกิดขึ้นตลอดปี โดยในปี 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

หมายเหตุ 

1) นายกฤช ฟอลเล็ต ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2563
2) นายศุภวัฒน์ วนิชประภา ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
3) นางสาวณัฐฐินี เจนวัฒนาเวช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
4) นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563

อนึ่ ่ง นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ข้างต้นเป็นเช่นเดียวกับปี 2562

หมายเหตุ 

1) นายกฤช ฟอลเล็ต ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2563
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ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยในปี 2563 บริษัทฯได้
จัดสรรสวัสดิการประกันสุขภาพประจำาปีให้กับคณะกรรมการในวงเงินไม่เกิน 240,000 บาท

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารจำานวน 5 คน มูลค่า 31.99 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าว
รวมถึงเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินประกันสังคม และเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ 
กำาหนด

การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทกำาหนดระเบียบปฏิบัติให้ การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ  และบริษัทได้กำาหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไป
ลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำาคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำาเนินการโดยบริษัทเอง 
ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนใน บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการ
ทำารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำารายการสำาคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และ
ใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำากับดูแลให้
มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนดด้วย

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ 
กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะดำารงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของ
สังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับ
ในสังคมบนพื้นฐานของจรรยาบรรณธุรกิจและหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยคำานึงถึงผลกระทบในการดำาเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี ่ยวข้องเพราะบริษัทฯ เชื ่อว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศชาติเติบโตได้
อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นแรงส่งเสริมที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตเช่นเดียวกัน 

บริษัทฯ ได้จัดทำาข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแนวทางการจัดทำารายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการจัดทำารายงานความยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและสามารถจัดทำานโยบายทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตรงประเด็น ให้เกิดการปฏิบัติกิจกรรมอันส่งผลต่อความยั่งยืนของ
บริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนต่อไป
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การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตั้ง
แต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
หลีกเล่ียงการดำาเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยได้ดำาเนิน
กิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองท่ีดีของ 
สังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Collective ActionCoalition: CAC) โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมตัวเพื่อเสนอพิจารณาการเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมย์ โดยโครงการน้ีเป็นความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำา อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย 
หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย ในการนี ้ บริษัทฯ จึงได้มีการกำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั ่น 
(Anti-Corruption Policy) เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อม่ันต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายน้ี 
จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย และดำาเนินคดีตามกฎหมายตามแต่กรณี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การกำากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญและสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ คำานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมี
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัทฯ มีนโยบายดำาเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social  Responsibi l i ty:  CSR) 
ภายใต้หลักพ้ืนฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังนำาหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดำาเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะ
นำาไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน
การกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นสากล โดยกำาหนดให้กรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิทัต้องปฏบิติัตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และตอ้งไมม่สีว่นรูเ้หน็ ชว่ยเหลอื 
หรือกระทำาการใดๆอันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการดำาเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำาการใดๆ 
อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำานึกแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหาร
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการที่ดีโดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.
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•
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ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำาแหน่งหน้าท่ี หรือใช้อำานาจหน้าท่ีโดยมิชอบฝ่าฝืน
หลักกฎหมายหรือหลักจริยธรรม ดำาเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม และการแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำาเสนอ การให้คำามั่นสัญญา การขอ การเรียกรับหรือให้ผลประโยชน์หรือ
ทรพัย์สิน รวมถงึประโยชน์อ่ืนใดกับเจา้หน้าท่ีของรฐัหรอืบคุคลอ่ืนใดท่ีทำาธรุกจิกบับรษิทัฯ เป็นตน้ การชกัจงูสู่การกระทำาทีผิ่ดต่อ
กฎหมาย หรอืการทำาลายความไวว้างใจ หรอืการกระทำาอ่ืนใดท่ีเปน็การทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึการเรยีก รบั เสนอ หรอืให้ทรพัย์สนิ 
ประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำาธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น 
กำาหนดหลักการสำาหรบัการให้ หรอืรบัของขวญั หรอืการบันเทงิ ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่ 
อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน และการทุจริตหากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่เก่ียว
ข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมือนว่าการกระทำาหรือไม่กระทำาใดๆ 
ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
กำาหนดระเบียบจัดซ้ือจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการทำารายการ การเบิกจ่ายเงิน หรือสัญญาใดๆ โดยในแต่ละข้ันตอนจะต้องมีหลัก
ฐานประกอบอย่างชัดเจน และมีการกำาหนดอำานาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบงาน 
และขั้นตอนปฏิบัติที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำาเสมอ
มีการส่ือสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
การอบรมพนกังาน ระบบส่ือสารภายในของบรษัิทฯ เพือ่ให้ผู้เก่ียวขอ้งทราบและนำานโยบายไปปฏบัิติ สามารถแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน 
ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ได้ทราบ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการ และนำาไปแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น
จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการสื่อสารและเผยแพร่
ความรู้แก่บุคลากรให้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติในด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธุรกิจ
จัดให้มีการแจ้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำานาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ เพื่อนำามาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ และเปิดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรและสาธารณชน
กำาหนดช่องทางการแจ้ง เบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ
แจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งนี้ จะต้องมีมาตรการการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ปฏิเสธ
การกระทำาทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเข้มงวดไม่ให้ได้รับผลกระทบใดๆ จากการกระทำาดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือถูก
โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา  
มีการพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ันให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดย
จัดให้มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีการจัดทำามาตรการเพื่อป้อง
กันอย่างเหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำาเสมอ
จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และการดำาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี
จดัให้มีนโยบายเรือ่งการเก่ียวโยงกัน โดยบรษัิทฯ จะพจิารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัอยา่งรอบคอบทุก
รายการ รวมทั้งกำาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน เสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการกระทำาใดๆ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับน้ี ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับ
การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำาหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย
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การบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
แนวทางในการบริจาคเพ่ือการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามตารางอำานาจอนุมัติท่ีได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบของการบริจาค อาจให้ในรูปของเงินหรือส่ิงของอ่ืนท่ีไม่ใช่เงิน เช่น ทุนการศึกษา 
อุปกรณ์การเรียน หนังสือ คอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียน โรงเรียน หรือการบริจาคส่ิงของต่างๆ เช่น ส่ิงของเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ภิบัติ ค่ารักษาพยาบาลหรือสิ่งของแก่ผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งต้องไม่เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด บริษัทฯ จัดให้มีการกำากับดู
แลเร่ืองการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน โดยให้มีจดหมายหรือบันทึกร้องขอ โดยกำาหนดให้ผู้มีอำานาจตามตารางอำานาจเป็นผู้อนุมัติ 
และมีใบเสร็จ และ/หรือ หนังสือขอบคุณ และ/หรือหนังสือตอบรับ และ/หรือ ภาพถ่าย สำาหรับเป็นหลักฐานประกอบทุกครั้งที่มีการ
บริจาคหรือให้เงินสนับสนุน
การช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทฯ มีความเป็นอิสระทางการเมือง มีความสามารถในการดำาเนินธุรกิจโดยไม่อิงกับการเมืองไม่ว่ากรณีใดๆ จึงไม่มีนโยบายให้
การสนับสนุนทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือ ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ไม่ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอันดำาเนินการภายใต้กฎหมายรัฐ
ธรรมนูญ กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง แต่จะต้องเข้าร่วมในนามส่วนตัวและไม่พาดพิงบริษัทฯ ในทางเสียหาย
การรับเงินและการจ่ายเงินเป็นค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่ารับรอง 
บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถรับเงินและจ่ายเงินเป็นค่าของขวัญ ค่าบริการ และค่ารับรองท่ีมีความชัด
เจนและเข้าข่ายลักษณะการให้บริการลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานทีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจตามปกติ หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ 
หรือ ตามเทศกาลสากล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรืออาจเป็นช่องทางในการคอร์รัปช่ัน โดยต้องเป็นไป
ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำาหนด ไม่เป็นการขัดหรือแย้งตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ไม่เป็นการกระทำาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำาท่ีไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปล่ียนอย่างชัดเจน หรือแอบแฝง เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ในรูป
แบบต่างๆ อีกท้ัง ประเภทและมูลค่ามีความสมเหตุสมผล ถูกต้องตามกาลเทศะ 

บริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความสำาคัญเพื่อให้บริษัทย่อย และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่อาจเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมในการ
ปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น และกำาหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่การคอรร์ปัชัน่ โดยบรษัิทฯ จะแจ้งให้บริษัทย่อยและบุคคลท่ีอาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รับทราบนโยบาย
ปฏิบัติเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทุกประการ
การประเมินความเสี่ยง
ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องมีความเข้าใจในเร่ืองความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการติดสินบนหรือการคอร์รัปช่ัน และต้องมีการส่ือสาร
ให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงในทุกระบบงาน โดยเฉพาะขั้นตอนหรือวิธีการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการติดสินบนและคอร์รัปชั่น ซึ่งต้องทำาการ
ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยภาพรวมของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละคร้ัง รวมถึงมาตรการการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะ
สมที่จะป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในภาวะที่ยอมรับได้
การควบคุมภายใน
บริษัทฯ กำาหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการจัดการเรื่องคอร์รัปชั่น โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำาเนินงานทาง
บัญชแีละการเก็บบันทึกขอ้มูล รวมถงึกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกับมาตรการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ ซึง่ระบบการควบคมุภายในเป็น
กระบวนการเพื่อให้เกิดความเชื ่อมั ่นว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ น่าเชื ่อถือ รวมถึงการประเมินความ
เพียงพอของการควบคุมภายในท่ีประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมองค์กร การประเมินความเส่ียง มาตรการควบคุม 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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อีกทั้ง บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการป้องกันมิให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบสำาหรับตนเองหรือผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้
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การตรวจสอบบัญชีและการจัดเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติตามตารางอำานาจอนุมัติก่อนการบันทึกรายการเข้า
ระบบบัญชีโดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสัญญาหรือข้อตกลง โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายบัญชี
การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ได้นำานโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลากรของบริษัทฯ รวมถึง
กระบวนการในด้านการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม การให้ค่าตอบแทน และการเลื่อนตำาแหน่ง

•

•

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนกรณีทุจริตหรือคอร์รัปชั่น
ในกรณท่ีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานคนใดมีข้อสงสัยว่าการกระทำาใด อาจเข้าลักษณะเป็นการคอร์รัปช่ัน หรือ เกิดความไม่แน่
ใจควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือบุคคลท่ีบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน และหากมีหลักฐานว่ากรรมการ 
ผู้บริหารพนักงาน และ/หรือ บุคคลกระทำาการแทนในนามบริษัทฯ คนใดมีส่วนร่วมในการคอร์รัปช่ัน จะต้องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้อง
เรียนผ่านช่องทางท่ีกำาหนด ดังน้ี
 - ผ่านทางโทรศัพท์ 02 917 3055 ต่อ 308 
 - ผ่านทาง E-mail: whistle@dodaydream.com
 - ผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
 - ผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมายัง บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) “ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน”
    เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ท้ังน้ี ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน หมายถึง ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือเลขานุการบริษัท หรือกรรมการบริหารความเส่ียง 
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท
การปกป้องผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสม่ันใจได้ว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเน่ือง
มาจากการรายงานข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม พนักงานผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสควรรวบรวมข้อมูล
ด้วยความระมัดระวังและคำานึงถึงความถูกต้องของข้อมูลท่ีเปิดเผย

ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถให้ข้อมูลโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนได้ และบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไว้
เป็นความลับตลอดระยะเวลาการสอบสวน บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการกระทำาอันเป็นการตอบโต้พนักงานท่ีร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
และจะดำาเนินการทางวินัยต่อบุคคลท่ีพบว่าได้กระทำาการตอบโต้ดังกล่าวตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้กระทบต่อการทำา
งาน และ/หรือความสัมพันธ์ด้านการทำางานของพนักงานท่ีแสดงตนและแจ้งเบาะแส

กรณีท่ีพนักงานเปิดเผยข้อมูลโดยไม่สุจริต อาทิ การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการร้องทุกข์ส่วนตัว หรือมีเจตนาทำาให้เกิดความแตกแยก
ภายในกลุ่มบริษัท หรือเป็นข้อมูลท่ีพนักงานไม่เช่ืออย่างแท้จริงว่าเป็นความจริง อาทิ ข่าวลือ หรือในกรณีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
กระทำาเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว การกระทำาดังกล่าวจะถือการกระทำาผิดอย่างร้ายแรง บริษัทฯ จะจัดให้มีการดำาเนินการสอบวินัย เพ่ือ
พิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป

•

•
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การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 
บริษัทฯ มุ่งดูแลพนักงานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี มีความก้าวหน้า และความม่ันคงในอาชีพ โดยได้จัดให้มีผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบทุน 
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ รวมไปถึงสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน อาทิ การให้ซื้อสินค้าในราคาส่วนลดพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล (OPD) 
การทำาประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำาปี เงินช่วยเหลืองานศพพนักงานหรือครอบครัวของพนักงาน
เสียชีวิต การจัดให้สถานพยาบาลจากภายนอกเข้ามาตรวจสุขภาพ สำาหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานตามจุดท่ีมีความเส่ียง บริษัทฯ ได้สอดส่อง
เฝ้าระวังและจัดให้พนักงานได้ตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึงครบถ้วน หากตรวจพบว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพจะมีการส่งตรวจซ้ำาและเปล่ียน
งานให้ทันที อีกท้ังยังให้ความสำาคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการท่ีจะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันท้ังภาย
ในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ หม่ันตรวจตราและดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัทฯ 
ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถ่ินกำาเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล หรือสถานะอ่ืนท่ีมิได้เก่ียว
ข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และมีการ 
กระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุม
กลุ่มบริษัทผู้ร่วมทุน และคู่ค้าอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำางานที่มีความสุข และยอมรับซึ่งกันและกัน มี
การปฏบัิติตอ่พนักงานทุกระดบัเสมือนพีน้่อง ไม่มีการเอารดัเอาเปรยีบซึง่กันและกัน เคารพสิทธขิองพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชนและ
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ในดา้นการดแูลพนักงาน บรษัิทฯ มกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลในทุกขัน้ตอน เพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 
ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำาหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสท่ีจะก้าวหน้า มีการเรียน
รู้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับการทำางานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทำางานที่เหมาะสม 
โดยนโยบายต่างๆของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

3.

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ทั้งในรูปของเงินเดือนและโบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพ 
รวมถึงสร้างความม่ันคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำาหรับ
พนักงานของบริษัทฯอย่างเหมาะสม เช่น ประกันสังคม กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และการรักษาพยาบาล เป็นต้น
การพัฒนาความรู้ศักยภาพและการฝึกอบรม
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ 
มีทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำางานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมการสัมมนาการดูงาน เพื่อให้
พนักงานได้รบัการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากน้ี บรษัิทฯ ยังได้สนับสนุนการพฒันาองคก์รและทรพัยากรบุคคล โดย
เนน้กระบวนการทำางานท่ีมีประสิทธิภาพ การกำาหนดบทบาทหน้าท่ีของพนักงานให้ชดัเจน การกำาหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำางานของพนักงาน
นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บรษัิทฯ กำาหนดนโยบายท่ีสนับสนนุให้พนักงานปฏบัิติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานท่ีทำางานท่ีด ีโดยบรษิทัฯ 
มุ ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที ่อาจเกิดขึ ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำานึกด้าน
ความปลอดภัย อีกท้ัง  มีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานเรื่องดังกล่าวด้วย เช่น 
การอบรมการป้องกันอัคคีภัย การใช้เคร่ืองจักรอย่างถูกวิธี กิจกรรมโรงงานสีขาว เป็นต้น และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี และไม่ทำาการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมถึงดูแลสถานที่ทำางานให้ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัยอยู่เสมอ

•

•

•
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จำานวนอุบัติเหตุในโรงงาน
ในปี 2563 มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำางานทั้งหมด จำานวน 0 ครั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการนำาเสนอสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าเพ่ือสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดแก่ลูกค้า ดังน้ี

4.

บริษัทฯ คำานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสำาคัญ โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ และการผลิตท่ีมีมาตรฐานเพ่ือ
ให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าท่ีมีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจสูงสุดในราคาท่ีเหมาะสม
บริษัทฯ มีโครงการที่จะพัฒนาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่
หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการของลูกค้า
บริษัทฯ ยึดม่ันในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำาเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเก่ียวกับสินค้าของบริษัทฯ ท่ีถูกต้อง 
ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือให้ลูกค้ามีข้อมูลท่ีถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
บริษัทฯ จัดต้ังฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือออกแบบ สร้างสรรค์ และดัดแปลงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค
บริษัทฯ คำานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งม่ันท่ีจะให้ลูกค้าได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและเป็น
ไปตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยระดับสากลและตามท่ีกฎหมายกำาหนด
บริษัทฯ ทำาการขออนุญาตการผลิตท่ีถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังน้ี
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•
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บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตการผลิตจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำานักงาน อ.ย.)
ผลิตภัณฑ์มีข้อความแสดงถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์มีการกำาหนดนโยบายรับคืนหรือเรียกคืนสินค้า ในกรณีสินค้ามีปัญหาไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
มีการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานขายและลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ทาง Website, Call Center และ Social Media 
อย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ึน
มีช่องทางเพ่ือให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคในหลายช่องทาง เช่น ทาง Website, Web Board, Call Center และ Social Media
บริษัทฯ มีการประเมิน หลักเกณฑ์การเลือกผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบเพ่ือให้วัตถุดิบมีคุณภาพท่ีสูงท่ีสุด สร้างความปลอดภัยและ
ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือใช้ในการส่ือสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของ
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางท่ีมิชอบ
บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ย่ังยืน
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สำารวจกระบวนการดำาเนินงานต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันว่าก่อให้เกิดความเส่ียงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคม
หรือส่ิงแวดล้อมหรือไม่ พร้อมท้ังศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว นอกจากน้ี บริษัทฯ จะศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์
กระบวนการทำางานอย่างละเอียด และครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
เปิดเผยนวัตกรรมท่ีค้นพบในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ปฏิบัติตาม
วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำาเสมอ และอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสในการคิด
ค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพ่ือการเติบโตของบริษัทฯ และเพ่ือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบธุรกรรมของบริษัทท่ีมีกับคู่ค้าและมีขนาดรายการต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไปรวมท้ังส้ิน 27 รายการ 
พบว่าไม่มีรายการใดท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
เพ่ือยกระดับการกำากับดูแลกิจการภายในองค์กร บริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจในส่วนของความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้ครอบคลุม ป้องกันและลดความเส่ียง ซ่ึงคณะกรรมการจะพิจารณอนุมัติต่อไป

•

• 
•

•

• 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำาคัญกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
โดยจะไม่กระทำาการใดๆ ท่ีเป็นการทำาลาย แต่จะคอยปกป้อง ป้องกัน รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการรักษาส่ิงแวดล้อมต่อผู้
คนในชุมชน รวมถึงปลูกฝังจิตใต้สำานึกของพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย และกฎระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมของ
หน่วยงานท่ีกำากับดูแล

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดม่ันการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งม่ันในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นท่ีท่ีบริษัทฯ 
ต้ังอยู่ให้มีคุณภาพดีข้ึนพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ ยึดถือนโยบายท่ีต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจ
กรรมของชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ โดยดำาเนินโครงการต่างๆ ท่ีคำานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
อย่างย่ังยืน รวมถึงส่งพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน พร้อมท้ังให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างเป็นประจำาและสม่ำาเสมอ

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมท้ังในระดับกระบวนการทำางานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร 
ซ่ึงนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึง การริเร่ิมทำาส่ิงต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากน้ี ยังอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด หรือการผลิต 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือทำาให้ส่ิงต่างๆ เกิดความเปล่ียนแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

ทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นส่ิงสำาคัญในการรักษา
ความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือผู้อ่ืนก็ตาม ท้ังน้ี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนมีหน้าท่ีปกป้องและรักษาสิทธิท่ีบริษัทฯ มีต่อทรัพย์สินทางปัญญาท้ังหมด และใช้สิทธิเหล่าน้ันอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนด้วย

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้กำาหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีท่ีบุคคลใดมีส่วน
ได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องในรายการท่ีพิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรม
การตรวจสอบท่ีดูแลในเร่ืองดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทำาธุรกรรมดังกล่าว
ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีข้อสรุปดังน้ี

5.

6.

7.

8.

9.
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บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและท่ีปรึกษา รับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวข้องของสานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท่ีกำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำาการนับจากวันที่มีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจัดทำาบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจำานวนหลัก
ทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือนำาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากน้ัน ยังได้แจ้งบทลงโทษหาก
มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าวด้วย
บริษัทมีข้อกำาหนดห้ามนำาข้อมูลภายใน เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้อง และห้ามทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ใน
ช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
และต้องไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง นับแต่ได้มี การเปิดเผยข้อมูลน้ันสู่สาธารณะท้ังหมดแล้ว 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำาผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูล
ภายในท่ีสาคัญ คนใดกระทำาผิดวินัยจะได้รับโทษต้ังแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

•

• 

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริษัทมีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้กำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางของบริษัทและบริษัทย่อย ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2560 
โดยสรุปนโยบายสำาคัญดังนี้

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

10.



Do Day Dream Company Profile126

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น   
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกอบด้วย นายวศิน ปริธัญ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ และ 
ผศ.ดร.นพ.เทอดศักด์ิ โรจน์สุรกิตติ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ เลขานุการบริษัท  เป็นรักษาการเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรม
การตรวจสอบ รวมท้ังเป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประ
เทศไทย โดยมีนโยบายมุ่งเน้นให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำาคัญต่อองค์กร 
รวมท้ังสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมท้ังส้ินจำานวน 4 คร้ัง โดยรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่านจะปรากฎอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
ซ่ึงสามารถสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าท่ี ได้ดังน้ี

1. การสอบทานงบการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำาปี 2563 ท้ังในส่วนงบการ
เงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบในได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี วิธีการบันทึกบัญชี 
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี การเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำาคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน 
รวมถึงขอบเขตการตรวจสอบ โดยในปี 2563 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำาคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยแต่ประการใด
 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบรายงานทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำาคัญ และมีการจัดทำาตามาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและและกำากับดูแลการตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการควบคมุภายใน ร่วมกับฝา่ยตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ซ่ึงครอบคลุมดา้น 
บัญชีการเงิน การใช้ทรัพยากร การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
และรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ 
 สำาหรับงานตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบ
และแผนการตรวจสอบที่ได้อนุมัติไว้ รวมทั้งพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ
 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการ ดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งมี
ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับกลยุทธ์ และความเสี่ยงของของบริษัทฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. การสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ท่ี เ ก่ียว โยง กันหรือรายการที่ อาจมีความขัดแ ย้งทางผลประ โยชน์  
โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นแนวทาง อีกทั้ง ได้รับการยืน
ยันจากผู้บริหารว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำาหนดต่างๆ มีการเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากรายงานและคำายืนยันของผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล เป็นปกติทางธรุกิจ และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอ 
ถูกต้องและครบถ้วน ตามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการจัดทำาระบบบริหารความเส่ียงของบริษัทระดับองค์กร โดยผู้บริหารแต่ละสายงานเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบงานบริหารความ
เส่ียง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาโครงสร้าง กรอบการบริหารความเส่ียง และแผนการจัดการความเส่ียง รวมท้ังทบทวนความเส่ียงและ
ติดตามการบริหารความเสี่ยง การพิจารณาปัจจัยเส่ียงท้ังภายในและภายนอก โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือ 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำาหนดไว้  
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บรษัิทมีระบบการบรหิารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและเพยีงพอกบัสภาพการดำาเนนิ ธรุกิจ โดยมีการประเมินความเส่ียง 
การบรหิารความเส่ียงและการติดตามความคบืหน้า รวมทัง้มีการทบทวนความ เส่ียงให้สอดคล้องกับสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงไปอย่างสม่ำาเสมอ

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสำานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ
บรษิทัฯ จดัให้มีการตดิตาม วเิคราะห์ และรายงานการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ และดำาเนนิการให้บรษัิทฯ 
ถอืปฏบัิติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ น้ันอย่างถกูต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ฝ้าติดตามจากการสอบทานงานต่างๆเพือ่ให้ม่ันใจวา่
บรษัิทฯ ไดถ้อืปฏบัิติตามขอ้กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้พระรชบญัญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ประกาศขอ้กำาหนดของคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน สำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทฯ แล้ว

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติครบ
ถ้วนตามกฎบัตรฯ และได้รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังนำาเสนอข้อเสนอแนะ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุมสรุปโดย
ภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมและความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้า
ที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ อีกทั้ง ได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการดำาเนินงานภายใต้ระบบการกำากับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่ว
ไป รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2563
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากภายนอกของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยในปีที่ผ่าน
มาคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นว่าถูก
ต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 4323 และ/หรอื นางมัญชภุา สิงห์สุขสวสัดิ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6112 จากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชยสอบบัญช ีจำากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเสนออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำาหรับปี 2563
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 โดยสรปุภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้าท่ีอย่างอิสระ โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ และความระมัดระวงั รอบคอบตลอด 
จนได้ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆอย่างสรา้งสรรค ์เพือ่ประโยชน์ต่อผู้มีสว่นไดเ้สียอย่างเท่าเทยีมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ 
รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงินและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท มีความมุ่งมั่นใน การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้
ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการดำาเนินงานภายใต้ระบบ การกำากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
   

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวศิน ปริธัญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมอบสบู่ล้างมือให้กับโรงพยาบาล 37 แห่งทั่วประเทศ ป้องกันโรคไวรัส COVID-19
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การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทำาการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำาทุกปี และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ ได้มีการออกแบบ
และปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สำาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อผลการดำาเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้ง สอดคล้องและเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ ได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
เป็นการปกป้องเงินการใช้เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการดำาเนิน
งานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าที ่ในการสนับสนุนการทำางานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทโดยการทำาการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่สำาคัญ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำา
แผนการตรวจสอบประจำาปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงที่มีความสำาคัญ มีผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและ
อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปีดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นรายไตรมาสประเด็นที่ตรวจพบจะถูกนำามาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบที่สำาคัญ
จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำาการติดตามการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงของฝ่ายจัดการจนกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานที่สำาคัญจะถูกนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งจากผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำากับดูแล โดยรายงานจะครอบคลุม
ในเรื่องธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายใน การดำาเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งสรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้

กำาหนดลักษณะและขนาดของความเส่ียงท่ีมีสาระสำาคัญท่ีสามารถยอมรับได้ในการท่ีจะทำาให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ทางกลยุทธ์ (The Risk Appetite)
กำาหนดให้ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการในการระบุ ประเมิน รวมทั้งการลดระดับความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

การให้ความเชื่อมั่นจากการทำางานของผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจำาปี ซึ่งได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเน้นในเรือ่งการพจิารณาประเมินความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ี
สำาคัญที่ได้ถูกวางไว้เพื่อลดระดับหรือป้องกันความเสี่ยงนั้น
ได้รับการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะในเร่ือง
ที่มีสาระสำาคัญอย่างสม่ำาเสมอเป็นประจำาทุกรายไตรมาส
การพัฒนาระบบและการรับข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและการกระทำาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Whistle 
Blowing Policy) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้โดยตรง
การให้ความเชื่อมั่นในเรื่องที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
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บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีดี โดยมีการกำาหนดนโยบาย การวางแผน การดำาเนินการ การควบคุม และ
การกำากับดูแลท่ีชัดเจนและเหมาะสม
บริษัทฯ ยึดม่ันในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระทำาและพฤติกรรม ซ่ึงมีส่วนสำาคัญในการช่วยให้ระบบการควบคุม
ภายในสามารถทำาหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี ยังได้จัดทำาคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) เพ่ือใช้เป็น
แนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทุกระดับช้ัน ได้แสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของคุณค่าความซ่ือสัตย์ มีจริยธรรม มีการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันโดยคำานึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี
มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดและการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุถึงสายอำานาจการบังคับ
บัญชาและความรับผิดชอบท่ีชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้กำาหนดอำานาจในการดำาเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรในตารางอำานาจอนุมัติและระดับวงเงินอนุมัติ (Delegated of Authority)
บริษัทฯ ได้นำานโยบายการให้ข้อมูลการกระทำาผิดและการทุจริตมาใช้ เพ่ือเป็นช่องทางในการรายงานการทุจริต ความผิดพลาด 
และการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำาผิด
และการทุจริตเป็นประจำาทุกไตรมาส

สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
สภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานสำาคัญของการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และยังให้หลักปฏิบัติและโครงสร้างแก่
องค์ประกอบอ่ืนๆ ของระบบควบคุมภายใน ท้ังน้ี องค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทฯ ดังน้ี

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)
ผู้บริหารได้กำาหนดนโยบาย มาตรฐาน และข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัทฯคณะ
กรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำาหน้าที่ในการดำาเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหาร
ความเส่ียง และโครงสร้างการบริหารความเส่ียง รวมท้ังให้ข้อเสนอแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์
การดำาเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกำากับดูแลติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ เพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เหมาะสมกับธุรกิจและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกกำาหนดให้มีการปฏิบัติผ่านข้อกำาหนด นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและพัฒนาอย่างสม่ำาเสมอ การทำารายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัรวมทัง้ขอ้ตกลงตา่งๆ ทางการคา้ไดม้กีารควบคมุดแูลอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ และเปน็ไปตามขอ้กำาหนด
ของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหนว่ยงานกำากบัดแูลอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วาง
ไว้ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงจากการ
ทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

ข้อมูลและการติดต่อส่ือสาร (Information & Communication)
ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญ 
เกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล เพื่อนำาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัด
สินใจได้ทันเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการกำาหนดแผนสำารองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สำาหรับ
ป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจ
จะเกิดความเสี่ยง ซึ่งทำาการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน

•

•

•

•

•

•

3.1

3.2

3.3

3.4
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โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทาง 
คอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งจากภายในและภายนอก และจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง มีการจัดส่งเอกสารซึ่ง
ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเพยีงพอต่อการตัดสินใจสำาหรบัการประชมุผู้ถอืหุ้น การประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุยอ่ยอ่ืนๆ 
โดยส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม

การติดตามผล (Monitoring)
จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ทำาให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถควบ
คุมและติดตามผลการดำาเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้า
หมายทางธุรกิจท่ีวางไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบทาน ประเมิน และให้คำาแนะนำาเพ่ือปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการ
กำากับดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำาการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิ
บัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติและติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบจัดทำาขึ้น
จากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงลำาดับความสำาคัญของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท กลุ่มธุรกิจหลัก 
และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ผลของการตรวจสอบและการติดตามการปรับปรุงแก้ไขจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี ้จนถงึปจัจบุนั ผลการตรวจสอบไมพ่บขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายในทีม่สีาระสำาคญั อยา่งไรกต็าม 
ไดม้กีารเสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุระบบการควบคมุภายในบางจดุทีต่รวจพบคณะกรรมการบรษิทัจะทำาการสอบทานประสทิธภิาพของ
ระบบการควบคุมภายในเป็นประจำาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคำานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำาคัญ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
และการบริหารจัดการความเส่ียงน้ันๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีจัดทำาโดยสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุถึงหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับประธานกรรมการบริหาร ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรม
การตรวจสอบ พ.ศ. 2558”  ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 
3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยโดยการซักถามข้อ
มูลจากฝ่ายบริหารและรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
และบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศและ การส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและ บริษัท
ย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้บรษิทัมรีะบบควบคมุภายในในเรือ่งการตดิตามควบคมุดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัยอ่ยให ้สามารถปอ้งกนั
ทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารนำาไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อีำานาจ รวมถงึการทำาธรุกรรม
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน รายไตรมาสและประจาปี 2563 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชี
ว่าไม่ตรวจพบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและการเงินที่สำาคัญ

3.5



Do Day Dream Company Profile134

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวขนิษฐา แสงฉาย ให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่  20 กรกฎาคม 2563 เนื่องจาก 
มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ 8 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียว
ข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านตรวจสอบภายในและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะผ่านการได้รับความ
เห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

เนื่องจากในขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา จึงมอบหมายให้ นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบงาน
การกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำากับดูแล
การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานกำากับดูแล
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยถ์าวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธรุกจิ ประเภท ทีด่นิ อาคาร และเครือ่งจกัรและอปุกรณ ์
ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 251.59 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 ของสินทรัพย์รวม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

สินทรัพย์ถาวรหลัก 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ได้นำาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวนประมาณ 95.37 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง



Do Day Dream Company Profile136

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และข้อมูลความสัมพันธ์ลูกค้า โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 426.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.99 ของ
สินทรัพย์รวมดังรายละเอียดต่อไปนี้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เคร่ืองหมายการค้า/แบรนด์ “OXE’CURE”  
จัดอยู่ในกลุ่ม Marketing Related Intangible Assets ใช้กำากับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สำาหรับผู้มีปัญหาสิวและผิวบอบบางแพ้ง่าย

•

ทรัพย์สินที่ประเมิน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

วิธีการประเมิน

ราคาประเมิน

ผู้ประเมิน

วันที่ในรายงาน
การประเมินทรัพย์สิน

เครื่องหมายการค้า/แบรนด์ “OXE’CURE”  
จำาพวก 3 เครื่องสำาอางบำารุงผิว เครื่องสำาอางใช้ในการอาบน้ำา 
หนังสือจดทะเบียน เลขที่ ค315677 
ระยะเวลาคุ้มครอง 26 ตุลาคม 2552 – 25 ตุลาคม 2572 
สามารถต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี

บริษัท ดรีม เดอร์มาโทโลจี จำากัด (ผู้ถือสิทธิ์) 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 95
วิธีประเมินมูลค่ามูลค่าสินทรัพย์ทางปัญญา 
(The Relief from Royalty Rate Method)

- ณ วันที่ซื้อขายเครื่องหมายการค้า (5 เมษายน 2561) มีมูลค่า 91.84 ล้านบาท
- ณ วันที่สิ้นปีของกิจการ (วันที่ 31 ธันวาคม 2563) มีมูลค่า 86.48 บาท

บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำากัด
ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำานักงานกลต.
ผู้ประเมินหลัก คือ คุณอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ (วฒ.026)

12 มกราคม 2564
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ทรัพย์สินที่ประเมิน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

วิธีการประเมิน

ราคาประเมิน

ผู้ประเมิน

วันที่ในรายงาน
การประเมินทรัพย์สิน

เคร่ืองหมายการค้า/แบรนด์ “LE SASHA”    
จัดอยู่ในกลุ่ม Marketing Related Intangible Assets ใช้กำากับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผม

•

เครื่องหมายการค้า/แบรนด์ “LE SASHA” 
จำาพวก 3  สเปรย์/มูส/โฟม/น้ำามันจัดแต่งทรงผม ทรีทเมนท์บำารุงผม
จำาพวก 8  เครื่องทำาลอน/เครื่องรีด/เครื่องหนีบผมไฟฟ้า 
                 เครื่องโกนขน/หนวดไฟฟ้า 
       เครื่องมือดัดขนตาไฟฟ้า ชุดเครื่องมือแต่งมือและเล็บชนิดไฟฟ้า
จำาพวก 11 เครื่องเป่า/อบไฟฟ้า เครื่องเป่ามือไฟฟ้า
จำาพวก 21 หวีไฟฟ้า
หนังสือจดทะเบียน เลขที่ 171112230 / 161107448 / 171112552 / 171112548
ระยะเวลาคุ้มครอง 17 เมษายน 2558 – 16 เมษายน 2568 
สามารถต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี

บริษัท คิวรอน จำากัด (ผู้ถือสิทธิ์) 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 76
วิธีประเมินมูลค่ามูลค่าสินทรัพย์ทางปัญญา 
(The Relief from Royalty Rate Method)

- ณ วันที่ซื้อขายเครื่องหมายการค้า (3 มีนาคม 2563) มูลค่า 130.13 ล้านบาท
- ณ วันที่สิ้นปีของกิจการ (31 ธันวาคม 2563) มูลค่า 141.26 บาท

บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำากัด
ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำานักงานกลต.
ผู้ประเมินหลัก คือ คุณอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ (วฒ.026)

18 มกราคม 2564
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เคร่ืองหมายการค้า/แบรนด์ “SPARKLE”  
จัดอยู่ในกลุ่ม Marketing Related Intangible Assets ใช้กำากับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สำาหรับช่องปาก

•

ทรัพย์สินที่ประเมิน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

วิธีการประเมิน

ราคาประเมิน

ผู้ประเมิน

วันที่ในรายงาน
การประเมินทรัพย์สิน

เครื่องหมายการค้า/แบรนด์ “SPARKLE” 
จำาพวก 3  ยาสีฟัน
จำาพวก 21 แปรงสีฟัน ไหมขัดฟัน 
หนังสือจดทะเบียน เลขที่ ค438034 / ค237206
ระยะเวลาคุ้มครอง 7 มิถุนายน 2556 – 6 มิถุนายน 2566 
สามารถต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี

บริษัท คิวรอน จำากัด (ผู้ถือสิทธิ์) 
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 76

วิธีประเมินมูลค่ามูลค่าสินทรัพย์ทางปัญญา 
(The Relief from Royalty Rate Method)

- ณ วันที่ซื้อขายเครื่องหมายการค้า (3 มีนาคม 2563) มูลค่า 96.88 ล้านบาท
- ณ วันที่สิ้นปีของกิจการ (31 ธันวาคม 2563) มูลค่า 97.07 บาท

บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำากัด
ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำานักงานกลต.
ผู้ประเมินหลัก คือ คุณอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ (วฒ.026)

18 มกราคม 2564
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อีกทั้ง บริษัทฯ  ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์และได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้ 

ประเทศไทย
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บริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ภายใต้พิธีสารมาดริดในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์บำารุงผิว มีระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปีนับจากวันที่ได้รับการจดทะเบียนและสามารถยื่นขอต่ออายุเครื่อง
หมายการค้าระหว่างประเทศได้คราวละ 10 ปี

ต่างประเทศ
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งบการเงินรวม
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) 

ปี 2563
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