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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

 
1.1 วสัิยทัศน์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิ 

1.1.1 เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว (Skin Care) ท่ีมีคณุภาพสงูภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า “NAMU LIFE” โดยมีช่ือกลุม่ผลิตภณัฑ์วา่ “SNAILWHITE” ภายใต้แนวคิด “Beauty is healthy” ท่ีเช่ือวา่ ผิวสวยท่ี

แท้จริงคือผิวสวยสขุภาพดีในแบบท่ีเป็นคณุ ซึ่งแนวคิดดงักล่าวได้สะท้อนในการออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เพ่ือการ

บ ารุงทกุสภาพผิว ให้ลกูค้ามีผิวสขุภาพดีเปลง่ปลัง่จากภายในอย่างเป็นธรรมชาติ โดยบริษัทฯ มีความใสใ่จในรายละเอียด

ทุกขัน้ตอนการผลิตเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพท่ีดีเย่ียม ตัง้แต่การมุ่งมัน่คดัสรรวตัถุดิบอย่างพิถีพิถันจาก

ผู้ผลิตวตัถดุิบชัน้น านานาประเทศ โดยพิจารณาจากคณุภาพและความน่าเช่ือถือเป็นล าดบัแรก พฒันากระบวนการผลิต

ให้มีประสิทธิภาพและสามารถผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพปลอดภยั โดยมุ่งเน้นการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุคนท่ีร่วมกนั

แสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานและสภาพแวดล้อมการท างานให้ดีขึน้อยู่เสมอและต่อเน่ือง ตรวจสอบ

คณุภาพผลิตภณัฑ์ก่อนจดัจ าหน่ายเพ่ือให้มัน่ใจวา่ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพปลอดภยั โดยในทกุขัน้ตอนการด าเนินงานบริษัทฯ 

ได้จัดตัง้แผนกควบคุมคุณภาพ เพ่ือท าการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ และมาตรฐานท่ีดี 

ตลอดจนมีการวิจัยและพฒันา คิดค้นผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่อย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการศึกษาทิศทางของ

ตลาด เพ่ือท่ีจะตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ มีนโยบายพฒันาสินค้า ท่ีให้ความส าคญักบัความคิด

สร้างสรรค์ ในการพฒันาสินค้าอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใส่ใจในคณุภาพของบรรจภุณัฑ์ของทกุผลิตภณัฑ์ ท่ี

ถกูออกแบบให้มีการเก็บรักษาวตัถดุิบด้านในอย่างปลอดภยั คงทน และง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงก าหนดมาตรฐานการ

ขนสง่และการจดัเก็บสนิค้า โดยค านงึถงึประโยชน์ตอ่ผู้บริโภคเป็นหลกั  

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะก้าวเป็นอนัดบั 1 ใน 3 ของบริษัทชัน้น าด้านความงามในภมูิภาคเอเชียด้วยการเพิ่ม

ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ขยายช่องทางจดัจ าหน่ายและท าการตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย

สามารถเข้าถึงผลิตภณัฑ์ได้ง่าย และสามารถจดจ าเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้บริษัทฯ จะ

พฒันาระบบภายในขององค์กรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความรวดเร็วในการท างาน รักษาสมัพนัธ์อนัดี

ต่อคู่ค้า และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ พฒันาสงัคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืนใน

ระยะยาว 
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1.1.2 วสัิยทัศน์ พันธกจิและค่ำนิยมของบริษัทฯ 

 วิสยัทศัน์ (Vision)  

การเป็น 1 ใน 3 ของบริษัทชัน้น าด้านความงามในภมูิภาคเอเชีย  

 พนัธกิจ (Mission)  

 เราจะสร้างสรรค์ให้ทกุคนมีผิวสขุภาพดีเพ่ือผิวสวยท่ีแท้จริง 

คา่นิยมองค์กร (Core value) 

Dynamic: เติบโตอยา่งคลอ่งแคลว่ และพร้อมปรับตวัอยูเ่สมอ 

Different: มีความแปลกใหม่ และแตกตา่งอยา่งสร้างสรรค์ 

Develop: มุง่มัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความยัง่ยืนและมัน่คง 

1.2 กำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 1 ล้านบาท โดยกลุ่ม

ครอบครัวพรพัฒนารักษ์ เพ่ือประกอบธุรกิจรับจ้างผลิต และบริการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว (OEM) 

ต่อมาในปี 2556 บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสในการสร้างเคร่ืองหมายการค้า (Brand) เป็นของตวัเอง เน่ืองจากบริษัทฯ มี

ความเช่ียวชาญในการผลติ ประกอบกบัมองเหน็แนวโน้มการเติบโตในอนาคตท่ีดีของอตุสาหกรรม บริษัทฯ จงึเร่ิมประกอบ

ธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “NAMU LIFE” โดยมีช่ือกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่า 

“SNAILWHITE” ซึ่งสะท้อนถึงจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ท่ีมีสารสกดัจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบ โดยในช่วงปี 2556 

ถงึ ปี 2559 ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้เหน็ได้จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีเติบโต

อย่างต่อเน่ือง โดยสาเหตหุลกัมาจากผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เน้นการใช้วตัถดุิบคณุภาพสงูมีคณุประโยชน์ในการบ ารุงผิว

และเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีเน้นความสวยงามแบบธรรมชาติ ประกอบกบัแผนการตลาดของบริษัทฯ ท่ีมีการใช้บุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 
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ปี พัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

2553 ก่อตัง้บริษัทฯ เพื่อประกอบธุรกจิรับจ้ำงผลิต และบริกำรให้ค ำปรึกษำผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว 

- บริษัทฯ ก่อตัง้ในนาม บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั โดยครอบครัวพรพฒันารักษ์ ในเดือนกนัยายน 2553 โดย

มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับจ้างผลิต และบริการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 

(OEM) ด้วยทุนจดทะเบียนและช าระแล้วเร่ิมต้น 1 ล้านบาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท จ านวน 

10,000 หุ้น 

2556 เร่ิมประกอบธุรกจิผลิตและจัดจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์บ ำรุงผิว 

- บริษัทฯ เร่ิมประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว โดยตัง้ ช่ือกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่า 

“SNAILWHITE” ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “NAMU LIFE” โดยมีครีมบ ารุงผิวหน้าเป็นผลิตภัณฑ์แรก 

ภายใต้ช่ือ NAMU LIFE SNAILWHITE SNAIL SECRETION FILTRATE MOISTURE FACIAL CREAM 

(“NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream”) ใน เดือนมีนาคม โดยเร่ิมน าเสนอผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทาง

โซเชียลมีเดีย และขยายไปสูช่่องทางผู้จดัจ าหน่ายร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) 

- บริษัทฯ มีการจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม SOP100+ และเร่ิมจัดจ าหน่ายใน      

ไตรมาส 3 

2557 เพิ่มทุนจดทะเบียน ขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และขยำยธุรกิจไปใน
ต่ำงประเทศ 

- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและช าระแล้วจาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 

บาท ในเดือน มิถนุายน เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ ได้เร่ิมท าการจดัจ าหน่ายผ่านร้านค้าสมยัใหม่ (Modern Trade) เพ่ือเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย

ในการเข้าถึงผู้บริโภค โดยเร่ิมต้นขายผ่านร้าน Big C, Watson และ Boots ในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม 

และกนัยายน ตามล าดบั  

- บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวเพิ่มอีก 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) NAMU LIFE SNAILWHITE SYN-AKE 

MIST (2) NAMU LIFE SNAILWHITE Mask Shot ในไตรมาส 1 และ (3) NAMU LIFE SNAILWHITE 

Body Booster ในไตรมาส 3 ซึง่เป็นการเพิ่มผลติภณัฑ์ในกลุม่บ ารุงผิวหน้า ให้ครอบคลมุการใช้งานของ 

- ลูกค้ามากยิ่งขึน้โดยเฉพาะผู้บริโภคท่ีต้องการเอสเซนต์เข้มข้นบ ารุงผิวหน้าท่ีมีนวัตกรรมแปลกใหม่ใน

รูปแบบของสเปรย์ และมาสก์บ ารุงผิวหน้า รวมถึงขยายตลาดไปสูก่ลุม่ลกูค้าท่ีต้องการบ ารุงผิวกาย  

- นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เร่ิมจดัท าและจดัจ าหน่ายชดุของขวญั (Gift Set) ซึง่รวมเอาหลายผลิตภณัฑ์ของ

บริษัทฯ ไว้ด้วยกนัเป็นครัง้แรก โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ลกูค้าซือ้เป็นของขวญัในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น 

ปีใหม ่สงกรานต์ ตรุษจีน และเป็นของท่ีระลกึส าหรับนกัทอ่งเท่ียว 
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 เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นท่ีนิยมของนกัทอ่งเท่ียวในภมูิภาคอาเซียน บริษัทฯ จงึเร่ิมขยายธุรกิจไปใน

ต่างประเทศด้วยการจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าสู่ประเทศฮ่องกง ประเทศจีน ประเทศพม่า และ

ประเทศกมัพชูา 

2558 ออกผลติภัณฑ์เพิ่มเตมิ ขยำยฐำนกำรผลิตที่โรงงำนใหม่ และเปิดบริษัทย่อย  

- บริษัทฯ ไ ด้ออกผลิตภัณฑ์บ า รุงผิว เพิ่ม อีก 3 ผลิตภัณฑ์ ไ ด้แก่  (1)  NAMU LIFE SNAILWHITE 

Concentrate Facial Cream ( 2)  NAMU LIFE SNAILWHITE Sunscreen แ ล ะ  ( 3)  NAMU LIFE 

SNAILWHITE Cleansing ซึ่งเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบ ารุงผิวหน้า ให้ครอบคลุมการใช้งานของ

ลกูค้ามากยิ่งขึน้โดยเฉพาะผู้บริโภคท่ีต้องการครีมบ ารุงชนิดเข้มข้น และลกูค้าในต่างประเทศท่ีมีอากาศ

หนาว รวมถึงขยายตลาดไปผลิตภณัฑ์ประเภทครีมกนัแดด และผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า ซึง่เป็น

ตลาดใหม่ของบริษัทฯ และมีมลูค่าตลาดคอ่นข้างใหญ่ 

- บริษัทฯ ได้มีการขยายฐานการผลิตโดยการลงทนุซือ้ท่ีดินพร้อมโรงงาน ท่ีสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาและเร่ิมด าเนินการปรับปรุงโรงงานแห่งใหมด่งักลา่ว โดยมีมลูค่าเงินลงทนุ 58 ล้านบาท 

ในเดือนธนัวาคม 

- บริษัทฯ ได้ท าการก่อตัง้บริษัทย่อย บริษัท นาม ุไลฟ์ พลสั จ ากดั (“นาม ุไลฟ์ พลสั”) ในเดือนมีนาคม ด้วย

ทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท จ านวน 50,000 หุ้น โดยมีทนุจดทะเบียน

ช าระแล้ว ณ วนัท่ีจดัตัง้ เท่ากบั 1,250,000 บาท มลูค่าหุ้นช าระแล้วหุ้นละ 25 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจเป็น

ตวัแทนจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ณ วนัจดัตัง้ในสดัสว่นร้อยละ 69  

- บริษัทฯ เ ร่ิมผลิตผลิตภัณฑ์ในขนาดเล็ก เช่น  NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream ขนาด 5 

มิลลิลิตร (“มล.”) NAMU LIFE SNAILWHITE Sun Screen ขนาด 15 มล. NAMU LIFE SNAILWHITE 

Cleansing ขนาด 50 มล. และ NAMU LIFE NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream 

ขนาด 5 มล. โดยจ าหน่ายผ่านร้านสะดวกซือ้ชัน้น า เพ่ือเป็นขนาดทดลองโดยเจาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีไม่เคย

ใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ หรือเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกในการพกพา 

2559 กำรปรับโครงสร้ำง เพิ่มทุนจดทะเบียน เพิ่มสำยผลิตภัณฑ์ และเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำนของ
บริษัทฯ 

- บริษัทฯ เลิกจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสริม SOP100+ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี

จ้างผลิต และบริษัทฯ ต้องการให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ผลิตเอง 

เพ่ือให้สามารถควบคมุต้นทนุและคณุภาพได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ และเพื่อให้การด าเนินงานของ

บริษัทฯ มีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
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 - ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างโดยการออกหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 50 ล้านบาท ซึ่งท าให้ทนุ

จดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 60 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 500,000 หุ้น       

(1) ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมกลุม่ครอบครัวพรพฒันารักษ์ และ (2) เพ่ือท าการแลกหุ้น (Share swap) กบัผู้ ถือหุ้น

เดิมของ นาม ุไลฟ์ พลสั ในอตัราส่วน 4 หุ้น นาม ุไลฟ์ พลสั ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท าให้

ภายหลงัการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ ถือหุ้นใน นาม ุไลฟ์ พลสั ในสดัสว่นร้อยละ 99.74  

- นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ท าการซือ้หุ้นในส่วนท่ีเหลือจ านวน 126 หุ้น ในราคา 100 บาทต่อหุ้น จากผู้ ถือหุ้น

เดิมของ นาม ุไลฟ์ พลสั เพ่ือให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน นาม ุไลฟ์ พลสั ในสดัสว่นร้อยละ 100 

- ต่อมา บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเดิมของ นาม ุไลฟ์ พลสั ได้ช าระค่าหุ้นในส่วนท่ีเหลือของ นาม ุไลฟ์ พลสั ใน

ราคาหุ้นละ 75 บาท ซึง่ท าให้ นาม ุไลฟ์ พลสั มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเทา่กบั 5,000,000 บาท มลูค่าหุ้น

ช าระแล้วหุ้นละ 100 บาท 

- ภายหลงัการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท เพ่ือ

เป็นเงินทนุในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ มีการเพิ่มผลิตภณัฑ์ อีก 4 ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ (1) NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle Intensive 

Repair (2) NAMU LIFE SNAILWHITE Whipp Soap (3) NAMU LIFE SNAILWHITE Royal Jelly Facial 

Cream และ (4) NAMU LIFE SNAILWHITE Crème Body Wash ในไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 

และไตรมาส 4 ตามล าดบั ซึ่งเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบ ารุงผิวหน้า ให้ครอบคลมุการใช้งานของ

ลกูค้ามากยิ่งขึน้โดยเฉพาะผู้บริโภคท่ีต้องการครีมบ ารุงผิวหน้าแบบเข้มข้น รวมถึงขยายตลาดไปจบักลุม่

ลกูค้าท่ีต้องการผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าด้วยนวตักรรมใหม่ในรูปแบบของสบู่ก้อนในซองตาข่าย 

และผลิตภณัฑ์ครีมอาบน า้นวตักรรมใหมท่ี่มีเนือ้ครีมคล้ายโลชัน่  

- บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการน าระบบ SAP Enterprise 

Resource Planning มาใช้เพ่ือการด าเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพและรองรับการเติบโตขององค์กร 

- บริษัทฯ ปรับปรุงโรงงานใหม่ในส่วนของการผลิตแล้วเสร็จในเดือนกันยายน และ เร่ิมด าเนินการผลิต

ส าหรับโรงงานแหง่ใหมใ่นสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในเดือนตลุาคม   

- บริษัทฯ ขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยเร่ิมจดัตัง้และด าเนินการจ าหน่ายสินค้าผ่านทางร้านค้าของ

บริษัทฯ ภายใต้ช่ือร้าน Namu Life จ านวน 2 สาขา ท่ีสถานีรถไฟฟ้าสยาม ในเดือนสิงหาคม และท่ี

ห้างสรรพสินค้า Show DC ในเดือนพฤศจิกายน 

- บริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลจ านวนเงินทัง้สิน้ 407.2 ล้านบาท 
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2560 จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเตรียมตัว IPO และขยำยธุรกจิ
อย่ำงต่อเน่ือง 

‐ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผล

จากก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 11 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม

ทัง้สิน้ 24.75 ล้านบาทเพิ่มเติมจากท่ีจ่ายระหวา่งกาลไปแล้ว 407.2 ล้านบาทในปี 2559 

‐ บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์เพิ่มอีก 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) NAMU LIFE SNAILWHITE Day Cream (2) 

NAMU LIFE SNAILWHITE Essential Toner และ (3) NAMU LIFE SNAILWHITE Namu Facial Jelly 

Wash    (4)  NAMU LIFE SNAILWHITE Overnight Firming Mask (5)  NAMU LIFE SNAILWHITE          

7 Days Mask Sheets ( 6)  NAMU LIFE SNAILWHITE Body Booster SPF ( 7)  NAMU LIFE 

SNAILWHITE Gold Facial Cream (8)  NAMU LIFE SNAILWHITE Sunscreen CC ในคร่ึงปีแรก ซึ่ง

เป็นการเพิ่มผลติภณัฑ์ในกลุม่บ ารุงและท าความสะอาดผิวหน้าเพ่ือขยายตลาดและฐานลกูค้าเพิ่มเติม 

‐ บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน)

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 

‐ บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ จากเดิมมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท เป็นมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

1.0 บาท และเพิ่มทนุจดทะเบียน 225 ล้านบาท เป็น 318 ล้านบาท เพ่ือรองรับการจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และจดัสรร (1) หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 76 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพ่ือ

เสนอขายแก่ประชาชน (IPO) (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ           

1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนกังาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตาม

โครงการการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย (ESOP) และ (3) หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่เป็นนกัลงทนุสถาบนั 

‐ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้ น

สามญัเพิ่มทนุจ านวน 15,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 29.87 บาท ให้แก่ 

North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited (“NHTPEC”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ี

จัดตัง้ขึน้เพ่ือซือ้หุ้ นบริษัทฯ โดยมี North Haven Thai Private Equity L.P. (“NHTPE”)  เป็นผู้ ถือหุ้ น

ทัง้หมดทางอ้อม (NHTPE ถือหุ้นทัง้หมดใน North Haven Thai Private Equity Holding (HK) Limited 

(“NHTPEH”) และ NHTPEH ถือหุ้นทัง้หมดใน NHTPEC) และเป็นบุคคลในวงจ ากัด ภายใต้นิยามของ

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยาม

ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) 
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‐ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ   

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.93 บาทต่อหุ้ น คิดเป็น                           

จ านวนเงิน 210 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแล้วจ านวน 210 ล้านบาท

เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 จากเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ  

‐ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้มีมติ

อนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 96 ล้านบาท โดยบริษัทฯ 

จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 จากเงินทนุหมนุเวียนภายใน

บริษัทฯ 

‐ ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2560 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 บริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิ

แผนการจดัตัง้บริษัทย่อย 3 บริษัทเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และรองรับการขยายธุรกิจใน

อนาคต ตลอดจนเพ่ือผลประ- โยชน์ทางภาษีตา่งๆ บริษัทยอ่ยดงักลา่ว ได้แก่ (1) บจ. ด ูอินฟินิท ดรีม เพ่ือ

เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจส านกังานใหญ่ข้ามประเทศ (“International Headquarter” หรือ “IHQ”) ท่ีถือ

หุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจในต่างประเทศของบริษัทฯ (2) บจ. ด ูเดย์ ดรีม เทรดดิง้  ในประเทศสิงคโปร์ 

เพ่ือขายสินค้าของบริษัทฯ ให้แก่ลกูค้าในต่างประเทศ (3) บจ. ด ูเดย์ ดรีม โฮลดิง้  ในประเทศสิงคโปร์ 

เป็น Holding Company เพ่ือลงทนุในธุรกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ โดยเม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2560 

บจ. ด ูอินฟินิท ดรีม ได้ท าการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท และออกหุ้นใหม่จ านวน 1,000,000 หุ้น ในราคา

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกช าระแล้วร้อยละ 25 คิดเป็น 25,000,000 บาท และบริษัทฯ เข้าถือ

หุ้นในบริษัทดงักลา่วจ านวน 999,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ทัง้นี ้ปัจจบุนั บจ. ด ูเดย์ ดรีม เทรดดิง้ และ 

บจ. ด ูเดย์ ดรีม โฮลดิง้  บริษัทยอ่ยดงักลา่วจะจดัตัง้แล้วเสร็จในต้นปี 2561 

‐ เม่ือเดือนธนัวาคม บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 76 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เ พ่ือ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั ง้แรก ( IPO)  และเ ร่ิม ซื อ้ขายในตลาดหลักทรัพย์  เ ม่ือ                             

วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 
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1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทฯ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ยจ านวน 2 บริษัทดงันี ้ 

 

หมายเหต ุ /1บจ. นาม ุไลฟ์ พลสั จดัตัง้ขึน้ในเดือนมีนาคม 2558 เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าให้แก่
บริษัท ซึ่งภายหลงัการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ถือหุ้นในนาม ุไลฟ์ พลสั ใน
สดัสว่นร้อยละ 100 

  /2บจ. ด ูอินฟินิท ดรีม จดัตัง้ขึน้ในเดือนตลุาคม 2560 เพ่ือท าหน้าท่ีขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศให้แก่
บริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ได้ถือหุ้นในด ูอินฟินิท ดรีม ในสดัสว่นร้อยละ 100 

 ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2560 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิแผนการจดัตัง้บริษัท
ยอ่ย 3 บริษัทเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ตลอดจนเพ่ือผลประโยชน์ทาง
ภาษีตา่งๆ บริษัทยอ่ยดงักลา่ว ได้แก่ 

1) บจ. ดู อินฟินิท ดรีม จัดตัง้ในประเทศไทยเพ่ือเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
(“International Headquarter” หรือ “IHQ”) ท่ีถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจในต่างประเทศของบริษัทฯ  
เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 ได้ท าการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทและออกหุ้นใหม่จ านวน 1,000,000 หุ้น ใน
ราคามลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกช าระแล้วร้อยละ 25 คิดเป็น 25,000,000 บาทและบริษัทฯเข้าถือ
หุ้นในบริษัทดงักลา่วจ านวน 999,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 

2) บจ. ด ูเดย์ ดรีม เทรดดิง้  จดัตัง้ในประเทศสงิคโปร์ เพ่ือขายสินค้าของบริษัทฯ ให้แก่ลกูค้าในตา่งประเทศ ได้
ท าการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2561 

3) บจ. ด ูเดย์ ดรีม โฮลดิง้  จดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์ เป็น Holding Company เพ่ือลงทนุในธุรกิจของบริษัทฯ 
ในตา่งประเทศ ได้ท าการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 

 

 
บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 

ผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว 

 
บจ. นำมุ ไลฟ์ พลัส 

จ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯภายในประเทศ/1 
 

บจ. ด ูอนิฟินิท ดรีม 
ขยายธรุกิจไปยงัต่างประเทศ/2 
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2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิว (Skin Care) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า

ของบริษัทฯ และรับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอื่น (OEM)  

1) ธุรกิจผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิว (Skin Care) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า

ของบริษัทฯ “NAMU LIFE” โดยมีช่ือกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่า “SNAILWHITE” ส าหรับประเภทการใช้งานต่างๆ ซึ่งรวมถึง

ผลิตภัณฑ์บ ารุง และท าความสะอาดผิวหน้าและผิวกายและผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ทัง้ผ่านร้านค้าของบริษัทฯ และผ่านตวัแทนจ าหน่ายหรือบริษัทจดัจ าหน่ายสินค้า ซึ่งหนึ่งในบริษัท

จ าหน่ายสนิค้าของบริษัทฯ คือ นาม ุไลฟ์ พลสั บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่ ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่มย่อย ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (2) 

ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวกาย (3) ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า (4) ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย (5) ผลติภณัฑ์ครีมกนั

แดด และ (6) ชดุของขวญั (Gift Set) 

2) ธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอื่น (OEM)  

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอื่นให้แก่ลกูค้า  

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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(1) โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จ าแนกตามสว่นธุรกิจ ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ2560 สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกจิ 

งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558/4 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       
1. รายได้จาการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ       

1) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 860.5 90.0 1,072.7 86.5 1,327.3 78.8 
2) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย 56.3 5.9 36.4 2.9 60.0 3.6 
3) ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า 37.4 3.9 48.7 3.9 71.9 4.3 
4) ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย - - 9.8 0.8 134.4 8.0 
5) ผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดดคณุภาพสงู 27.9 2.9 58.9 4.7 65.1 3.9 
6) ชดุของขวญั 22.6 2.4 63.4 5.1 54.2 3.2 
7)    ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม/1 7.1 0.7 0.7 0.1 - - 
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ รวม 1,011.8 105.8 1,290.6 104.0 1,712.9 101.7 
หกั สว่นลด (77.2) (8.1) (55.6) (4.5) (38.7) (2.3) 
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ – สทุธิ  934.6 97.7 1,235.0 99.5 1,674.2 99.4 

2. รายได้จากการรับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืน (OEM) 2.5 0.2 1.9 0.2 0.3 0.0 
3. รายได้จากการขายอ่ืน/2 18.0 1.9 - - - - 
รายได้จากการขายรวม 955.1 99.8 1,236.9 99.7 1,674.5 99.4 

รายได้อ่ืน/3 1.6 0.2 3.3 0.3 9.8 0.6 
รวม 956.7 100.0 1,240.2  100.0 1,684.3 100.0 

หมายเหต:ุ  /1  บริษัทฯ ได้เลกิจ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารเสริมตัง้แตต้่นปี 2559 

 /2 รายได้จากการขายอ่ืน ได้แก่ รายได้จากการขายบรรจภุณัฑ์ให้แก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่งซึง่บริษัทฯ ได้เลกิจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์ดงักลา่วแล้วตัง้แต่ปี 2558 
 /3 รายได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรายได้จากการให้บริการ 
 /4 ข้อมลูทางการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่เป็นข้อมลูท่ีแสดงเปรียบเทียบภายใต้มาตรฐาน PAE ในงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัช ี
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จ าแนกตามแหลง่ท่ีมาของรายได้ ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

  

สายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกจิ 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558/4 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       

1. ภายในประเทศ       

1.1.1 รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ       

1) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 697.3 72.9 935.9 75.5 850.2 50.5 

2) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย 47.3 4.9 34.4 2.7 57.1  3.4 

3) ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า 32.6 3.4 46.0 3.7 47.2  2.8 

4) ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย - - 9.6 0.7 133.8 7.9 

5) ผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดดคณุภาพสงู 27.4 2.9 54.5 4.4 57.7 3.4 

6) ชดุของขวญั 21.2 2.2 63.3 5.1 54.1  3.2 

7) ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม/1 6.0 0.6 0.7 0.1 - - 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ รวม 831.8 86.9 1,144.4 92.2 1,200.1 71.2 

หกั สว่นลด/2 (77.2) (8.0) (55.6) (4.5) (38.7) (2.3) 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ – สทุธิ 754.6 78.9 1,088.8 87.7 1,161.4 68.9 

2.1.1 รายได้จากการรับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืน (OEM) 2.5 0.2 1.9 0.2 0.3 0.0 

3.1.1 รายได้จากการขายอ่ืน/3   18.0 1.9 - - - - 

รายได้จากการขายภายในประเทศรวม 775.1 81.0 1,090.7 87.9 1,161.7 69.0 
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สายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกจิ 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558/4 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       

2. ต่างประเทศ       

1.1.1 รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ       
1) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 163.2 17.1 136.8 11.0 477.0  28 
2) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย 9.0 0.9 2.0 0.2 2.9  0.2 
3) ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า 4.8 0.5 2.7 0.2 24.7 1.5 
4) ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย - - 0.2 0.1 0.6 0.0 
5) ผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดดคณุภาพสงู 0.5 0.1 4.4 0.3 7.4 0.4 
6) ชดุของขวญั 1.4 0.1 0.1 0.0 0.1  0.0 
7) ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม/1 1.1 0.1 - - - - 
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ รวม 180.0 18.8 146.2 11.8 512.7 30.4 

รายได้จากการขายต่างประเทศรวม 180.0 18.8 146.2 11.8 512.7 30.4 

รายได้จากการขายรวม 955.1 99.8 1,201.5 99.7 1,674.5 99.4 

รายได้อ่ืน/3 1.6 0.2 3.3 0.3 9.8 0.6 

รวม 956.7 100.0 1,240.2 100.0 1,684.3 100.0 
หมายเหต:ุ  /1  บริษัทฯ ได้เลกิจ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารเสริมตัง้แตต้่นปี 2559 

 /2 รายได้จากการขายอ่ืน ได้แก่ รายได้จากการขายบรรจภุณัฑ์ให้แก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่งซึง่บริษัทฯ ได้เลกิจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์ดงักลา่วแล้วตัง้แต่ปี 2558 
 /3 รายได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรายได้จากการให้บริการ 
 /4 ข้อมลูทางการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่เป็นข้อมลูท่ีแสดงเปรียบเทียบภายใต้มาตรฐาน PAE ในงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัช ี
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2.2 ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1. ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  

“NAMU LIFE” โดยมีช่ือกลุม่ผลิตภณัฑ์ว่า “SNAILWHITE” ภายใต้กลุม่ผลิตภณัฑ์ 6 กลุม่ย่อย ได้แก่ (1) ผลิตภณัฑ์บ ารุง

ผิวหน้า (2) ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย (3) ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า (4) ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวกาย (5) 

ผลติภณัฑ์ครีมกนัแดด และ (6) ชดุของขวญั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1.1  ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า  

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าของบริษัทฯ มีสารสกัดจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญ รวมถึงสารสกัด

เข้มข้นจากธรรมชาติ ท่ีจะช่วยบ ารุงผิวหน้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพส าหรับการบ ารุงทกุสภาพผิว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีผลติภณัฑ์ในกลุม่นีท้ัง้หมด 10 ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ 

1.1.1 NAMU LIFE SNAILWHITE Secretion Filtrate Moisture Facial Cream  

หรือ “NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream”  

 

 

 

 

NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream เป็นผลิตภณัฑ์แรกของบริษัทฯ เร่ิมจดัจ าหน่ายในไตรมาส 1 ปี 2556 

ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์บกุเบิกในประเทศไทยท่ีมีส่วนผสมจากสารสกดัของเมือกหอยทาก ถกูผลิตภายใต้แนวคิดท่ีอยากให้คน

ไทยมีครีมบ ารุงผิวหน้าท่ีดี เหมาะสมกบัสภาพผิวและสภาพภมูิอากาศของประเทศท่ีมีความร้อนชืน้อยูต่ลอดเวลา โดยเป็น

ครีมทาหน้าท่ีมีสว่นผสมจากสารสกดัจากเมือกหอยทากเข้มข้น เข้าบ ารุงผิวอยา่งล า้ลกึ ช่วยในการบ ารุงและฟืน้ฟผูิว ลดริว้

รอย รอยด า รอยแผลเป็น ช่วยในการยกกระชบัผิวหน้า ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ รักษาอาการอกัเสบของผิว กระตุ้นการสร้าง

เซลล์ใหม่ ช่วยลดเลือนริว้รอย ปอ้งกนัการเกิดแผลเป็น ลดรอยแผลจากสิว ปรับสภาพผิวให้นุ่มเนียนเรียบ ใช้ได้กบัริว้รอย

ลกึและริว้รอยตืน้ ช่วยควบคมุความมนั ลดการก่อตวัของสิว ท าให้ผิวหนงัเต่งตึงมีความยืดหยุ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการ

สร้างคอลลาเจน และอีลาสตินให้ท างานดีขึน้ กกัเก็บน า้ในผิว ท าให้ผิวดอูิ่มน า้ ขาวสว่างกระจ่างใส สขุภาพดี นอกจากนี ้

NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream ถูกบรรจุในขวดบรรจุภัณฑ์จากประเทศเกาหลีซึ่งมีนวัตกรรมระบบป๊ัม

สญูญากาศท่ีท าให้ผู้ ใช้สะดวกต่อการใช้งาน สามารถก าหนดปริมาณการใช้แต่ละครัง้ท่ีเพียงพอต่อความต้องการ และ

สามารถใช้ได้จนหยดสดุท้าย และท่ีส าคญัช่วยให้ผู้ ใช้ไม่ต้องสมัผสักบัเนือ้ครีมในกระปกุโดยตรง ช่วยลดโอกาสปนเปือ้น

จากเชือ้โรคภายนอกกบัเนือ้ครีมและลดการใช้สารกนัเสียในผลิตภณัฑ์  
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1.1.2 NAMU LIFE SNAILWHITE SYN-AKE MIST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMU LIFE SNAILWHITE SYN AKE MIST หรือเอสเซนต์เข้มข้นสตูรน า้ ซึ่งเร่ิมจัดจ าหน่ายในไตรมาสท่ี 1 ปี 

2557 ภายใต้แนวคิดของบริษัทฯ ท่ีอยากสร้างสรรค์ให้เอสเซนต์ไม่เป็นเพียงแค่เอสเซนต์ธรรมดาแต่ได้เพิ่มนวตักรรมให้อยู่

ในรูปแบบสเปรย์เพ่ือให้ผู้ บริโภคใช้งานสะดวกยิ่งขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เลือกใช้หัวสเปรย์นาโนจากประเท ศ

สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการใช้งานให้ดียิ่งขึน้ ด้วยนวัตกรรมของหัวสเปรย์นาโน ท าให้

ละอองสเปรย์เอสเซนต์ละเอียด สามารถซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้ดีและสามารถใช้ระหว่างวนัหรือหลงัแต่งหน้าได้โดยไม่ท าให้

เคร่ืองส าอางหลดุลอกแต่จะช่วยให้เคร่ืองส าอางติดทนนานและบ ารุงอย่างทัว่ถึงตลอดวันโดยใช้เพ่ือบ ารุงผิวหน้าให้มี

ความเนียนนุ่ม ชุ่มช่ืน อิ่มน า้ ผิวแลดสูขุภาพดี เหมาะส าหรับผิวท่ีแพ้ง่ายเน่ืองจากไมใ่สน่ า้หอมและวตัถกุนัเสีย 100% โดย

มีสว่นผสมท่ีส าคญัถึง 3 ชนิด ประกอบด้วย Alpha-Arbutin (อลัฟ่า-อลับตูิน) มีสว่นช่วยท าให้ผิวขาวกระจ่างใส Syn-Ake 

ช่วยให้ผิวพรรณกระชบั และ Snail Secretion Filtrate (สารสกดัจากเมือกหอยทาก) ช่วยท าให้ผิวเนียนนุ่มและลดรูขมุขน 

1.1.3 SNAILWHITE Mask Shot 

 

 

 

 

 

NAMU LIFE SNAILWHITE Mask shot เป็นผลิตภณัฑ์แผน่มาส์กบ ารุงผิวหน้า ซึง่เร่ิมจดัจ าหน่ายในไตรมาสท่ี 1 

ปี 2557 โดยแผ่นมาส์กได้ถกูผลิตอย่างพิถีพิถนัด้วยการทอเส้นด้ายหน้ากากใต้น า้ซึง่ช่วยให้เจลบ ารุงจบัตวัในเส้นด้ายได้ดี

ยิ่งขึน้ และถกูหุ้มอยู่ในทกุๆ อณ ูท าให้สามารถซึมซบัเข้าสู่ผิวหน้าได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ส่วนผสมของสารสกดัและบร รจุ

ภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ เหมาะส าหรับผู้บริโภคท่ีมีเวลาบ ารุงผิวหน้าน้อย เพราะผลิตภัณฑ์สามารถฟืน้ฟูผิวให้อ่อนเยาว์ ยก

กระชับ แลดูกระจ่างใส ด้วยสารสกัดจากเมือกหอยทากและเซรามายด์เข้มข้นจากประเทศเกาหลีพร้อมด้วยสาร
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สกัดอัลฟ่า-อัลบูตินท่ีสามารถสร้างประสบการณ์การบ ารุง และฟื้นฟูผิวอย่างล า้ลึก ท าให้โครงสร้างผิวแข็งแรง ขาว 

กระจ่างใส ลดเลือนริว้รอยและจดุด่างด า ปรับผิวให้เรียบเนียนชุ่มชืน้อยา่งรวดเร็ว  

1.1.4 NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream  

 

 

 

 

 

 

NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream หรือครีมบ ารุงผิวหน้าผสมสารสกดัเข้มข้นจากเกาหลี

ซึ่งเร่ิมจดัจ าหน่ายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 ท่ีบริษัทฯ ออกแบบเพ่ือเสริมสร้างผิวพรรณให้มีความแข็งแรงจากภายใน และ

เน้นกลุม่ผู้บริโภคท่ีต้องการการบ ารุงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้บริโภคท่ีอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีภมูิอากาศหนาวเย็น โดยบริษัทฯ ได้รับ

แรงบนัดาลใจจากคณุสมบตัิพิเศษของทองค าซึ่งสามารถช่วยให้เซลล์ผิวมีความแข็งแรงท าให้ผิวหน้าเต่งตึง อีกทัง้ยงัได้

สารสกดันานาชนิดท่ีอดุมไปด้วยคณุค่าท่ีท าให้ผิวเนียนนุ่ม ช่วยฟืน้บ ารุงผิวให้กระชบัและสดใส รูขมุขนเนียนขึน้ตัง้แต่ครัง้

แรกท่ีใช้ และมีเนือ้สมัผสับางเบา นอกจากนี ้NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream ได้ถกูบรรจใุนขวด

บรรจุภัณฑ์จากประเทศเกาหลีซึ่งมีนวัตกรรมระบบป๊ัมสูญญากาศท่ีท าให้ผู้ ใช้สะดวกต่อการใช้งาน สามารถก าหนด

ปริมาณการใช้แต่ละครัง้ท่ีเพียงพอตอ่ความต้องการ และสามารถใช้ได้จนหยดสดุท้าย และที่ส าคญัท าให้ผู้ใช้ไมต้่องสมัผสั

กับเนือ้ครีมในกระปุกโดยตรงช่วยลดโอกาสปนเปือ้นจากเชือ้โรคภายนอกกับ เนือ้ครีมและลดการใช้สารกันเสียใน

ผลติภณัฑ์ 

1.1.5 NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle  
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NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle เป็นเซร่ัมบ ารุงผิวหน้าซึ่งเ ร่ิมจัดจ าหน่ายในไตรมาส 2 ปี 2559 ท่ีให้

ความรู้สกึแตกต่างด้วยเนือ้เซร่ัมท่ีบางเบาและซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนอะหนะ สามารถซึมลกึเข้าสู่ผิวชัน้ในได้

อย่างล า้ลึก ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนผิวเสียเป็นผิวสวย” ท่ีจะช่วยบ ารุงผิวท่ีร่วงโรยแบบเข้มข้น พร้อมชาร์ตพลังให้ผิว

ในขณะหลบัด้วยสารสกดัจากธรรมชาติอนัทรงคณุค่าสตูรเฉพาะของบริษัทฯ ทัง้ อลัฟ่า-อลับตูิน (Alpha-Arbutin) ก๊ิกกา

ไวท์ (สารสกดัจากพืช 7 ชนิด) แกทรูไลน์เอ็กซ์เพรส ไลโปเบลเล ซอยย่าห์ไกลโคล์ พอร์อเวย์ ผสานสารสกดัจากเมือกหอย

ทากท่ีเข้มข้น ที่จะช่วยบ ารุงผิวให้ขาวกระจ่างใส เต่งตึง ผิวเรียบเนียนขึน้ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีใช้ เม่ือใช้เป็นประจ าจะช่วยลด

ความหย่อนคล้อยของผิว กระชบัรูขมุขน และช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชืน้ ผลดัเซลล์ผิวท่ีหมองคล า้ให้กลบัมาแลดขูาวกระจ่างใส

เรียบเนียนอยา่งเป็นธรรมชาติ ให้ต่ืนรับวนัใหมพ่ร้อมผิวสขุภาพดี แลดอูอ่นเยาว์ขึน้ในทกุๆวนั  

1.1.6 NAMU LIFE SNAILWHITE Royal Jelly Facial Cream 

 

 

 

 

 

 NAMU LIFE SNAILWHITE Royal Jelly Facial Cream เป็นครีมนวตักรรมใหม่ท่ีช่วยฟืน้ฟผูิวหน้า ด้วยสารสกดั

หลกัจากเมือกหอยทาก และสารสกดัเข้มข้นจากนมผึง้ เร่ิมจัดจ าหน่ายในไตรมาส 3 ปี 2559 เพ่ือเน้นขายลกูค้าชาวจีนใน

ประเทศจีน และตามแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีมีนักท่องเท่ียวชาวจีนสญัจรอย่างหนาแน่น โดยมีแนวคิดมาจาก

คณุสมบตัิของนมผึง้ ซึง่มีลกัษณะเป็นวุ้นสีขาว ท่ีกลายเป็นสีเหลืองอ่อนในเวลาต่อมา เพ่ือเป็นอาหารส าหรับเลีย้งตวัอ่อน

ของผึง้ในสามวนัแรกของการเจริญเติบโต และเป็นอาหารส าหรับราชินีผึง้ตลอดชีวิต ซึ่งโดยปกติราชินีผึง้มีอายท่ีุยืนยาว

กว่าผึง้ปกติ จากการศึกษาพบว่านมผึง้มีคณุค่าทางโภชนาการและให้พลงังานมาก ช่วยในเร่ืองการเผาผลาญ และเพิ่ม

ความแข็งแรง มีชีวิตชีวามากขึน้ ลดความอ่อนล้า และลดริว้รอยก่อนวยัได้เป็นอย่างดี ประมาณ 50% ของน า้นมผึง้คือ

โปรตีนในรูปแบบของกรดอะมิโน ซึ่งมี 8 ชนิดท่ีจ าเป็น นอกจากนัน้ NAMU LIFE SNAILWHITE Royal Jelly Facial 

Cream ยงัถกูเสริมประสิทธิภาพด้วยสารสกดัจากธรรมชาติอีกหลายชนิด อาทิ ไฮยา โอลิโก (ไฮยาลรูอนิค แอซิด) มีขนาด

เลก็กว่ากรดไฮยาลรูอนิคทัว่ไปถึง 150 เท่า สามารถซมึลงสูช่ัน้ผิวได้อย่างล า้ลกึ ช่วยกกัเก็บความชุ่มชืน้ในชัน้ผิว  สารสกดั

จากขิง ช่วยลดอาการระคายเคืองของผิวและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต สารสกดัดอกลาเวนเดอร์ ลดเลือนริว้รอยร่อง

ลึก สารสกัดโสมเกาหลี เพิ่มความกระจ่างใสและปกป้องผิวจากรังสียูวี สารสกัดต้นบิซาโบโร ลดการแสบร้อนจากการ

เผชิญแสงแดด สารสกดัใบบวับก ฆ่าเชือ้แบคทีเรียสาเหตหุลกัของการเกิดสิวอกัเสบ ท าให้ NAMU LIFE SNAILWHITE 

Royal Jelly Facial Cream เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดแูลผิว ปกป้องผิวจากการท าลายด้วยแสงแดด มลภาวะเป็นพิษ

และความเครียด ช่วยเติมเต็มความชุ่มช่ืนท่ีสูญเสียไป พร้อมด้วยคุณสมบัติในการช่วยลดริว้รอยฟื้นฟูบ ารุงผิวให้รู้สึก

กระชบัแลดอู่อนวยัในทกุสภาพผิว NAMU LIFE SNAILWHITE Royal Jelly Facial Cream ได้ถกูบรรจใุนขวดบรรจภุณัฑ์
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จากประเทศเกาหลีซึง่มีนวตักรรมระบบป๊ัมสญูญากาศท่ีท าให้ผู้ ใช้สะดวกต่อการใช้งาน สามารถก าหนดปริมาณการใช้แต่

ละครัง้ท่ีเพียงพอต่อความต้องการ และสามารถใช้ได้จนหยดสดุท้าย และท่ีส าคญัท าให้ผู้ ใช้ไม่ต้องสมัผสักบัเนือ้ครีมใน

กระปกุโดยตรงช่วยลดโอกาสปนเปือ้นจากเชือ้โรคภายนอกกบัเนือ้ครีมและลดการใช้สารกนัเสียในผลิตภณัฑ์ 

1.1.7 NAMU LIFE SNAILWHITE Day Cream  

 

 

 

 

 

 

 NAMU LIFE SNAILWHITE Day Cream เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถฟืน้บ ารุงและปกป้องผิวในหนึ่งเดียว เพราะ

นอกจากจะมีคณุสมบตัิท่ีช่วยให้ผิวเรียบเนียน แลดกูระจ่างใสแล้ว ยงัสามารถปกป้องผิวจากรังสียวีู และแสงสีฟ้า ซึง่เป็น

สิ่งท่ีสามารถท าร้ายผิวได้โดยตรง เร่ิมจดัจ าหน่ายในไตรมาส 1 ปี 2560 ด้วยความเช่ือท่ีว่าการบ ารุงผิวเพียงอย่างเดียวไม่

เพียงพอ เพราะผิวต้องการผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถปกปอ้งผิวจากมลภาวะภายนอก และด้วยการผสมผสานสารสกดัธรรมชาติ

อันทรงคุณค่าจากสารสกัดนานาชนิด รวมทัง้สารสกัดหลักอย่างเมือกหอยทาก และสารสกัดดอกราชาวดีสีม่วง 

(Soliberine) ท่ีท าหน้าท่ีต่อต้านอนมุลูอิสระ ปกป้องผิวจากการท าร้ายของแสงแดด รังสีความร้อน และแสงสีฟ้า กระตุ้น

กระบวนการล้างพิษของเซลล์  และช่วยปรับสมดลุระดบัภมูิคุ้มกนัให้กบัผิว ผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Day 

Cream จึงสามารถปอ้งกนัผิวจากรังสียวีู รวมถึง แสงสีฟ้า ท่ีมาจาก หน้าจอโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ อนัเป็น

สาเหตหุลกัของริว้รอยก่อนวยั จดุด่างด า ความหมองคล า้ ได้เป็นอย่างดี ช่วยท าให้ผิวของผู้ใช้กลบัมาแข็งแรงดเูรียบเนียน 

กระจ่างใส ได้ยาวนานตลอดวัน NAMU LIFE SNAILWHITE Day Cream ได้ถูกบรรจุในขวดบรรจุภัณฑ์จากประเทศ

เกาหลีซึ่งมีนวตักรรมระบบป๊ัมสญูญากาศท่ีท าให้ผู้ ใช้สะดวกต่อการใช้งาน สามารถก าหนดปริมาณการใช้แต่ละครัง้ท่ี

เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถใช้ได้จนหยดสดุท้าย และท่ีส าคญัท าให้ผู้ ใช้ไม่ต้องสมัผสักับเนือ้ครีมในกระปุก

โดยตรงช่วยลดโอกาสปนเปือ้นจากเชือ้โรคภายนอกกบัเนือ้ครีมและลดการใช้สารกนัเสียในผลิตภณัฑ์  

โดยในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ เร่ิมผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Day Cream 

ในขนาด 7 มล. (Sachet) โดยเร่ิมจดัจ าหน่ายท่ีแรกใน 7-11 ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีและมีแผนท่ีจะจดัจ าหน่ายสินค้า

ขนาด Sachet ในร้านสะดวกซือ้อ่ืนๆ ซึ่งเป็นช่องทางท่ีมีการเติบโตของจ านวนสาขาสูง รวมถึง ร้านค้าแบบดัง้เดิม 

(Traditional Trade) ในอนาคต นอกจากนี ้ในอนาคตบริษัทฯ ยงัมีแผนท่ีจะผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อ่ืนๆในขนาด 

Sachet อีกด้วย 
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1.1.8 NAMU LIFE SNAILWHITE Overnight Firming Mask 

 

 

 

 

 

 

 

NAMU LIFE SNAILWHITE Overnight Firming Mask เป็นครีมมาส์กบ ารุงผิวหน้าส าหรับใช้ในเวลากลางคืน 

ซึ่งเร่ิมจดัจ าหน่ายในไตรมาส 2 ปี 2560 เพ่ือเน้นขายลกูค้าชาวจีน โดยประกอบด้วยสารสกดัจากธรรมชาติเข้มข้น ท่ีตรง

เข้าแก้ไขปัญหาความหย่อนคล้อยและขาดความตึงกระชบัของผิวหน้า ช่วยปรับสมดลุของระบบการสร้างคอลลาเจน ท า

ให้ผิวฝ่อกลบัคืนความเต่งตึง ยกกระชับผิวท่ีหย่อนคล้อย ด้วยสารสกัด Actosome Inoceramide ท่ีช่วยการเสริมเกราะ

ป้องกนัและกักเก็บความชุ่มชืน้ในชัน้ผิว ผิวไม่แห้งกร้าน และสาร Niacinamide ท่ีช่วยปรับโทนสีผิว ลดเลือนจุดด่างด า 

และตอ่ต้านอนมุลูอิสระ  

1.1.9 NAMU LIFE SNAILWHITE 7 Days Mask Sheets 

 

 

 

 

 

 

 

NAMU LIFE SNAILWHITE 7 Days Mask Sheets เป็นผลิตภณัฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้า ซึ่งเร่ิมจดัจ าหน่ายในไตร

มาส 2 ปี 2560 เพ่ือเน้นขายลกูค้าชาวจีน ท่ีผสานสารสกดัสตูรพิเศษจาก ต้นตะบองเพชรจากประเทศแม็กซิโก ช่วยฟืน้คืน

ความชุ่มชืน้สูผ่ิวได้อย่างล า้ลกึ ด้วยนวตักรรม Nano Technology ท่ีช่วยเพิ่มน า้สูผ่ิว ให้ผิวแลดูเอิบอิ่ม อ่อนเยาว์อย่างเป็น

ธรรมชาติ ช่วยลดเลือนริว้รอยก่อนวยั 

1.1.10 NAMU LIFE SNAILWHITE Gold Facial Cream 
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NAMU LIFE SNAILWHITE Gold Facial Cream เป็นครีมบ ารุงผิวหน้าซึ่งเร่ิมจดัจ าหน่ายในไตรมาส 2 ปี 2560 

ท่ีมีคณุสมบตัิช่วยย้อนวยัผิว เพ่ือผิวออ่นเยาว์และสขุภาพดี ด้วยสารสกดัเมือกหอยทากสายพนัธุ์ Helix ผสาน Micro-alga 

สารสกดัจากสาหร่ายสีแดง ท่ีอยู่ในรูปโครงข่ายโพลีเมอร์ช่วยพยงุผิวให้ตงึกระชบั ริว้รอยแลดูจางลง พร้อม Ceramosides 

Hp สารสกดัจากเมล็ดข้าวสาลี ท่ีช่วยกระตุ้นกระบวนการเติมน า้ให้ผิว ท าให้ผิวชุ่มชืน้ ดอูิ่มฟู และกระจ่างใสเหมือนเด็ก

แรกสาว  

1.2 ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวกาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีผลติภณัฑ์ในกลุม่นี ้จ านวน 2 ผลติภณัฑ์ได้แก่  

1.2.1 NAMU LIFE SNAILWHITE Body Booster  

 

 

 

 

 

NAMU LIFE SNAILWHITE Body Booster เป็นผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวกายสูตรเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งเร่ิมจัด

จ าหน่ายในไตรมาส 3 ปี 2557 ภายใต้แนวคิดท่ีอยากให้คนไทยมีผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย ท่ีสามารถท าให้ผิวสขุภาพดีเพิ่ม

ความมัน่ใจให้กบัผู้ใช้ เหมาะกบัสภาพอากาศของประเทศไทย ท่ีร้อนชืน้ โดยน าเอาสว่นผสมสารสกดั “แอสตาแซนธิน” ท่ีมี

ประสิทธิภาพในการต้านอนุมลูอิสระ ซึ่งผลิตภณัฑ์มีคณุสมบตัิโดดเด่น 7 ประการ คือ (1) ปรับผิวกายให้เรียบเนียนนุ่ม 

ขาวกระจ่างใสแบบมีออร่า (2) ช่วยลดเรือนริว้รอย ท าให้ผิวกายเต่งตึง กระชบั (3) ช่วยรักษาความชุ่มชืน้ และน า้ในผิว

ส าหรับผิวแห้ง (4) ฟื้นฟูผิวท่ีคล า้เสีย จากแสงแดด ฝุ่ นควัน และมลภาวะในชัน้ผิว (5) เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง

คอลลาเจนและอีลาสติน (6) ช่วยท าให้ผิวชุ่มน า้ ชะลอความแก่ของผิว และ (7) ลดริว้รอยก่อนวยัและต่อต้านอนมุลูอิสระ 

นอกจากนี ้NAMU LIFE SNAILWHITE Body Booster จะถูกบรรจุในขวดบรรจุภัณฑ์จากประเทศเกาหลีซึ่งมีนวตักรรม
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ระบบป๊ัมสญูญากาศท่ีท าให้ผู้ใช้สะดวกต่อการใช้งาน สามารถก าหนดปริมาณการใช้แตล่ะครัง้ท่ีเพียงพอตอ่ความต้องการ 

และสามารถใช้ได้จนหยดสดุท้าย และที่ส าคญัท าให้ผู้ใช้ไม่ต้องสมัผสักบัเนือ้ครีมในกระปกุโดยตรงช่วยลดโอกาสปนเปือ้น

จากเชือ้โรคภายนอกกบัเนือ้ครีมและลดการใช้สารกนัเสียในผลิตภณัฑ์ 

1.2.2 NAMU LIFE SNAILWHITE Body Booster SPF30/PA++++ 

 

 

 

 

 

 

NAMU LIFE SNAILWHITE Body Booster SPF30/PA++++ เป็นผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย ซึง่เร่ิมจดัจ าหน่ายใน

ไตรมาส 2 ปี 2560 โดยเป็นสตูรผสมสารป้องกนัแสงแดด ด้วยสารสกดัเมือกหอยทาก ผสานแอสตาแซนธินท่ีช่วยกระตุ้น

การสร้างคอลลาเจนในชัน้ผิว และเซรามายด์ท่ีช่วยเติมพลงัความชุ่มชืน้ ท าให้ผิวกายเนียนนุ่มน่าสมัผสั พร้อมคณุสมบตัิ

ในการปกปอ้งผิวจากรังสี UVA และ UVB ด้วยค่า SPF 30/PA+++ ช่วยฟืน้บ ารุงผิวกายท่ีแห้งเสียจากแสงแดด ให้กลบัมา

มีสขุภาพดี ชุ่มชืน้ แลดกูระจ่างใสอยา่งเป็นธรรมชาติ  

1.3 ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในกลุม่นีท้ัง้หมด 4 ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ 

1.3.1 NAMU LIFE SNAILWHITE Cleansing 

 

 

 

 

 

 

 NAMU LIFE SNAILWHITE Cleansing เป็นคลีนซิ่งล้างหน้า ซึง่เร่ิมจดัจ าหน่ายในไตรมาส 2 ปี 2558 โดยได้รับ

แรงบันดาลใจจากการน าข้อดีของคลีนซิ่งสูตรน า้และสูตรน า้มันมาใช้ โดยผลิตภัณฑ์ถูกคิดค้นด้วยการน าเทคโนโลยี 
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Quick-Cleansing Technology (Oil-free) ท่ีมีคณุสมบตัิท่ีสามารถล้างหน้าได้อย่างสะอาดหมดจดทัง้เคร่ืองส าอางและ

คราบสกปรกได้ในขัน้ตอนเดียว ไร้สารตกค้างบนใบหน้า ซึ่งเป็นท่ีมาของสิวอดุตนั อีกทัง้ยงัปราศจากแอลกอฮอล์ท่ีท าให้

หน้าแห้งและแพ้ง่าย ด้วยสว่นผสมจากสารสกดัจากเมือกหอยทาก ประกอบกบั Elastin, Collagen, Glycoaminoglycan, 

Vitamin, Alatonin, และ Glycolic Acid ท่ีจะช่วยฟืน้ฟผูิวหน้าไปพร้อมกนัภายในขัน้ตอนการช าระล้าง นอกจากนีย้งับรรจุ

ในบรรจภุณัฑ์พิเศษท่ีน าเข้าจากเกาหลีด้วยหวักดท่ีสามารถกนัการซึมของน า้ จึงท าให้ผลิตภณัฑ์สะดวกแก่การวางไว้ใน

ห้องน า้และการพกพา  

1.3.2 NAMU LIFE SNAILWHITE Whipp Soap  

 

 

 

 

 

NAMU LIFE SNAILWHITE Whipp Soap เป็นสบู่ก้อนในบรรจุภัณฑ์ตาข่ายวิปโฟมคุณภาพสูงใช้ส าหรับท า

ความสะอาดผิวหน้า ซึง่เร่ิมจดัจ าหน่ายไตรมาส 3 ปี 2559 ภายใต้แนวคิดท่ีให้ผู้ ใช้ได้เข้าถึงประสบการณ์ใหม่ของสบู่บ ารุง

ผิวหน้า โดยผลติภณัฑ์ได้ถกูออกแบบด้วยนวตักรรมสบู่ล้างหน้าแบบก้อนท่ีบรรจใุนถงุตาข่ายซึง่ผู้บริโภคสามารถสร้างโฟม

ได้เพียงแค่หยดน า้ลงไปท่ีสบู่ แล้วท าการถเูบาๆ บนสบู่พร้อมถงุตาข่ายบนฝ่ามือทัง้สองข้างจนกลายเป็นเนือ้วิปโฟม ไม่

จ าเป็นต้องบีบโฟมออกจากหลอดบรรจภุณัฑ์แล้วท าการตีเพ่ือให้ได้โฟมเหมือนผลิตภณัฑ์ทัว่ไป โดยตวัสบู่มีสว่นผสมของ

สารสกดัจากเมือกหอยทาก และสารสกดัจากธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น สารสกดัจากใบของต้นแบร์เบอรร่ี ไฮยาลโูรนิค เอซิด และ

สารสกดัจากพืช 3 ชนิด ได้แก่ ดอกโคกกระออม น า้มนัอิเซ่ียม และน า้มนัดอกทานตะวนั ท่ีจะช่วยฟืน้ฟใูห้ผิวสขุภาพดี ขาว

กระจ่างใสเนียนนุ่มชุ่มช่ืน ออ่นเยาว์ และลดแบคทีเรีย นอกจากนี ้ซองบรรจภุณัฑ์ยงัมีคณุภาพสงูและแตกตา่งซึง่ออกแบบ

ให้เป็นถงุ Ziplock สามารถเปิดปิดได้อยา่งง่ายดาย  
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1.3.3 NAMU LIFE SNAILWHITE Essential Toner 

 

 

 

 

 

 

NAMU LIFE SNAILWHITE Essential Toner เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยให้การท าความสะอาดผิวหน้า 

สามารถขจดัสิ่งสกปรกและมลภาวะท่ีตกค้างบนผิวได้มากขึน้ โดยผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Toner ถกูแบ่ง

ออกเป็น 2 สตูร ได้แก่ สตูร Hydrating และสตูร Oil Control เร่ิมจดัจ าหน่ายในไตรมาส 1 ปี 2560 เพ่ือเน้นขายลกูค้าชาว

จีนในประเทศจีน และตามแหลง่ท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีมีนกัท่องเท่ียวชาวจีนสญัจรอย่างหนาแน่น โดยทัง้สองสตูร ได้

สว่นผสมหลกัจาก  สารสกดัของน า้ต้นไผ่เกาหลี มีคณุสมบตัิในการท าความสะอาดล า้ลกึอย่างอ่อนโยน กระตุ้นการสร้าง

คอลลาเจน ปรับสภาพผิวให้เต่งตึง ลดริว้รอยแห่งวยั ให้ผิวแลดมีูสขุภาพดี  นอกจากนัน้ สตูร Hydrating ยงัมีส่วนผสม

หลกั จาก ล าต้นและดอกไธม์ ช่วยต้านอนมุลูอิสระ แบคทีเรีย ลดอาการระคายเคือง และให้ความชุ่มชืน้แก่ผิว ท าให้ผิวของ

ผู้ใช้เรียบเนียน พร้อมลอ็คความชุ่มชืน้ยาวนานให้กบัเซลล์ผิว ปกปอ้งผิวจากมลภาวะตลอดวนั และสตูร Oil Control ท่ีได้

ส่วนผสมหลกัจากล าต้นและดอกอีพิโลเบียม เป็นสารสกดัท่ีท างานโดยยบัยัง้การสร้างเอนไซม์ ท่ีไปกระตุ้นให้ต่อมไขมนั

ท างานผิดปกติ  ท าให้สามารถช่วยขจัดคราบมนัส่วนเกินของผิว คืนความชุ่มชืน้หลงัจากการล้างหน้า ตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้ใช้ในปัจจบุนั 

1.3.4 NAMU LIFE SNAILWHITE Namu Facial Jelly Wash 

 

 

 

 

 

 

 NAMU LIFE SNAILWHITE Namu Facial Jelly Wash เป็นผลิตภณัฑ์เจลล่ีล้างหน้าสตูรออ่นโยน ท่ีถกูเปิดตวัใน

ไตรมาส 1 ของปี 2560 เพ่ือเน้นขายลกูค้าชาวจีนในประเทศจีน และตามแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีมีนกัท่องเท่ียว

ชาวจีนสญัจรอย่างหนาแน่น โดยมีสารสกดัหลกัมาจากต้นตะบองเพชร สามารถช่วยเติมความชุ่มชืน้ให้กบัผิว ลดอาการ
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แสบผิว รอยแดง ปกป้องการสญูเสียน า้ในชัน้ผิว ท าให้ผิวดกูระชบั เผยผิวหน้าแลดกูระจ่างใส ให้สมัผสัผิวหน้าเนียนนุ่ม 

ชุ่มชืน้หลงัการล้างหน้า ให้การล้างหน้าไมใ่ช่เพียงแคก่ารท าความสะอาด แตเ่ป็นการบ ารุงและฟืน้ฟผูิวหน้าในขัน้ตอนเดียว 

นอกจากนัน้ ยงัมีสารสกดัอ่ืนๆ ท่ีส าคญั อาทิ UNRIPE GREEN APPLE EXTRACT หรือ สารสกดัจากผลแอปเปิล้สีเขียว 

ช่วยลดขนาดรูขุมขน ควบคมุความมนัส่วนเกิน และ CENTELLA EXTRACT ซึ่งได้แก่ สารสกดัใบบวับก ท่ีช่วยยบัยัง้เชือ้

แบคทีเรีย ต้นเหตุของสิวอักเสบ สมานผิวให้รอยสิวหายเร็วขึน้ ลดเลือนจุดด่างด า ท าให้ NAMU LIFE SNAILWHITE 

Namu Facial Jelly Wash ตอบโจทย์การช าระล้างสิ่งสกปรกและความมันส่วนเกินได้เป็นอย่างดี  โดยไม่ทิง้สิ่งตกค้าง 

พร้อมมอบการฟืน้บ ารุงผิวหน้าด้วยสารสกดันานาชนิด ท่ีอดุมไปด้วยอาหารและวิตามินส าหรับผิวไปพร้อมกนั 

1.4 ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือให้ครอบคลมุกลุ่มลกูค้าและตอบสนองความต้องการ

ของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวกาย โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

บริษัทฯ ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย จ านวน 1 ผลติภณัฑ์ คือ 

1.4.1 NAMU LIFE SNAILWHITE Crème Body Wash 

   

NAMU LIFE SNAILWHITE Crème Body Wash เป็นผลิตภณัฑ์ครีมอาบน า้ภายใต้นวตักรรมท่ีออกแบบให้เนือ้

ครีมอาบน า้มีลกัษณะเหมือนโลชัน่ท่ีมีคณุสมบตัิช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มช่ืน ผิวขาวกระจ่างใส พร้อมสารแอนตีแ้บคทีเรีย ให้ผิว

สวยสขุภาพดี เร่ิมจดัจ าหน่ายเม่ือไตรมาส 4 ปี 2559 ด้วยสตูรท่ีหลากหลายให้เลือกตามความต้องการของผู้บริโภค โดย

แต่ละสตูรน าเสนอคณุประโยชน์ทางด้านความงามท่ีต่างกนั ทัง้หมด 3 สตูรคือ (1) สตูรบ ารุงผิวขาวกระจ่างใส (Natural 

White) ซึ่งมีส่วนประกอบของมะนาวคาเวียร์ (Caviar lime) ท่ีช่วยบ ารุงผิวหมองคล า้ให้แลดขูาวกระจ่างใสเปล่งประกาย 

(2) สตูรเพิ่มความชุ่มชืน้ (Deep Moisture) ท่ีมีส่วนผสมของเบาบบั (Baobab) ช่วยบ ารุงผิวให้คงความชุ่มชืน้ ยาวนาน

เนียนนุ่ม ไม่แข็งกร้าน และ (3) สตูรลดเลือนริว้รอย (Anti-Aging) ซึ่งมีส่วนผสมของ คาคาดพูลมั (Kakadu Plum) ท่ีอดุม

ด้วยสารต่อต้านอนมุลูอิสระเข้มข้นช่วยบ ารุงให้ผิวแลดอูอ่นเยาว์ ชุ่มชืน้ 

1.5 ผลติภณัฑ์ครีมกนัแดด 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีการผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ครีมกนัแดด จ านวน 2 ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ 

1.5.1 NAMU LIFE SNAILWHITE Sunscreen 

 

 

 

 

 

 

NAMU LIFE SNAILWHITE Sunscreen เป็นผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดท่ีเนือ้ครีมมีลักษณะเบาบาง ไม่เหนียว

เหนอะหนะ สามารถปกป้องผิวได้อย่างล า้ลกึพร้อมบ ารุงผิวให้ขาวกระจ่างใสตลอดวนั ซึ่งเร่ิมจดัจ าหน่ายในไตรมาส 3 ปี 

2558 ถกูออกแบบภายใต้แนวคิดท่ีอยากให้คนไทยมีผลิตภณัฑ์ปกปอ้งผิวจากแสงแดด ท่ีสามารถอยูไ่ด้คงทนและยาวนาน

ตลอดวนั เพราะความร้อนชืน้ท าให้หน้ามนั และท าให้เคร่ืองส าอางไมต่ิดทนนาน บริษัทฯ จงึคิดค้นผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE 

SNAILWHITE Sunscreen ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของคนไทยในปัจจุบันได้ ด้วยคุณสมบัติการป้องกัน 

SPF50+ และ PA++++ท่ีสามารถป้องกนัและปกปอ้งทัง้แสง UVB และ UVA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการผสมผสาน

สารกนัแดดท่ีให้ประสิทธิภาพสงูสดุ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือสิวอดุตนั นอกจากนีย้งัมีส่วนผสมของซิลิโคนโมเลกลุเลก็ 

ซึ่งช่วยให้ครีมกนัแดดกระจายการตกกระทบของแสงได้ดี ล้างออกง่าย และส่วนผสมจากดอกเอเดลไวส์ ท่ีใ ห้การปกป้อง

และฟืน้ฟใูนระดบั DNA ของผิวจากการโดนแสงแดดท าร้าย  
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1.5.2 NAMU LIFE SNAILWHITE Sunscreen CC 

 

 

 

 

 

NAMU LIFE SNAILWHITE Sunscreen CC เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดส าหรับผิวหน้าท่ีเร่ิมจัดจ าหน่าย

ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 โดยเป็นสตูรบางเบา ปกปอ้งแสงแดดและรังสี UVA/UVB สงูถึง 50 เท่า ด้วยสตูร CC ครีม ช่วย

ปรับผิวให้แลดกูระจ่างใส เรียบเนียนทนัทีท่ีทา สามารถปกปิดรอยแดง รอยด า และปอ้งกนัไมใ่ห้ผิวหมองระหวา่งวนั พร้อม

เข้าฟืน้บ ารุงผิวอย่างล า้ลกึด้วยเมือกหอยทากสตูรเฉพาะของบริษัทฯ ผสานสารสกดัของดอกเอเดลไวส์จากเทือกเขาแอลป์ 

ช่วยฟืน้บ ารุงผิวและลดเลือนจดุด่างด า พร้อมคงความออ่นเยาว์อยา่งเป็นธรรมชาติ  
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1.6 NAMU LIFE SNAILWHITE Gift Set 

  

SNAILWHITE GIFT SET 

ประกอบด้วย SNAILWHITE Facial Cream 1 กระปกุ, 

SNAILWHITE Mask Shot 5 แผน่ และ SNAILWHITE 

SYN-AKE Mist 1ขวด 

SNAILWHITE “NARAYA SET” 

ประกอบด้วย SNAILWHITE Facial Cream 1 กระปกุ, 

SNAILWHITE Concentrate Facial Cream 1 กระปกุ 

และ  

SNAILWHITE Miracle1ขวด 

  

Festive Set 1 และ Festive Set 2 

 

ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ตา่งๆแล้วแตฤ่ดกูาล 

SNAILWHITE READY ON BOARD 

ประกอบด้วย SNAILWHITE Facial Cream 1 กระปกุ, 

SNAILWHITE Concentrate Facial Cream 1 กระปกุ, 

SNAILWHITE Cleansing 1 ขวด, SNAILWHITE  Crème 

Body Wash 1 ขวด และ SNAILWHITE Sunscreen 1ขวด 
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บริษัทฯ มีการจัดจ าหน่าย NAMU LIFE SNAILWHITE Gift Set ท่ีเป็นชุดของขวัญประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 

NAMU LIFE SNAILWHITE ประเภทต่างๆ ซึ่งเร่ิมจดัจ าหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2557 ท่ีเป็นของขวญัสดุพิเศษเต็มเป่ียมไป

ด้วยคณุคา่การบ ารุงจากธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคโดยเป็นหนึ่งในทางเลือกในการมอบของขวญัท่ีไมเ่พียงสวยงาม

แต่เต็มเป่ียมไปด้วยความหมายและคณุค่าให้กบัคนพิเศษโดย NAMU LIFE SNAILWHITE Gift Set จะมีการจดัจ าหน่าย

ในช่วงฤดกูาลหรือเทศกาลต่างๆ เช่น ฤดรู้อน หรือเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และตรุษจีนผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆ 

ของบริษัทฯ เช่น Watson และ Boots  นอกจากนีย้งัใช้กระเป๋าของ NARAYA ซึง่เป็นแบรนด์กระเป๋าและสินค้าแฟชัน่ช่ือดงั

ซึ่งเป็นท่ีนิยมในกลุ่ม ลูกค้าชาวเอเชีย ในการจัดท าชุดของขวัญ NAMU LIFE SNAILWHITE “NARAYA SET” ท่ี

ประกอบด้วยสินค้าของ NAMU LIFE SNAILWHITE และกระเป๋าเคร่ืองส าอางของ NARAYA ซึ่งสามารถดึงดดูผู้บริโภค

รวมถึงนกัทอ่งเท่ียวได้เป็นอยา่งมาก 

สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ดูแลและบ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

เรียงล าดบัตามกลุม่ผลติภณัฑ์ 

 

สินค้า ลักษณะของสินค้า ขนาดต่อ
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
(ราคาบนชัน้
วางสินค้า) 

ปีที่เร่ิม
จ าหน่าย 

1. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Facial Cream 

ครีมบ ารุงผิวหน้าจากสารสกดัจากเมือกหอย
ทากเข้มข้น ช่วยบ ารุงและฟืน้ฟผิูว 

50 มล. 950 บาท 2556 

30 มล. 690 บาท 2558 

5 มล. 139 บาท 2558 

2. NAMU LIFE SNAILWHITE 
SYN-AKE MIST 

เอสเซนต์เข้มข้นสตูรน า้บ ารุงผิวหน้า ท าให้ผิว
เนียนนุ่ม ชุ่มช่ืน อ่ิมน า้ 

100 มล. 890 บาท 2557 

3. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Mask Shot 

แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้าส าหรับฟืน้ฟผิูวให้
อ่อนเยาว์ ยกกระชบั และดกูระจ่างใส 

5 ชิน้ 690 บาท 2557 
12 ชิน้ 1,668 บาท 2557 

4. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Concentrate Facial Cream 

ครีมบ ารุงผิวหน้าผสมสารสกดัเข้มข้นจาก
เกาหลีส าหรับการบ ารุงผิวแบบล า้ลกึถึงขีด
สดุ 

50 มล. 950 บาท 2558 

5 มล. 139 บาท 2559 

5. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Miracle 

เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใส 
เตง่ตงึ กระชบัรูขมุขน 

30  มล. 1,190 บาท 2559 

6. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Royal Jelly Facial Cream 

ครีมบ ารุงผิวหน้าจากสารสกดัจากเมือกหอย
ทากผสานคณุคา่จากน า้นมผึง้ ช่วยฟืน้ฟ ู
เสริมความแข็งแรงให้กบัผิว 

50 มล. 950 บาท 2559 

7. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Day Cream 

ครีมบ ารุงผิวหน้าสตูรฟืน้บ ารุงและปกปอ้ง 50 มล. 950 บาท 2560 
7 มล. 39 บาท 2560 

8. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Overnight Firming Mask 

ครีมมาส์กผิวบ ารุงผิวหน้ายามค ่าคืน ช่วยให้
ผิวหน้ากระชบั เตง่ตงึ ปรับโทนสีผิว ลดเลือน
จดุด่างด า 

50 มล. 790 บาท 2560 
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สินค้า ลักษณะของสินค้า 
ขนาดต่อ
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
(ราคาบนชัน้
วางสินค้า) 

ปีที่เร่ิม
จ าหน่าย 

9. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Gold Facial Cream 

ครีมบ ารุงผิวหน้าย้อนวยัผิวจากสารสกดั
เมือกหอยทากผสานสารสกดัจากสาหร่ายสี
แดง ช่วยให้ผิวชุ่มชืน้ อ่อนวยั กระจ่างใส 

50 มล. 990 บาท 2560 

10. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Body Booster 

ครีมบ ารุงผิวกายช่วยฟืน้ฟผิูวท่ีคล า้เสียให้
กลบัมาขาวกระจ่างใส 

200 มล. 399บาท 2557 

11. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Body Booster SPF 30/ 
PA+++ 

ครีมบ ารุงผิวกายสตูรผสมสารปอ้งกนั
แสงแดด ชว่ยฟืน้บ ารุงผิวแห้งเสียจาก
แสงแดดให้ชุ่มชืน้ กระจ่างใส 

300 มล. 329 บาท 2560 

50 มล. 69 บาท 2560 

12. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Cleasing 

 

คลีนซ่ิงล้างหน้าปราศจากแอลกอฮอล์ท่ีมี
ความสามารถในการช าระล้างสงู 

151 มล. 490 บาท 2558 

50 มล. 159 บาท 2558 

13. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Whipp Soap 

สบูว่ิปโฟมท าความสะอาดผิวหน้าในรูปแบบ
สบูก้่อนในถงุตาข่าย 

100 กรัม 159 บาท 2559 

14. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Essential Toner  

ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า เพ่ือผิวชุ่ม
ชืน้ และควบคมุความมนั 

150 มล. 350 บาท 2560 

15. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Namu Facial Jelly Wash 

ผลิตภณัฑ์เจลลี่ล้างหน้าสตูรอ่อนโยน ช่วย
เติมความชุ่มชืน้ให้กบัผิว ช าระล้างสิ่งสกปรก
และความมนัได้เป็นอย่างดี  

100 มล. 199 บาท 2560 

16. NAMU LIFE SNAILWHITE  
Crème Body Wash 

ครีมอาบน า้พร้อมสารแอนตีแ้บคทีเรีย ท่ีช่วย
ให้ผิวนุ่มชุ่มช่ืน ขาวกระจ่างใส  

500 มล. 199 บาท 2559 
200 มล. 89 บาท 2560 
80 มล. 39 บาท 2560 

17. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Sunscreen 

 

ครีมกนัแดดประสิทธิภาพสงูที่เนือ้ครีมมี
ลกัษณะบางเบา ไม่เหนอะหนะ ปกปอ้งผิว
จากแสงแดดได้อย่างล า้ลกึ 

51 มล. 690 บาท 2558 

15 มล. 159 บาท 2558 

18. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Sunscreen CC 

ครีมกนัแดดประสิทธิภาพสงูสตูร CC ครีม
ช่วยปรับผิวให้แลดกูระจ่างใส ปกปิดรอยแดง 
รอยด าและปอ้งกนัผิวไม่ให้หมองคล า้ 

50 มล. 690 บาท 2560 

19. NAMU LIFE SNAILWHITE 
Gift Set 

ชดุของขวญัสดุพิเศษจาก NAMU LIFE 
SNAILWHITE  

Gift Set 2,290 บาท 2557 

Festive Set 1 990 บาท 2558 

Festive Set 2 1,590 บาท 2558 

NARAYA Gift 
Set 

2,590 บาท 2559 

Ready on 
board 

599 บาท 2560 
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2. ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและให้ค าแนะน าสินค้าประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าในรูปแบบครีม โดย

ลกูค้าของธุรกิจประเภทนี ้คือ ผู้ประกอบการขนาดเล็กท่ีมีความต้องการเข้าสู่อตุสาหกรรมความงามแต่มีเงินลงทนุจ ากัด 

และไมมี่โรงงานเป็นของตนเอง  

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน  

2.3.1 ปัจจัยความส าเร็จ 

▪ การสร้างเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์และเคร่ืองหมายการค้าให้เป็นท่ีจดจ าของผู้บริโภค (Brand Awareness)  

ปัจจยัส าคญัท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างเคร่ืองหมายการค้าให้เป็นท่ีจดจ าของผู้บริโภค คือ การสร้างเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั ซึ่งบริษัทฯ ได้ทุ่มเทอย่างมากในการสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ภายใต้แนวคิด “Beauty is Healthy” ท่ีแสดงถึง

ความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติท่ีมีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอ่ืน และตรงกบัแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคใน

ปัจจบุนั  

บริษัทฯ ได้ออกแบบผลิตภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์ ให้สอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของบริษัทฯ รวมทัง้ท าการตลาดเพ่ือ

สร้างการจดจ าเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสียงระดบั Superstar ซึ่งเป็นท่ีรู้จกัดีและมี

ความโดดเด่นเร่ืองความงามเป็นพรีเซนเตอร์ในการน าเสนอสินค้าเพ่ือให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นท่ีจดจ าและมีความ

น่าเช่ือถือ และบริษัทฯ ท าการตลาดทางสื่อโฆษณานอกสถานท่ี (Out of home) ทัง้สื่อป้ายโฆษณาขนาดเล็ก และขนาด

ใหญ่ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายในเมือง และนกัท่องเท่ียว รวมถึงการใช้สื่อโทรทศัน์ ท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภค

ในวงกว้างได้ทกุเพศ ทกุวยั และสร้างการจดจ าเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ 

ยังได้ท าการตลาดบนสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยมีการสนับสนุนให้ผู้บริโภคท าการทดลองใช้สินค้า รวมถึงการจัดท ารีวิว 

(Review) โดยผู้ ท่ีมีช่ือเสียงและการท าไวรัลคลปิ (Viral Video) ผ่านทาง Facebook Youtube และ Instagram และการท า

โฆษณาแฝง (Tie-in) รวมถึงการจดังานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ จึงท าให้ผู้บริโภคมีการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of 

Mouth) จากปัจจยัทัง้หมดท่ีกลา่วข้างต้น สง่ผลให้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ เป็นท่ีรู้จกัและสามารถสร้างความจดจ า

แก่ผู้บริโภคในวงกว้าง ท่ีแสดงให้เหน็จากยอดการติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ เช่น Line, Facebook และ 

Instagram ท่ีเพิ่มขึน้อย่างมาก โดยในปัจจบุนั Lineของบริษัทฯ มียอดติดตามมากกว่า 9.9 ล้านผู้ใช้ ในขณะท่ี Facebook 

ของบริษัทฯ มียอดติดตามมากกว่า 191,759 ผู้ใช้ และ Instragram ของบริษัทฯ มียอดติดตามมากกว่า 85,900 ผู้ใช้  ด้วย

เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเคร่ืองหมายการค้าซึ่งเป็นท่ีจดจ าของผู้ บริโภค ส่งผลให้ (1) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี

ยอดขายเป็นอันดับ 1 ในผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารสกัดจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบ (ตามข้อมูลของ  The Nielsen 

Company) (2) ผลิตภัณฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream และ NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate 

Facial Cream มียอดขายสงูสดุในล าดบัท่ี 1 และ 4 ของสินค้าบ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) ในช่องทางร้านค้าขนาด

ใหญ่ (ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าเฉพาะอย่าง) (3) ผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream 

และ NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream มียอดขายสูงสุดในล าดับท่ี 1 และ 3 ของสินค้าบ ารุง

ผิวหน้า (Facial Moisturizer) ท่ีมีราคาสูงกว่า 800 บาทต่อชิน้ ในช่องทางร้านค้าขนาดใหญ่ (ไฮ เปอร์มาร์เก็ต 
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ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าเฉพาะอย่างท่ีเน้นขายสินค้าเพ่ือสขุภาพและความงาม) และ (4) บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตท่ี

สงูสดุในผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีเทียบเคียง  

 

   

คณุฐิสา – วริฏฐิสา ล้ิมธรรมมหิศร  

พรีเซนเตอร์ ผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE 

Facial Cream ในปี 2556 

คณุออม – สชุาร์ มานะย่ิง  

พรีเซนเตอร์ ผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE 

Mask Shot ในปี 2557 

  

  

  

คณุอัม้ - พชัราภา ไชยเชือ้ 

พรีเซนเตอร์ ผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE 

Cleansing ในปี 2558 

คณุใหม่ – ดาวิกา โฮร์เน่ 

พรีเซนเตอร์ ผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE 

Crème Body Wash ในปี 2559 
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คณุมิว – นิษฐา จิรยัง่ยืน 

พรีเซนเตอร์ ผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Day Cream ในปี 2560 

 

▪ คณุภาพ ความน่าเช่ือถือและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ตอ่ผู้บริโภค 

บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ   ปลอดภัย 

และมีคณุประโยชน์ในการบ ารุงผิวต่อผู้บริโภค ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคณุภาพเป็นล าดบัแรก โดยบริษัทฯ ใส่ใจใน

รายละเอียดในทกุกระบวนการผลติ ตัง้แตก่ารคดัเลือกวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพ กระบวนการผลิตท่ีพิถีพิถนัตามมาตรฐานสากล 

ตลอดจนบรรจภุณัฑ์ท่ีสวยงามและมีนวตักรรม ท่ีจะช่วยสง่เสริมให้คณุภาพสินค้าและการใช้งานนัน้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

และเพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพตรงตามมาตรฐานหรือเปา้หมายท่ีบริษัทฯตัง้ใจไว้  

โรงงานของบริษัทฯ ท่ีสวนอตุสาหกรรมโรจนะ ซึง่เร่ิมด าเนินการในช่วงปลายปี 2559 แทนโรงงานเดิม เป็นโรงงาน

ท่ีทันสมัย มีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการและระบบการ

ท างานของบริษัทฯได้ และมีต้นทนุการซ่อมและบ ารุงรักษาท่ีไม่สงูมาก ซึง่จากเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิตท่ีดี

ท าให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าโดยใช้ส่วนผสมของวตัถดุิบต่างๆ และใช้เวลาการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ

สามารถควบคมุต้นทนุได้อย่างดี โดยท่ียงัคงไว้ซึง่คณุภาพของสินค้า นอกจากนี ้กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ยงัเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการควบคุมการผลิตอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุก

ขัน้ตอนการผลิต ตัง้แต่ก่อนการตรวจรับวตัถดุิบ ระหว่างการผลิต ก่อนการบรรจลุงบรรจภุณัฑ์และหลงัการบรรจลุงบรรจุ

ภณัฑ์ โดยแผนกควบคมุคณุภาพหรือ QC ของบริษัทฯ และได้รับการรับรองการผลิตจากส านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) นอกจากนี ้โรงงานของบริษัทฯยัง ได้รับมาตรฐาน ASEAN GMP (Good Manufacturing Practice) และ

HALAL ปี 2560 และอยู่ระหว่างการพิจารณาท่ีจะได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ (ISO 9100) มาตรฐานระบบ

จดัการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) ในคร่ึงปี

แรกของปี 2561 อีกด้วย 
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 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัค านึงถึงความน่าเช่ือถือและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จึงจัดให้มีสติกเกอร์ป้องกัน

สินค้าลอกเลียนแบบ (Anti-Counterfeit Sticker) ท่ีจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสินค้าของบริษัทฯ ได้อยา่งรวดเร็ว 

และแน่นอน มีนโยบายการรับคืนสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตรายต่อผู้ บริโภค ผู้ บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ว่า

ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ มีคณุภาพ ปลอดภยั และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

รางวลัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ได้รับ ได้แก่  

• รางวัล Cosmo Kiss Beauty Award 2015 ในสาขา “Best Facial Sheet Mask”  ท่ี  NAMU LIFE 
SNAILWHITE Mask Shot ได้รับในปี 2558  

• รางวลัผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพและความงามประจ าปี 2559 หรือ Health, Wellness and Beauty Award 
2016 (HWB Award 2016) จ านวน 3 รางวลั ได้แก่  
(1) รางวัลสุดยอดครีมบ ารุงผิวจากสารสกัดจากธรรมชาติเพ่ือผิวกระจ่างใส (NAMU LIFE 

SNAILWHITE Facial Cream)  

(2) รางวลัสดุยอดครีมบ ารุงผิวกายเพ่ือผิวกระจ่างใส (NAMU LIFE SNAILWHITE Body Booster)  

(3) รางวลัสดุยอดสินค้าขายดีประจ าปี 2559  

• รางวลัท่ีสดุของผลิตภณัฑ์ความงาม ในการคดัสรรผลิตภณัฑ์ความงามจากแบรนด์ดงักว่า 400 ชิน้ ใน
สาขา “ ICONIC Whitening Facial Cleanser” จากนิตยสารแพรว ท่ี  NAMU LIFE SNAILWHITE 
Cleansing ได้รับในปี 2559 

• รางวลั Top 5 Cleanser จาก Marie Claire BEST Beauty 2016 ในสาขา “Facial Cleansing ท่ีดีท่ีสดุ
ของผลติภณัฑ์ความงาม” 

• รางวลั OK! Beauty Choice 2016 ในสาขา “Best Cleanser” จากนิตยสาร OK!  

• รางวลัผลิตภณัฑ์ความงามดีเด่น Lisa Beauty Choice Award Editor’s Choice 2016 ท่ี NAMU LIFE 
SNAILWHITE Miracle ได้รับ 

• รางวัลครีมอาบน า้อันดับ 1 ท่ีได้รับการรีวิวจากผู้ ใช้จริงของเว็ปไซต์ Cosmenet ท่ี NAMU LIFE 
SNAILWHITE Crème Body Wash ได้รับในปี 2560 

• รางวลั SME Excellence Award ในสาขา Manufacturing Business ธุรกิจการผลิต จากสมาคมการ
จดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) ท่ีบริษัทฯ ได้รับในปี 2560 

• รางวัล Iconic Brightening Facial Sunscreen ท่ี NAMU LIFE SNAILWHITE Sunscreen ได้รับจาก
นิตยสารแพรว ในปี 2560 

• รางวลั Lisa Beauty Choice Awards 2017 ในหมวด “Best Facial Serum” ท่ี NAMU LIFE 
SNAILWHITE Miracle ได้รับในปี 2560 

• รางวลั Cleo Beauty Hall of Fame 2017 ในปี 2560 2 รางวลัได้แก่ 
(1)  NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle ได้รับรางวลั Best Whitening 

(2)  NAMU LIFE SNAILWHITE Mask Shot ได้รับรางวลั Best Mask 
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• รางวัล Best of New Product Launch ปี 2017 ท่ี Snailwhite Shower Cream Natural White 500ml. 
ได้รับในหมวด Bath Care จาก Watsons 

 

รางวลั OK! Beauty Choice 2016 ในสาขา “Best Cleanser” จากนิตยสาร OK! 

 
รางวลั SME Excellence Award ในสาขา Manufacturing Business 

จากสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)  

 
▪ ความสามารถในการเข้าถงึผู้บริโภคด้วยช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีครอบคลมุและหลากหลาย  

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในความสามารถในการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคขัน้สดุท้าย โดยเปา้หมายหลกัในการจดั

จ าหน่าย คือ การน าผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ไปสู่ผู้ ท่ีต้องการซือ้สินค้าซึ่งมีจ านวนท่ีเพิ่มขึน้ผ่านการท าการตลาดท่ีประสบ

ความส าเร็จในทกุๆท่ีท่ีผู้บริโภคเข้าถงึง่ายและครอบคลมุ โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลายไม่ว่า

จะเป็นร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) ร้านค้าสมยัใหม่ (Modern Trade) หรือร้านค้าของบริษัทฯ (NAMU LIFE 

Shop) รวมถึงมีการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศผา่นตวัแทนจ าหน่ายท้องถ่ินท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละประเทศ และช่องทาง

ออนไลน์ โดยปัจจยัดงักลา่วถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัในความส าเร็จท่ีผ่านมาของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ รวมถึงการขยายไปสู่

ตลาดต่างประเทศโดยการหาคู่ค้าหรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ รวมถึงพฒันาช่องทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

มากขึน้   
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2.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุม่ผู้บริโภคเปา้หมายสดุท้ายของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริโภคทกุเพศทกุวยัท่ีมีรายได้ระดบัปานกลางขึน้ไป ท่ีมีความ

ต้องการท าความสะอาดและบ ารุงผิวหน้าและผิวพรรณ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้บริโภคท่ีให้ความส าคญักบัการดแูลตวัเอง 

2.3.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กลุม่บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าสูช่่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมผ่านตวัแทนจ าหน่าย/บริษัท

จดัจ าหน่ายสนิค้าทัง้ในและตา่งประเทศ  

โดยกลุ่มบริษัทฯ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าทัง้หมด 5 ช่องทางหลกั ได้แก่ (1) ร้านค้าสมยัใหม่ (Modern 

Trade) (2) ร้านค้าของบริษัทฯ (NAMU LIFE Shop) (3) ร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) (4) ช่องทางธุรกิจ

ออนไลน์ และ (5) ช่องทางการสง่ออก (Export)  

กลุม่บริษัทฯ มีการเข้าท าสญัญาหรือข้อตกลงการค้ากบัตวัแทนจ าหน่าย/บริษัทจดัจ าหน่ายสินค้าในประเทศและ

ร้านค้าสมยัใหม่ในประเทศเพ่ือก าหนดเง่ือนไขทางการค้าเป็นรายปี เช่น ราคาขาย สว่นลด ค่าการตลาด ค่ากระจายสินค้า 

คา่สง่เสริมการขาย และยอดขายเปา้หมาย เป็นต้น 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีตวัแทนจ าหน่าย/บริษัทจดัจ าหน่ายสินค้าในประเทศ (Distribu- 

tion Partner) จ านวน 9 ราย โดยมีบริษัทจดัจ าหน่ายสินค้าในประเทศรายใหญ่รายหนึ่งคือ เดอะ โฟร์ทีน ซึ่งเป็นตวัแทน

ขายสนิค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งของบริษัทฯ  

ส าหรับตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีตวัแทนจ าหน่าย/บริษัทจดัจ าหน่าย

สินค้าท้องถ่ินในต่างประเทศจ านวน 4 ราย โดยบริษัทฯ มีการเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงการค้ากับตัวแทนจ าหน่าย

ต่างประเทศหนึ่งรายคือ Riya Home (Holding) Limited (“Riya Home”) ซึ่งเป็นตัวแทนขายสินค้าในประเทศจีนเพ่ือ

ก าหนดเง่ือนไขทางการค้าเป็นรายปี เช่น ราคาขาย ส่วนลด ค่าการตลาดและค่าส่งเสริมการขาย เป็นต้น และตวัแทน

จ าหน่าย/บริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าท้องถ่ินในต่างประเทศ ( International Distributor) อีกจ านวน 3 ราย ซึ่งซือ้สินค้ากับ

บริษัทฯ เป็นรายครัง้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการขายสินค้าในลกัษณะขายขาดทัง้หมดยกเว้นการขายให้แก่ลกูค้า

บางราย ซึง่ได้แก่ร้านWatson ร้านEVEANDBOY ร้านคิงเพาเวอร์ ห้างสรรพสินค้าCentral และห้างสรรพสินค้า Robinson 

เทา่นัน้ ที่มีการขายสินค้าในลกัษณะฝากขาย 
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ภาพรวมการจดัจ าหน่ายสนิค้าจากบริษัทฯ ถงึผู้บริโภคเปา้หมายสดุท้าย 

 

 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิค้าหลกัของบริษัทฯ อธิบายได้ดงันี ้

1. ร้าน NAMU LIFE SHOP 

กลุ่มบริษัทฯ เร่ิมเปิดด าเนินการร้าน NAMU LIFE (NAMU LIFE shop)  สาขาแรก บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยาม 

ในปี 2559 เพ่ือเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ให้สามารถเข้าถึงลกูค้ากลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ช่วยให้

กลุ่มบริษัทฯ สามารถศึกษา ทดสอบตลาด และท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึน้ ตลอดจนช่วยประชาสมัพันธ์

เคร่ืองหมายการค้า ซึ่งถือว่าเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการสร้างเคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ โดย

กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาการขยายสาขาอย่างรัดกุมโดยเน้นในพืน้ท่ีท่ีสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าได้ เช่น บริเวณท่ีมี

นกัทอ่งเท่ียวเยอะ และมีการสญัจรอยา่งหนาแน่น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  กลุม่บริษัทฯ มีร้าน NAMU LIFE  (NAMU LIFE shop) จ านวน 2 สาขา คือ สาขาแรก

ท่ีบริเวณสถานีรถไฟฟา้สยาม และสาขาท่ี 2 ท่ีศนูย์การค้า Show DC  

ตัวแทนจ าหน่าย 
บริษัทจัดจ าหน่ายสินค้า
(Distribution Partner)

ตัวแทนจ าหน่าย  
บริษัทจัดจ าหน่ายสินค้า
ท้องถิ่นในต่างประเทศ

(International Distributor )

ร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ 
 ร้าน NAMU LIFE) 

ร้านค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade)

ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
ในประเทศ

  ย   ระ   

ร้านค้าแบบดั้งเดิม
(Traditional Trade)

ร้านค้าแบบดั้งเดิม
(Traditional Trade) 
ร้านค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade) 
และออนไลน์
ในต่างประเทศ

   ออ 

ออนไลน์

1

2

3

4

5

ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
ในต่างประเทศ

ผลิตสินค้า ผู้จัดจ าหน่าย ช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

 นามุ ไลฟ  พลัส
 บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

บริษัทฯ



 

สว่นที่ 1 หน้า 37 

 

2. ร้านค้าสมยัใหม ่(Modern Trade) 

กลุม่บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและเน้นการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สู่ร้านค้าสมยัใหม่ (Modern Trade) เน่ืองจาก 

เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึง มีอตัราการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีสาขา

ครอบคลมุทัว่ประเทศ โดยกลุม่บริษัทฯ มุง่เน้นการวางจ าหน่ายในร้านค้าท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุม่บริษัทฯ ได้ 

รวมถึงร้านค้าท่ีเข้าถงึกลุม่ผู้บริโภคท่ีมีความสนใจในตวัสนิค้าของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึ 

• ร้านค้าเฉพาะอยา่ง (Specialty Store)  

ร้านค้าท่ีเน้นการขายสินค้าเฉพาะด้านท่ีเก่ียวกับเวชภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ดูแลผิว ดูแลเส้นผม ท่ีมีสินค้าท่ี

หลากหลาย มีพนกังานคอยให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ มีสาขากระจายอยู่ในแหล่งชมุชนใหญ่หรืออาจจะ

อยูใ่นห้างสรรพสินค้า  

ตัวอย่าง ร้านค้าเฉพาะอย่าง  (Specialty Store)  ไ ด้แก่  Boots, Watson, LAB  Pharmarcy,Tsuruha, 

Eveandboy และ Matsumoto Kiyoshi  

• ร้านค้าสะดวกซือ้ (Convenience Store)  

ร้านค้าปลีกขนาดเลก็ ท่ีมีการกระจายของสาขาตามชมุชนทัว่ทกุพืน้ท่ี เน้นการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั โดย

สินค้าท่ีวางจ าหน่ายมกัเป็นสินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั และเน้นเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง   

ตวัอยา่งร้านค้าสะดวกซือ้ (Convenience Store) ได้แก่ 7-Eleven และ Family Mart  

• ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และดิสเคาท์สโตร์ เป็นร้านค้าปลีกท่ี

เน้นจ าหน่ายสนิค้าอปุโภคบริโภคจ านวนมากและหลากหลาย และมกัตัง้อยูใ่นชมุชนและหวัเมืองใหญ่ 

ตัวอย่ า ง ร้ าน ค้าปลีกขนาดใหญ่  ไ ด้แก่  Tesco Lotus, BigC, Robinson, Gourmet market, Tops 

supermarket, Maxvalu, Makro และ Home Fresh Mart.  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการขายผ่านร้านค้าสมยัใหม่ (Modern Trade) จ านวนมากกว่า 

13,000 สาขา ครอบคลมุกรุงเทพฯ ปริมณฑลและหวัเมืองใหญ่ เช่น ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น อบุลราชธานี บุรีรัมย์ ภูเก็ต 

หาดใหญ่ เชียงใหม่ และนครราชสีมา โดยร้านค้าสมยัใหม่ (Modern Trade)  มีเครดิตเทอมตัง้แต่ 30 – 90 วนั ซึ่งโดยส่วน

ใหญ่มีเครดิตเทอมเฉล่ีย 30 – 60 วนั   
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3. ร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) 
ร้านค้าแบบดัง้เดิมมีการกระจายอยู่อย่างกว้างขวางทัว่ประเทศไทย ซึง่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างทัว่ถึงและ

รวดเร็ว เน่ืองจากร้านค้าแบบดัง้เดิมมกัอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัชมุชนท่ีอยู่อาศยัหรือตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั โดย

บริษัทฯ ขายผา่นนาม ุไลฟ์ พลสั และตวัแทนจ าหน่าย/บริษัทจดัจ าหน่ายสินค้า (Distribution Partner) ท่ีเป็นคูค้่าของกลุ่ม

บริษัทฯ โดยร้านค้าแบบดัง้เดิมมีทัง้รูปแบบร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง เช่น ร้านค้าเคร่ืองส าอางท้องถ่ิน ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ท้องถ่ิน ร้านสะดวกซือ้ท้องถ่ิน ร้านขายยาท้องถ่ิน และร้านค้าสง่สนิค้าอปุโภคบริโภคประจ าท้องถ่ิน รวมถึงห้างสรรพสินค้า

ท้องถ่ินตามหวัเมืองใหญ่ เช่น Super Cheap ยงสงวน อมัพร และ บิ๊กกิม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทฯ มีการขายผา่นร้านค้าแบบดัง้เดิมจ านวนมากกวา่ 1,300 ร้าน ภายใต้  นา

ม ุไลฟ์ พลสั และตวัแทนจดัจ าหน่าย/บริษัทจดัจ าหน่ายสนิค้าของบริษัทฯ ครอบคลมุกรุงเทพฯ ปริมณฑลและหวัเมืองใหญ่ 

เช่น  ชลบรีุ ระยอง เลย พระนครศรีอยธุยา ขอนแก่น อบุลราชธานี บรีุรัมย์ ภเูก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม ่และนครราชสีมา โดย

ร้านค้าแบบดัง้เดิมมีเครดิตเทอมตัง้แต่ 0 – 60 วัน ในขณะท่ีตัวแทนจ าหน่าย/บริษัทจัดจ าหน่ายสินค้า (Distribution 

partner) มีเครดิตเทอมตัง้แต่ 15-45 วนั ทัง้นี ้ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมจัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ผ่าน

ร้านคิงเพาเวอร์ จ านวน 2 สาขา คือสาขาศรีวารี และสาขาทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

4. ช่องทางธุรกิจออนไลน์ (Online) 

 บริษัทฯ ขายผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเป็นการขายผ่านคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตวัแทนจ าหน่ายราย

ย่อยและขายผ่านเว็ปไซต์ NAMU LIFE (https://shop.namulife.com) ท่ีมีการร่วมมือกับคู่ค้าในการด าเนินการ รวมถึง

ช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Line, Facebook และ Instragram ท่ีผู้บริโภคสามารถสัง่ซือ้ได้อยา่งสะดวก 

5. ช่องทางสง่ออก (Export) 

บริษัทฯ เร่ิมส่งออกตัง้แต่ปี 2557 ผ่านตัวแทนจ าหน่าย/บริษัทจัดจ าหน่ายสินค้า ไปยังร้านค้าแบบดัง้เดิม 

(Traditional Trade)  ร้านค้าสมยัใหม ่(Modern Trade) รวมถึงช่องทางออนไลน์ในตา่งประเทศ เน่ืองจากเลง็เหน็ถงึโอกาส

และการเติบโตของสนิค้าของบริษัทฯ ในตา่งประเทศ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีการสง่ออกสินค้าไปหลายประเทศ อาทิ จีน ฮ่องกง พม่า กมัพชูา ลาว โดย

รายได้จากช่องทางการส่งออกเกือบทัง้หมดของบริษัทฯ มาจากประเทศจีนและฮ่องกงผ่าน Riya Home ซึ่งมีสัดส่วน

รวมกนัสงูถึงประมาณร้อยละ 97 และร้อยละ 99 ของรายได้จากช่องทางการสง่ออกในปี 2559 และในปี 2560 ตามล าดบั 

โดยปัจจบุนัลกูค้าต่างประเทศของบริษัทฯ จ่ายช าระเป็นเงินสดยกเว้น Riya Home ท่ีมีเครดิตเทอม 90 วนั ทัง้นี ้เน่ืองจาก

บริษัทฯ ซือ้ขายสินค้ากบั Riya Home มาอย่างยาวนาน ซึง่ Riya Home เป็นผู้จดัจ าหน่ายท่ีมีความน่าเช่ือถือ สัง่ซือ้สินค้า

กบับริษัทฯ ในปริมาณมาก และมีประวตัิการช าระเงินท่ีดี ประกอบกบัการขนสง่ไปยงัประเทศจีนจ าเป็นต้องใช้เวลานานซึง่

บางครัง้อาจใช้เวลากวา่ 60 วนั แตกต่างจากการขนสง่ไปยงัประเทศใกล้เคียงอาทิ ประเทศพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และประเทศกมัพชูา ท่ีมีระยะเวลาขนสง่ท่ีสัน้กว่า   
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ตวัอย่างการวางผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ณ ช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆ 

   

ร้านคา้เฉพาะอย่าง - Boots ซุปเปอร์มาร์เก็ต – Gourmet market 

   

ร้านคา้แบบดัง้เดิม – ซุปเปอร์มาร์เก็ตทอ้งถ่ิน ร้าน NAMU LIFE 

    

  หา้งสรรพสินคา้ – Robinson ช่องทางส่งออก – ประเทศฮ่องกง 

    

ช่องทางออนไลน์ – เว็ปไซต์ NAMU LIFE ร้านสะดวกซ้ือ – 7-Eleven 
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ร้าน คิงเพาเวอร์- King Power 

 

รายได้จากการขายสินค้าแยกตามช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเป็นจดุรับรู้รายได้ของบริษัทฯ  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายสินค้า       

1. ร้านค้าสมยัใหม่ (Modern Trade) 324.7 34.0 387.3 32.2 490.9 29.3 

2. ร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) 75.4 7.9 153.2 12.8 102.3 6.1 

3. ตวัแทนจดัจ าหน่ายสินค้า/บริษัทจดั
จ าหน่าย สินค้า(Distribution Partner) /1 

449.6 47.1 602.6 50.2 595.9 35.6 

4. สง่ออก 180.0  18.8 146.2 12.2  512.8 30.6 

5. ร้าน NAMU LIFE - - 1.5 0.1 8.0 0.5 

6. อ่ืนๆ/2 2.6 0.3 1.7 0.1 3.2 0.2 

รายได้จากการขายสินค้ารวมก่อนหกัสว่นลด 1,032.3 108.1 1,292.5 107.6 1,713.1 102.3 

สว่นลด (77.2) (8.1) (91.0) (7.6) (38.7) (2.3) 

รายได้จากการขาย – สุทธิ 955.1 100.0 1,201.5 100.0 1,674.4 100.0 
หมายเหต:ุ    /1 ตวัแทนจ าหน่ายสนิค้า โดยหลกัจะขายแก่ร้านค้าแบบดัง้เดิม 
 /2 อ่ืนๆ เชน่ การขายสนิค้าสวสัดิการแก่พนกังานของบริษัทฯ และการขายโดยตรงสูล่กูค้ารายย่อยท่ีมียอดซือ้แต่ละรายไมเ่กิน 100,000 บาท  
  

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สดัส่วนรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ โดยหลกัจาก

ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ในประเทศจีน จากการท่ีบริษัทฯ เน้นการตลาดเพ่ือเข้าถึงลกูค้าชาวจีนในประเทศจีนมากขึน้ เช่น การ

ออกสินค้าเป็นการเฉพาะ (Exclusive) เพ่ือขายเฉพาะประเทศจีนและการขยายช่องทางจ าหน่ายของตวัแทนจ าหน่ายใน

ประเทศจีนมากขึน้ เป็นต้น   
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โดยบริษัทฯ ได้วางแผนขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายในอนาคต ซึง่จะเน้นการขายผ่านร้านค้า NAMU LIFE และ

สง่ออกมากขึน้ รวมถึงขยายช่องทางร้านค้าสมยัใหม ่(Modern Trade) เพิ่มมากขึน้เน่ืองจากเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี

มีการออกแบบชัน้สินค้าท่ีสวยงาม เป็นระเบียบ มีความทนัสมยั มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจดัการ ซึง่

สามารถดงึดดูและเข้าถงึผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี 

(1) การก าหนดราคาสินค้าและการปรับราคาสินค้า 
1.1 ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ถกูคิดค้น และออกแบบให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โดยมีฝ่ายพฒันา

ผลิตภณัฑ์ ฝ่ายกลยทุธ์และวิเคราะห์ข้อมลู ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ประเมินราคาขายท่ีเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์และ
ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ โดยแต่ละฝ่ายรวบรวมข้อมลูเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ส าหรับการก าหนดราคาและการปรับราคาสินค้า
แตล่ะชนิด โดยค านงึถงึปัจจยัหลกั ดงัตอ่ไปนี ้ต้นทนุสินค้า  

บริษัทฯ ก าหนดราคาสินค้า โดยค านึงถึงต้นทนุสินค้าแต่ละชนิด เช่น ต้นทนุวตัถดุิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการผลติ

อ่ืนๆ ซึ่งถูกค านวณจากฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนสินค้าเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยท่ีบริษัทฯ ใช้ในการพิจารณา

สินค้าเพ่ือก าหนดราคามาตรฐานท่ีท าให้บริษัทฯ ไมข่าดทนุในการขายเทา่นัน้   

1.2 สภาพการแข่งขนัในตลาด 

สภาพการแข่งขนัในตลาด นบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสดุปัจจัยหนึ่งในการก าหนดราคาสินค้า โดยบริษัทฯ มี

ฝ่ายกลยทุธ์และวิเคราะห์ข้อมลู ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ช่วยส ารวจราคาสินค้าของคู่แข่งท่ีมีอยู่ในตลาด ซึ่งมีความ

คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก่อนพิจารณาก าหนดราคาสินค้าท่ีส่งผลให้บริษัทฯ ได้เปรียบในเชิงธุรกิจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัคูแ่ข่ง และสามารถบรรลสุว่นแบง่การตลาดเปา้หมายท่ีวางไว้ได้ 

1.3 การปรับราคาของคูแ่ข่งในตลาด 

การปรับลดหรือเพิ่มราคาของสินค้าในตลาด มีผลกระทบต่อการพิจารณาการปรับราคาสินค้าของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ มีทีมงานท่ีเก่ียวข้อง คอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าตามช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ อยู่เสมอ 

เพ่ือให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนราคาไปตามความเหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ โดยบริษัทฯ จะไม่มีการปรับราคาตัง้ของ

สินค้า (Shelf price) ลงแต่จะก าหนดโปรโมชั่น เพ่ือกระตุ้นยอดขาย และมีการพิจารณาปรับราคาสินค้าขึน้ตามความ

เหมาะสม 

1.4 สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจนบัเป็นอีกปัจจยัหนึ่งซึง่มีผลต่อการก าหนดราคาสินค้า โดยปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพเศรษฐกิจ

ท่ีส าคญั เช่น อตัราเงินเฟอ้และ ก าลงัซือ้ของผู้บริโภค เป็นต้น  
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1.5 การก าหนดต าแหน่งของเคร่ืองหมายการค้า (Brand Positioning) 

บริษัทฯ ก าหนดราคาสินค้าให้สอดคล้องกับภาพลกัษณ์ของสินค้า และเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ   โดย

บริษัทฯ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ก่อนผลิตภัณฑ์

ดงักลา่วจะถกูน าออกมาจดัจ าหน่าย บริษัทฯ ได้มีการก าหนดภาพลกัษณ์ของสินค้านัน้ๆ ให้สอดคล้องกบัเปา้หมายท่ีวาง

ไว้ รวมทัง้ให้มีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัภาพลกัษณ์ของเคร่ืองหมายการค้า และสนิค้าท่ีมีอยูเ่ดิม 

(2) กลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย 
บริษัทฯ มีนโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาด โดยมีจดุประสงค์เพ่ือสร้างเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ให้เป็นท่ี

รู้จกัในกลุม่ผู้บริโภคเป็นวงกว้าง และสร้างความต้องการในการบริโภคผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริโภค โดยบริษัทฯมี 

ความมุ่งมัน่และทุม่เทในการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของบริษัทฯ ท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืน ผ่านการใช้ช่องทาง

สื่อสารทางการตลาดต่างๆ รวมถึงการใช้พรีเซนเตอร์ท่ีมีความโดดเด่นเร่ืองความสวยงาม เพ่ือสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ถึง

สรรพคณุต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ และให้ตระหนกัถึงความแตกต่างอย่างชดัเจนในต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึง่กลยทุธ์

ดงักลา่ว สง่ผลให้ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองหมายการค้านัน้ได้สะท้อนแนวคิดของบริษัทฯ ท่ีว่า “Beauty is Healthy ผิวสวยท่ี

แท้จริงคือ ผิวสวยสขุภาพดีในแบบท่ีเป็นคณุ” ท่ีเป็นแนวคิดท่ีเน้นความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ ตรงกบัแนวโน้มความ

ต้องการของผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบความเป็นธรรมชาติ  ซึง่กลยทุธ์ทางการตลาดนัน้ถือเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และส่งผลต่อความนิยมของเคร่ืองหมายการค้าบริษัทฯ โดยกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส าคัญของ

บริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

2.1 กลยทุธ์การสร้างเคร่ืองหมายการค้าด้วยการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  

การสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของบริษัทฯ เกิดจากการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของกลุม่ลกูค้าได้ โดยในช่วงแรก บริษัทฯ ตัง้ใจศกึษาตลาดเพ่ือน าไปพฒันาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของกลุม่ลกูค้า

และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “NAMU LIFE” ซึ่งรวมถึงกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ “SNAILWHITE” จึงมีความแข็งแรงและมีความเป็นเอกลกัษณ์ด้วยตวัผลิตภณัฑ์เอง โดยมีปัจจยัด้านคณุภาพ

สินค้าท่ีสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวทั่วไป ด้วยราคาท่ีเหมาะสม และการกระจายสินค้าท่ีทั่วถึง  ซึ่งการ

เพิ่มขึน้ของยอดการติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ เช่น Line, Facebook และ Instagram แสดงให้เห็นถึง

ความแข็งแกร่งของเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ  

2.2 กลยทุธ์การรักษาและพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์  

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการรักษาและพฒันาคณุภาพสินค้า เน่ืองจากบริษัทฯ เช่ือว่า คณุภาพของสินค้าถือ

เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีท าให้เกิดการเติบโตอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ จึงวางกลยทุธ์ทางการตลาดโดยเน้นการประชาสมัพนัธ์ 

เก่ียวกบัคณุภาพสินค้าและประโยชน์ท่ีจะได้รับของแต่ละผลิตภณัฑ์ในหลายช่องทาง เพ่ือให้การสื่อสารนัน้สามารถเข้าถึง

กลุม่ลกูค้า ทัง้ในและนอกประเทศได้มากท่ีสดุ และก่อให้เกิดการซือ้ผลิตภณัฑ์ซ า้อยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ  
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2.3 กลยทุธ์การรักษาฐานลกูค้า (Customer Relationship Management : CRM)  

นอกเหนือจากการพฒันาสินค้าให้มีคณุภาพท่ีดี สร้างความแปลกใหม่ และความดดีู ให้แก่กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย

อยู่เสมอแล้วนัน้ การรักษาฐานลกูค้าเดิม การสร้างความพงึพอใจในการซือ้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ หรือการสร้างการซือ้ซ า้

อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ (Brand Loyalty) ในกลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ ถือเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีส าคญัในการด ารงอยู่ของ

ธุรกิจ และการสร้างเสถียรภาพของรายได้ของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงวางแผนการด าเนินงานตามกลยทุธ์ในการรักษา

ฐานลกูค้า ดงันี ้

(1) การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้า นอกจากช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีบริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันแล้วนัน้ 

บริษัทฯ ยงัมีนโยบายขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายไปยงัช่องทางต่างๆ เพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นพืน้ท่ีใน

ตา่งจงัหวดั หรือตา่งประเทศที่มีทิศทางของตลาดและความต้องการของกลุ่มบริโภคท่ีใกล้เคียงกบัคนไทย  

(2) การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สินค้ามีความ

แปลกใหมอ่ยูเ่สมอ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

(3) การวางแผนการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ หรือ การท า Customer Relationship Management (CRM) เพ่ือให้

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยมีช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อ

ออนไลน์และสื่อออฟไลน์ท่ีสามารถถาม-ตอบ ข้อสงสยั เหตขุ้องใจ หรือสอบถามข้อมลูทัว่ไปได้ตลอดเวลา 

สื่อออนไลน์ เช่น การส่ง ข้อมลูผลิตภัณฑ์และข้อมลูส่งเสริมการขายให้แก่ลกูค้าทาง e-mail การสื่อสาร

ลกูค้าเป้าหมายโดยตรง และการจดักิจกรรมต่างๆผ่าน Line Official ของบริษัทฯ ท่ีมีผู้ติดตามมากกว่า 9 

ล้านผู้ใช้ การโฆษณาออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ เช่น กิจกรรมสง่เสริมการขาย งานแสดงสนิค้า 

2.4 กลยทุธ์ขยายฐานลกูค้า  

 นอกเหนือจากการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันแล้ว บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการขยายฐานลกูค้าใหม่ เพ่ือการ
ขยายธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง โดยใช้กลยทุธ์ตอ่ไปนี ้ 

(1) การโฆษณาผา่นสื่อให้ครอบคลมุพืน้ท่ีตา่งๆ ในประเทศไทย เพ่ือให้ผู้บริโภคคุ้นเคยกบัสื่อจนเกิดความสนใจ
ในเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ โดยฝ่ายการตลาดเน้นการใช้สื่อท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้บริโภค ซึง่นอกจากจะท า
ให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตวัสินค้าแล้ว ยงัสามารถ อธิบายให้ผู้ บริโภคเกิดความเข้าใจสินค้ามากยิ่งขึน้ 
เช่น การรีวิวคุณสมบตัิและผลลพัธ์ของสินค้าโดยผู้ ท่ีมีช่ือเสียง การท าไวรัลคลิป (Viral Video) ผ่านทาง 
Facebook Youtube และ Instagram และการท าโฆษณาแฝง (Tie-in) ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ผ่านรายการ
และละครต่างๆท่ีได้รับความนิยมสงู เช่น รายการ The Face Thailand และ ละครชดุ ไดอาร่ี ตุ๊ดซ่ี ซึง่จะท า
ให้ผู้บริโภคตดัสินใจลองใช้สินค้า และกลบัมาซือ้สนิค้าอีกครัง้ในภายหลงัด้วยคณุสมบตัิของตวัสินค้าเอง 

(2) การออกสินค้าใหม่ เพ่ือขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางการค้า จากคุณสมบัติและคุณประโยชน์ท่ี

แตกตา่งออกไปเพ่ือตอบสนองความต้องการ ท่ีหลากหลายมากขึน้ของลกูค้า  
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(3) การสนับสนุนโครงการต่างๆของเยาวชน เช่น การสนับสนุนกิจกรรมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -

ธรรมศาสตร์ รวมถึงโครงการต่างๆท่ีมีการน าเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้ เช่น โครงการเรือเยาวชน

เอเชียอาคเนย์ ปี 2559และการท่ีผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานสมัมนาต่างๆ เช่น 

งาน SCB SME Success ปีท่ี 6 และงานสมัมนาในมหาวิทยาลยัต่างๆ ซึง่จะเพิ่มการมีสว่นร่วมกบัเยาวชน 

และเพิ่มการรับรู้ในเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ อีกด้วย 

2.5 กลยทุธ์การสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้ลกูค้า (Customer Experience Management : CEM)  

การสร้างความประทบัใจและให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ท่ีดีในการใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ นบัเป็นสิ่งท่ีขาด

ไม่ได้ในการท ากลยทุธ์ทางการตลาด ซึง่สง่ผลให้ผู้บริโภคมีความรู้สกึท่ีดีต่อสินค้าและเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้ลกูค้า บริษัทฯ จึงมีการจดักิจกรรมกบัลกูค้าอย่างต่อเน่ือง เช่น 

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดกิจกรรม Office Tour ร่วมกับ นิตยสาร Marie Claire เพ่ือให้ความรู้ด้านเคล็ดลบัความงาม การ

แต่งหน้า และการดูแลผิวหน้า กับพนักงานบริษัทจ านวนทัง้หมด  4 แห่ง เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่กลุ่มลูกค้า

เปา้หมาย 

 

กิจกรรม Office Tour ร่วมกบั นิตยสาร Marie Claire 
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2.6 กลยทุธ์สง่เสริมการขาย  

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ส่งเสริมการขาย โดยมีการลดราคาสินค้าในบางช่วงเวลาผ่านการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย

เป็นครัง้คราว การจดัจ าหน่าย SNAILWHITE NARAYA Gift Set ท่ีมีการแถมกระเป๋า NARAYA ให้กบัผู้บริโภค และการ

แจกสินค้าทดลองผ่านทางสื่อโซเชียล เช่น Line และ Facebook รวมถึงการจัดทีมงานลงพืน้ท่ีเพ่ือแจกสินค้า เพ่ือสร้าง

แรงจงูใจในการซือ้สินค้าและกระตุ้นยอดขาย นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีการจดักิจกรรมให้ผู้บริโภคได้ร่วมเข้าสนกุและรับ

ของรางวลัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมการตลาดให้ผู้บริโภคมีแรงบนัดาลใจในการทดลองใช้สินค้าก่อนจะกลบัมาซือ้สินค้า

อีกครัง้ในภายหลงั 

(3) ช่องทางการส่ือสารทางการตลาด 

 ช่องทางการสื่อสารทางการตลาดมีความส าคัญอย่างมากส าหรับบริษัทฯ ในการสร้างการรับรู้ในกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย ซึ่งการท่ีจะประสบความส าเร็จนัน้ บริษัทฯ จะต้องเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางการตลาดต่างๆ อย่าง

เหมาะสมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงุสดุ บริษัทฯ มุ่งเน้นการสื่อสารด้วยสื่อท่ีสามารถกระจายถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง 

เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถรับเนือ้หาได้อย่างทัว่ถึง โดยบริษัทฯได้เลือกใช้ช่องทางประชาสมัพนัธ์หลากหลายรูปแบบ เพ่ือ

ครอบคลมุกลุ่มลกูค้าเปา้หมายผ่านค าจ ากัดความ “ผิวสวยท่ีแท้จริงคือ ผิวสวยสขุภาพดีในแบบท่ีเป็นคณุ” หรือ “Beauty 

is Healthy” 
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ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด แบง่เป็น 2 ช่องทางหลกั ดงันี ้

1) สื่อออฟไลน์ (Offline Channel) 

(1) สื่อโทรทศัน์ (TV Commercial) และการท าโฆษณาแฝง (Tie-in) 

บริษัทฯ เลือกใช้สื่อโทรทศัน์ (TV Commercial) เน่ืองจากช่องทางนีมี้อ านาจในการกระจายสื่อสารได้อย่าง

กว้างขวางในระยะเวลาไม่นาน และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคท่ีหลากหลายได้อย่างทัว่ถึงทัง้ประเทศ รวมถึง

การท าโฆษณาแฝง (Tie-in) ผ่านละครและรายการต่างๆท่ีได้รับความนิยม เช่น รายการ The Face 

Thailand และ ละครชดุ ไดอาร่ี ตุ๊ดซ่ี ซึง่เป็นรูปแบบการโฆษณาที่แปลกใหม่และมีอิทธิผลตอ่ผู้ รับสารมาก  

โฆษณา NAMU LIFE SNAILWHITE  Crème Body Wash ทีใ่ชอ้อกอากาศทางโทรทศัน์ 

 

การ Tie-in สินคา้ในรายการ The Face 

Thailand ซีซัน่ 3 

 

การ Tie-in สินคา้ในละครชดุ ไดอาร่ี ตุ๊ดซ่ี ซีซัน่ 2  

(2) สื่อสิ่งพิมพ์ (Newspaper and Magazine) 

บริษัทฯ ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการลงโฆษณาตวัสินค้า การประชาสมัพนัธ์กิจกรรม ตลอดถึงการ “Tie in” สินค้า

ในคอลมัน์ตา่งๆ 
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โฆษณา NAMU LIFE SNAILWHITE Cleansing 

ในนิตยสาร Don’t Journal ฉบบัเดือน 

พฤษภาคม 2558 

NAMU LIFE SNAILWHITE Crème Body 

Wash  

ในนิตยสาร Don’t Journal ฉบบัเดือน มกราคม 

2560 

(3) สื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยั (Outdoor Media) 

บริษัทฯ ใช้สื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย (Outdoor Media) เพ่ือกระตุ้นและช่วยตอกย า้การจดจ าของ

ผู้บริโภค ต่อเคร่ืองหมายการค้าและสินค้าของบริษัทฯ เน่ืองจากสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยัเป็นสื่อท่ี

ผู้บริโภค สามารถสังเกต เข้าถึงได้ง่าย และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป สื่อ

โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยัท่ีบริษัทฯ ใช้ เช่น สื่อโฆษณาขนาดใหญ่ริมถนน (Billboard) สื่อโฆษณาขนาด

เลก็ริมถนน (Mupi)  

   

สือ่โฆษณาขนาดใหญ่ริมถนน 

(Billboard) 

สือ่โฆษณาขนาดเล็กริมถนน  

(Mupi) 

สือ่โฆษณาดิจิตอลขนาดใหญ่

ริมถนน 

  

 สือ่โฆษณามลัติมีเดีย  
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2)  สื่อออนไลน์ (Online Channel) 

จากการพฒันาของเทคโนโลยี ปัจจุบนัผู้คนในสงัคมมีการสื่อสารกนัทางออนไลน์อย่างมาก ซึ่งสื่อออนไลน์นัน้

เป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพท่ีบริษัทฯ จะเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยบริษัทฯ ได้มีการใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารระหว่าง

ผู้บริโภคและบริษัทฯ รวมถึงการประชาสมัพนัธ์สินค้าและสร้างโอกาสทางการตลาดในการเข้าถึงกลุม่ลกูค้าเปา้หมายมาก

ขึน้ เน่ืองจากช่องทางการสื่อสารออนไลน์นัน้มีความสะดวก รวดเร็ว บริษัทฯ จึงสามารถทราบความต้องการของลกูค้าแต่

ละคน ตลอดจนทราบปัญหาของสินค้าและบริการมากยิ่งขึน้ โดยบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

สื่อโฆษณาภาพนิ่ง คลิปวีดีโอรีวิวสนิค้า ไวรัลวีดีโอ (Viral Video) กิจกรรม และแคมเปญตา่งๆ   

ตัวอย   ช อ     ่ือออ ไล ์ ี่บริษั ฯ  ช้ ่ือ  ร ับผู้บริโ ค 

 

Line (NAMU LIFE) 

 

Instagram (namulifesnailwhite) 

 

Facebook (@namulifesnailwhite) 

 

Youtube (NAMU LIFE) 
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ตวัอย่างการรีวิว โดย Blogger ทีมี่ชือ่เสียง 

 

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

 (1). ตลาดในประเทศไทย 

อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิว (Skin Care) จดัเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพของประเทศไทย โดยถกู

จัดเป็นอนัดบั 2 ของ 10 ธุรกิจดาวรุ่ง โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย และอยู่ใน 10 

อนัดบัธุรกิจดาวรุ่ง ต่อเน่ืองใน 3 ปีล่าสดุ (ปี 2558-2560) เน่ืองจากเป็นสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก

ส าหรับการด ารงชีวิตของคนในปัจจุบนั โดยผู้บริโภคทัง้หญิงและชายมีความตระหนกัมากขึน้ในการสร้างภาพลกัษณ์และ

เสริมบคุลิกภาพให้ดดีูยิ่งขึน้ รวมถึงการบ ารุงผิวพรรณให้ดดีูอยูเ่สมอ ตามความเช่ือท่ีวา่ ภาพลกัษณ์ภายนอกที่ดีจะเป็นตวั

บ่งบอกถึงสขุภาพและฐานะท่ีดี ซึ่งผู้บริโภคมีการรับรู้และลอกเลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์ความงามและ

บ ารุงผิว จากสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีมากขึน้ด้วย จึงท าให้ผู้บริโภคท่ีไม่ได้ใช้ผลิตภณัฑ์ความงามเร่ิมหนัมาทดลองใช้มากขึน้ 

เช่น กลุ่มวยัรุ่นตอนต้น และกลุ่มสภุาพบรุุษท่ีเร่ิมสนใจในการดแูลตวัเอง รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ความงามอยู่

แล้วมีแนวโน้มการดแูลตนเองมากยิ่งขึน้และพฒันาไปสู่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความพรีเม่ียมมากยิ่งขึน้ อตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์

ดแูลและบ ารุงผิวยงัได้รับอิทธิพลจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ของผู้ประกอบการรายต่างๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค และได้รับอานิสงค์จากการเพิ่มขึน้ของช่องทางการจดัจ าหน่ายและการกระจายสินค้า และโอกาสในการขยาย

ธุรกิจไปสูป่ระเทศต่างๆ ในภมูิภาคอาเซียน ซึง่สง่ผลให้อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวมีศกัยภาพในการเติบโตท่ี

เพิ่มขึน้อยา่งมาก 

 หากพิจารณาข้อมลูตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลและบ ารุงผิวในประเทศไทยของ The Nielsen Company ซึ่งเป็นการ

ส ารวจมลูค่าตลาดเฉพาะช่องทางร้านค้าสมยัใหม่ Modern Trade ซึ่งเป็นช่องทางท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคญัโดยหากแบ่ง

ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ( Facial Moisturizer) (2) 

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย (Body Moisturizer) (3) ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า (Cleanser) และ (4) ผลิตภัณฑ์สบู่

เหลว (Liquid Soap) จะมีมลูค่าตลาดแบง่ตามกลุม่ผลติภณัฑ์ ระหวา่งปี 2558 – 2560 เป็นดงันี ้  



 

สว่นที่ 1 หน้า 50 

 

 

 

ตลาดผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) มูลค่าตลาด   

ล าดับ กลุ่มผลิตภณัฑ์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1 
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าเพื่อผิวขาว
กระจ่างใสและปกป้องรังสี UV 
(UV/Whitening) 

5,875 59.3 5,364 55.7 4,971 51.6 

2 ผลิตภณัฑ์ชะลอวัยและลดริว้รอย (Anti-
aging)  

3,033 30.6 3,225 33.5 3,459 35.9 

3 ผลิตภณัฑ์ดูแลผวิหน้าทั่วไป (Basic Care)  628 6.3 626 6.5 750 7.8 

4 ผลิตภณัฑ์ควบคุมความมัน (Oil Control) 368 3.7 413 4.3 445 4.6 

5 อื่นๆ 1 - - - 2 - 
  รวม 9,906 100.0 9,629 100.0 9,626 100.0 
                ท่ีมา: The Nielsen Company 

 
 
        

ตลาดผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย (Body Moisturizer) มูลค่าตลาด   

ล าดับ กลุ่มผลิตภณัฑ์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1 ผลิตภณัฑ์บ ารุงผวิกายเพื่อผิวขาวกระจ่าง

ใส (Whitening) 
4,532 62.1 4,380 61.9 4,214 58.7 

2 ผลิตภณัฑ์บ ารุงผวิกายทั่วไป (Basic care) 2,364 32.4 2,342 33.1 2,604 36.3 
3 ผลิตภณัฑ์ดูแลผวิกายที่มีคุณสมบัตพิเิศษ 

(Advance Benefits) 
397 5.4 356 5.0 362 5.0 

4 อื่นๆ 3 - 1 - 1 - 
  รวม 7,296 100.0 7,079 100.0 7,181 100.0 

 ท่ีมา: The Nielsen Company       

ตลาดผลิตภณัฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask) มูลค่าตลาด   

ล าดับ กลุ่มผลิตภณัฑ์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1 ผลิตภณัฑ์ชนิดแผ่น  (Tissued/Pad) 497 54.9 659 52.3 1,064 54.6 

2 ผลิตภณัฑ์ชนิดล้างออก (Rinse Off) 317 35.0 496 39.4 758 38.9 

3 ผลิตภณัฑ์ชนิดลอกออก (Peel Off) 91 10.1 105 8.3 126 6.5 

4 อื่นๆ - - - - - - 
  รวม 905 100.0 1,260 100.0 1,948 100.0 

 ท่ีมา: The Nielsen Company       



 

สว่นที่ 1 หน้า 51 

 

ตลาดผลิตภณัฑ์สบู่เหลว (Liquid Soap) มูลค่าตลาด 

ล ำดบั กลุ่มผลิตภณัฑ์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1 
ผลิตภณัฑ์สบู่เหลวเพื่อความงาม 
(Beauty) 

2,978 54.3 3,093 54.0 3,254 54.3 

2 
ผลิตภณัฑ์สบู่เหลวเพื่อสุขภาพผิว 
(Health) 

1,048 19.1 1,119 19.5 1,241 20.7 

3 ผลิตภณัฑ์สบู่เหลวส าหรับเดก็ (Baby) 952 17.4 1,004 17.5 1,031 17.2 

4 ผลิตภณัฑ์สบู่เหลวส าหรับผู้ชาย (Men) 344 6.3 344 6.0 290 4.8 

5 ผลิตภณัฑ์สบู่ล้างมือ (Hand Wash) 159 2.9 169 3.0 180 3.0 

  รวม 5,480 100.0 5,729 100.0 5,996 100.0 

 ท่ีมา: The Nielsen Company       

 

จากข้อมูล ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) มีมูลค่าสูงสุดเม่ือ

เปรียบเทียบกบัตลาดผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เน่ืองจากผู้บริโภค ให้ความส าคญักบัผิวหน้ามากท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนอ่ืนๆ

ของร่างกาย โดยมลูค่าตลาดผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าไม่เปลี่ยนแปลงมากนกัระหวา่งปี 2558 – 2560 คืออยูท่ี่ระดบัประมาณ 

9,300- 9,600 ล้านบาท หากพิจารณาตามประเภทของสินค้า ตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพ่ือผิวขาวกระจ่างใสและ

ปกป้องรังสี UV (UV/Whitening) มีมูลค่าตลาดสูงสุดในตลาดบ ารุงผิวหน้าโดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51.6 ของมูลค่า

ตลาดบ ารุงผิวหน้าในปี 2560 ซึง่ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ (SNAILWHITE Facial Cream) นัน้จดัอยู่ในประเภทดงักลา่ว 

และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าหลกั ในตลาดผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าได้เป็นอยา่งดี  

ส าหรับกลุม่ผลิตภณัฑ์อ่ืนในกลุม่ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า อาทิ ผลิตภณัฑ์ชะลอวยัและลดริว้รอย (Anti-aging) มี

การเติบโตอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี ้และบริษัทฯ ได้มีการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบท่ีเหมาะสมมาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

เตรียมพร้อมต่อการขยายธุรกิจในอนาคต เช่น ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการออก NAMU LIFE SNAILWHITE 

Gold Facial Cream เพ่ือเร่ิมขยายเข้าสูต่ลาดผลิตภณัฑ์กลุม่ชะลอวยัและลดริว้รอย (Anti-aging) เป็นต้น 

ส าหรับตลาดผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย (Body Moisturizer) นัน้ เป็นอีกหนึง่ในตลาดท่ีมีมลูค่าสงู โดยมีมลูค่า 7,181 

ล้านบาท ในปี 2560  ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญ และมีผลิตภัณฑ์ SNAILWHITE Body Booster และ NAMU LIFE 

SNAILWHITE Body Booster SPF 30/ PA+++  ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มดงักล่าวเพ่ือให้สามารถตอบสนองผู้บริโภคในการดแูล

และบ ารุงผิวอยา่งครอบคลมุมากขึน้   
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ส าหรับ ตลาดผลิตภัณฑ์สบู่เหลว (Liquid Soap) มีมลูค่าตลาดท่ีน้อยกว่าสองประเภทข้างต้น แต่ มีอตัราการ

เติบโตเฉลี่ย (CAGR) ระหว่าง ปี 2558 – 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 4.6 ส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นผลจากการท าโปรโมชัน่ส่งเสริมการ

ขายของผู้ประกอบการหลายราย เพ่ือดงึดดูผู้บริโภคมาใช้ผลิตภณัฑ์ดงักลา่วมากขึน้โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์สบู่เหลว ท่ีมีการ

เติบโตในทกุกลุ่มผลิตภณัฑ์หลกั โดยมีอตัราเติบโตของกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพผิวท่ีสงูสดุ ในปี 2559 ท่ีอตัราร้อยละ 5 

เม่ือเทียบกบักลุม่ผลิตภณัฑ์หลกัอ่ืนในตลาดเดียวกนั ซึง่คาดว่าเกิดจากการท่ีผู้บริโภคมีความเอาใจใสใ่นการใช้ผลิตภณัฑ์

ช าระล้างร่างกายมากขึน้ โดยบริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์ SNAILWHITE Crème Body Wash ท่ีจดัอยู่ในกลุ่มผลิตภณัฑ์นี ้ซึ่งมี

ความต้องการสงูในกลุม่ผู้บริโภค 

สถติจิ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่เดนิทางเข้ามาในประเทศไทย 

 

ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย และ การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 
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สถติจิ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดนิทางเข้ามาในประเทศไทย 

 

ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย และ การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

 

 นอกจากผู้บริโภคชาวไทยแล้วนักท่องเท่ียวก็เป็นหนึ่งในอุปสงค์ส าคญัของผลิตภัณฑ์ดูแลและบ ารุงผิว (Skin 

Care) ซึ่งหากพิจารณาจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะพบว่ามีจ านวนเพิ่มขึน้จาก 29.9 

ล้านคนในปี 2558 เป็น 35.4 ล้านคนในปี 2560 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) ร้อยละ 8.8  

ทัง้นี ้หากพิจารณาจ านวนนักท่องเท่ียวชาวจีนซึ่งเป็นชาติหลักท่ีสนใจซือ้สินค้าของบริษัทฯ จะพบว่า จ านวน

นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัจาก 7.9 ล้านคนในปี 2558 เป็น 9.8 

ล้านคนในปี 2560 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ร้อยละ 11.4 ซึ่งสงูกว่าอตัราเติบโตของจ านวนนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติโดยรวม โดยหลกัจากการท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีก าลงัซือ้สงูขึน้ และประเทศไทยมีวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นท่ี

สนใจและได้รับความนิยมในกลุม่ชาวจีน อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศ

ไทย เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยเป็น 9.8 ล้านคนจาก 8.8 ล้านคนในปี 2559 (อ้างอิงข้อมลูจากกระทรวงการท่องเท่ียวและการ

กีฬา) ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการปราบปรามทวัร์ศนูย์เหรียญในประเทศไทย ในขณะท่ีจ านวนนกัท่องเท่ียวจากประเทศ

อ่ืนๆที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึน้  
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ผลติภัณฑ์ SNAILWHITE ถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 3 ของตราสนิค้าน่าซือ้ในกรุงเทพฯ 10 ล าดับแรก (Bangkok 
Top 10 item must buy) บนเวป็ไซต์แนะน าการท่องเที่ยว Skyscanner  

  

ท่ีมา : www.skyscanner.tw 

 

 

จ านวนผู้ใช้งานในตลาด E-Commerce ของประเทศไทย (2559-2561E) 

 

ท่ีมา: ข้อมลูจาก Statista  
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 นอกจากนี ้ความนิยมของ E-Commerce เป็นอีกหนึ่งปัจจยัท่ีจะช่วยส่งเสริมตลาดผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิว 

(Skin Care) ในประเทศไทย โดยจากข้อมลูข้างต้น คาดการณ์ว่าจ านวนผู้ ใช้งานในตลาด E-Commerce ในประเทศไทย

จะมีจ านวนท่ีสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองจากจ านวน 11.4 ล้านคนในปี 2559 เป็น 13.6 ล้านคนในปี 2561 คิดเป็นอตัราเติบโต

เฉลี่ยสะสม (CAGR) ร้อยละ 4.5 เน่ืองจาก คาดว่าเกิดจากการท่ีประเทศไทยมีอตัราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึน้ รวมถึง

วิธีการจ่ายช าระสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึน้ รวมถึงการซือ้สินค้าผ่านช่องทาง E-

Commerce เป็นช่องทางที่สะดวกและประหยดัเวลา  

จ านวนประชากรตามอายุและเพศในประเทศไทยปี 2558 
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จ านวนประชากรตามอายุและเพศในประเทศไทยปี 2593E 

 

ท่ีมา: United Nations, World Population Prospects ฉบบัแก้ไขปี 2558 

นอกจากนี ้หากพิจารณาโครงสร้างประชากรในประเทศไทยอ้างอิงจาก United Nations, World Population 

Prospects จะพบว่าสดัส่วนประชากรท่ีมีอายรุะหว่าง 40 ปี ถึง 79 ปี คาดว่าจะเพิ่มขึน้จากร้อยละ 44.6 ในปี 2558 เป็น 

ร้อยละ 49.1 ในปี 2593 และสดัส่วนประชากรวยัท างานท่ีมีอายรุะหว่าง 20 ปี ถึง 59 ปี คาดว่าจะลดลงจากร้อยละ 60.0 

ในปี 2558 เป็นร้อยละ 42.1 ในปี 2593 ซึง่แสดงให้เหน็วา่สดัสว่นประชากรอาวโุสจะมีปริมาณมากขึน้เร่ือยๆ พร้อมกบัการ

ลดลงของประชากรในวยัท างาน ซึง่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรท่ีมีจ านวนผู้สงูอายมุากขึน้ดงักลา่ว  สง่ผลให้

มีความต้องการในผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวพรรณเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถชะลอวยัและลดริว้รอย 

เน่ืองจากผู้คนมีความต้องการท่ีจะดอูอ่นกวา่วยั และรักษาความงามของสภาพผิวท่ีเปลี่ยนแปลงไป จงึถือเป็นโอกาสท่ีดีใน

การท าธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

(1.1) ภาวะการแข่งขนั 

เน่ืองจากตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลและบ ารุงผิวเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ มีมลูค่าตลาดสงูและมีแนวโน้มการเติบโต

อย่างต่อเน่ือง จากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม ธุรกิจผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวจึงมี

การแข่งขนัสงู มีผู้ประกอบการจ านวนมากทัง้รายใหญ่และรายเล็ก ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการต่างประเทศท่ีมีเคร่ืองหมาย

การค้าท่ีเป็นท่ีรู้จกัของผู้บริโภค  
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สถติกิารขอจดแจ้งผลิตและอนุมัตใิห้ผลติเคร่ืองส าอาง 

 

ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสขุ 

โดยจากสถิติการขอจดแจ้งผลิตเคร่ืองส าอางจากกระทรวงสาธารณสขุ ตัง้แตปี่ 2554 – 2558 พบวา่ มีสถิติท่ีเพิ่ม

สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองทัง้จ านวนค าขอการจดแจ้งผลิตและอนมุตัิให้ผลิตเคร่ืองส าอาง โดยในปี 2558 มีผู้มาขอจดแจ้งผลิต

เคร่ืองส าอาง จ านวน 13,907 ราย เพิ่มสงูขึน้จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 32.4 ในขณะท่ีอนมุตัิให้ผลิตเคร่ืองส าอางในปี 

2558 มีจ านวน 8,045 ราย เพิ่มสูงขึน้จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 37.6 แสดงให้เห็นถึงความต้องการประกอบธุรกิจ

เก่ียวกับสินค้าเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์ความงามท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ผู้ บริโภคยังมีความคาดหวังมากขึน้ต่อ

คณุประโยชน์ท่ีจะได้รับจากผลติภณัฑ์ และมีความระมดัระวงัและทุ่มเทเวลามากขึน้เพ่ือท่ีจะท าความรู้จกัผลิตภณัฑ์แต่ละ

ชนิด รวมถึงการพิจารณารายการส่วนประกอบต่างๆ และสรรพคณุของผลิตภณัฑ์ท่ีผู้ผลิตได้กล่าวไว้  จึงเป็นสิ่งท่ีท้าทาย

ส าหรับผู้ประกอบการในการแยง่ชิงสว่นแบง่รายได้ในอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิว ท่ีมีการแข่งขนัสงู 
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ตัวอย่างสนิค้าตามการวางต าแหน่งทางการตลาด 

 

ท่ีมา: บริษัทฯ 

หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอ่ืน ปัจจุบนับริษัทฯ ได้มีการวางต าแหน่งทางการตลาดโดยน าเสนอผลิตภัณฑ์

คุณภาพสงูท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ในวงกว้าง (Premium Mass) ซึ่งจะอยู่กึ่งกลางระหว่างผลิตภัณฑ์ในตลาด

ทัว่ไป (Mass) และผลิตภณัฑ์ในตลาดพรีเม่ียม (Premium) ซึ่งมีราคาท่ีสงูกว่า ดงันัน้ จากการวางต าแหน่งทางการตลาด

ดงักล่าวท าให้บริษัทฯ สามารถได้รับประโยชน์จากการท่ีมีคู่แข่งค่อนข้างน้อยท่ีวางต าแหน่งทางการตลาดเช่นเดียวกับ

บริษัทฯ และได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและราคาท่ี

สงูขึน้ 

หากพิจารณาตลาดผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวในประเทศไทย ตามข้อมลูของ The Nielsen Company ท่ีแสดง

ข้อมลูตามประเภทของหมวดผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคญั ได้แก่ (1) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) 

(2) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย (Body Moisturizer) (3) ผลิตภณัฑ์แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask) และ (4) ผลิตภณัฑ์

สบูเ่หลว (Liquid Soap) สว่นแบง่การตลาดของบริษัทฯ เทียบกบัผู้ประกอบการอื่นๆ  สามารถแสดงได้ดงันี ้
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ตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer)  

ตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) ส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละปี (ร้อยละ)  
ล าดับที่ /1 เคร่ืองหมายการค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1 Olay 14.9 15.2 15.2 
2 Garnier 12.5 14.5 13.7 
3 Dermo Expertise 8.4 9.2 9.5 
4 Pond’s 12.1 9.7 8.9 
5 Eucerin 6.5 6.2 6.7 

••• 

••• 

••• 

••• 

••• 

8 NAMU LIFE SNAILWHITE (ล าดับ) 3.2 (10) 3.6 (9) 3.8 (8) 
ท่ีมา: The Nielsen Company 
หมายเหต:ุ /1 จดัล าดบัโดยอ้างอิงข้อมลูในปี 2560  

ตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย (Body Moisturizer) 

ตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย (Body Moisturizer) ส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละปี (ร้อยละ)  
ล าดับที่ /1 เคร่ืองหมายการค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1 Vaseline 30.9 31.5 30.2 
2 Nivea 15.3 15.8 14.6 
3 Citra 16.9 14.5 14.1 
4 Johnson 7.1 7.3 7.5 
5 Bhaesaj 3.7 4.9 6.3 

••• 

••• 

••• 

••• 

••• 

15 NAMU LIFE SNAILWHITE (ล าดับ) 0.6 (15) 0.4 (21) 0.6 (15) 
ท่ีมา: The Nielsen Company 
หมายเหต:ุ /1 จดัล าดบัโดยอ้างอิงข้อมลูปี 2560  
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ตลาดผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask) 
 

ตลาดผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า  
(Facial Mask)  

ส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละปี (ร้อยละ)  

ล าดับที่ /1 เคร่ืองหมายการค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 All other 18.2 24.9 29.6 
2 Garnier  2.9 1.9 9.4 
3 Ele 0.1 3.6 5.5 
4 Leaders Clinic 4.4 9.0 4.4 
5 Cathy Doll 5.4 4.9 3.9 

 ••• 

••• 

••• 

••• 

••• 

11 NAMU LIFE SNAILWHITE (ล าดับ) 5.7 (11) 4.4 (15) 2.3 (11) 
ท่ีมา: The Nielsen Company 
หมายเหต:ุ /1 จดัล าดบัโดยอ้างอิงข้อมลูปี 2560  

  

ตลาดผลติภัณฑ์สบู่เหลว (Liquid Soap) 

ตลาดผลติภัณฑ์สบู่เหลว (Liquid Soap) ส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละปี (ร้อยละ) 

ล าดับที่ /1 เคร่ืองหมายการค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1 Shokubutsu 13.3 14.4 15.3 
2 Lux 16.2 14.8 15.0 
3 Benice 10.5 11.0 10.8 
4 Protex 10.3 10.9 9.7 
5 Dettol 7.0 7.2 6.9 

••• 

••• 

••• 

••• 

••• 

16 NAMU LIFE SNAILWHITE/2 (ล าดับ) N/A 0.1 (57) 1.7 (16) 
ท่ีมา: The Nielsen Company 
หมายเหต:ุ /1 จดัล าดบัโดยอ้างอิงข้อมลูปี 2560  

/2  บริษัทฯ เร่ิมจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สบูเ่หลว (NAMU LIFE SNAILWHITE Crème Body Wash) เม่ือปี 

2559 

จากข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เหน็วา่ ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ สามารถรักษายอดขายและมีสว่นแบง่การตลาดเพิ่มขึน้

อย่างต่อเน่ือง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในหมวดผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) อยู่ในล าดบัท่ี 8 ท่ีร้อยละ 

3.8  ในปี 2560 ซึ่งขึน้มาจากล าดับท่ี 9 ท่ีร้อยละ 3.6 ในรอบปี 2559 ซึ่งหนึ่งในเหตุผลหลกัท่ีท าให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่ง

การตลาดมากขึน้ นัน้มาจากกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท่ีออกผลิตภัณฑ์ชนิดซอง (Sachet) SNAILWHITE Day Cream เพ่ือ

ขยายฐานลกูค้าในร้านสะดวกซือ้และร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม ซึง่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุม่ใหม่ได้ง่ายขึน้ อีกทัง้บริษัทยงั
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ได้มีการออกผลิตภณัฑ์ Snailwhite Gold เพ่ือดึงดดูกลุ่มลกูค้าท่ีใส่ใจเร่ืองปัญหาริว้รอย (Anti-Aging) ท่ีมีก าลงัซือ้สงูขึน้

ด้วย ทัง้นีย้อดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ติด 1 ใน 10 แบรนด์ท่ีมียอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด

สงูสดุ ในหมวดผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ ปี 2557 จนถึงปัจจบุนัในสว่นของตลาด

ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย (Body Moisturizer) ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ปรับตวัเพิ่มขึน้ อยู่ในล าดบั 15 ท่ีร้อยละ 0.6 

ส าหรับปี 2560 เน่ืองจากในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Body Booster 

SPF เพ่ือเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในปี 2560 และมีการปรับขนาดของสินค้า NAMU LIFE SNAILWHITE Body Booster 

เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของผู้บริโภคและยงัมีสินค้าขนาดทดลองวางขายในร้านสะดวกซือ้ ซึง่สว่นแบ่ง

การตลาดท่ีเพิ่มขึน้ สะท้อนให้เหน็ถงึการตอบรับอนัดีตอ่สนิค้าจากผู้บริโภค 

ส าหรับตลาดผลติภณัฑ์แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask) มีสว่นแบง่การตลาดที่ร้อยละ 2.3 ในรอบปี 2560 

ซึง่ปัจบุนั ตลาดสินค้ากลุม่มาส์กบ ารุงผิวหน้าได้มีการออกผลิตภณัฑ์ท่ีใช้นวตักรรมใหม่ เพ่ือเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่

ผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มสินค้าชนิดนีเ้ป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มมาส์กท่ีไม่ต้องล้างออก (Sleeping Mask) ซึ่งทางบริษัทได้ผลิตสินค้า 

Snail White Overnight Firming Mask เพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้บริโภค 

ในสว่นของผลิตภณัฑ์สบู่เหลว (Liquid Soap) บริษัทฯ มีสว่นแบง่การตลาดที่เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั จากล าดบั

ท่ี 57 ในปี 2559 เป็นล าดบัท่ี 16 ในปี 2560 ซึ่งคาดว่าเกิดจากการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายไปสู่ร้านค้าสะดวกซือ้ 

(Convenience store) มากขึน้ ซึง่เป็นช่องทางท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึงง่ายในสว่นของผลิตภณัฑ์สบู่เหลว (Liquid Soap) 

โดยผลิตภัณฑ์สบู่เหลวของบริษัทฯ (NAMU LIFE SNAILWHITE Crème Body Wash) เร่ิมจัดจ าหน่ายในไตรมาส 4 ปี 

2559 ได้รับผลตอบรับอย่างดี และบริษัทฯ ได้มีการท ากิจกรรมทางการตลาดเพ่ือแข่งขนักบัผลิตภณัฑ์อ่ืนในตลาดและเพ่ือ

ดงึดดูผู้บริโภคมากขึน้ 

อนึ่ง จากข้อมลูข้างต้นจะเหน็ได้วา่ผู้ผลิตซึง่มีสว่นแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัต้นๆ สว่นใหญ่จะเป็นผู้ผลิตท่ีเป็น

บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีสินค้าหลากหลายประเภท อย่างไรก็ดี หากแบ่งตามรายการสินค้า เฉพาะในร้านค้าขนาดใหญ่

(ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าเฉพาะอย่างท่ีเน้นขายสินค้าเพ่ือสขุภาพและความงาม) ซึ่งเป็นช่องทางการ

ขายท่ีสอดคล้องกบัต าแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่าผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมเป็นอนัดบัต้นๆ 

ของตลาดผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) ดงันี ้ 
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ตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) เรียงล าดับตามรายการสินค้า(SKUs) เฉพาะในร้านค้าขนาด
ให ่(ไฮเปอร์มาร์เกต็ ซุปเปอร์มาร์เกต็ และร้านค้าเฉพาะอย่าง) 

ตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) 
ล าดับ
ที่ /1 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

ช่ือสินค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1 NAMU LIFE 
SNAILWHITE 

(ล าดับ) 

NAMU LIFE SNAILWHITE 
Facial Cream 

4.4 (1) 3.7 (1) 2.7 (1) 

2 Dermo Expertise Revitalift Anti-Wrinkle and 
Firming Day Cream 

0.0 1.4 1.6 

3 Olay Regenerist Micro-Sculpting 
Cream 

0.9 1.2 1.3 

4 Dermo Expertise Revitalift Anti-Wrinkle and 
Firming Night Cream 

0.1 1.1 1.3 

5 Olay Total Effect 7In1 Day 
Cream Normal Spf15 

1.5 1.6 1.1 

6 NAMU LIFE 
SNAILWHITE 

(ล าดับ) 

NAMU LIFE SNAILWHITE 
Concentrate Facial Cream 

0.1 (247) 0.8 (10) 1.1 (6) 

••• 

••• 

••• 

••• 

••• 

••• 

56 NAMU LIFE 
SNAILWHITE 

(ล าดับ) 

NAMU LIFE SNAILWHITE 
Miracle/2   

N/A 0.2 (131) 0.4 (56) 

 

ท่ีมา: The Nielsen Company 

หมายเหต:ุ /1 จดัล าดบัโดยอ้างอิงข้อมลูปี 2560 
   /2  บริษัทฯ เร่ิมจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์  NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle เม่ือไตรมาส 2 ปี 2559 
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ตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) เรียงล าดับตามรายการสินค้า(SKUs) ที่ มีราคามากกว่า 800 
บาทต่อชิน้ เฉพาะในร้านค้าขนาดให ่(ไฮเปอร์มาร์เกต็ ซุปเปอร์มาร์เกต็ และร้านค้าเฉพาะอย่าง)  

ตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) 
ล าดับ
ที่ /1 

เคร่ืองหมายการค้า ช่ือสินค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1 NAMU LIFE 
SNAILWHITE 

(ล าดับ) 

NAMU LIFE 
SNAILWHITE Facial 

Cream 

17.7 (1) 13.3 (1) 9.6 (1) 

2 Olay Regenerist Micro-
Sculpting Cream 

3.4 4.4 4.2 

3 NAMU LIFE 
SNAILWHITE 

(ล าดับ) 

NAMU LIFE 
SNAILWHITE 

Concentrate Facial 
Cream 

0.4 (66) 3.0 (4) 3.5 (3) 

4 Olay Regenerist Advanced 
Anti-aging Micro-
Sclulpting Cream 
Moisturizer Night 

2.2 3.3 3.4 

5 Eucerin Elastic Filler Serum In Oil N/A 2.6 2.5 

••• 

••• 

••• 

••• 

••• 

••• 

21 NAMU LIFE 
SNAILWHITE 

(ล าดับ) 

NAMU LIFE 
SNAILWHITE Miracle 

N/A 0.8 (34) 1.2 (21) 

30 NAMU LIFE 
SNAILWHITE 

(ล าดับ) 

NAMU LIFE 
SNAILWHITE Day 

Cream SPF20 PA+++ 

N/A N/A 0.9 (30) 

 

ท่ีมา: The Nielsen Company 

หมายเหต:ุ /1 จดัล าดบัโดยอ้างอิงข้อมลูปี 2560  

 /2  ส่วนแบ่งการตลาดค านวณจากมลูค่าตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) ท่ีมีราคามากกว่า 

800 บาทตอ่ชิน้ 
/3  บริษัทฯ เร่ิมจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle, NAMU LIFE SNAILWHITE Day 

Cream และ NAMU LIFE SNAILWHITE Gold Facial Cream เม่ือไตรมาส 2 ปี 2559 ไตรมาส 1 ปี 2560 และไตรมาส 2 

ปี 2560 ตามล าดบั  
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จากข้อมูลข้างต้น หากพิจารณาการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) ในแต่ละ

รายการสินค้า (SKUs) เฉพาะในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วย ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้า

เฉพาะอยา่ง ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ยงัคงมีสว่นแบง่การตลาดอย่างแข็งแกร่ง โดย NAMU 

LIFE SNAILWHITE Facial Cream และ NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream มีส่วนแบ่งการตลาด

สงูสดุเป็นอนัดบั 1 และอนัดบั 6  ของตลาดตามล าดบั และมี NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle อยู่ในล าดบัท่ี 56 โดย 

NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream สามารถครองอนัดบัสว่นแบง่การตลาดอนัดบั 1 ได้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2558 

ถงึปัจจบุนั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายเดียวท่ีใช้สารสกดัจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ์ ท่ีมียอดขายอยู่

ในผลิตภณัฑ์ 100 ล าดบัแรกท่ีมียอดขายสงูสดุ นอกจากนี ้NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream และ NAMU LIFE 

SNAILWHITE Concentrate Facial Cream ยงัติดอนัดบั 1 และอนัดบั 3 ของสินค้าท่ีขายดีสงูสดุ ส าหรับผลิตภณัฑ์บ ารุง

ผิวหน้า (Facial Moisturizer) ท่ีมีราคามากกว่า 800 บาทต่อชิน้อีกด้วย และมี NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle 

NAMU LIFE SNAILWHITE Day Cream และ NAMU LIFE SNAILWHITE Gold Facial Cream อยูใ่นล าดบัท่ี 21และ 30 

ตามล าดบั 

 ทัง้นี ้ส าหรับการเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอ่ืน บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับกลุ่มผู้ประกอบการท่ีจัด

จ าหน่ายสินค้าท่ีใกล้เคียงกับสินค้าของบริษัทฯ ท่ีมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่อนข้างกว้าง น าเสนอราคาขายในระดับท่ี

ใกล้เคียงกนั และท่ีส าคญัคือมีเคร่ืองหมายการค้าซึง่เป็นท่ีจดจ าของลกูค้า รวมทัง้มีการกระจายสินค้าท่ีเข้าถึงผู้บริโภคใน

วงกว้าง ดงันี ้

เคร่ืองหมายการค้า 
NAMU LIFE 

SNAILWHITE 
BEAUTY KAMART 

Oriental 
Princess 

Cute Press Smooth E 
Skin 
Food 

Yves 
Rocher 

The Body 
Shop 

Etude 
House 

ผู้จัดจ าหน่าย/1 บริษัทฯ 
บมจ. 
บวิตี ้

คอมมนิูตี ้

บมจ.คาร์
มาร์ท 

บจ. โอ.พี.
เนเชอรัล
โปรดกัส ์

บจ.เอส
เอสยพีู
กรุงเทพ
1991 

บจ. สมทู 
อี 

บจ.
มาลาคี 

บจ.อีฟโร
เช่ 

(ประเทศ
ไทย) 

บจ.เอิร์ธ
แคร์ 

บจ.คอส
เมกก้า 

ปีที่ก่อตัง้บริษัท 2553 2543 2537 2528 2527 2539 2548 2535 2536 2543 

จ านวนปีด าเนินงาน/2 8 18 24 33 34 22 13 26 25 18 

ทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 (ล้านบาท) 

225.0 302.3 396.0 78.0 70.0 10.0 160.0 12.5 55.0 1.0 

รายได้จากการขายและบริการ
สุทธิ (ล้านบาท) ส าหรับปี 2559 

1,240.2 2,539.5 1,430.3 2,519.7 1,225.7 1,205.0 619.3 577.3 341.9 10.9 

อัตราการเตบิโตเฉล่ียของรายได้
จากการขายและบริการสุทธิใน 
3 ปีที่ผ่านมา(CAGR)  

65.6 36.7 21.3 (0.6) 1.6 5.0 9.5 7.8 (6.7) (83.9) 

ที่มา: งบการเงินบริษัท, BOL 

หมายเหต:ุ /1ตารางข้อมลูข้างต้นเป็นข้อมลูกลุ่มผู้ประกอบการประจ าปี 2559 เท่าที่บริษัทฯ ทราบ บริษัทฯ ไมอ่าจรับรองได้ว่าข้อมลูข้างต้นครอบคลมุผู้จดั

จ าหน่ายสินค้าทัง้หมดภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ 

 /2 บริษัทฯ เร่ิมผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE ในปี 2556 
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ตามข้อมลูคู่แข่งขนัท่ีแสดงในตารางข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการขยายตวัของ

รายได้อยา่งมีนยัส าคญั โดยมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมใน 3 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2557 – 2559) เทา่กบั ร้อยละ 65.6 

ซึง่เป็นอตัราท่ีสงูท่ีสดุเทียบกบัคู่แข่งขนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีศกัยภาพในการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากยงัมีโอกาส

จากตลาดสว่นอื่นๆ ท่ีบริษัทฯ ยงัไมไ่ด้มีผลติภณัฑ์เพ่ือจบักลุม่ลกูค้าท่ีมีความต้องการตา่งๆ เช่น ผลติภณัฑ์ชะลอวยัและริว้

รอย (Anti-aging) ผลิตภณัฑ์ควบคมุความมนัของผิว (Oil Control) และผลิตภณัฑ์ส าหรับผู้ชาย (For men) ดงันัน้ แม้ว่า

ตลาดของผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่นัน้จะมีอตัราการแข่งขนัท่ีสงู แต่ บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่วา่ 

ด้วยศกัยภาพในการแข่งขัน ประกอบกับความมุ่งมัน่ตัง้ใจเพ่ือท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีท่ีสุดให้แก่ผู้บริโภคนัน้ จะส่งผลให้

บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อยา่งยัง่ยืนในอนาคต 

 (2) ตลาดในต่างประเทศ 

 การส่งออกผลิตภัณฑ์ดูแลและบ ารุงผิวของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วงปีท่ีผ่านมา รวมถึงมี

แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากได้รับผลประโยชน์จากการจดัตัง้สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ี

เป็นการเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้ภาษีน าเข้าและส่งออกผลิตภณัฑ์ความงามและผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวนัน้ลดลง 

รวมถึงผู้บริโภคต่างชาติมีมมุมองท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์จากประเทศไทย จึงเป็นการเปิดโอกาสส าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์

ความงามและผลติภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวไปสูป่ระเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกมัพชูา ประเทศลาว และ

ประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศจีน และฮ่องกง ท่ีมีก าลงัซือ้ในประเทศสงู ดงัท่ีจะเห็นได้จากมลูค่าการสง่ออกผลิตภณัฑ์ดแูล

และบ ารุงผิวนัน้เพิ่มจาก 82 ,609 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 84 ,803 ล้านบาท ในปี 2559 (ตามข้อมูลการส่งออก

เคร่ืองส าอาง สบู่ และผลิตภณัฑ์รักษาสิว ของกรมศลุกากร) คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 2.7 แม้ว่าเศรษฐกิจโลกและ

เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของประเทศไทยจะชะลอตวั  ซึง่เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าการสง่ออกผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิว

ไปยงัตา่งประเทศนัน้มีศกัยภาพ  

 จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา รายได้จากช่องทางการส่งออก เกือบทัง้หมดของบริษัทฯ มาจากประเทศจีน และ

ประเทศฮ่องกง ซึ่งมีสดัส่วนรวมกนัสูงถึงประมาณร้อยละ 99 และร้อยละ 99 ของรายได้จากช่องทางการส่งออกทัง้หมด

ของบริษัทฯ ในปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยม

อย่างมากในกลุม่ผู้บริโภคชาวจีน โดยเร่ิมจากกลุม่นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในประเทศไทย ได้ลองใช้สินค้า และถกูใจ

ในคณุภาพ จึงมีการซือ้กลบัไปเป็นของฝากและเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of mouth) บริษัทฯ จึงเห็นเป็น

โอกาสท่ีดีในการส่งออกไปยงัประเทศจีนผ่านตวัแทนจดัจ าหน่ายท่ีมีความเช่ียวชาญ ซึ่งผู้บริโภคชาวจีนมีมมุมองท่ีดีต่อ

ผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวของบริษัทฯ ทัง้ในด้านของคณุภาพท่ีเช่ือถือได้ ราคาท่ีสมเหตสุมผล และคณุสมบตัิการบ ารุงท่ี

เหมาะกับสภาพผิว โดยบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับตลาดในประเทศจีน ซึ่งตลาดประเทศจีนถือว่าเป็นหนึ่งในตลาด

ผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวท่ีมีอนาคตท่ีดีส าหรับการส่งออก เน่ืองจากชาวจีนมีรายได้ท่ีสงูขึ น้ และให้ความส าคญักบัการ

ดแูลสขุภาพที่มากขึน้ 
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มูลค่าตลาดค้าปลีกผลติภัณฑ์ความงามในประเทศจีน 

    

ท่ีมา: National Bureau of Statistics of China 

หมายเหต:ุ  ตลาดผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศจีนประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ดูแลและบ ารุงผิว (Skincare 

products)  (2)  ผลิตภัณฑ์แชมพูและผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม  (Shampoos and hair care products)  (3) 

ผลิตภณัฑ์แต่งหน้า (Make-up products) (4) ผลิตภณัฑ์กนัแดด (Sunscreen products) (5) ผลิตภณัฑ์ชะลอ

วยัและลดริว้รอย (Anti-aging products) (6) ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกีฬา (Sports cosmetics) (7) ผลิตภณัฑ์

เวชส าอาง(Cosmeceuticals) และ (8) ผลติภณัฑ์ความงามสกดัจากธรรมชาติ(Green/natural cosmetics) 

จากข้อมูลข้างต้นมูลค่าตลาดค้าปลีกผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศจีนมีมูลค่าเท่ากับ 88.9 พันล้านหยวน 

(450.4 พนัล้านบาท)  ในปี 2553 และเพิ่มเป็น 222.2 พนัล้านหยวน (1,125.6 พนัล้านบาท) (หมายเหต ุ: อตัราแลกเปลี่ยน

อา้งอิงจากอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 เปิดเผยโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ที ่5.0659 บาท ต่อ 

1 เรนมินบิจีน (หยวน)) ในปี 2559 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) ร้อยละ 16.5 ตอ่ปี ระหวา่งปี 2553 - 2559 

จากข้อมลูดงักลา่วจะเหน็ได้วา่ตลาดค้าปลีกผลิตภณัฑ์ความงามในประเทศจีนมีมลูคา่ตลาดและมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยท่ี

สงู ซึง่สาเหตหุลกัมาจากขนาดและอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง จงึท าให้สภาพความเป็นอยูแ่ละรายได้ของคน

จีนนัน้ดีขึน้ ผู้บริโภคชาวจีนจึงเร่ิมหนัมาดแูลตวัเองและซือ้ผลิตภณัฑ์ความงามมากขึน้ รวมถึงกระแสความนิยมของผู้คน

วยัท างานในเมืองทัง้ผู้หญิง และผู้ชายท่ีต้องการสร้างภาพลกัษณ์ภายนอกให้ดดีู นอกจากนี ้ผู้บริโภคชาวจีน มีแนวโน้มท่ี

จะเปลี่ยนไปใช้ผลติภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวท่ีมีคณุภาพ และราคาที่สงูขึน้ เม่ือมีรายได้หรือก าลงัซือ้ท่ีเพิ่มสงูขึน้อีกด้วย โดย

ช่องทางการจัดจ าหน่ายในประเทศจีนได้แก่ ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ร้านค้าของผู้ ประกอบการ (Brand store) รวมถึงร้านค้าดัง้เดิม (Traditional Trade) เช่น ร้านขายยา ซึ่งเป็นช่องทาง

จ าหน่ายหลกั และร้านค้าปลีกและค้าส่งผลิตภณัฑ์น าเข้าจากต่างประเทศ และช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการจดั

จ าหน่ายท่ีส าคญัและมีอตัราการเติบโตท่ีสงูอย่างต่อเน่ือง โดยผู้บริโภคชาวจีนมีความนิยมในการซือ้ผลิตภณัฑ์ความงาม

ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ เน่ืองจาก มีความสะดวกสบาย สามารถเลือกสินค้าได้หลากหลาย และมีบริการการสง่สินค้า 

พันล้านหยวน
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ประกอบกบัร้านค้าต่างๆ ได้เร่ิมขยายไปสูก่ารจดัจ าหน่ายแบบออนไลน์ท่ีสามารถสื่อสารข้อมลูกบัผู้บริโภคได้ดียิ่งขึน้ และ

ให้ความสะดวกสบายต่อผู้บริโภคในการซือ้สินค้ามากยิ่งขึน้ ดงัจะเห็นได้จาก การท่ีในประเทศจีนมีแพลตฟอร์มการจัด

จ าหน่ายผา่นช่องทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) ท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย เช่น Tmall.com,  

Vip.com, Jumei.com, JD.com และ Vmei.com เป็นต้น  

อนึ่ง ตลาดผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศจีนยังมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีในอนาคต จากการคาดการณ์ว่า

เศรษฐกิจของประเทศจีนยงัสามารถเติบโตด้วยอตัราการเติบโตท่ีสงู รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคทัง้

ผู้ชายและผู้หญิง ในการดแูลตวัเอง และการสร้างภาพลกัษณ์ให้ดดีูท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภณัฑ์ความงามท่ี

มีคณุภาพดี และราคาท่ีสงูขึน้ นอกจากนี ้ผู้บริโภคชาวจีนมีความนิยมในผลิตภณัฑ์ความงาม ที่เป็นผลิตภณัฑ์น าเข้า หรือ

ผู้ ผลิตต่างชาติ เน่ืองจากมีความเช่ือว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพดี และมีความน่าเช่ือถือ โดยเห็นได้ จากการท่ี

เคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ความงามท่ีถกูค้นหาบนอินเตอร์เน็ตมากท่ีสดุ (โดยเว็ปไซต์ของ Baidu ท่ีเป็นโปรแกรม

สืบค้นข้อมลูบนอินเตอร์เน็ตชัน้น าของประเทศจีน) 5 อนัดบัแรก ได้แก่ Lancôme, Estée Lauder, Shiseido และOsiao 

ตามล าดบั ซึง่ล้วนเป็นเคร่ืองหมายการค้าของผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ความงามจากต่างประเทศ 

จ านวนผู้ใช้งานในตลาด E-Commerce ของประเทศจีน (2559-2561E) 

 

ท่ีมา: ข้อมลูจาก Statista 

นอกจากนี ้เช่นเดียวกับประเทศไทย ความนิยมของ  E-Commerce เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมตลาด

ผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิว (Skin Care) ในประเทศจีน โดยจากข้อมลูข้างต้นคาดการณ์ว่าจ านวนผู้ ใช้งานในตลาด E-

Commerce ในประเทศจีนจะมีจ านวนท่ีสงูขึน้อย่างแข็งแกร่งจากจ านวน 520.7 ล้านคนในปี 2559 เป็น 796.6 ล้านคนใน

ปี 2561 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) ร้อยละ 11.2  
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NAMULIFE SNAILWHITE Facial Cream เป็นรายการสินค้าจากประเทศไทยที่ขายดีที่ สุดในวัน Singles’ Day 
(วันคนโสดของประเทศจีน) ปี 2558 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่นิยมและได้รับการตอบ
รับอย่างดีจากผู้บริโภคในประเทศจีน 

 

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

 
บริษัทฯ ออกสินค้าเป็นการเฉพาะ (Exclusive) เพื่อขายเฉพาะประเทศจีนและมีการขายผลติภัณฑ์ผ่านเวบ็ไซต์ใน
ประเทศจีนในช่วงปี 2559 และคร่ึงปีแรกของปี 2560 เป็นหลัก เช่น SNAILWHITE Overnight Firming Mask และ 
SNAILWHITE 7 Days Mask Sheets 

 

ท่ีมา: https://namulife.tmall.hk/ 
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ผลติภัณฑ์ที่มีการออกเพ่ือขายเน้นกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน 

 
    

SNAILWHITE Royal 

Jelly Facial Cream 

SNAILWHITE 

Essential Toner 

SNAILWHITE Namu 

Facial Jelly Wash 

SNAILWHITE 

Overnight firming 

Mask 

SNAILWHITE 7 Days 

Mask Sheets 

 
จ านวนประชากรตามอายุและเพศในประเทศจีนปี 2558 
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จ านวนประชากรตามอายุและเพศในประเทศจีนปี 2593E 

 

ท่ีมา: United Nations, World Population Prospects ฉบบัแก้ไขปี 2558 

นอกจากนี ้หากพิจารณาโครงสร้างประชากรในประเทศจีนอ้างอิงจาก United Nations, World Population 

Prospects จะพบว่าสดัส่วนประชากรท่ีมีอายรุะหว่าง 40 ปี ถึง 79 ปี คาดว่าจะเพิ่มขึน้จากร้อยละ 44.2 ในปี 2558 เป็น 

ร้อยละ 50.6 ในปี 2593 และสดัส่วนประชากรวยัท างานท่ีมีอายรุะหว่าง 20 ปี ถึง 59 ปี คาดว่าจะลดลงจากร้อยละ 61.8 

ในปี 2558 เป็นร้อยละ 44.6 ในปี 2593 ซึง่แสดงให้เหน็วา่สดัสว่นประชากรอาวโุสจะมีปริมาณมากขึน้เร่ือยๆ พร้อมกบัการ

ลดลงของประชากรในวยัท างาน ซึง่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรท่ีมีจ านวนผู้สงูอายมุากขึน้ดงักลา่วคาดวา่จะ

สง่ผลให้มีความต้องการในผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวพรรณเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถชะลอวยัและลด

ริว้รอย เน่ืองจากผู้คนมีความต้องการท่ีจะดอูอ่นกวา่วยั และรักษาความงามของสภาพผิวท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกบัใน

ประเทศไทย 

2.5 การจัดหาผลติภัณฑ์  

 การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ การจัดหาวตัถุดิบ และโรงงานผลิต มี

รายละเอียดดงันี ้

2.5.1 การจัดหาวัตถุดบิ 

วตัถดุิบหลกัท่ีบริษัทฯ ใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ เคมีภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ และสารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบหลกั เช่น 

สารสกัดจากเมือกหอยทาก อลัฟ่า-อลับูติน (Alpha-Arbutin) และ ไฮยาลโูรนิค เอซิด บริษัทฯ มีการวางแผนการสัง่ซือ้

วตัถดุิบจากแผนประมาณการขายเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการใช้วตัถดุิบในการผลิต และสง่ข้อมลูให้ฝ่ายจดัซือ้เพ่ือสง่ค า

สัง่ซือ้ให้แก่ผู้ผลิตและจ าหน่ายวตัถดุิบ โดยบริษัทฯจะมีก าหนดสินค้าคงคลงัส ารอง (Safety Stock) เพ่ือป้องกนัการขาด

วัตถุดิบ โดยเฉลี่ยประมาณ 60 วัน และมีกระบวนการและขัน้ตอนในการคัดเลือกผู้ ผลิตและผู้ จ าหน่ายวัตถุดิบ ซึ่งจะ
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พิจารณาเปรียบเทียบคณุสมบตัิจากผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายวตัถดุิบจ านวนอย่างน้อย 2  - 3 ราย โดยมีปัจจยัในการพิจารณา 

ได้แก่ คณุสมบตัิและคณุภาพของวตัถดุิบ ราคา คณุสมบตัิและคณุภาพการให้บริการของผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายวตัถดุิบ ซึง่

ต้องเป็นไปตามแผนงานการผลิตและเง่ือนไขตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้เป็นส าคญั ส าหรับวตัถดุิบท่ีมีการสัง่ซือ้เป็นประจ า

จะมีการทบทวนราคาและคณุภาพอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

ส าหรับวตัถดุิบท่ีมีการสัง่ซือ้จ านวนมากหรือมีการสัง่ซือ้เป็นประจ า บริษัทฯ จะมีการประมาณการซือ้ล่วงหน้า

ทุกๆ ปี กับผู้ผลิตและจ าหน่ายวัตถุดิบดังกล่าว เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวตัถุดิบและบริหารต้นทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ส าหรับวตัถดุิบท่ีมีความผนัผวนทางด้านราคาบางรายการ บริษัทฯ อาจด าเนินการลดความเสี่ยงดงักล่าว

โดยการสัง่ซือ้เป็นจ านวนมากก่อนท่ีราคาจะปรับตวัสงูขึน้ และน าวตัถดุิบดงักล่าวจัดเก็บไว้ในสถานท่ีเก็บท่ีเหมาะสมท่ี

สามารถควบคมุความสะอาดและคณุภาพของวตัถดุิบได้เป็นอยา่งดี โดยบริษัทฯ มีการเจรจาต่อรองกบัผู้ผลิตและจ าหน่าย

วตัถดุิบเพ่ือให้ได้เง่ือนไขท่ีดีจากการซือ้เป็นจ านวนมาก 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจดัหาวตัถดุิบประเภทเคมีภณัฑ์ และสารเคมีจากผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่ายส่วนใหญ่ในหลาย

ประเทศ เช่น เกาหลี ญ่ีปุ่ น และสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านผู้จัดจ าหน่ายในประเทศไทย ส าหรับบรรจภุณัฑ์มีการจดัหาโดยตรง

จากผู้จดัจ าหน่ายในประเทศเกาหลี โดยในปี 2559  บริษัทฯ มีการจดัซือ้จากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 46.2 ของยอดซือ้

วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ 

แตจ่ะพิจารณาคณุภาพของสินค้า ราคา จ านวนสง่มอบ และเง่ือนไขตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้เป็นส าคญั โดยบริษัทฯ ได้รับ

ระยะเวลาช าระคา่วตัถดุิบอยูท่ี่ประมาณ 60-90 วนั 

2.5.2 โรงงานผลติและก าลังการผลิต 

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ย้ายโรงงานผลิตจากโรงงานเดิม ซึ่งตัง้อยู่ท่ีถนนเคหะร่มเกล้า เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ ไปยงั

โรงงานใหม ่ซึง่ตัง้อยูท่ี่สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพ่ือขยายฐานการผลติ โดยเร่ิมด าเนินการผลิตท่ี

โรงงานใหม่เม่ือเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมีก าลงัการผลิตสูงสุดมากขึน้ประมาณ 4 เท่า ต่อเดือน (1 ช่วงเวลาการท างาน 

(Shift)) จากโรงงานเดิมท่ีมีก าลงัผลิตอยู่ประมาณ 400,000-500,000 ชิน้ต่อเดือน (1 ช่วงเวลาการท างาน (Shift)) ดงันัน้ 

บริษัทฯ คาดว่า ก าลงัการผลิตของโรงงานใหม่จะสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี ้

โรงงานใหม่ท่ีสวนอตุสาหกรรมโรจนะนัน้ยงัมีพืน้ท่ีส าหรับการขยายเพิ่มเติมอีกประมาณ 10 ไร่ ซึ่งบริษัทฯมีแผนจะขยาย

โรงงานเพิ่มเติมในระยะท่ี 2 รวมถงึจดัสรรพืน้ท่ีสว่นกลางส าหรับใช้ประโยชน์ในอนาคต 

โรงงานผลิตเดิมของบริษัทฯ ก่อนย้ายไปโรงงานผลิตแห่งใหม่ มีก าลงัการผลิตและปริมาณการผลิตจริงส าหรับปี 

2557 2558 และ 2559 ดงันี ้ทัง้นี ้โรงงานผลิตเดิมของบริษัทฯ ไม่ได้มีการแยกประเภทเคร่ืองผสมระหว่าง ครีมความหนืด

สงูและครีมความหนืดต ่า จงึไมไ่ด้มีการเปิดเผยก าลงัการผลติและปริมาณการผลิตจริงแยกตามประเภทครีมดงักลา่ว   
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ก าลังผลิตโรงงานเก่า 
(ครีม)  

หน่วย 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ก าลงัการผลิตสงูสดุ  ล้าน มล. ต่อปี 211.2 316.8 316.8  

ปริมาณการผลิตจริง  ล้าน มล. ต่อปี 152.8 183.3 278.2  

อตัราการใช้ก าลงัการ

ผลติ  
ร้อยละ 72.3 57.9 87.8 

หมายเหต:ุ ก าลงัการผลิตสงูสดุค านวณจากก าลงัการผลติสงูสดุทัง้สิน้ของเคร่ืองจกัร 1 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 8 

ชัว่โมงตอ่วนั 4 ชัว่โมงลว่งเวลาตอ่วนั 312 วนั 

ตอ่ปี หกัด้วยประมาณการสญูเสียจากการผลิต 

ทัง้นีโ้รงงานเก่าหยดุด าเนินการผลติตัง้แตเ่ดือนกนัยายน ปี 2559 เป็นต้นมา 

ในปี 2560 โรงงานผลิตแหง่ใหม่ของบริษัทฯ มีก าลงัผลิตซึง่สามารถแยกได้ตามประเภทครีมความหนืดสงู และ

ครีมความหนืดต ่าดงันี ้

ก าลังผลิตโรงงาน
ใหม่ ปี 2560 

หน่วย ครีมความหนืดสูง ครีมความหนืดต ่า ครีม  

ก าลงัการผลิตสงูสดุ ล้าน มล. ต่อปี 610.0 1,293.2 1,903.2  

หมายเหต:ุ ก าลงัการผลิตสงูสดุค านวณจากก าลงัการผลติสงูสดุทัง้สิน้ของเคร่ืองจกัร 1 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 10 

ชัว่โมงตอ่วนั 244 วนัตอ่ปี   หกัด้วยประมาณการสญูเสียจากการผลติ 

ส าหรับปี 2560 โรงงานผลิตแหง่ใหมข่องบริษัทฯ มีก าลงัการผลติและปริมาณการผลิตจริงซึง่สามารถแยกได้ตาม

ประเภทครีมความหนืดสงู และครีมความหนืดต ่าดงันี ้ 

ก าลังผลิตโรงงานปี 
2560 

หน่วย ครีมความหนืดสูง ครีมความหนืดต ่า ครีม  

ก าลงัการผลิตสงูสดุ ล้าน มล. ต่อปี 610.0 1,293.2 1,903.2 

ปริมาณการผลิตจริง ล้าน มล. ต่อปี 258.90 818.50 1,077.40 

อตัราการใช้ก าลงัการ

ผลติ 
ร้อยละ 42.4 63.3 56.6 

หมายเหต:ุ ก าลงัการผลิตสงูสดุค านวณจากก าลงัการผลิตสงูสดุทัง้สิน้ของเคร่ืองจกัร 1 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 10 ชัว่โมง 

ตอ่วนั 265 วนัส าหรับปี 2560 หกัด้วยประมาณการสญูเสียจากการผลิต  
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2.6 กระบวนการผลติ 

 

 

กระบวนการผลิตของบริษัทฯ สามารถแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอนหลกั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.) คลงัวตัถดุิบ 

 ขัน้ตอนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ นัน้จะเร่ิมจากการท่ีผู้จดัจ าหน่ายวตัถดุิบท าการจดัส่งวตัถดุิบมาท่ีคลงัสินค้า

ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะท าการตรวจสอบรายการวตัถดุิบท่ีได้รับวา่ถกูต้องและครบถ้วนตามจ านวน และมีการสุม่ตรวจ

ทกุชดุการสัง่วตัถดุิบ (Batch) ของปริมาณวตัถดุิบท่ีรับมา เพ่ือตรวจสอบวนัเดือนปีท่ีผลิตและหมดอาย ุสภาพสินค้า หีบ

ห่อบรรจุ ขนาด และน า้หนักตามท่ีก าหนดไว้ และลงบันทึกจ านวนวัตถุดิบในระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ จากนัน้จะน า

วตัถดุิบไปจดัเก็บในห้องเก็บสินค้าตามอณุหภมูิท่ีเหมาะสมของแต่ประเภทวตัถดุิบ เพ่ือเป็นการรักษาคณุภาพของวตัถดุิบ

ให้มีคณุภาพ ภายใต้ระบบการบริหารจดัการแบบเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) เพ่ือให้วตัถดุิบหมนุเวียน

สม ่าเสมอและลดความเสียหายจากสินค้าหมดอายุ ในส่วนของคลงัวตัถดุิบนัน้ บริษัทฯ มีทัง้ส่วนของคลงัภายในโรงงาน

ของบริษัทฯ เพ่ือจดัเก็บวตัถดุิบท่ีส าคญัที่มีการเบิกใช้บ่อย และการเช่าคลงัสินค้าเพิ่มเติมจากภายนอก เพ่ือจดัเก็บวตัถดุิบ

ท่ีคงทน เช่น บรรจภุณัฑ์ เป็นต้น 

 รับวัตถุดิบเข้าคลังวตัถุดบิ

การผสมวัตถุดบิด้วยเครื่องผสมขนาด
เล็กเพื่อให้ได้ครีมความหนืดสงู

 (WIP/Bulk)

เบิกวัตถุดิบเข้าสูก่ระบวนการผลิต

การผสมวัตถุดบิด้วยเครื่องผสมขนาด
ใหญ่เพื่อให้ได้ครีมความหนืดต่ า

(WIP/Bulk)

การน าครีมท่ีผสมเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
(WIP/Bulk) มาบรรจุเข้าขวดบรรจุภัณฑ์

เป น Semi-Product

การน าขวดบรรจุภัณฑม์าบรรจุใส่กลอ่ง
เป นสินค้าส าเรจ็รูป

การตรวจสอบคุณภาพ (QC)
วัตถุดิบประเภทสารเคมีและ

ประเภทบรรจุภัณฑ์

การตรวจสอบคุณภาพ (QC) 
ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ ค่าความ

หนืดรวมถึงค่าความ
ถ่วงจ าเพาะ

การตรวจสอบคุณภาพ (QC) 
น้ าหนักการบรรจุ

การตรวจสอบคุณภาพ (QC) 
ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์
กึ่งส าเร็จรูปและผลติภัณฑ์

ส าเร็จรูป

 รับขวดบรรจุภัณฑแ์ละกลอ่งเข้าคลงั
บรรจุภัณฑ์

1

3

4

คลั วัต   ิบ

2  ร ั  ตรีย  ละ  รผลิต

  รบรร       ิ ค้ ระ ว   ผลิต

  ร ระ อบ     ิ ค้     ร  รู 

 ว บรร   ั  ์

 ล อ 
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2.) การจดัเตรียมและการผลติ 

ตามท่ีฝ่ายผลิตจะใช้ข้อมลูการประมาณการขายของฝ่ายขาย มาใช้ในการวางแผนการผลิตและประมาณการใช้

วตัถดุิบ และเบิกวตัถดุิบจากคลงัวตัถดุิบ โดยในการวางแผนผลิตฝ่ายผลิตจะมีการก าหนดสินค้าคงคลงัส ารอง (Safety 

Stock) ประมาณ 60 วนัเพ่ือปอ้งกนัการขาดสนิค้า  

กระบวนการผลิตของฝ่ายผลิตจะแบ่งเป็นสายการผลิตตามประเภทผลิตภัณฑ์ โดยเร่ิมจากการน าวตัถุดิบมา

ผสมด้วยสดัส่วนต่างๆ ตามสตูร  ซึ่งมีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในการจดัเตรียมและผสมให้พนักงานปฏิบตัิตาม เพ่ือให้ได้

สินค้าท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั โดยวตัถดุิบแตล่ะชนิดนัน้จะถกูผสมด้วยเคร่ืองป่ัน ในขนาดท่ีตา่งกนั โดยครีมท่ีมี

ความหนืดต ่าหรือมีลกัษณะเป็นน า้ จะถกูผสมด้วยเคร่ืองผสมขนาดใหญ่ท่ีมีขนาดประมาณ 3,000 กิโลกรัม ส่วนครีมท่ีมี

ความหนืดสูงจะถูกผสมด้วยเคร่ืองผสมขนาดเล็กท่ีมีขนาด 200  - 300 กิโลกรัม หลงัจากผลิตเสร็จจะมีฝ่ายตรวจสอบ

คณุภาพท าการสุ่มเก็บตวัอย่างผลิตภณัฑ์ไปตรวจสอบคณุภาพ เม่ือครีมได้คณุภาพท่ีผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด

แล้ว จะน าไปผา่นกระบวนการบรรจเุป็นสินค้าระหวา่งผลิต (semi-product) ตอ่ไป 
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3.) การบรรจคุรีมลงขวดบรรจภุณัฑ์ เป็นสินค้าระหวา่งผลิต (semi-product) 

ฝ่ายการผลิตจะน าครีมท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว มาท าการบรรจุขวดเพ่ือให้เป็นสินค้าระหว่างผลิต 

ยกเว้นส าหรับสินค้าบางชนิดท่ีเป็นรายการสัง่พิเศษ (Made-to-order) ท่ีจะน าไปเข้าสูก่ระบวนการประกอบใสบ่รรจภุณัฑ์

เพ่ือให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปเลย ส าหรับรายการปกติ สินค้าระหว่างผลิต จะเก็บไว้ท่ีคลงัสินค้าเพ่ือรอการปรับแต่งตาม

ประเภทของผลิตภณัฑ์ ซึ่งก าหนดโดยแผนการผลิต เพ่ือด าเนินการประกอบหรือบรรจลุงกล่องเพ่ือให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป

ตอ่ไป 

    

4.) การน าขวดบรรจภุณัฑ์ใสก่ลอ่งเป็นสินค้าส าเร็จรูป 

ภายหลงัจากท่ีบรรจุสินค้าเป็น สินค้าระหว่างผลิตแล้ว ฝ่ายผลิตจะประกอบและบรรจุสินค้าดงักล่าวลงกล่อง

เพ่ือให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปและรวมเป็นแพ็คท่ีจะพร้อมขนส่งไปสู่ผู้จดัจ าหน่ายโดยหน่วยงานขนส่ง ซึ่งปัจจบุนัขัน้ตอนการ

ประกอบและบรรจุลงกล่องนัน้บริษัทฯ ได้ใช้พนักงานเป็นหลกั เน่ืองจากการประกอบและบรรจุสินค้าลงกล่องนัน้เป็น

ขัน้ตอนท่ีต้องอาศยัความปราณีต อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนท่ีจะน าเคร่ืองจกัรท่ีสามารถปฏิบตัิขัน้ตอนการ

ประกอบและบรรจกุลอ่งได้อยา่งแมน่ย ามาใช้ทดแทนพนกังานบางสว่น เพ่ือลดต้นทนุและความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ได้  
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การควบคมุคณุภาพ  

บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการควบคมุคณุภาพของสินค้า โดยในทกุขัน้ตอนการด าเนินงาน บริษัทฯ ได้จดัตัง้

แผนกควบคุมคุณภาพ หรือ QC เพ่ือท าการควบคมุและตรวจสอบคณุภาพของสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ และมาตรฐานท่ีดี 

ก่อนท าการจดัสง่ให้ผู้บริโภค ตัง้แต่การรับวตัถดุิบจากการคดัสรรอย่างละเอียด จนถึงกระบวนการบรรจ ุโดยมีขัน้ตอนการ

ตรวจสอบคณุภาพของแผนกควบคมุคณุภาพดงันี ้

1. การตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบประเภทสารเคมี 2. การตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบประเภทบรรจภุณัฑ์ 

  

3. การตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์รอบรรจ ุ 4. การตรวจสอบค่าความหนืด 

  

5. การตรวจสอบค่าความถ่วงจ าเพาะ 6. การตรวจสอบน า้หนกัการบรรจ ุ

  

7. การตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภณัฑ์กึง่ส าเร็จรูปและผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 
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2.7 ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกจิ  

จากผลิตภัณฑ์ทัง้หมดของบริษัทฯ ท่ีกล่าวมาข้างต้นจัดเป็นเคร่ืองส าอางตามมาตรา 4 ของ พระราชบญัญัติ

เคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 โดยกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอางมีอยู ่2 ฉบบั ได้แก่ 

พระราชบญัญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 ซึง่ก ากบัดแูลการผลิต น าเข้าและขายเคร่ืองส าอาง และพระราชบญัญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 ซึ่งควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานตัง้แต่ขัน้ตอนการจัดตัง้จนถึงขัน้ตอนการด าเนินงาน โดยมี

รายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

2.7.1 การผลติเคร่ืองส าอาง 

บริษัทฯ ได้ตัง้โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตเคร่ืองส าอางจ านวน 1 แห่ง ซึ่งตัง้อยู่ภายในเขตประกอบการสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการจัดตัง้และการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้

ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 30 และมาตรา 12 ซึ่งก าหนดให้การประกอบกิจการ

โรงงานภายในเขตประกอบอุตสาหกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน อย่างไรก็ดี การ

ประกอบกิจการโรงงานดงักล่าวจะต้องปฏิบตัิตามกฎกระทรวงและบทบญัญัติอ่ืนท่ีออกมาควบคมุการประกอบกิจการ

โรงงานตามพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในการนี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎกระทรวงและบทบญัญัติดงักล่าวแล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับหนงัสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอตุสาหกรรมส าหรับการประกอบกิจการ

ผลติเคร่ืองส าอางจากกระทรวงอตุสาหกรรมแล้ว  

2.7.2 การผลติเพื่อจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

ส าหรับการผลิตเพ่ือจ าหน่ายเคร่ืองส าอางนัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 

2558 มาตรา 14 ซึ่งก าหนดให้ผู้ ท่ีประสงค์จะผลิตเคร่ืองส าอางเพ่ือจ าหน่ายต้องจดแจ้งรายละเอียดของเคร่ืองส าอางต่อ

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการนี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดแจ้งรายละเอียดของเคร่ืองส าอางเรียบร้อย

แล้ว ทัง้นี ้การจดแจ้งรายละเอียดของเคร่ืองส าอางดงักลา่ว เป็นมาตรการท่ีอย. ออกมาเพ่ือควบคมุการผลิตหรือการน าเข้า

เคร่ืองส าอางเพ่ือจ าหน่ายในท้องตลาด โดยเป็นการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้บริโภคจากการใช้ เคร่ืองส าอางท่ีมี

ส่วนผสมท่ีไม่ปลอดภยั เน่ืองจากการจดแจ้งรายละเอียดของเคร่ืองส าอาง ผู้จดแจ้งจะต้องระบสุ่วนประกอบหรือสตูรของ

เคร่ืองส าอางนัน้ๆ เพ่ือให้อย. ท าการตรวจสอบ โดยเคร่ืองส าอางท่ีจะได้รับการจดแจ้งต้องเป็นเคร่ืองส าอางท่ีไม่มี

สว่นประกอบเป็นสารต้องห้ามหรือมีสว่นประกอบเป็นสารต้องห้ามแตไ่มเ่กินปริมาณที่อย. ก าหนด  

2.7.3 การรับจ้างผลิตเคร่ืองส าอาง 

ส าหรับการรับจ้างผลิตเคร่ืองส าอางนัน้ บริษัทฯ ได้ท าการรับจ้างผลิตเคร่ืองส าอางให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ รับจ้าง

ผลิตเคร่ืองส าอางมีหน้าท่ีต้องจดแจ้งรายละเอียดของเคร่ืองส าอางต่ออย. เช่นเดียวกบัการผลิตเพ่ือจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง

ตามพระราชบญัญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 14 เน่ืองจากการรับจ้างผลิตเป็นรูปแบบในการผลิตเคร่ืองส าอาง

อย่างหนึ่ง ผู้ รับจ้างผลิตจึงต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการท่ีออกมาเพ่ือควบคมุการผลิตเคร่ืองส าอางเช่นเดียวกนั

กบักรณีผลิตเพ่ือจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ในการนี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดแจ้งรายละเอียดของเคร่ืองส าอางท่ีรับจ้างผลิต

ตอ่อย. เรียบร้อยแล้ว  
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2.8 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการด าเนินงานอย่างมีคณุภาพ เพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีดีท่ีสดุส าหรับผู้บริโภค ควบคู่ไปกบัการ

ดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ให้ความส าคญัและมีมาตรการส าหรับป้องกนัและควบคมุผลกระทบจากการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ จากการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีผ่านมานัน้ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่มีเพียงแค่ไขมนัซึง่เป็น

ของเสียจากกระบวนการผลิต ซึง่บริษัทฯ ได้ท าการบ าบดัของเสียดงักลา่วให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสวนอตุสาหกรรม

ก่อนจะท าการปลอ่ยน า้ออกจากโรงงาน ซึง่จะถกูน าไปบ าบดัผ่านทางถงับ าบดัน า้เสียของสวนอตุสาหกรรมตอ่ไป 

2.9 งานที่ยังไม่ส่งมอบ  

-ไมมี่- 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของ           

ผู้ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั และแนวทางในการปอ้งกนัความเสี่ยง สามารถสรุปได้ดงันี ้

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.1.1 ความเส่ียงจากการที่รายได้ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กลุ่มผลติภัณฑ์ช่ือ “SNAILWHITE” เพียงอย่างเดียว 

 จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจ 2 ส่วน คือการผลิตและจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “NAMU LIFE” ท่ีมีช่ือกลุ่มผลิตภณัฑ์ว่า “SNAILWHITE” เพียงอย่างเดียว 
และจากการรับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืน (OEM) โดยบริษัทฯ มีรายได้เกือบทัง้หมดจาก
ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ โดยในปี  2558 2559 และ 
2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริ ษัทฯ     
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.7  ร้อยละ 99.8 และร้อยละ 100.0 ของรายได้จากการขายตามล าดบั โดยผลิตภณัฑ์ความงาม
และบ ารุงผิวนัน้ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้โดยตรงกับผิวหน้าและผิวกายซึ่งเป็นส่วนท่ีส าคัญต่อร่างกาย ท าให้ผู้ บริโภคให้
ความส าคญัต่อคณุภาพและความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์เป็นอย่างมาก ดงันัน้หากเกิดเหตกุารณ์ท่ีส่งผลกระทบทางลบ
ต่อภาพลกัษณ์ของกลุ่มผลิตภณัฑ์ “SNAILWHITE” เช่น ผู้บริโภคแพ้ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว หรือมีผู้ประสงค์ร้ายกับบริษัทฯ  
ท าการปลอ่ยข่าวเทจ็ตา่งๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อาจสง่ผลกระทบตอ่ยอดขายและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ได้อยา่งมีนยัส าคญั 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก โดยใส่ใจรายละเอียดใน             

ทกุกระบวนการด าเนินงานรวมถึงจดัให้มีการตรวจสอบเพ่ือควบคมุคณุภาพการผลิต เพ่ือความพงึพอใจของผู้บริโภคเป็น

หลกั บริษัทฯ จงึเช่ือวา่ ความเสี่ยงจากการท่ีภาพลกัษณ์ของกลุม่ผลิตภณัฑ์จะถกูผลกระทบในเชิงลบนัน้มีโอกาสเกิดขึน้ได้

น้อย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนท่ีจะออกเคร่ืองหมายการค้าอ่ืนส าหรับผลิตภณัฑ์ใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ี

แตกตา่งของกลุม่ผู้บริโภคอ่ืนๆ ซึง่จะเป็นการขยายฐานลกูค้าและกระจายความเสี่ยงจากการพึง่พิงกลุม่ผลติภณัฑ์เดิมได้ 

3.1.2 ความเส่ียงจากการที่รายได้ของบริษัทฯ กระจุกตัวอยู่ที่ผลติภัณฑ์ SNAILWHITE Facial Cream 

จากการด าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา รายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ SNAILWHITE Facial 

Cream เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้ผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี  โดยในปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ 

มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ SNAILWHITE Facial Cream คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 59 ร้อยละ 57 และร้อยละ 43 

ของยอดขายทัง้หมดก่อนหกัส่วนลดทางการค้า ตามล าดบั ดงันัน้ หากมีผลกระทบทางลบต่อผลิตภัณฑ์และ/หรือ การ

ลดลงของยอดขายของผลิตภณัฑ์ SNAILWHITE Facial Cream อาจท าให้ผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ลดลง

อยา่งมีนยัส าคญัได้  
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อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการคิดค้น และพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือท่ีจะน าเสนอผลติภณัฑ์ใหมเ่พ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ดงัจะเห็นได้จากสดัส่วนรายได้ของ SNAILWHITE Facial Cream ท่ี

ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จ านวน 10  ผลิตภัณฑ์โดยใน           

ปี 2557 2558 และ 2559 และ บริษัทฯ มีการออกผลติภณัฑ์ใหมจ่ านวน 8 ผลติภณัฑ์ในปี 2560  ซึง่บริษัทฯ คาดวา่สดัสว่น

รายได้จากผลิตภณัฑ์ดงักล่าวต่อยอดขายทัง้หมดของบริษัทฯ จะเพิ่มขึน้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการกระจายความเสี่ยงจาก

การพึง่พิงผลิตภณัฑ์ SNAILWHITE Facial Cream ได้  

3.1.3 ความเส่ียงจากการที่ผลิตภัณฑ์ทัง้หมดของบริษัทฯ มีสารสกัดจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบ
หลัก 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกผลิตภัณฑ์มีสารสกัดจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญและบริษัทฯ ใช้

สว่นประกอบนีใ้นการท าการตลาดผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ดงันัน้ หากเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบในทางลบกบัเมือกหอย

ทาก การขาดแคลนหรือความยากล าบากในการจดัหาสารสกดัจากเมือกหอยทาก เน่ืองจาก สารสกดัจากเมือกหอยทาก

เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่งปริมาณท่ีมีในธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงหากความนิยมของผู้ บริโภค

เปลี่ยนแปลงไป อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนหรือความยากล าบากในการจดัหาสารสกดัจาก

เมือกหอยทาก โดยบริษัทฯ ได้มีการติดต่อและสัง่ซือ้สารสกดัจากเมือกหอยทากจากผู้จดัจ าหน่ายท่ีมีคณุภาพ และความ

น่าเช่ือถือหลายราย ซึ่งพร้อมท่ีจะจดัจ าหน่ายสารสกดัจากเมือกหอยทากให้กบับริษัทฯ ในกรณีท่ีผู้จดัจ าหน่ายบางรายมี

ปัญหาในการจัดหาวตัถุดิบให้กับบริษัทฯ รวมถึงมีการพฒันาหาทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีจะใช้เป็นส่วนประกอบหลกัแทนเมือก

หอยทากในอนาคตพร้อมกันนีบ้ริษัทฯ ยงัได้มีการวางแผนการตลาดถึงการรับรู้ในเคร่ืองหมายการค้าและคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แทนการแสดงถึงเมือกหอยทากท่ีเป็นส่วนผสมท่ีส าคญัเพ่ือให้ผู้บริโภคหนัมาให้ความส าคญักบั

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ และประโยชน์ท่ีได้รับจากผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ 

3.1.4 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2558 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมก่อนหกัส่วนลดทางการค้า จากลกูค้ารายใหญ่   

5 รายแรกซึง่มีทัง้บริษัทจดัจ าหน่ายสินค้าและร้านค้าสมยัใหม่ คิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 986.0 ล้านบาท และ 1,167 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 76.3 และ ร้อยละ 68.7 ของยอดขายทัง้หมดก่อนหกัสว่นลดทางการค้าของบริษัทฯ ตามล าดบั 

โดยบริษัทฯ มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 2 รายแรก ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายในประเทศจีน คือ  Riya Home  ซึ่งเคยเป็น

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งของบริษัทฯ และตวัแทนจ าหน่ายในประเทศรายหนึ่ง คือ บริษัท เดอะ โฟร์ทีน จ ากดั ( “เดอะ 

โฟร์ทีน”) ซึง่เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งของบริษัทฯ โดยปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมก่อนหกั

ส่วนลดทางการค้าจาก Riya Home คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 142.0 ล้านบาท และ 509 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน           

ร้อยละ 11.0 และร้อยละ 29.7 ตามล าดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าคงค้างของ Riya Home 

เทา่กบั 57.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีรายได้จากการขายก่อนหกั

สว่นลดทางการค้าจากเดอะ โฟร์ทีน คิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 499.3 ล้านบาทในปี 2559 และ 315.7ล้านบาทในปี 2560 หรือ
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คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 38.7 และร้อยละ 18.4ตามล าดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าคงค้าง

ของ    เดอะ โฟร์ทีน เทา่กบั 50.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมดของบริษัทฯ รวมบริษัทฯ มีรายได้

จากลกูค้ารายใหญ่ 2 รายแรกในปี 2560 เท่ากบั 824.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.1ของยอดขายก่อนหกัส่วนลดทาง

การค้าตามล าดบั และบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าคงค้างของลกูค้ารายใหญ่ 2 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รวมเท่ากบั 

107.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.4 ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมดของบริษัทฯ โดยกลุม่บริษัทฯ มีสญัญาตวัแทนจ าหน่ายกบั 

Riya Home เป็นระยะเวลา 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และจะตอ่สญัญาโดยอตัโนมตัิอีก 1 ปี ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2562 และมีสญัญาตวัแทนจ าหน่ายกบัเดอะ โฟร์ทีน เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะต่อสญัญาโดยอตัโนมตัิอีก 1 ปี ซึง่สญัญา

ดงักล่าว จะสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดงันัน้ หากบริษัทฯ สญูเสียรายได้จากลกูค้าหลกัดงักล่าวหรือลกูค้าหลกัไม่

ซือ้สินค้าจากบริษัทฯ หรือลกูค้าหลกัดงักล่าวไม่ต่อสญัญา หรือลกูค้าดงักล่าวไม่ช าระหนีก้ารค้า กับบริษัทฯอาจส่งผล

กระทบตอ่ช่องทางจ าหน่ายของบริษัทฯ และอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้  

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการติดต่อกบับริษัทจดัจ าหน่ายสินค้ารายอ่ืนหลายราย ซึ่งพร้อมจะท าหน้าท่ีทดแทนเพ่ือ

กระจายสินค้าของบริษัทฯ ในกรณีท่ีบริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าดงักล่าวมีปัญหา ด้านความสมัพนัธ์ กับบริษัทฯ ด้านการ

ขนสง่สินค้า หรือเร่ืองอ่ืนใดอนัสง่ผลให้บริษัทจดัจ าหน่ายสินค้าหยดุท าการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ 

ยงัมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย ท าให้ผู้บริโภคขัน้สดุท้ายมีช่องทางการเข้าถึงผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้อย่าง

ตอ่เน่ือง ถงึแม้วา่ลกูค้าของบริษัทฯ บางราย จะเลกิซือ้สนิค้าจากบริษัทฯ ก็ตาม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนการขยายร้าน 

NAMU LIFE (NAMU LIFE Shop) เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่  ทัง้นี ้ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทฯ กบั Riya Home ทัง้จ านวนเป็นลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่ถงึก าหนดช าระ และ

ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทฯ กบัเดอะ โฟร์ทีน จ านวน 50.1 ล้านบาท ยงัไมถ่งึก าหนดช าระทัง้จ านวน 

3.1.5 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิลูกค้าสัญชาตจีิน 

ท่ีผ่านมาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุม่ผู้บริโภคสญัชาติจีน เน่ืองจากผู้บริโภคสญัชาติ

จีนมีมุมมองท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์ดูแลและบ ารุงผิวของบริษัทฯ ทัง้ในด้านคุณภาพท่ีเช่ือถือได้ ราคาท่ีสมเหตุสมผล และ

คุณสมบตัิการบ ารุงท่ีเหมาะสมกบัสภาพผิว โดยบริษัทฯ มีการพึ่งพิงลกูค้าสญัชาติจีนทัง้ทางตรงและทางอ้อมผ่านการ

ส่งออกไปยงัประเทศจีน และประเทศฮ่องกง โดยตวัแทนจดัจ าหน่ายในประเทศจีน คือ Riya Home และมีการขายสินค้า

อย่างมีนยัส าคญัให้แก่ตวัแทนจดัจ าหน่ายในประเทศไทย คือ เดอะ โฟร์ทีน ซึง่มีลกูค้าสว่นใหญ่ท่ีมีสญัชาติจีน รวมกนักวา่

ร้อยละ 50 ของยอดขายทัง้หมดก่อนหกัสว่นลดทางการค้าของบริษัทฯ ในปี 2559 และลดลง ในปี 2560 เหลือร้อยละ 48.1 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูค้าสญัชาติจีน ซึ่งหากบริษัทฯ สญูเสียรายได้จากลกูค้าสญัชาติจีน จาก

ปัจจัยต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว        การเปลี่ยนแปลงนโยบายจากภาครัฐ หรือปัจจัยใดๆท่ีส่งผลกระทบต่อ

นกัทอ่งเท่ียวชาวจีนท่ีจะเข้ามาในประเทศไทย หรือสง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ของลกูค้าสญัชาติจีน อาจสง่ผลกระทบต่อ

ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญัได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนการขยายช่องทางส่งออกไปยงัประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีฐาน

ลกูค้าในตา่งประเทศที่หลากหลาย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายในประเทศให้มากขึน้ ทัง้
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ช่องทางร้านค้าสมยัใหม ่(Modern Trade) และ การขายผา่นร้านค้าของบริษัทฯ (NAMU LIFE Shop) เพ่ือเป็นการเพิ่มช่อง

ทางการจ าหน่ายสนิค้าและลดการพึง่พิงลกูค้าสญัชาติจีน 

นอกจากนี ้ในกรณีท่ีหนึ่งในบริษัทจดัจ าหน่ายสินค้าตามท่ีกล่าวข้างต้น หยดุท าการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของ

บริษัทฯ และหากลกูค้าสญัชาติจีนยงัคงมีความต้องการในผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ เช่ือว่าจะสามารถมอบหมายให้

บริษัทจดัจ าหน่ายสินค้ารายอ่ืนท าหน้าท่ีทดแทน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าสญัชาติจีนได้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้

บริษัทฯ ไมส่ามารถรับประกนัได้วา่บริษัทจดัจ าหน่ายสนิค้าท่ีบริษัทฯ หามาทดแทนจะสามารถจดัจ าหน่ายสนิค้าของบริษัท

ฯ ได้ดีเทียบเท่ารายเดิม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ทางการค้าท่ีดีกบับริษัทจดัจ าหน่ายสินค้าทัง้ 2 ราย และคาด

ว่าจะยังคงความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างต่อเน่ืองในอนาคต นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังจัดตัง้หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ

ต่างประเทศขึน้เพ่ือท าการศึกษาและเสริมสร้างความเข้าใจลกูค้าทัง้ในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนสนบัสนุน

การตลาดประเภทต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้ในเคร่ืองหมายการค้าและผลิตภณัฑ์อย่างแพร่หลาย และเป็นการลดความ

เสี่ยงจากการพึง่พิงรายได้จากลกูค้าในกลุม่ปัจจบุนั 

3.1.6 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้ผลติขวดบรรจุภัณฑ์ 

บริษัทฯ ได้ใส่ใจในทุกขัน้ตอนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการคัดเลือกขวดบรรจุภัณฑ์ ท่ีจะต้องมี

คณุภาพและมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะช่วยส่งเสริมการใช้งานผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้คดัสรรผู้จดัจ าหน่าย 

โดยพิจารณาจากคณุภาพ ความน่าเช่ือถือ แหล่งท่ีมาท่ีได้มาตรฐาน และนวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 

และความต้องการของผู้บริโภค โดยในปัจจบุนับริษัทฯ จดัหาขวดบรรจภุณัฑ์สว่นใหญ่จากผู้ผลติในประเทศเกาหลีรายหนึ่ง 

เน่ืองจากผู้ผลิตดงักล่าว เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงในด้านนวตักรรมการผลิตขวดบรรจุภณัฑ์ เป็นเจ้าของ

สิทธิบตัรของขวดบรรจุภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ต้องการใช้ โดยขวดบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตรายดงักล่าว มีคณุภาพและลกัษณะท่ี

แตกต่างจากผู้ผลิตรายอ่ืน โดยในปี 2559 และในปี 2560 บริษัทฯ ซือ้ขวดบรรจภุณัฑ์เกือบทัง้หมดจากผู้ผลิตดงักล่าวซึ่ง

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 43.4 และ       ร้อยละ 35.3 ของยอดซือ้วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ของบริษัทฯ ตามล าดบั ดงันัน้ หาก

ผู้ผลิตรายดงักลา่วประสบปัญหาหรือติดข้อจ ากดัใดๆ จนเป็นเหตใุห้ไม่สามารถผลิตและจดัสง่ขวดบรรจภุณัฑ์ให้กบับริษัท

ฯ ได้ตามท่ีตกลง หรือเป็นเหตใุห้ราคาบรรจภุณัฑ์มีราคาสงูขึน้ อาจสง่ผลให้บริษัทฯ ต้องหาขวดบรรจภุณัฑ์จากผู้ผลิตราย

อ่ืนท่ีมีคณุภาพใกล้เคียงท่ีสดุ ซึง่หากบริษัทฯ ไมส่ามารถหาผู้ผลิตรายอ่ืนเพ่ือผลิตขวดบรรจภุณัฑ์ทดแทนได้อยา่งทนัท่วงที 

อาจส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ และอาจท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่ อความ

ต้องการของตลาด ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสทางการค้า นอกจากนี ้เน่ืองจากขวดบรรจภุณัฑ์ของผู้ผลิตดงักลา่ว มี

นวตักรรมและคณุสมบตัิเฉพาะบางประการท่ีเป็นสิทธิบตัรของผู้ผลิตรายดงักล่าว การจดัหาขวดบรรจภุณัฑ์ทดแทนจาก

ผู้ผลิตรายอ่ืน อาจท าให้บริษัทฯ ต้องใช้ขวดบรรจุภณัฑ์ท่ีเปลี่ยนไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลกูค้า หรือ

ประสทิธิภาพการใช้งานของผลิตภณัฑ์ได้ 

อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตรายดงักล่าว  เป็นผู้ผลิตขวดบรรจภุณัฑ์ส าหรับเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิว 

รายใหญ่รายหนึ่งในประเทศเกาหลี จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศเกาหลี และมีโรงงานหลายแห่งในหลาย

ประเทศ โดยท่ีผ่านมามีจดุเด่นในเร่ืองการขนสง่ท่ีตรงต่อเวลาและคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ดงันัน้ บริษัทฯ คาดว่าเป็นไปได้
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ยากท่ีผู้ผลิตรายดงักล่าวจะประสบปัญหาหรือติดข้อจ ากดัใดๆ จนเป็นเหตใุห้ไม่สามารถผลิตและจดัส่งขวดบรรจุภัณ ฑ์

ให้กบับริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการบริหารต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการสัง่ซือ้บรรจภุณัฑ์

จากผู้ผลิตรายดงักล่าวเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ สามารถเจรจาต่อรองกบัผู้ผลิตเพ่ือให้ได้เง่ือนไขทางการค้าท่ีดี บริษัทฯ 

ค านึงถึงความเสี่ยงดงักล่าวจึงได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการหาผู้ผลิตขวดบรรจุภณัฑ์รายอ่ืนซึ่งสามารถผลิตขวด

บรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพใกล้เคียงกบัผู้ผลติรายดงักลา่วเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงในอนาคต  

3.1.7 ความเส่ียงจากสภาวะการแข่งขันในตลาดผลติภัณฑ์ความงามและผลติภัณฑ์ดูแลร่างกาย 

 ธุรกิจความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายเป็นธุรกิจท่ีได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและมีสภาวะการ

แข่งขนัท่ีสงู เน่ืองจากมีความต้องการของตลาดสงู โดยเฉพาะในปัจจบุนัท่ีผู้คนหนัมาดแูลใสใ่จสขุภาพ และความงามมาก

ยิ่งขึน้ และใช้เงินลงทนุเร่ิมต้นไมม่ากนกั ท าให้ผู้ประกอบการจ านวนมากตา่งหนัมาให้ความสนใจในการท าธุรกิจความงาม

และผลิตภณัฑ์ดแูลร่างกาย ทัง้ผู้ประกอบการในประเทศไทย และผู้ประกอบการจากตา่งประเทศ โดยเฉพาะแรงกดดนัจาก

คู่แข่งต่างประเทศ อาทิ ประเทศเกาหลี และประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในประเทศไทยอย่างมาก  รวมถึง

ผู้ประกอบการรายเล็กเป็นจ านวนมากท่ีใช้เงินลงทนุเร่ิมต้นไม่มากนกั ด้วยการแข่งขนัดงักล่าวท าให้ผลิตภณัฑ์ความงาม

และผลิตภณัฑ์ดแูลร่างกายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีสินค้าทดแทนท่ีมีลกัษณะเดียวกนัเป็นจ านวนมาก หลากหลายเคร่ืองหมาย

การค้า รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุสมบตัิท่ีใกล้เคียงกนั จึงท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเป็นจ านวนมาก นอกจากนี ้พฤติกรรม

ของผู้บริโภคอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามทศันคติของผู้บริโภคต่อการใช้ผลิตภณัฑ์ความงามและดแูลร่างกาย กระแส

นิยม และการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดงันัน้ ผู้ประกอบการในธุรกิจความงามและ

ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายจึงต้องสร้างความแปลกใหม่ ในขณะท่ียังต้องคงการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงและมีราคาท่ี

สมเหตสุมผล เพ่ือแข่งขนักบัคู่แข่ง และท าให้ลกูค้าสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างของสินค้าได้อย่างสม ่าเสมอ  ทัง้นี ้ผู้ผลิต

แตล่ะรายต่างน าเอาจดุแข็ง และพยายามสร้างสรรค์ ผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุสมบตัิใหม่ๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และการแข่งขันท่ีรุนแรงนีอ้าจส่งผลกระทบทางลบต่อการด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะ

ทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักล่าว จึงได้ก าหนดกลยทุธ์และให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีก่อให้เกิด

ความสามารถทางการแข่งขันและความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ (1) การสร้าง

เอกลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์และเคร่ืองหมายการค้าให้เป็นท่ีจดจ าของผู้บริโภค (Brand Awareness) (2) คุณภาพ ความ

น่าเช่ือถือและปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ต่อผู้บริโภค (3) ความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี

ครอบคลุมและหลากหลาย (4) การมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึน้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการออก

ผลิตภณัฑ์ใหม่ และ (5) ทีมบริหารและบคุลากรท่ีเป็นบคุคลรุ่นใหม่ มีความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึง่บริษัทฯ 

เช่ือว่า ด้วยปัจจยัดงักลา่วจะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถแข่งขนัในธุรกิจความงามและผลิตภณัฑ์ดแูลร่างกายได้ ถึงแม้ว่าจะ

มีการเข้ามาของผู้ประกอบการรายเลก็เป็นจ านวนมาก แตก่ารรักษามาตรฐานและคณุภาพในการผลติ การสร้างฐานลกูค้า 

และการท าการตลาดให้ประสบความส าเร็จและต่อเน่ืองนัน้เป็นสิ่งท่ีท าได้ยากส าหรับผู้ประกอบการรายเล็กท่ีต้องจ้าง

บคุคลภายนอกผลติ ไมมี่เงินลงทนุท่ีเพียงพอและขาดความรู้และความช านาญในธุรกิจ 
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3.1.8 ความเส่ียงจากการลอกเลียนแบบสินค้า หรือการน าเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ไปใช้เป็นช่ือ
บริษัท  

ด้วยสินค้าท่ีมีคุณภาพ การท าการตลาดท่ีประสบความส าเร็จ และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้มาก ส่งผลให้มีสินค้าลอกเลียนแบบท่ีมีความคล้ายคลึงในด้านรูปลกัษณ์

ภายนอก รวมถึงสินค้าท่ีลอกเลียนแบบแนวคิดของบริษัทฯ ท าให้ผู้บริโภคส าคญัผิดคิดว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งสินค้า

ลอกเลียนแบบท่ีไม่ได้คณุภาพอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้งานต่อผู้บริโภค โดยหากเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว และ

บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการต่อผลกระทบดงักล่าวได้อย่างทนัท่วงทีจะก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจ

สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญัได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนกัถึงผลกระทบต่อองค์กรทัง้ทางด้านภาพลกัษณ์ของสินค้า  และความปลอดภัยของ

ผู้บริโภค ซึง่อาจถกูหลอกลวงจากสินค้าลอกเลียนแบบอยา่งรู้เทา่ไม่ถงึการณ์และได้รับความเสียหายจากผลติภณัฑ์ท่ีไม่ได้

มาตรฐานได้ บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายทางการค้า  และมีการส่งทีมงานไปส ารวจตลาดเพ่ือหาสินค้า

ลอกเลียนแบบ เพ่ือรวบรวมหลกัฐานให้เพียงพอต่อการด าเนินการทางกฏหมายกบัผู้ขายและผู้ผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารวิธีการตรวจสอบสินค้าลอกเลียนแบบไปยงัผู้บริโภคให้มากขึน้ และมีการคิดค้นและ

สร้างสรรค์รูปแบบสินค้าให้มีความแปลกใหม่และชัดเจนอยู่เสมอ  เช่น นวตักรรมสติ๊กเกอร์ป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ 

(Anti – Counterfeit Sticker) ท่ีผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสินค้าของแท้ได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า รวมถึงการสาธิตและให้

ความรู้ถึงวิธีแยกสินค้าลอกเลียนแบบแก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านตวัแทนจ าหน่าย 

รวมถึงพัฒนาคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ของสินค้าของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ  เพ่ือสร้างความแตกต่างจากสินค้า

ลอกเลียนแบบ เพ่ือให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และป้องกันความเสี่ยงจากอันตรายของสินค้าท่ีไม่ได้

มาตรฐาน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการท่ีมีบคุคลภายนอกน าช่ือเคร่ืองหมายการค้าหรือช่ือผลิตภัณฑ์ทัง้ใน

ปัจจบุนัและในอนาคตของบริษัทฯ ไปใช้ตัง้เป็นช่ือบริษัท ซึง่หากบคุคลดงักลา่วกระท าการใดๆ ให้ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ใน

เชิงลบอาจท าให้บคุคลอ่ืนส าคญัผิดว่าเป็นบริษัทฯ ได้ โดยหากเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว และบริษัทฯ ไม่สามารถจดัการต่อ

ผลกระทบดังกล่าวได้อย่างทันท่วงทีจะก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการ

ด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญัได้  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่สามารถปอ้งกนัไม่ให้บคุคลภายนอกน าช่ือเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ไปใช้เป็นช่ือบริษัทได้ 

เน่ืองจากเป็นสิทธิของบคุคลอื่นๆ เหลา่นัน้ ซึง่สามารถพงึกระท าได้ แต่บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัเคร่ืองหมายการค้าของ

ผลิตภณัฑ์มากกว่า และไม่ได้มีความกงัวลว่า การท่ีบคุคลอ่ืนน าช่ือผลิตภณัฑ์/เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือ

เป็นช่ือบริษัทนัน้จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญั หากเปรียบเทียบกบัการเลียนแบบเคร่ืองหมายการค้า โดย

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้จดเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศไทย และประเทศอื่นท่ีมีตวัแทนจ าหน่ายหรือเป็นตลาดท่ีมี

ศกัยภาพแล้ว รวมถึงในประเทศจีนแล้ว 



 

สว่นท่ี1 หน้า 85 

 

โดยในปัจจุบนั บริษัทฯ ได้อนุญาตให้ตวัแทนจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศจีน คือ Riya Home ใช้ช่ือ

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ คือ Namu Life ไปใช้เป็นส่วนหนึง่ของช่ือของบริษัทย่อยคือ Namu Life (Beijing) Trading 

Co., Ltd เพ่ือการท าการตลาดในประเทศจีน 

อย่างไรก็ดี การท่ีบริษัทฯ ยอมให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ไปตัง้เป็นช่ือบริ ษัทเป็นกลยุทธ์ทาง

การตลาดเพ่ือเพิ่มความน่าเช่ือถือของตัวแทนจ าหน่ายสินค้าให้ผู้ ซือ้สินค้าในประเทศนัน้ๆ รู้สึกว่าได้ซือ้สินค้าจาก 

authorized dealer จริง โดยบริษัทฯ เช่ือวา่ Riya Home จะไมก่ระท าการใดๆ ให้ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ในเชิงลบต่อบริษัทฯ 

เน่ืองจาก รายได้หลกัของ Riya Home มาจากการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศจีน ทัง้นี ้บริษัทฯ มี

การเข้าท าสัญญาแนบท้ายสัญญาตัวแทนจ าหน่ายระหว่างบริษัทฯ และ Riya Home เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งมี

ข้อก าหนดท่ีส าคญัโดยสรุปดงันี ้(1) เม่ือสญัญาตวัแทนจ าหน่ายระหว่างบริษัทฯ และ Riya Home สิน้สดุลง Riya Home 

และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ต้องเปลี่ยนช่ือบริษัทให้ไม่มีค าว่า "Namu Life” “SnailWhite” หรือช่ืออ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ อีก     

(2) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ภายหลงัสญัญาตวัแทนจ าหน่ายระหว่างบริษัทฯ และ Riya Home สิน้สดุลง Riya Home และผู้

ท่ีเก่ียวข้องต้องไม่เข้าท าธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตและจดัจ าหน่ายซึง่ใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีเก่ียวข้องกบั ค าว่า "Namu 

Life” “SnailWhite” หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนใดท่ีมีสารสกดัจากเมือกหอยทากเป็นสว่นประกอบ  

3.1.9 ความเส่ียงเกี่ยวกับการด าเนินการผลิตผลติภัณฑ์บ ารุงผิวของโรงงานของบริษัทฯ 

ธุรกิจของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบัความสามารถของโรงงานของบริษัทฯ ในการผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวท่ีมีคณุภาพได้

อย่างต่อเน่ือง ดังนัน้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวท่ีไม่ได้คุณภาพตามข้อก าหนดต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง และการผลิตของโรงงานท่ีอาจหยุดชะงัก จากการหยุดท างานของเคร่ืองจักรนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ตาม

แผนงาน ปัญหาการนดัหยดุงานของพนกังาน รวมทัง้ภยัธรรมชาติ เช่น อทุกภยั วาตภยั การผลติผลติภณัฑ์บ ารุงผิวท่ีไม่ได้

คณุภาพตามข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการผลิตของโรงงานที่หยดุชะงกัอาจสง่ผลกระทบทางลบตอ่การด าเนินธุรกิจ 

ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงเก่ียวกบัการด าเนินการผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวของโรงงาน บริษัทฯ 

จึงได้ให้ความส าคญักบักระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว เพ่ือควบคมุและพฒันาประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภณัฑ์

บ ารุงผิวของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง โดยผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ  เช่น 

การด าเนินการให้วตัถดุิบและผลิตภณัฑ์ได้รับการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) เป็นต้น รวมทัง้

บริษัทฯ ได้ก าหนดกระบวนการตรวจสอบคณุภาพ และประกนัคณุภาพ และได้ถือปฎิบตัิตามกระบวนการดงักล่าวอย่าง

เคร่งครัด เพ่ือให้แน่ใจได้วา่ ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวท่ีบริษัทฯ ผลติมีคณุภาพตามข้อก าหนดตา่งๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ซอ่ม

บ ารุงเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ ตามก าหนดอย่างสม ่าเสมอ ท าให้ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุง

ผิวได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้โรงงานของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ASEAN GMP (Good Manufacturing Practice) ใน

เดือนตลุาคมปี 2560 และอยู่ระหว่างการพิจารณาได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ (ISO 9100) มาตรฐานระบบ

จดัการสิง่แวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001)  
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3.1.10 ความเส่ียงจากความเสียหายที่ เกิดขึน้จากสินค้าไม่ปลอดภัย (Product Liability) หรือความเสียหายที่
เกดิขึน้กับผู้บริโภคหรือการเรียกคืนผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ  

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้โดยตรงกับผิวหน้าและผิวกายซึ่งเป็นส่วนท่ีส าคัญของร่างกาย ซึ่ง

ค่อนข้างเป็นอวยัวะท่ีมีความละเอียดอ่อนส าหรับผู้บริโภค โดยหากมีความเสียหายเกิดขึน้ต่อผู้บริโภค ซึง่เกิดจากการผลิต

ท่ีบกพร่องของบริษัทฯ ท่ีสามารถพิสจูน์ได้ หรือเกิดจากการท่ีวตัถดุิบหลกัท่ีบริษัทฯ ใช้ในการผลิตสินค้านัน้ไม่ได้มาตรฐาน 

เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตวัตถุดิบด้วยตนเอง จากผู้ จัดจ าหน่ายทัง้ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ผู้บริโภคอาจเรียกร้องหรือฟ้องร้องทางกฏหมายให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหาย ซึง่อาจมีมลูค่าสงู และอาจต้องมี

การเรียกคืนผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ท่ีไม่ปลอดภยัหรือเป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์องค์กร

และเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ รวมถึงใบรับรองมาตรฐานสินค้าหรือใบอนญุาตการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 

และอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ให้ความส าคญัในคณุภาพของผลิตภณัฑ์เป็นล าดบัแรก จึงได้มีการตรวจสอบและควบคมุ

คุณภาพในทุกขัน้ตอนการด าเนินงานตัง้แต่การคิดค้นผลิตภัณฑ์จนไปถึงการจ าหน่ายให้แก่ลกูค้า โดยบริษัทฯ มีแผนก

ควบคุมคุณภาพ หรือ QC เพ่ือท าการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเข้มงวดเพ่ือให้อยู่ในเกณฑ์ และ

มาตรฐานท่ีดี ตัง้แตก่่อนรับวตัถดุิบการผลติ และในทกุๆขัน้ตอนการผลติ และบริษัทฯ เลือกผู้ผลติวตัถดุิบโดยพิจารณาจาก

คณุภาพและความน่าเช่ือถือเป็นอนัดบัแรก โดยคณุสมบตัิและคณุภาพของวตัถดุิบ จะต้องเป็นไปตามแผนงานการผลิต

และเง่ือนไขตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้เป็นส าคัญ นอกจากนี ้ในขัน้ตอนการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯ มีการน า

ผลติภณัฑ์ดงักลา่วสง่ให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบ ก่อนท าการจดัสง่ให้ผู้บริโภค  

3.1.11 ความเส่ียงจากการที่กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ อาจไม่ครอบคลุมความเส่ียงจากความเสียหาย
ของบริษัทฯ ได้ทัง้หมด 

 แม้วา่บริษัทฯ จะมีนโยบายประกนัภยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้

จากความสญูเสียและความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ต่อทรัพย์สินหลกัของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัคง มีความเสี่ยงจาก

การท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัของบริษัทฯ อาจไม่ครอบคลมุความเสี่ยงจากความเสียหายของบริษัทฯ ได้ทัง้หมด เช่น  ความ

เสียหายจากการก่อการร้าย ความเสียหายจากน า้ท่วม  หรือในกรณีท่ีมูลค่าความเสียหายมีจ านวนมากกว่าจ านวน

ประกนัภยั นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงท่ีไม่สามารถต่อกรมธรรม์ประกนัภยัได้ในราคาท่ีเหมาะสมหากราคาของ

กรมธรรม์ปรับตวัสงูขึน้ หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถต่อกรมธรรม์ได้เลย ซึ่งทัง้หมดอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ

ด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั  อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนั ประกนัภยัของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั ครอบคลมุความเสียหายประมาณ 1,048.6 ล้านบาทซึง่ครอบคลมุมลูค่าสินทรัพย์ถาวรทัง้หมด

ของบริษัทฯ และคุ้มครองความสญูเสียทางการค้าในบางสว่นอีกด้วย 

3.1.12 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ในปี 2559 และในปี 2560 บริษัทฯ มีการสัง่ซือ้วตัถดุิบเพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ในสดัส่วนร้อยละ 46.2 และ

ร้อยละ 37.1 ของยอดซือ้วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ของบริษัทฯ ตามล าดบั จากผู้จดัหาในตา่งประเทศซึง่โดยหลกัได้แก่ บรรจุ
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ภัณฑ์ท่ีสั่งจากผู้ ผลิตในประเทศเกาหลี ซึ่งมีการช าระค่าสินค้าทัง้หมดเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะท่ีบริษัทฯ 

จ าหน่ายสินค้าทัง้หมดเป็นเงินบาท จึงท าให้เกิดความเสี่ยงจากการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนในกรณีท่ีเงินบาทอ่อนค่า

ลง ซึง่สง่ผลให้ต้นทนุของสินค้าส าเร็จรูปนัน้เปลี่ยนแปลงไป อยา่งไรก็ดีบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยจดัท าสญัญา

ซือ้ขายลว่งหน้า (Forward contract) เพ่ือท าการลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในระดบัหนึ่ง ซึง่คิด

เป็นประมาณร้อยละ 70 ของยอดสัง่ซือ้วตัถดุิบหลกัของบริษัทฯ 

3.1.13 ความเส่ียงจากการละเมดิข้อก าหนดในสัญญาสนิเช่ือ  

ปัจจุบนับริษัทฯ มีการจดัหาเงินทนุบางส่วนจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน เพ่ือใช้ในการลงทนุซือ้ท่ีดินพร้อม

โรงงาน  ปรับปรุงโรงงาน และอาคารแห่งใหม่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีการเข้าท าสญัญาเงินกู้ ระยะยาว

กบัสถาบนัการเงิน โดยมีวงเงินกู้ ยืมระยะยาวเป็นสกลุเงินบาทรวม 154.2 ล้านบาท ซึ่งสญัญาเงินกู้ ระยะยาวบางสญัญา

ได้ก าหนดให้ บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อก าหนดทางการเงินตา่งๆ เช่น อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้

(DSCR) อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น และอ่ืนๆ นอกจากนี ้ยงัมีการก าหนดให้การผิดข้อตกลงหรือผิดเง่ือนไขข้อใด

ข้อหนึ่ง หรือผิดนดัช าระหนี ้หรือสญัญาอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ ท าไว้กบัสถาบนัการเงิน มีผลเป็นการผิดนดัทัง้หมดของหนีท่ี้ค้าง

ตามสญัญาเงินกู้ ระหว่างบริษัทฯ กบัสถาบนัการเงินดงักลา่วด้วย (cross-default clause) ดงันัน้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขหรือข้อก าหนดดงักลา่วได้ จะมีผลให้เจ้าหนีเ้งินกู้สามารถเรียกเก็บดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ผิดเง่ือนไข 

ก าหนดเง่ือนไขอ่ืนใดเพิ่มเติม หรืออาจด าเนินการยึดหลกัประกันของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ฐานะทาง

การเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ อยู่ท่ี 1.17 เท่า ซึ่งเกินกว่าข้อก าหนดใน

สญัญาสินเช่ือฉบับหนึ่ง ท่ีก าหนดไว้ว่า ผู้กู้ ตกลงด ารงสดัส่วนหนีส้ินต่อทุน  (D/E) ในงบการเงินแต่ละปีไม่เกิน 1.0 เท่า 

ตลอดระยะเวลาท่ีมีวงเงินสินเช่ือกบัผู้ ให้กู้  โดยเร่ิมต้นตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นไป สง่ผลให้บริษัทฯ แสดงยอดเงินกู้ ยืมคงเหลือ

ดงักลา่วเป็นหนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะทางการเงิน อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามเง่ือนไข

และข้อก าหนดทางการเงินท่ีส าคัญ ในช่วงต้นปี 2560 บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการและได้รับผ่อนปรนเง่ือนไขการด า รง

อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน (D/E) ของบริษัทฯ ส าหรับงบการเงินปี 2559 จากผู้ ให้กู้  และได้เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการด ารง

อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ (D/E) ของบริษัทฯ จากไม่เกิน 1.0 เท่าเป็นไม่เกิน 2.0 เท่า แล้วตัง้แต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

และได้จ่ายคืนเงินกู้ ยืมตามสญัญาสินเช่ือดงักล่าวแล้วทัง้จ านวนในเดือนสิงหาคม 2560 อย่างไรก็ดี ส าหรับสญัญาเงินกู้

อ่ืนๆ ท่ีเหลืออยู่ได้มีข้อก าหนดให้ด ารงอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 1.5 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ผิดเง่ือนไข

สญัญาเงินกู้ดังกล่าวนอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการติดตามเพ่ือปฏิบัติตามเง่ือนไข และข้อก าหนดต่างๆอย่างสม ่าเสมอ 

รวมถึงยงัรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงินตา่งๆ อีกด้วย 
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3.2  ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50.0 ซึ่งมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย
การบริหารงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือกลุ่มครอบครัวพรพฒันารักษ์ ซึ่งถือหุ้นทัง้หมดใน

บริษัทฯ จ านวน 223.6 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เพียงพอท่ีจะท า

ให้ผู้ ถือหุ้นหลกัดงักลา่ว มีอ านาจในการควบคมุบริษัทฯ และสามารถควบคมุมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด หากผู้ ถือ

หุ้นมาประชมุไม่ครบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือมติพิเศษท่ีต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้น ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือ

หุ้นใหญ่เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

 อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร 

โดยคณะกรรมการแต่ละชดุจะมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีอย่างชดัเจน ท าให้บริษัทฯ มีความโปร่งใสในการบริหาร

จดัการ และมีระบบที่ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 12 ทา่น ในจ านวนนีมี้กรรมการ

ท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบ ถ่วงดลุการตดัสินใจ และพิจารณาอนมุตัิรายการต่างๆ ก่อนน าเสนอ

ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ในกรณีท่ีเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม 

กิจการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง บุคคลดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมุตัิรายการดงักล่าว 

และในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิออกเสียงคดัค้าน โดยใช้คะแนนเสียง

เพียงร้อยละ 10 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุม รวมทัง้ในการอนุมัติรายการจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 

3.2.2 ความเส่ียงในการปรับโครงสร้างองค์กรและการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือรองรับการ
เตบิโตของธุรกจิของบริษัทฯ 

โดยในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ในแง่ของฐานผู้บริโภค ช่องทางการจัด

จ าหน่าย และยอดขาย โดยมีรายได้เพิ่มขึน้จาก 438.0 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 1,674 ล้านบาท ในปี 2560 คิดเป็นอตัรา

การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ (CAGR) 56 ต่อปี รวมถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งบริษัทฯ จ าเป็นจะต้องมี

การปรับโครงสร้างองค์กรจากองค์กรท่ีมีขนาดเล็กมีบุคลากรจ านวนไม่มากและต้องจดัหาบคุลากรเพิ่มเติมในแต่ละฝ่าย

การด าเนินงานโดยเฉพาะบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ เพ่ือท่ีจะรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยบคุลากรของบริษัทฯ 

เพิ่มจาก 133 คน ในปี 2560 เป็น 353 คน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงหากไม่สามารถปรับ

โครงสร้างองค์กรได้เหมาะสมตอ่การบริหารจดัการ รวมถึงหากไมส่ามารถจดัหาบคุลากรได้อยา่งเหมาะสมและเพียงพอกบั
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การด าเนินงานท่ีเติบโตได้ทนัท่วงที ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมถึง

ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ได้  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ โดยมีการพฒันาระบบการด าเนินงานภายในขององค์กร

อย่างต่อเน่ือง เช่น การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนัสมยัเพ่ือรองรับการด าเนินงานต่างๆของบริษัทฯ การปรับ

โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมและยืดหยุ่นต่อการบริหารจดัการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท างานและ

เพ่ือให้สามารถปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา การพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ด้วยการสรรหาบคุลากร

ท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นบคุคลากรรุ่นใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถปรับเปลี่ยนเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ และ

การสง่บคุลากรไปฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านตา่งๆ รวมถึงการขยายโรงงานใหมเ่พ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ 

3.2.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลักและพนักงานที่มีความสามารถ 

ความส าเร็จของบริษัทฯ ขึน้อยูก่บัความสามารถของบริษัทฯ ในการจงูใจและรักษาผู้บริหารหลกัและพนกังานท่ีมี

ความรู้ ความสามารถในการท างาน ซึ่งบคุคลเหล่านีร้วมถึง ผู้บริหาร และพนกังานซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิต การท า

การตลาด และการจ าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีพนกังานท่ีมีประสบการณ์ และมี

ความรู้ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้ฝึกอบรมพนกังานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ  อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่สามารถ

รักษากลุ่มผู้บริหารและพนกังานท่ีมีความสามารถไว้ได้ หรือไม่สามารถหาบคุลากรมาทดแทนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม

อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการจูงใจและรักษาบุคลากรของบริษัทฯ และมุ่งเน้นพฒันา

ความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรแต่ละระดบัอย่าง

ชดัเจน รวมทัง้การจดัสรรผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้และความสามารถของแต่ละบคุคล นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการ

สรรหาพนักงานใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีสูญเสียไป เพ่ือให้บริษัทฯ มีบุคลากรเพียงพอสอดคล้ องกับ

แผนการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสินทรัพย์ถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ประเภท ท่ีดิน 
อาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างติดตัง้และก่อสร้าง โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชีตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ เทา่กบั 278.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 ของสนิทรัพย์รวม ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้ 

รายการ ลักษณะกรรมสทิธ์ิ 
ราคาตามบัญชีสุทธิ              

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน เป็นเจ้าของ 59.6 หลกัประกนัวงเงินสถาบนัการเงิน
ในประเทศแหง่หนึง่ 

2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 124.8 บางสว่นติดหลกัประกนัวงเงิน
สถาบนัการเงินในประเทศแหง่หนึง่ 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 74.0 บางสว่นติดหลกัประกนัวงเงิน
สถาบนัการเงินในประเทศแหง่หนึง่ 

4. ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 10.8 ภายใต้สญัญาเช่าซือ้และสญัญา
เช่าทางการเงิน 

5. สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้และ
ก่อสร้าง 

เป็นเจ้าของ 9.4 - ไมมี่ - 

รวม 278.6  

หมายเหต:ุ บริษัทฯ ได้น าท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ มลูค่าสทุธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 52.92 ล้านบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงิน
กู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน  

 

  



 

สว่นท่ี 1 หน้า 91 
 

4.1.1 ที่ดนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีท่ีดิน ซึง่มีมลูค่าตามบญัชีสทุธิเทา่กบั 59.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 
ของสนิทรัพย์รวม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

ที่ตัง้และขนาดที่ดนิ 
(ไร่-งาน-วา) 

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธ ิ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ท่ีดินบนถนนร่มเกล้า กรุงเทพฯ 
ซึ่ ง เ ป็น ท่ีตั ง้ ส านักงานใหญ่  
จ านวน 4 แปลง ขนาดพืน้ท่ีรวม 
2 ไร่  

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เป็นเจ้าของ 20.8 หลกัประกนัวงเงิน
สถาบนัการเงินใน
ประเทศแหง่หนึ่ง 

 

ท่ีดินท่ีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จั งหวัดพระนครศ รีอยุธยา 
จ านวน 2 แปลง ขนาดพืน้ท่ีรวม 
19-0-55 ไร่ 

ท่ีตัง้ส านกังานและ
โรงงานผลติ
ผลติภณัฑ์บ ารุงผิว 

เป็นเจ้าของ 38.8 หลกัประกนัวงเงิน
สถาบนัการเงินใน
ประเทศแหง่หนึ่ง 

รวม 59.6  

4.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ซึ่งมีมลูค่าตามบญัชีสทุธิเท่ากับ 124.8 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของสนิทรัพย์รวม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

ลักษณะและที่ตัง้ วัตถุประสงค์การถือครอง 
ลักษณะ
กรรมสิทธ ิ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

อาคารโรงงานท่ีสวน
อตุสาหกรรมโรจนะ
จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา                                                                                          

โรงงานผลติผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิว 

เป็นเจ้าของ 103.2 บางสว่นติด
หลกัประกนัวงเงิน
สถาบนัการเงินใน
ประเทศแหง่หนึ่ง 

อาคารส านักงานท่ี 
ถนนเคหะร่มเกล้า 
กรุงเทพฯ 

อาคารส านกังาน เป็นเจ้าของ  21.6 บางสว่นติด
หลกัประกนัวงเงิน
สถาบนัการเงินใน
ประเทศแหง่หนึ่ง 

รวม 124.8  
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4.1.3 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน และระบบไฟฟา้ ซึง่มีมลูค่าตามบญัชีสทุธิ
เทา่กบั 74.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของสินทรัพย์รวม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ โดยมี
มลูค่าสทุธิตามบญัชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทา่กบั 16.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของสนิทรัพย์รวม 

4.3 เคร่ืองหมายการค้า  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้าในประเทศไทยและตา่งประเทศได้ดงันี ้ 

ประเทศไทย 

เคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรับ ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

ค392360 ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิว 

26 ต.ค. 2555 – 25 ต.ค. 2565 

    

 

สินทรัพย์ สถานที่ตัง้ 
วัตถุประสงค์
การถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธ ิ

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

เคร่ืองจกัรท่ีใช้
ในการผลิต
ผลติภณัฑ์
บ ารุงผิว 

สวนอตุสาหกรรม
โรจนะ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

ใช้ในการผลิต
ผลติภณัฑ์
บ ารุงผิว 

เป็นเจ้าของ 45.1 บางสว่นติด
หลกัประกนัวงเงิน
สถาบนัการเงินใน
ประเทศแหง่หนึ่ง 

ระบบไฟฟา้
และอปุกรณ์ 

สวนอตุสาหกรรม
โรจนะ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

ใช้ในการผลิต
ผลติภณัฑ์
บ ารุงผิว 

เป็นเจ้าของ 28.9 - ไมมี่ -  

รวม 74.0  
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เคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรับ ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

ค402274 ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิว 

9 พ.ค. 2556 – 8 พ.ค. 2566 

 

ค398446 ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม 

9 พ.ค. 2556 – 8 พ.ค. 2566 

 

ค402275 ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิว 

7 พ.ค. 2556 – 6 พ.ค. 2566 

 

ค398444 ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม 

7 พ.ค. 2556 – 6 พ.ค. 2566 

 

ค398445 ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม 

9 พ.ค. 2556 – 8 พ.ค. 2566 

 

ค399259 ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม 

9 พ.ค. 2556 – 8 พ.ค. 2566 

 

161112778 ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิว 

27 มี.ค. 2558 - 26 มี.ค. 2568 

 

161112791 ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิว 

14 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2568 

 

161108242 ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิว 

21 พ.ค. 2558 - 20 พ.ค. 2568  

 

161108243 ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิว 

21 พ.ค. 2558 - 20 พ.ค. 2568 
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เคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรับ ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

161108244 ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิว 

21 พ.ค. 2558 - 20 พ.ค. 2568 

 

171102834 ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิว 

21 พ.ค. 2558 - 20 พ.ค. 2568 

ตา่งประเทศ 

บริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ในตา่งประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการผลิตและจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว มีระยะเวลาความคุ้มครอง 3 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับการจดทะเบียน  
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4.4 สรุปสัญญาที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 สรุปสญัญาของบริษัทฯ แยกตามประเภทสญัญา ดงันี ้

4.4.1 สัญญาเช่า  

สัญญา วันท าสัญญาเช่า ผู้ให้เช่า/ให้ใช้ ผู้เช่า/ใช้ สถานที่ตัง้ วัตถุประสงค์ในการครอบครอง ระยะเวลาเช่า การต่อสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าสาขาที่
สยาม 

1 กนัยายน 2560 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

นาม ุไลฟ์ พลสั พืน้ท่ีบนสถานี
รถไฟฟ้า บีทีเอส 
สยาม 

เช่าพืน้ท่ีส าหรับร้าน NAMU LIFE 
เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีขายสินค้า 

- สญัญาเช่ามีอาย ุ 1 ปี 
เร่ิมตัง้แตว่นัท่ีท า
สญัญา 

 

-  ผู้ เช่าสง่หนงัสือขอขยาย
สญัญาไม่น้อยกวา่ 6 เดือน
ก่อนสิน้สดุสญัญา 

สัญญาเช่าสาขาที่ 
Show DC 

28 ธนัวาคม 2559 บริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป 
จ ากดั 

นาม ุไลฟ์ พลสั ห้างสรรพสินค้า 
Show DC ชัน้ 2  

เช่าพืน้ท่ีส าหรับร้าน NAMU LIFE 
เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีขายสินค้า 

-  สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี 
เ ร่ิ ม ตั ้ง แ ต่ วั น ท่ี ท า
สญัญา 

-  ต่ออายไุด้อีก 3 ปี  

สัญญาเช่า
ยานพาหนะ 

29 กนัยายน 2559 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) 

นาม ุไลฟ์ พลสั - เช่ายานพาหนะเพื่อเป็นสวสัดิการ

แก่พนกังานฝ่ายขาย 8 คนั โดยมีค่า
เช่าเท่ากบั 12,500-13,300 ต่อคนั
ต่อเดือน 

-   สัญญาเช่ามีอายุ  4 ปี  

เ ร่ิ ม ตั ้ง แ ต่ วั น ท่ี  29 
กั น ย ายน  2559 ห รื อ       
13 มีนาคม 2560 

-   ไม่มีการตอ่สญัญาเช่าโดย
ผู้ เช่าสง่มอบทรัพย์สินท่ีเช่า
คืนให้แก่ผู้ให้เช่าเม่ือครบ
ก าหนดสญัญา 
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4.4.2 สัญญาประกันภัย 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเข้าท าประกนัภยัในระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับหลกัปฏิบตัิในอตุสาหกรรมเพ่ือ
ปอ้งกนัความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้กบัสนิทรัพย์หลกัของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะตอ่อายกุรมธรรม์ประกนัภยั
ตา่งๆ เม่ือครบอายกุรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองของการประกนัภยัของบริษัทฯ อาจจะไมเ่พียงพอหรืออาจจะไม่
ครอบคลมุความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ทัง้หมด  

ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีการท ากรมธรรม์ประกนัภยัท่ีส าคญัดงันี ้

 ส านักงานใหญ่ โรงงานโรจนะ ยานพาหนะ 

บริษัทประกนั บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทประกนัภยั 4 แหง่ 

ผู้ เอาประกนั บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ 

ประเภทกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภยัความเสี่ยงภยั
ทรัพย์สิน 

กรมธรรม์ประกนัภยัความเสี่ยงภยั
ทรัพย์สิน 

ประกนัภยัรถยนต์ 

ผู้ รับผลประโยชน์ บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ , บริษัทสินเช่ือ
เช่าซือ้ 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน 
ภยั 

-  สิ่งปลูกสร้างตวัอาคาร (ไม่รวม
ฐานราก) รวมส่วนปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร รัว้ ก าแพง ประตู 
ป้อมยาม ทรัพย์สินในระหว่าง
การก่อสร้างหรือติดตัง้ 

-  เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งติดตัง้ตรึง
ตรา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส านัก 
งาน  อุปกรณ์ ไฟฟ้ า  เ ค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบปรับอากาศ ระบบ
โ ท ร ค ม น า ค ม  ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค ระบบรักษา
ความปลอดภัย ระบบดับเพลิง 
หม้อแปลงไฟฟา้ ตู้ควบคมุไฟฟ้า 
เสาไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า  

-  เคร่ืองจกัร อะไหล่ และอุปกรณ์
ส่ วนควบต่ า งๆ  ที่ ใ ช้ ในการ
ด าเนินธรุกิจ 

-  สิ่งปลกูสร้างตวัอาคาร (ไม่รวม
ฐานราก) รวมส่วนปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร รัว้ ก าแพง ประต ู 

-  เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตัง้
ตรึงตรา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ส านัก 
งาน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
และระบบสาธารณปู โภค 

-  เคร่ืองจกัร อะไหล่ และอปุกรณ์
สว่นควบตา่งๆ 

-  สต๊อกสินค้า วัตถุดิบ สินค้า
ระหว่างการผลิต และสินค้า
ส าเร็จรูป 

-    ชดใช้จากการที่ธุรกิจหยดุชะงกั 

รถยนต์ที่เอาประกนัภยั 
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 ส านักงานใหญ่ โรงงานโรจนะ ยานพาหนะ 

ทนุประกนั 70.5 ล้านบาท 978.1 ล้านบาท ใ ห้ คุ้ ม ค ร อ ง เ ฉ พ า ะ
ข้อตกลงคุ้ มครองที่ มี
จ า น ว น เ งิ น เ อ า
ประกันภัยตามที่ระบุไว้
เทา่นัน้ 

ระยะเวลาเอาประกนั 4  มิถุนายน 2560 – 4 มิถุนายน 
2561 

31  มีนาคม 2560 – 31 มีนาคม 
2561 

ระยะเวลาประมาณ 1 ปี 

4.5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เท่ากับ    
77.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รายละเอียดดงันี ้ 

บริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ทุนช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน  
(ล้านบาท) 

บริษัท นาม ุไลฟ์ พลสั จ ากดั 100.0 5.0 52.6 
บริษัท ด ูอินฟินิท ดรีม จ ากดั 100.0 25.0 25.0 

4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในธุรกิจท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสยัทัศน์  และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของ
บริษัทฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มขึน้ หรือลงทุนในธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กับ
บริษัทฯ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ และเพ่ือให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการ
ชัน้น าในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทนุในธุรกิจอ่ืนเพิ่มเติมหาก
เป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสามารถ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีในการลงทนุ โดยการพิจารณาการลงทนุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯจะท า
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ       การลงทนุและพิจารณาศกัยภาพและปัจจยัความเสี่ยงจากการลงทนุ โดยมีขัน้ตอน
การวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือการอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้ในการขออนมุตัิการลงทนุในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
ดงักลา่วจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้อง 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไมมี่คดีความ คดีอนญุาโตตลุาการ หรือกระบวนพิจารณาคดีอ่ืนใดท่ีมีนยัส าคญัและ
เก่ียวข้องโดยตรงกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่เช่ือวา่จะสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรงตอ่สินทรัพย์ของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย ท่ีมีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หรือสง่ผลกระทบตอ่สถานะทาง
การเงิน ผลการด าเนินการ การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั และแนวโน้มการด าเนินการใน
อนาคตของกลุม่บริษัทฯ  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

6.1.1 บริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษัทภาษาองักฤษ : Do Day Dream Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว   

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสงู เขต
สะพานสงู กรุงเทพฯ 10240 

ท่ีตัง้โรงงาน : 53 หมู ่9 ถนนโรจนะ ต าบลธน ูอ าเภออทุยั 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13210  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000109 

โทรศพัท์ : 0 2917 3055 

โทรสาร : 0 2917 3054 

เวบ็ไซต์/โฮมเพจบริษัท : http://www.dodaydream.com 

ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  : 318 ล้านบาท 

ทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 316 ล้านบาท 
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6.2 บริษัทย่อย 
6.2.1 บริษัท นำมุ ไลฟ์ พลัส จ ำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท นาม ุไลฟ์ พลสั จ ากดั  

ช่ือบริษัทภาษาองักฤษ : Namu Life Plus Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ผู้จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวของบริษัทฯ 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสงู เขต
สะพานสงู กรุงเทพฯ 10240 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105558043406 

โทรศพัท์ : 0 2917 1888 

โทรสาร : 0 2917 3054 

เวบ็ไซต์/โฮมเพจบริษัท : http://www.namulife.com 

ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 5 ล้านบาท 

ทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 5 ล้านบาท 
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6.2.2 บริษัท ดู อนิฟินิท ดรีม จ ำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท ด ูอินฟินิท ดรีม จ ากดั  

ช่ือบริษัทภาษาองักฤษ : Do Infinite Dream Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจส านกังานใหญ่ข้ามประเทศ 
(“International Headquarter” หรือ “IHQ”) ท่ี
ถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจในตา่งประเทศ
ของบริษัทฯ   

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสงู เขต
สะพานสงู กรุงเทพฯ 10240 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105560173851 

โทรศพัท์ : 02 917 3055 

โทรสาร : 02 917 3054 

ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 100 ล้านบาท 

ทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 25 ล้านบาท 
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6.3 บุคคลอ้ำงองิอื่นๆ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

ผู้สอบบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ : 0 2009 9000 

โทรสาร : 0 2009 9991 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอม
เพลก็ซ์ ชัน้ 33  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 0 2264 0777 

โทรสาร : 0 2264 0789-90 

ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : 540 อาคารเมอร์คิวร่ีทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 22 ถนน
เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
10330 

โทรศพัท์ : 0 2264 8000 

โทรสาร : 0 2657 2222 
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6.4 รำยละเอียดของสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกจิที่ส ำคัญ 

ลักษณะของ
สัญญำ 

ระยะเวลำ 
(โดยประมำณ) 

คู่สัญญำ กำรต่ออำยุสัญญำ กำรเลกิสัญญำ เงื่อนไขอ่ืนที่ส ำคัญ 

สญัญาวา่จ้างจดั
จ าหน่ายสนิค้า 
(Distribution 

Agreement) ใน
ประเทศ 

1 ปี นามุ  ไล ฟ์  และ
ผู้ แทนจ าหน่าย 
(ทกุราย) 

สญัญาสว่นใหญ่ก าหนดวา่ 

- ต่ อ อ า ยุ สั ญ ญ า อ อ ก ไ ป
อั ต โ น มั ติ แ ล ะ ใ ห้ ข ย า ย
ระยะเวลาออกไปอีกเป็นเวลา
หนึ่งปี เว้นแต่คู่สญัญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาของตน
วา่จะไมต่อ่อายสุญัญา ไมน้่อย
กว่า 3 เดือนก่อนหมด  อายุ
สญัญา 

สญัญาสว่นใหญ่ก าหนดวา่ 

-  คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนีส้ิน
ล้ น พ้ น ตั ว ต ก เ ป็ น บุ ค ค ล
ล้มละลาย เลิกกิจการหรือผิด
สญัญานีห้รือผิดนัดหนีใ้ดๆ และ
ไม่ ด า เ นิ นกา ร แ ก้ ไ ข เ หตุ ผิ ด
สญัญาภายใน 30 วนั 

-  นามุ ไลฟ์ มีสิทธิเลิกสญัญาโดย
บอกกลา่วเป็นหนงัสือลว่งหน้าไม่
น้ อยกว่ า  1  เ ดือน  ถ้ าผู้ แทน
จ าหน่ายเลิกเป็นบริษัทท่ีถือหุ้ น
ร้อยละ 100 ห รือถูกควบคุม
โดยตรงโดยผู้ ถือหุ้ นในปัจจุบัน
ของผู้แทนจ าหน่าย 

-  นามุ  ไลฟ์  มีสิท ธิ เลิกสัญญา      
โ ด ยบอกกล่ า ว เ ป็ น หนั ง สื อ        
ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้า
นาม ุไลฟ์ หรือบริษัทในเครือของ                 
นามุ ไลฟ์  ท าความตกลงกับ

สญัญาสว่นใหญ่ก าหนดวา่  

- นามุ ไลฟ์ ในฐานะผู้ จัดหาสินค้า ประสงค์
แต่งตัง้ผู้ แทนจ าหน่ายเป็นผู้ แทนจ าหน่ายแต่
เพียงผู้ เดียวและโดยผกูขาดซึง่ผลิตภณัฑ์ตา่งๆ 
ในอาณาเขตที่ก าหนดไว้ 

- ผู้ แทนจ าหน่ายต้องซือ้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
จาก  นาม ุไลฟ์ แตเ่พียงผู้ เดียวและจะขายและ
ส่งมอบผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าในอาณาเขตใน
นามของตนเอง 

- ผู้ แทนจ าหน่ายต้องไม่ผลิตหรือจัดจ าหน่าย
สิน ค้า ท่ีแข่ งขันกับผลิตภัณฑ์กับบ ริ ษัทฯ 
ภายในอาณาเขต และไม่เข้าท าความตกลง
ใดๆ เพ่ือการเป็นตัวแทนจ าหน่ายกับบุคคล
หรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่งแข่งขันโดยตรงหรือโดย
อ้อมกบันาม ุไลฟ์ 

- นามุ ไลฟ์ จะขายสินค้าให้แก่ผู้ แทนจ าหน่าย
ตามราคาท่ีระบุในรายการผลิตภัณฑ์ โดยให้
ค่าตอบแทนในการกระจายสินค้าส าหรับ
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ลักษณะของ
สัญญำ 

ระยะเวลำ 
(โดยประมำณ) 

คู่สัญญำ กำรต่ออำยุสัญญำ กำรเลกิสัญญำ เงื่อนไขอ่ืนที่ส ำคัญ 

บคุคลภายนอกโดยแตง่ตัง้ให้เป็น
ผู้ แทนจ าหน่ายในเขตดังกล่าว
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องมี
การจ่ายเงินชดเชยใดๆ 

-  ผู้แทนจ าหน่ายมีสิทธิเลิกสญัญา
โดยส่งค าบอกกล่าวเป็นหนังสือ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดย
ไมต้่องมีการจ่ายเงินชดเชยใดๆ 

ผู้ แทนจ าหน่ายเป็นอัตราร้อยละของราคา
ตามท่ีตกลงกนั  

- ผู้ แทนจ าหน่ายจะต้องขายให้แก่ลูกค้าตาม
ราคาท่ีระบุในรายการผลิตภัณฑ์และตาม
แผนการสง่เสริมการขายท่ีนาม ุไลฟ์ จดัขึน้ 

- นาม ุไลฟ์ จะต้องช าระเงินจงูใจในการขายและ
เงินจูงใจของผู้ แทนจ าหน่าย ตามผลส าเร็จ
ของเคพีไอตามท่ีตกลงกนั 

- ผู้แทนจ าหน่ายจะต้องส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดขึน้ เช่น สว่นลดตามแผนการสง่เสริมการ
ขาย ค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเกิดขึน้จริง เงินจูง
ใจในการขาย และเงินจงูใจของผู้แทนจ าหน่าย
ตามผลส าเร็จของเคพีไอ เป็นต้น ให้แก่นามุ 
ไลฟ์ เป็นรายเดือนโดยมีรายละเอียดตามท่ีนา
ม ุไลฟ์ ก าหนด 

สญัญาวา่จ้างจดั
จ าหน่ายสนิค้า 
(Distribution 

Agreement) ใน
ตา่งประเทศ 

1 ปี  
ตัง้แตว่นัท่ี 26 
มิถนุายน 2560 

บริษัทฯและ Riya 
Home  

สญัญาก าหนดวา่ 
- ต่ อ อ า ยุ สั ญ ญ า อ อ ก ไ ป
อั ต โ น มั ติ แ ล ะ ใ ห้ ข ย า ย
ระยะเวลาออกไปอีกเป็นเวลา
หนึ่งปี เว้นแต่คู่สญัญาฝ่ายใด

สญัญาก าหนดวา่ 
- คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ
เลิกสญัญานีโ้ดยสง่ค าบอกกลา่ว
เป็นลายลักษณ์อักษรตามเง่ือน 
ไขท่ีระบใุนสญัญา 

สญัญาก าหนดวา่  
- บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัหาสินค้า ประสงค์แต่งตัง้ 

Riya Home เป็นผู้แทนจ าหน่าย ในประเทศจีน 
โดยไม่มีสิทธิจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัท
ฯ นอกประเทศท่ีก าหนด 
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ลักษณะของ
สัญญำ 

ระยะเวลำ 
(โดยประมำณ) 

คู่สัญญำ กำรต่ออำยุสัญญำ กำรเลกิสัญญำ เงื่อนไขอ่ืนที่ส ำคัญ 

ฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาของตน
วา่จะไมต่อ่อายสุญัญา  

- หากผู้ แทนจ าหน่ายผิดสัญญา
ใดๆ บริษัทฯ สามารถยกเลิก
สญัญาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วง 
หน้า 

- ผู้ แทนจ าหน่ายต้องซือ้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
จากบริษัทฯแตเ่พียงผู้ เดียว 

- ผู้แทนจ าหน่ายซือ้สินค้าจากบริษัทฯ ตามราคา
และส่วนลดท่ีก าหนดในเอกสารแนบท้าย
สญัญา 

- ผู้แทนจ าหน่ายสามารถเบิกค่าโฆษณาและค่า
การตลาดท่ีเกิดขึน้จริงได้ไม่เกินอัตราท่ีตกลง
กนั 

- ผู้ แทนจ าหน่ายต้องไม่ผลิตหรือจัดจ าหน่าย
สิน ค้า ท่ีแข่ งขันกับผลิตภัณฑ์กับบ ริ ษัทฯ 
ภายในอาณาเขต และไม่เข้าท าความตกลง
ใดๆ เพ่ือการเป็นตัวแทนจ าหน่ายกับบุคคล
หรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่งแข่งขันโดยตรงหรือโดย
อ้อมกบับริษัทฯ 

- บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 
ลิขสิทธ์ิ และสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาท่ี
เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยผู้ แทนจ าหน่าย
ได้รับสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ 
ตามท่ีระบใุนสญัญาเทา่นัน้ 

- ผู้ แทนจ าหน่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญา 
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ลักษณะของ
สัญญำ 

ระยะเวลำ 
(โดยประมำณ) 

คู่สัญญำ กำรต่ออำยุสัญญำ กำรเลกิสัญญำ เงื่อนไขอ่ืนที่ส ำคัญ 

- ผู้แทนจ าหน่ายตกลงท่ีจะรักษาข้อมลูทัง้หมด
เป็นความลบั โดยไมเ่ปิดเผยแก่บคุคลภายนอก 
นอกจากมีการส่งหนังสือขออนุญาตเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

- เม่ือสัญญาตัวแทนจ าหน่ายระหว่างบริษัทฯ 
และ ผู้แทนจ าหน่ายสิน้สดุลง ผู้แทนจ าหน่าย
และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ต้องเปลี่ยนช่ือบริษัทให้ไม่มี
ค าว่า          "NAMU LIFE” “SNAILWHITE” 
หรือช่ืออื่นใดท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ อีก 

- ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ภายหลงัสญัญาตวัแทน
จ าหน่ายระหว่างบริษัทฯ และ ผู้แทนจ าหน่าย
สิน้สดุลง ผู้แทนจ าหน่ายและผู้ ท่ีเก่ียวข้องต้อง
ไม่เข้าท าธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตและจัด
จ าหน่ายซึ่งใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีเก่ียวข้อง
กบั ค าวา่ "NAMU LIFE” “SNAILWHITE” หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดท่ีมีสารสกัดจากเมือกหอย
ทากเป็นสว่นประกอบ 
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ลักษณะของ
สัญญำ 

ระยะเวลำ 
(โดยประมำณ) 

คู่สัญญำ กำรต่ออำยุสัญญำ กำรเลกิสัญญำ เงื่อนไขอ่ืนที่ส ำคัญ 

สญัญาวา่จ้างผู้
แสดงแบบ 
(Presenter) 

1 ปี บ ริ ษั ทฯ  และผู้
แ ส ด ง แ บ บ 
(Presenter) หรือ
ตัวแทนจัดหาผู้
แสดงแบบ 

- ไมมี่ระบ ุ สญัญาสว่นใหญ่ก าหนดวา่  

- คู่ สัญญาฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ไม่
ปฏิบัติตามเ ง่ือนไขในสัญญา 
คู่ สัญญาฝ่าย ท่ี ไม่ ใช่ ฝ่ ายผิ ด
สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ทนัที 

สญัญาสว่นใหญ่ก าหนดวา่  

- บริษัทฯ ในฐานะผู้วา่จ้าง ตกลงให้ผู้ รับจ้างเป็น
ผู้ แ สดงแบบ  (Presenter) ใ นการถ่ ายท า
ภาพยนตร์โฆษณาและบันทึกเสียง ลงใน
ภาพยนตร์โฆษณา และท าการถ่ายภาพน่ิงเพ่ือ
จั ด ท า ชิ ้น ง า น โ ฆษณาป ร ะ ช า สัม พั น ธ์
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ 

- ผู้ รับจ้างต้องไปร่วมงานเปิดตวัสินค้ากบับริษัท
ฯ ณ สถานท่ี วันและเวลาท่ีทางบริษัทฯ และ
ผู้ รับจ้างตกลงกันตามจ านวนครัง้ท่ีระบุใน
สญัญา 

- ผู้ รับจ้างตกลงอนญุาตให้ทีมงานของบริษัทฯ มี
สิทธิท าการบันทึกภาพและเสียงของผู้ แสดง
แบบในขณะที่ท างานท่ีวา่จ้าง 

- ผู้ รับจ้างและผู้แสดงแบบขอรับรองว่าในขณะที่
เข้าท าสญัญา ผู้แสดงแบบไม่ได้เข้าท าสญัญา
หรือมีหน้าท่ีตามสญัญากบัสนิค้าคูแ่ข่ง 
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ลักษณะของ
สัญญำ 

ระยะเวลำ 
(โดยประมำณ) 

คู่สัญญำ กำรต่ออำยุสัญญำ กำรเลกิสัญญำ เงื่อนไขอ่ืนที่ส ำคัญ 

     - ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีตาม
สัญญาจ้างตามวัน เวลา และสถานท่ีตามท่ี
ก าหนดในสัญญา ผู้ รับจ้างยินยอมช าระ
ค่าเสียหายให้กับบริษัทฯตามจ านวนเงินท่ี
ก าหนด ต่อครัง้ เว้นแต่จะเป็นเหตุสดุวิสยั ซึ่ง
ผู้ รับจ้างจะต้องรีบแจ้ง 

- ลิขสิทธ์ิในภาพในการแสดงท่ีผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิ
ให้ตกเป็นของบริษัทฯ เพียงผู้ เดียว 
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6.5 รำยละเอียดของสัญญำเงนิกู้ที่ส ำคัญ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษัทฯ มีการเข้าท าสญัญาเงินกู้ ระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 2 แหง่ โดยมีวงเงินกู้ ยืมระยะยาว
เป็นสกลุเงินบาทรวม 154.2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้สกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ประกอบไป
ด้วย (1) วงเงินกู้ ระยะสัน้ ซึ่งหมายรวมถึง ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือ วงเงินสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและ
อนุพันธ์จ านวนรวม สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 0.75 ล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ และ (2) หนังสือค า้ประกัน (Letter of guarantee)          
35.3 ล้านบาท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560              
ข้อ 15 และ 17) 

ผู้ให้กู้ วงเงนิกู้ยืม 
วงเงนิที่
เบกิใช้  

อัตรำดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

เงื่อนไขทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

สถาบนัการเงิน
แหง่หนึง่ 

60 ล้านบาท 60 ล้านบาท ปีท่ี 1-2 : MLR - 2.00      ตอ่
ปี 

ตัง้แต่ ปีท่ี 3 : MLR - 1.75 
ตอ่ปี 

- ด ารงอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นไม่
เกิน 2.5 เทา่ 

- ค า้ประกนัโดยท่ีดินอาคารและสิง่ปลกูสร้าง 

- ค า้ประกนัโดยนายสราวฒุิ พรพฒันารักษ์ 

สถาบนัการเงิน
แหง่หนึง่ 

40 ล้านบาท 40 ล้านบาท ปีท่ี 1-3 : 4.75 ต่อปี 
ตัง้แต ่ปีท่ี 4 : MLR - 1.50 
ตอ่ปี 

- มีก าหนดช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้ งวดแรก 
จ่ายช าระเป็นรายเดือนๆละ 805,000 บาท โดย
ช าระภายในวนัท าการสดุท้ายของเดือน 

สถาบนัการเงิน
แหง่หนึง่ 

28.5 ล้าน
บาท 

28.5 ล้าน
บาท 

MLR - 1.50 ตอ่ปี 

 

- มีก าหนดช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกู้งวด
แรก จ่ายช าระเป็นรายเดือนๆละ 574,000 บาท 
โดยช าระภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน 

โดยปลอดช าระหนี เ้ งินต้นเป็นระยะเวลา               
6 เดือนนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู้งวดแรก 

สถาบนัการเงิน
แหง่หนึง่ 

25.7 ล้าน
บาท 

25.7 ล้าน
บาท 

MLR - 1.50 ตอ่ปี - มีก าหนดช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกู้งวด
แรก จ่ายช าระเป็นรายเดือนๆละ 517,000 บาท 
โดยช าระภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน 
โดยปลอดช าระหนี เ้ งินต้นเป็นระยะเวลา               
6 เดือนนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู้งวดแรก 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

10.1  นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างสมดลุทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้บริษัทฯ ตัง้มัน่ท่ีจะด ารงตน

ให้เป็นบริษัทท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถ

บริหารกิจการให้เติบโตอย่างมัน่คงและเป็นท่ียอมรับในสงัคม บนพืน้ฐานของจริยธรรมและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

รวมทัง้สามารถสร้างผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบในการด าเนินธุรกิจท่ีมีต่อผู้ ท่ี

มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ในทกุด้าน เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้เสีย และผู้ เก่ียวข้อง 

เพราะบริษัทฯ เช่ือว่า ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยขบัเคลื่อนให้ประเทศชาติเติบโตได้อย่าง

แข็งแกร่ง ซึง่จะเป็นแรงสง่เสริมท่ีช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ยืนในอนาคตเช่นเดียวกนั ภายใต้ช่ือของบริษัทฯ 

“Do Day Dream” คือ “We DO to make everyDAY your DREAM” ท าทุกวนัให้เป็นดัง่ฝันของคุณ และ ภายใต้แบรนด์

สินค้าของบริษัทฯ “Snail White” 

 

10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

จากการท่ีบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม คณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายเก่ียวกับ       

ความรับผิดชอบต่อสงัคม ต่อผู้ มีสว่นได้เสียต่างๆ เพ่ือให้ฝ่ายจัดการน าไปศกึษาหรือปฏิบตัิ โดยบริษัทฯ ได้จดัท านโยบาย     

ความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยแบง่เป็น 8 หมวด ดงันี ้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการดูแลผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึง

ความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า ผู้ผลิต ผู้จดัจ าหน่าย คู่ค้า คู่สญัญา ชุมชน สงัคม 

ความสวยงามไม่มีค า
จ ากัดความและไม่มีค า

ว่าสิน้สุด 
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และสิ่งแวดล้อม ทัง้ยงัสง่เสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ ในหวัข้อตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) การก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งถกูต้อง ด้วยความสจุริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมลูที่

ส าคัญ และสามารถตรวจสอบได้  ซึ่งบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์  และผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ น     

ลกูค้า คู่ค้า พนกังาน และผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและ

เป็นธรรม 

(2) ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) ภายใต้หลักพืน้ฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวข้อง พร้อมทัง้น าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาเป็นแนวทาง เพ่ือรักษาดุลยภาพของการ

ด าเนินงานทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจท่ีประสบ

ความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 

(3) การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม อาชีวอนา

มัย และความปลอดภัยในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นสากล โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิตนให้อยู่ใน

กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใดๆ อนัเป็น

การละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

(4) การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยก าหนดให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิตนให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้อง

ไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญา 

(5) การสง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนบัสนนุและ

สร้างจิตส านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร 
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2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นทุก

รูปแบบ โดยการด าเนินกิจการให้ถกูต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม สนบัสนนุให้พนกังานปฏิบตัิงานอย่างมี

คณุธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี  

นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน่  บริษัทฯ ได้ด าเนินการสมคัรเพ่ือเข้าร่วม

เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน่ เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560   เพ่ือร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) โครงการนีด้ าเนินการโดยความร่วมมือของ     

8 องค์กรชัน้น า อนัได้แก่ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมการ

ทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

ในการนี ้บริษัทฯ จึงได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพ่ือเป็นแนว

ทางการปฏิบตัิเพ่ือปอ้งกนัและตอ่ต้านปัญหาทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ให้ชดัเจนยิ่งขึน้ โดยสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ทกุ

คนตระหนกัถึงพิษภยัของการทจุริตคอร์รัปชัน่ สร้างค่านิยมท่ีถกูต้อง และเพิ่มความเช่ือมัน่ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย 

เพ่ือให้การต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้จะต้องถกูพิจารณาโทษ

ทางวินยั และด าเนินคดีตามกฎหมายตามแตก่รณี โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบั ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ี หรือใช้

อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลกักฎหมาย หลกัจริยธรรม รวมทัง้ด าเนินการหรือเข้าไปมีสว่นร่วมกบั

การคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น การน าเสนอ การให้ค ามัน่สญัญา การขอ การเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน การให้

ผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อ่ืนใดกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท าธุรกิจกบั

บริษัทฯ  เป็นต้น การชกัจงูสูก่ารกระท าท่ีผิดต่อกฎหมาย หรือการท าลายความไว้วางใจ หรือการกระท า

อ่ืนใดท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น  รวมถึงการเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนใดกับ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบคุคลอ่ืนใดท่ีท าธุรกิจกบับริษัทฯ  เป็นต้น 

(2) ก าหนดหลกัการส าหรับการให้ หรือรับของขวญั หรือการบนัเทิง ไว้เป็นสว่นหนึง่ของจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพนกังานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน สิ่งของ การเลีย้ง

อาหารและความบนัเทิงตา่งๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีอาจมีผลให้เกิดข้อสงสยัในพฤติกรรมการให้สินบน 

และการทจุริต หากเป็นการรับของขวญั ควรเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล ไม่เก่ียวข้องกบัการผกูมดัทาง

ธุรกิจ และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมือนว่าการกระท าหรือไม่

กระท าใดๆ ต้องอยูภ่ายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

(3) ก าหนดระเบียบจดัซือ้จดัจ้าง วตัถปุระสงค์ในการท ารายการ การเบิกจ่ายเงิน หรือสญัญาใดๆ โดยใน

แต่ละขัน้ตอนจะต้องมีหลกัฐานประกอบอย่างชัดเจน และมีการก าหนดอ านาจอนุมตัิในแต่ละระดบั
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อยา่งเหมาะสม โปร่งใส ไมข่ดัต่อกฎหมาย ระเบียบงาน และขัน้ตอนปฏิบตัิท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ รวมทัง้

จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานจดัซือ้จดัจ้างอย่างสม ่าเสมอ 

(4) มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ไปยงัหน่วยงานทกุระดบัในบริษัทฯ ผ่านช่องทาง

ต่างๆ เช่น การอบรมพนกังาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องทราบและน านโยบาย

ไปปฏิบตัิ สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ได้ทราบ เพ่ือสืบสวนหาข้อเท็จจริง

ตามกระบวนการ และน าไปแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น 

(5) จดัให้มีระบบการบริหารบคุลากร สร้างค่านิยมและวฒันธรรมในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมี

การสื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ รวมถงึแนวปฏิบตัิในด้านจริยธรรม 

(6) จดัให้มีการแจ้งบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทฯ มีอ านาจในการควบคมุ และตวัแทนทางธุรกิจ 

เพ่ือน ามาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิ และเปิดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่แก่บคุลากรและสาธารณชน 

(7) ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยสง่เสริมให้มีการสื่อสารท่ีหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้พนกังานและ

ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั ทัง้นี ้จะต้องมีมาตรการการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 

โดยมีการปกป้องตวัตนของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ปฏิเสธการกระท าทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างเข้มงวดไม่ให้

ได้รับผลกระทบใดๆ จากการกระท าดงักลา่ว เพ่ือหลีกเลี่ยงการถกูลงโทษหรือถกูโยกย้ายท่ีไม่เป็นธรรม  

รวมถึงมีการแตง่ตัง้บคุคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทกุเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา  

(8) มีการพฒันามาตรการการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ให้สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้องรวมถึงหลกั

ปฏิบตัิด้านศีลธรรม โดยจดัให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องหรือสุม่เสี่ยงต่อการทจุริต

และคอร์รัปชัน่ และมีการจดัท ามาตรการเพ่ือป้องกันอย่างเหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองค์กร

อยา่งสม ่าเสมอ 

(9) จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และการ

ด าเนินงานที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(10) จดัให้มีนโยบายเร่ืองการเก่ียวโยงกนั โดยบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะท ารายการท่ี

เก่ียวโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการ รวมทัง้ก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกั น 

เสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s length Basis) 

(11) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานการกระท าใดๆ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้หรือมีโทษทาง

กฎหมาย 
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ทัง้นี ้บุคลากรของบริษัทฯ ต้องท าความเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทกุขัน้ตอนของ

การปฏิบตัิงาน หากพบเห็นการกระท าท่ีขดัต่อนโยบายนี ้ให้แจ้งผู้บงัคบับญัชา หรือหน่วยงาน/บคุคลที่รับผิดชอบให้ทราบ

โดยทนัที 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเคารพสิทธิมนษุยชน โดยมีความต้องการท่ีจะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม

กนัทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ หมัน่ตรวจตรา และดแูลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบั

การละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ( Forced Labour) 

ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรม

บนพืน้ฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ ไม่เลือกปฏิบติั ซึ่งรวมถึงการปฏิบติัต่อบคุลากรของบริษัทฯ ทกุคนโดยเสมอภาค

กนั ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกลู หรือสถานะอ่ืนท่ีมิได้เก่ียวข้อง

โดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนษุยชนภายในบริษัทฯ

และมีการกระตุ้นให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิ

มนษุยชนยงัครอบคลมุไปถงึบริษัทในเครือ ผู้ ร่วมทนุ และคูค้่า 

4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้พนกังานทกุคนอยู่ร่วมกนัภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานท่ีมีความสขุและยอมรับซึ่ง

กนัและกนั  มีการปฏิบตัิต่อพนกังานทกุระดบัเสมือนพี่น้อง ไมมี่การเอารัดเอาเปรียบซึง่กนัและกนั เคารพสิทธิของพนกังาน

ตามหลกัสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิตามกฏหมายแรงงาน ตลอดจนในด้านการดแูลพนกังาน บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากร

บุคคลในทกุขัน้ตอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ตัง้แต่การสรรหาบุคลากร การพฒันาบุคลากร รวมทัง้มีการอบรมให้

พนกังานอย่างต่อเน่ือง มีการก าหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจดัสวสัดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ 

ยงัสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานทกุคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทกุระดบัขององค์กร และพฒันาทกัษะเพ่ือ

ยกระดบัการท างานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเหมาะสม โดยนโยบายต่าง  ๆ ของบริษัทฯ มี

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ในรูปของเงินเดือน โบนสัที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศกัยภาพ

รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มี

สวัสดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกันสงัคม และ

นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด  

(2) การพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังาน และการฝึกอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้

ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม โดยผ่าน

กระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การดูงาน เพ่ือให้พนักงานได้รับการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้สนบัสนนุการพฒันาองค์กรและทรัพยากรบคุคล โดยเน้นกระบวนการท างาน

ท่ีมีประสทิธิภาพ การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของพนกังานให้ชดัเจน การก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

การพฒันาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการท างานของพนกังาน 

(3) นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายที่สนบัสนนุให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อยา่งปลอดภยัและมีสขุอนามยัในสถานท่ี

ท างานท่ีดี โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่างเต็มความสามารถ และจะ

เสริมสร้างให้พนกังานมีจิตส านึกด้านความปลอดภยั อีกทัง้มีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้

กบัพนกังานใน การท างานและรักษาความปลอดภยัท่ีส าคญั เช่น การอบรมปอ้งกนัอคัคีภยั การอบรม

ใช้เคร่ืองจกัรอย่างถูกวิธี กิจกรรมโรงงานสีขาว เป็นต้น และส่งเสริมให้พนักงานมีสขุภาพอนามยัท่ีดี 

และไม่ท าการใดท่ีเป็นผลร้ายต่อสขุภาพอนามยัแก่ลกูค้าหรือผู้ รับบริการ รวมถึงดแูลสถานท่ีท างานให้

ถกูสขุลกัษณะและมีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการน าเสนอสินค้าท่ีมีคุณภาพสงูสดุให้กับลกูค้าเพ่ือสร้างความพึงพอใจอนัสงูสดุแก่

ลกูค้า ดงันี ้

(1) บริษัทฯ ค านึงถึงคณุภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นส าคญั โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีการใช้วตัถดุิบท่ีมี

คณุภาพ และการผลิตท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือให้ลกูค้าได้ใช้สินค้าท่ีมีคณุภาพ และได้รับความพงึพอใจสงูสดุ

ในราคาที่เหมาะสม  

(2) บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะพฒันาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

เพ่ือให้ลกูค้าได้ใช้สินค้าท่ีหลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ 

(3) บริษัทฯ ยึดมัน่ในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกับ

สินค้าของบริษัทฯ ท่ีถกูต้อง ไม่บิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูท่ีถกูต้อง

และเพียงพอในการตดัสินใจ  

(4) บริษัทฯ ตัง้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้า ซึ่งมีหน้าท่ีคอยออกแบบ สร้างสรรค์ และดดัแปลงผลิตภัณฑ์

ตา่งๆ ให้มีความเหมาะสมกบักลุม่ผู้บริโภค  

(5) บริษัทฯ ค านึงถึงความปลอดภยัของลกูค้า และมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลกูค้าได้รับสินค้าท่ีมีคณุภาพและมีความ

ปลอดภยัตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัระดบัสากล และตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

(6) บริษัทฯ ท าการขออนญุาตการผลิตท่ีถกูต้องตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ดงันี ้

1) บริษัทฯ ได้รับการอนญุาตการผลิตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านกังาน อ.ย.) 

2) ผลติภณัฑ์มีข้อความแสดงถงึวิธีการใช้ผลติภณัฑ์อยา่งละเอียดเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้บริโภค 
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3) ผลิตภณัฑ์มีการก าหนดนโยบายรับคืนสินค้า หรือเรียกคืนสินค้า ในกรณีสินค้ามีปัญหาไว้เพ่ือเป็น    

แนวทางปฏิบตัิ 

4) มีการรับฟังความคิดเหน็จากพนกังานขายและลกูค้าผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น ทาง website, Call 

Center, Social media อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ดีขึน้ 

5) มีช่องทางเพ่ือให้ข้อมลูผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคในหลายช่องทาง เช่น ทาง website, Web board, 

Call Center, Social media 

6) บริษัทฯ มีการประเมินหลกัเกณฑ์การเลือกผู้ จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ เพ่ือให้วตัถุดิบมีคุณภาพท่ีสูง

ท่ีสดุ เพื่อความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้บริโภค 

(7) บริษัทฯ จดัให้มีระบบลกูค้าสมัพนัธ์เพ่ือใช้ในการสื่อสารติดต่อกบัลกูค้า รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียน

เก่ียวกบัคณุภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้

อยา่งรวดเร็ว  

(8) บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางที่มิชอบ 

(9) บริษัทฯ จดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูค้ากบับริษัทฯ ให้ยัง่ยืน 

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมในการให้ความส าคญักบัการดแูล รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึง

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการท าลาย แต่จะคอยปกป้อง และป้องกนั รวมถึงสร้างสรรค์

กิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อผู้คนในชุมชน รวมถึงปลกูฝังจิตใต้ส านึกของพนกังานทกุบริษัทฯ ทกุท่าน 

และบริษัทฯ ยงัปฏิบตัิตามมาตรฐาน กฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมของหน่วยงานที่ก ากบัดแูล  

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม และยดึมัน่การปฏิบตัิตนเป็นพลเมือง

ท่ีดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและ

ยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคม และชมุชนอนัเป็นท่ีท่ีบริษัทฯ ตัง้อยูใ่ห้มีคณุภาพดีขึน้พร้อมๆ กบัการเติบโตของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายท่ีต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่าง

สม ่าเสมอ โดยด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีชมุชนและสงัคมจะพงึได้รับเพ่ือการพฒันา

ชมุชนอย่างยัง่ยืน รวมถึงส่งพนกังานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมชมุชน พร้อมทัง้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมในชมุชนอย่าง

เป็นประจ าและสม ่าเสมอ 

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทัง้ในระดับกระบวนการท างานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือ

ระหว่างองค์กร ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเร่ิมท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากนี ้ยังอาจหมายถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือการผลิต เพ่ือเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการ
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เปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท าให้สิ่งต่างๆ เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ก่อให้เกิดผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือให้

เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมอยา่งสงูสดุ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้

(1) ส ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจบุนัว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือ

มีผลกระทบในทางลบต่อสงัคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร พร้อมทัง้ศกึษาหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลด

ผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี ้บริษัทฯ จะศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการท างานอย่าง

ละเอียด และครอบคลมุทกุด้าน เพ่ือสร้างโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารค้นพบนวตักรรมทางธุรกิจ 

(2) เปิดเผยนวัตกรรมท่ีค้นพบในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้ธุรกิจและ

ผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ปฏิบตัิตาม 

(3) วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมอยา่งสม ่าเสมอ และอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่เป็น

การสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ และเพ่ือการเติบโตของบริษัทฯ และเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค 

ทัง้นี ้การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กบักลุ่มผู้ มีส่วนได้

เสียให้รับทราบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมลูข่าวสารของบริษัท

ฯ เข้าถงึกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ อยา่งทัว่ถงึ 
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10.3   กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

บริษัทฯ ได้ท ากจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วม 

โครงการ Chulalongkorn International Business Case Competition (CIBCC)  

เม่ือวันท่ี 23 – 28 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chulalongkorn International 

Business Case Competition (CIBCC)  ซึ่งเป็นโครงการแข่งขนัวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจท่ีจดัโดยคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี หลกัสตูรนานาชาติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส าหรับนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรี โดยบริษัทฯ ได้เป็น

หนึ่งในผู้สนบัสนนุและเป็นเจ้าของโจทย์การแข่งขนั ซึง่เป็นโอกาสส าคญัในการสนบัสนนุโครงการเพ่ือสงัคม ซึง่ธุรกิจ

ของบริษัทฯ เป็นธุรกิจท่ีเยาวชนรุ่นใหมใ่ห้ความสนใจ และเป็นธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว การท่ีนกัศกึษาได้สมัผัสหรือ

เผชิญกบัปัญหาและอปุสรรคในการท าธุรกิจจริงท่ีจะต้องเจอ จะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการท างาน

จริง รวมถึงเป็นโอกาสอันดีท่ีบริษัทฯ จะได้สร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัซึง่เป็นผู้จดัโครงการ CIBCC อีกด้วย 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 การควบคุมภายในของบริษัท 

“ทางบริษัทฯ ตระหนักถงึความส าคัญในเร่ืองการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน
ผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินงานอย่างมีปร ะสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” 

บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ

ต่างๆอย่างเพียงพอ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีส าคญัซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเม่ือพบ

จุดบกพร่องของระบบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัความ

เสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯในปัจจบุนัและอนาคต อีกทัง้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการก ากบัดแูลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความ

เสี่ยงท่ีมีประสทิธิภาพ เพ่ือปกปอ้งเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยพิจารณาเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

• ก าหนดลักษณะและขนาดของความเสี่ยงท่ีมีสาระส าคัญท่ีสามารถยอมรับได้ในการท่ีจะท าให้บริษัทฯ 
สามารถบรรลเุปา้หมายทางกลยทุธ์ (the Board’s risk appetite) และ 

• ก าหนดให้ผู้บริหารจดัให้มีกระบวนการในการระบ ุประเมิน รวมทัง้การลดระดบัความเสี่ยงท่ีมีประสทิธิภาพ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบ

การควมคมุภายในและการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆของบริษัทฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ ซึง่รวมถงึข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

• การให้ความเช่ือมัน่จากการท างานของผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านขัน้ตอนการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี
ซึ่งได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเน้นในเร่ืองการพิจารณา
ประเมินความเสี่ยง และการควบคมุภายในที่ส าคญัที่ได้ถกูวางไว้เพ่ือลดระดบัหรือปอ้งกนัความเสี่ยงนัน้ 

• ได้รับการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคมุภายใน การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัท่ี
เก่ียวข้อง โดยเฉพาะในเร่ืองที่มีสาระส าคญัอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทกุรายไตรมาส 
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• การพฒันาระบบและการรับข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตและการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ (Whistleblowing Policy) เพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทางให้พนักงาน ผู้ ถือหุ้ น และบุคคลภายนอกซึ่ง
สามารถติดตอ่กบัคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง 

• การให้ความเช่ือมัน่ในเร่ืองที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการ

ด าเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทโดยการท าการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในที่ส าคญั 

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based 

Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงท่ีมีความส าคญั มีผลกระทบต่อวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และความถกูต้องของรายงาน

ทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปีดงักลา่ว และติดตามผลการ

ตรวจสอบและผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส 

ประเด็นท่ีตรวจพบจะถกูน ามาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบท่ีส าคญัจะ

ถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการติดตามการแก้ไขหรือ

ปรับปรุงของผู้บริหารจนกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากนี ้รายงานท่ีส าคัญจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอทัง้จากผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายก ากบัดแูล โดยรายงาน

จะครอบคลมุในเร่ืองทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายใน การด าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบงัคบัและ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

การควบคมุภายในของบริษัทฯปฏิบตัิตามกรอบโครงสร้างการควบคมุภายในซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งสรุปตามองค์ประกอบของ

การควบคมุแตล่ะด้านดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
สภาพแวดล้อมของการควบคมุถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล อีกทัง้ยงัให้หลกั

ปฏิบตัิและโครงสร้างแก่องค์ประกอบอ่ืนๆ ของระบบควบคมุภายใน ทัง้นี ้องค์ประกอบหลกัของสภาพแวดล้อมการควบคมุ

ของ บริษัทฯ มีดงันี ้

• บริษัทฯสนบัสนนุให้มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี โดยมีการก าหนดนโยบาย การวางแผน การด าเนินการ 
การควบคมุ และการก ากบัดแูลท่ีชดัเจน และเหมาะสม  
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• บริษัทฯ ยดึมัน่ในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระท าและพฤติกรรม ซึง่มีสว่นส าคญัในการช่วยให้
ระบบการควบคมุภายในสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัได้จดัท าคู่มือพนกังาน (Codes 
of Conduct) เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบตัิให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคน  

• คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทกุระดบัชัน้ได้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของคณุค่าความซ่ือสตัย์
และมีจริยธรรม มีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกนัโดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย
ตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี 

• มีการจดัโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกบัขนาดและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบถุึงสาย
อ านาจการบงัคบับญัชาและความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 

• คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ก าหนดอ านาจในการด าเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการ
ประเภทต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในตารางอ านาจอนุมัติและระดับวงเงินอนุมัติ (Delegated of 
Authority Limit & Level) 

• บริษัทฯ ได้น านโยบายการให้ข้อมลูการกระท าผิดและการทจุริตมาใช้ เพ่ือเป็นช่องทางในการรายงานการ
ทจุริต ความผิดพลาด และการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน
รายงานการรับแจ้งข้อมลูการกระท าผิดและการทจุริตเป็นประจ าทกุไตรมาส 

 

2. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติ เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นย า้ว่าการ

บริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคน เพ่ือให้สามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค์เชิงธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าท่ีในการด าเนินการทบทวน

กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนวทางในการบริหารความ

เสี่ยงท่ีสอดคล้องต่อทิศทางกลยทุธ์การด าเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมก ากบัดแูลติดตามและสอบทานการรายงานการ

บริหารความเสี่ยงท่ีส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดของการ

ประเมินความเสี่ยงและการจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ แสดงไว้ในรายงานประจ าปีในหวัข้อ “ปัจจยัความเสี่ยง” 

 

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ เหมาะสม

กับธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกก าหนดให้มีการปฏิบัติผ่านข้อก าหนด 

นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ การท ารายการธุรกรรม

ระหว่างบริษัทฯและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน รวมทัง้ข้อตกลงต่างๆ ทางการค้าได้มีการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวังและ

รอบคอบ และเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้บริษัทฯยังสนับสนุนให้พนักงา นให้

ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้ รวมทัง้กฎหมาย ข้อบงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

ลดความเส่ียงในด้านตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้รวมทัง้ความเสี่ยงจากการทจุริตและการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายตา่งๆ 

 

4. ข้อมูลและการตดิต่อส่ือสาร (Information & Communication) 
ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้

ความส าคญัเก่ียวกบัความถกูต้อง เช่ือถือได้และทนัตอ่เวลาของข้อมลูสารสนเทศ รวมถึงการส่ือสารข้อมลู เพ่ือน าข้อมลูมา

ใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา  ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการก าหนดแผนส ารอง

ฉกุเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัของระบบสารสนเทศขณะท่ีมีอบุตัิภยัร้ายแรงจนระบบไม่

สามารถปฏิบตัิงานได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีระบบการจดัเก็บข้อมลูท่ีสามารถตรวจสอบความถกูต้องย้อนหลงัได้ และ

ระบบข้อมลูท่ีสามารถวิเคราะห์หรือบ่งชีจ้ดุท่ีอาจจะเกิดความเสี่ยง ซึง่ท าการประเมินและจดัการความเสี่ยงพร้อมทัง้บนัทึก

หรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

บริษัทฯ ได้ลงทนุเพ่ือสร้างระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพทัง้จากภายในและภายนอกบริษัทฯ และจดัให้มีการสื่อสาร

ภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง มีการจดัส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมลูท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจส าหรับการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นและการประชมุคณะกรรมการแก่ผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชมุในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม 

 

5. การตดิตามผล (Monitoring) 
จากระบบข้อมลูในปัจจุบนัท่ีสามารถให้ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้และทนัต่อเวลา ท าให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ

บริษัทสามารถควบคมุและติดตามผลการด าเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถ

บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจท่ีวางไว้ได้ ในขณะเดียวกนัก็สามารถสอบทาน ประเมิน และให้ค าแนะน าเพ่ือ

ปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการก ากบัดแูลท่ีมีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน

อยา่งตอ่เน่ือง 

ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมัติและติดตามผลจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซึ่งจัดท าขึน้จากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงล าดับ

ความส าคญัของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจหลกัและกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง ผลของการตรวจสอบ การติดตาม

การปรับปรุงแก้ไขจะน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จนถึงปัจจบุนั ผลการตรวจสอบไม่พบ
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ข้อบกพร่องของการควบคมุภายในท่ีมีสาระส าคญั อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน

บางจดุท่ีตรวจพบ 

คณะกรรมการบริษัทจะท าการสอบทานประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละหนึ่ง

ครัง้ โดยค านึงถึงความเสี่ยงท่ีมีสาระส าคญั ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ และการบริหารจดัการความเสี่ยงนัน้ๆ โดยใช้

แนวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีจดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุถึงหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกบัประธานกรรมการบริหารซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางตาม

ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ือง “คณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 

2558” 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 

องค์ประกอบดงักลา่วข้างต้น และมีข้อสรุปว่าบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีพอเพียงและเหมาะสมโดย

บริษัทฯ ได้จดัให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ไม่พบข้อบกพร่องใน

ระบบการควบคมุภายในที่ส าคญั 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเหน็ในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน

ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 วา่ไมต่รวจพบข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในในด้านการบญัชีและการเงิน

ท่ีส าคญั 

 

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 

นางสาว จุฬาพร รัตตะพงษ์ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Chief Audit 

Executive “CAE”) และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบนั ภายหลงั

จากการพิจารณาคดัเลือกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่า นางสาว 

จฬุาพร มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างานท่ีเหมาะสมกบัการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ ในการท างานท่ีผ่านมานางสาวจฬุาพร ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางและวิธีการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทัง้กิจกรรมการ

ตรวจสอบภายในโดยให้ความส าคญักบับริษัทย่อยหรือหน่วยงานท่ีมีความเสี่ยงสงูจากการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ 

และในการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ อ านวยการฝ่าย
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ตรวจสอบภายใน และได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาวจุฬาพร ร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ

สรุปว่าสามารถปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและท่ีก าหนดไว้ในกฎบตัรอย่างดีเย่ียม และเป็นไปตามมาตราฐาน

สากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหวัหน้างาน

ก ากบัดแูลกิจการของบริษัท มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1  รายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ความสัมพันธ์  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1. บริษัท เดอะ โฟร์ทีน จ ากดั (“เดอะ โฟร์ทีน”) 

- ผูแ้ทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ไปยงัช่องทำงจ ำหน่ำยต่ำงๆ ที่กลุ่ม
บริษัทฯ ไม่ไดข้ำยโดยตรง 

• มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 98.0 คือ คุณพร
เพ็ญ สรวงเกษม คู่สมรสของคณุนิติโรจน์ มโนลม้าย 
ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ บ ริหารของบริษัทฯ เป็น
กรรมการและผู้ ถือหุ้นในเดอะ โฟร์ทีน  

2. บริษัท พี เอ็ม เคมิคลั จ ากดั (“พี เอม็ เคมิคลั”) 

- น ำเข้ำและจ ำหน่ำยสำรเคมี และผลิตและจ ำหน่ำยสี
พ่นรถยนต์ และสีทำอำคำร 

• มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ คณุสราวฒุิ พรพฒันารักษ์ 
คุณสรัญญา พรพัฒนารักษ์ และ คุณสรานนท์     
พรพัฒนารักษ์  ถือหุ้ นในบริษัทฯ ร้อยละ 79.6     
ร้อยละ 9.9 และ ร้อยละ 9.9 ตามล าดบั และถือหุ้น
ใน พี เอ็ม เคมิคัล ร้อยละ 37.5 ร้อยละ 25.0 และ 
ร้อยละ 17.5 ตามล าดบั 

• มีกรรมการร่วมกัน คือ คุณสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ 
กรรมการของบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งกรรมการใน พี 
เอม็ เคมิคลั 

3. บริษัท ภทัรลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) (“ภทัรลิสซิ่ง”) 

- บริกำรใหเ้ช่ำรถยนต์ 

• มีกรรมการร่วมกัน  คือ  คุณ นวลพรรณ  ล ่ าซ า 
กรรมการของบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งกรรมการใน
ภทัรลิสซิ่ง 

4. คณุสราวฒุิ พรพฒันารักษ์ (“คณุสราวฒุิฯ”) • คุณสราวุฒิฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ร้อยละ 
56.7 

• รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประธานคณะกรรมการบริหาร  และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

5. Riya Home (Holding) Limited (“Riya Home”) 

- ผูแ้ทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษัทฯ ในประเทศจีน 

• เป็นบ ริษัทฯ ท่ี เคยมีความขัดแ ย้งกับบ ริษั ทฯ 
กล่าวคือ คุณสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ และคุณนิติ
โรจ น์  ม โนล ม้ าย เคย ถือหุ้ น ใน  Riya Home ใน
สัดส่วนร้อยละ 46.2 และร้อยละ 13.8 ตามล าดับ 
อย่างไรก็ดี เน่ืองจากการท าการตลาดในประเทศจีน
มีความท้าทาย ซึ่งต้องการความทุ่มเท และความ
เข้าใจอย่างมาก ดงันัน้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท า
การตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ประสบ
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ความส าเร็จ ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2559 คณุสราวฒุิ 
พรพฒันารักษ์ และคณุนิติโรจน์ มโนลม้าย จึงตกลง
ขายหุ้นของ Riya Home ทัง้หมดท่ีถืออยู่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นในส่วนท่ีเหลือของ Riya Home ซึ่งไม่ใช่บุคคลท่ี
อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ เพ่ือให้ประกอบธุรกิจ
ต่อ ส่งผลให้ตัง้แต่วันท่ี 27 มกราคม 2559 เป็นต้น
มา Riya Home ไม่ใช่บุคคลท่ีมีความขัดแย้งกับ
บริษัทฯ 
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12.2  รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

12.2.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกดิขึน้ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และจะยังคงมีต่อเน่ืองในอนาคต  

 
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2559 

ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2560 

1
. 
บริษัท เดอะ โฟร์ทีน จ ากดั ขายสนิค้า 

เดอะ โฟร์ทีน เป็นหนึ่งในผู้ แทนจ าหน่ายสินค้าให้แก่
กลุ่มบริษัทฯ ไปยังช่องทางจ าหน่ายต่างๆ ท่ีกลุ่ม 
บริษัทฯ ไม่ได้ขายโดยตรง  โดยนาม ุไลฟ์ พลสั บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ขายสินค้าให้เดอะ โฟร์ทีนในลกัษณะ
ขายขาดในราคาขายสทุธิภายหลงัหกัค่าตอบแทนใน
การกระจายสินค้า โดยนามุ ไลฟ์ พลสั เป็นผู้ก าหนด
ราคาขายและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเดอะ โฟร์ทีนขาย
ให้แก่ลูกค้า ซึ่งนามุ ไลฟ์ พลัส จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายท่ีเกิดขึน้ตามจริง โดย
ราคาขายและค่าตอบแทนในการจ าหน่ายสินค้าท่ีจ่าย
ให้แก่ เดอะ โฟร์ทีน เป็นไปตามสัญญา และมีอัตรา 
และเง่ือนไขทางการค้าท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับท่ี 
นามุ ไลฟ์ พลัส ให้แก่ผู้ แทนจ าหน่ายสินค้ารายอ่ืน 
ทัง้นี ้เดอะ โฟร์ทีนจะได้รับส่วนลดล่วงหน้าในอตัราท่ี
ตกลงกันกับบริษัทฯ เพ่ือครอบคลมุค่าใช้จ่ายส่งเสริม
การขายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งทุกๆ สิน้เดือนส่วนลด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดอะ โฟร์ทีน เป็นผู้แทนจ าหน่ายสินค้ารายใหญ่ท่ีมีสว่นส าคญั
คิดเป็นประมาณร้อยละ 38.3 และร้อยละ 18.5 ของรายได้รวม
ก่อนหกัส่วนลด ในการกระจายสินค้าให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในปี 
2559 และ 2560 ตามล าดับ ซึ่งราคาท่ีซือ้ขายระหว่างกัน 
เป็นไปตามราคามาตรฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
เพ่ือขายให้กบัผู้แทนจ าหน่ายสินค้าทุกราย โดยเดอะ โฟร์ทีน 
ต้ อ งขายต่ อต าม ราคา ท่ี บ ริษั ท ฯ  ก าหนด  นอกจาก นี ้
ค่าตอบแทนท่ีให้แก่ เดอะ โฟร์ทีน ในการจ าหน่ายสินค้าให้แก่
บริษัทฯ เป็นไปตามสญัญา และมีอตัรา และเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับท่ีนาม ุไลฟ์ พลสั ให้แก่ตวัแทน
จ าหน่ายสนิค้ารายอ่ืน  
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีส่วนลดล่วงหน้าให้แก่เดอะ 
โฟร์ทีน ส่วนลดล่วงหน้าดังกล่าวนัน้ก็ เพ่ือให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เกิดขึน้จริง ซึ่งได้แก่ส่วนลด
ในการขายสินค้าของผู้ แทนจ าหน่าย การท าการตลาดเพ่ือ
การค้าตามท่ีได้รับความเห็นชอบ และเงินจูงใจของผู้ แทน
จ าหน่ายตามผลส าเร็จของยอดขาย (KPI) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ 
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2559 

ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2560 

ล่วงหน้าดังกล่าว จะถูกหักกลบกับค่าใช้จ่ายส่งเสริม
การขายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริง (1) ในกรณีท่ี เดอะ โฟร์ทีน 
มีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสงูกว่า
ส่วนลดล่วงหน้า บริษัทฯ จะจ่ายเงินส่วนต่างให้ เดอะ 
โฟร์ทีน หรือ (2) ในกรณีท่ี เดอะ โฟร์ทีน มีค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงต ่ากว่าส่วนลด
ล่วงหน้า บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจาก เดอะ 
โฟร์ทีน 
- รายได้จากการขายสนิค้าสทุธิ 
- คา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขาย 
- ลกูหนีก้ารค้า 
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส าหรับค่าตอบแทนในการ

จ าหน่ายสนิค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

494.9 
43.3 
37.1 

3.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

317.8 
21.9 
50.1 
4.8 

มีการช าระค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงแก่ผู้
จัดจ าหน่ายรายอ่ืนเช่นเดียวกัน โดยเดอะ โฟร์ทีน ต้องส่งใบ
แจ้งรายการขายและยอดค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้จริงให้แก่บริษัทฯ เป็นรายเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่งเสริม
การขายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงจะถูกหกักลบกับส่วนลดล่วงหน้า
ดังกล่าว ซึ่ง (1) ในกรณีท่ี เดอะ โฟร์ทีน มีค่าใช้จ่ายส่งเสริม
การขายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสงูกว่าสว่นลดลว่งหน้า บริษัทฯ จะ
จ่ายเงินสว่นต่างให้ เดอะ โฟร์ทีน หรือ (2) ในกรณีท่ี เดอะ โฟร์
ทีน มีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงต ่ากว่า
ส่วนลดล่วงหน้า บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจาก เดอะ 
โฟร์ทีน ท าให้ เมื่อถึงเวลาท่ีต้องจ่ายช าระเงินจริง เดอะ โฟร์ทีน 
ก็จะต้องจ่ายเงินในอัตราท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับผู้ แทน
จ าหน่ายรายอ่ืน ดงันัน้ รายการดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล  
อย่างไรก็ดี เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของยอดขายและสินค้าคงเหลือของ เดอะ โฟร์ทีน ณ วนัท่ี 9 
เมษายน 2560 นามุ ไลฟ์ พลัส และเดอะ โฟร์ทีน ได้เข้าท า
บันทึกข้อตกลงเพ่ือการตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือและ
ยอดขาย นอกจากนี ้เพ่ือลดสัดส่วนการกระจายสินค้าของ
บริษัทฯ ผ่าน เดอะ โฟร์ทีน ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนท่ีจะให้
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2559 

ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2560 

ตัวแทนจ าหน่ายสินค้ารายอ่ืนเข้ามาเป็นผู้ กระจายสินค้าให้
บริษัทฯ ในบางสว่นของอาณาเขตปัจจบุนัท่ี เดอะ โฟร์ทีน เป็น
ผู้ รับผิดชอบ และ/หรือมีแผนท่ีจะขายตรงไปยงัลกูค้าบางส่วน
อาณาเขตปัจจบุนัของเดอะ โฟร์ทีน  เอง  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดย เดอะ โฟร์ทีน เป็นบริษัทฯ ท่ีมี
ความสามารถในการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ไปยงัช่องทาง
จ าหน่ายต่างๆ ทัง้นี ้ราคาท่ีซือ้ขายระหว่างกัน เป็นไปตาม
ราคามาตรฐานท่ีนามุ ไลฟ์ พลัส ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  
นอกจากนี ้ค่าตอบแทนท่ีให้แก่ เดอะ โฟร์ทีน ในการจ าหน่าย
สินค้าให้แก่บริษัทฯ เป็นไปตามอตัรา และเง่ือนไขทางการค้าท่ี
สามารถเทียบเคียงได้กับท่ีบริษัทฯ ให้แก่ตัวแทนจ าหน่าย
สินค้ารายอ่ืน โดยมีคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายตามจริง  
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและเห็นด้วยกบัการท า
บนัทึกข้อตกลงระหว่างนาม ุไลฟ์ พลสั และ เดอะ โฟร์ทีน ซึ่ง
เป็นการเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของการขายสินค้า
ระหวา่งบริษัทฯ และ เดอะ โฟร์ทีน ให้มากขึน้ 
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2559 

ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2560 

2
. 
บริษัท พี เอม็ เคมิคลั จ ากดั การซือ้วตัถดุิบ และสีทาอาคาร 

บริษัทฯ ซือ้วัตถุดิบบางประเภทซึ่งโดยหลักได้แก่ 
น า้แร่ชนิดพิเศษ และ สติ๊กเกอร์ป้องกันสินค้าปลอม 
รวมถึงสีทาอาคารส าหรับโรงงานและส านักงานของ
บริษัทฯ จาก พี เอ็ม เคมิคลั โดยราคาขายและเง่ือนไข
การช าระราคาเป็นราคาต่อหน่วยสินค้า และมีการคิด
ค่าบริการขนส่งแยกต่างหากตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
จริง 
- ซือ้วตัถดุิบ และสีทาอาคาร 
- คา่บริการขนสง่  
- เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.5 
0.4 
0.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.9 
0.1 
0.0 

รายการซือ้วัตถุดิบและสีทาอาคารดังกล่าวเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ  โดยราคาซือ้สินค้าโดยหลกัมีราคาท่ีต ่า
กว่าผู้ ขายรายอ่ืน โดยเง่ือนไขการช าระราคาเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าปกติ รายการดงักลา่วจึงมีความจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล   
อยา่งไรก็ดี ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ และ พี เอ็ม เคมิ
คลั ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ พี 
เอ็ม เคมิคลั ส าหรับการจดัซือ้น า้แร่ชนิดพิเศษ และ สติ๊กเกอร์
ป้องกันสินค้าปลอม ในลักษณะต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
(Cost Plus) ไม่เกินร้อยละ 5 เพ่ือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
การด า เนินการของพี  เอ็ม  เคมิ คัล  และสอดคล้องกับ 
ผู้ให้บริการจดัจ าหน่ายทัว่ไป และหากมีค่าใช้จ่ายในการจดัส่ง
สินค้าเกิดขึน้ พี เอ็ม เคมิคัล จะคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อ 
บริษัทฯ ตามท่ีเกิดขึน้จริง 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักลา่วเกิดขึน้ตามความจ าเป็นตามการด าเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ การท ารายการดงักล่าวมีราคา และเง่ือนไข
ทัว่ไปเสมือนกบัท่ีบริษัทฯ ท ารายการกบับคุคลภายนอก  
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและเห็นด้วยกบัการท า
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2559 

ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2560 

บนัทกึข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และ พี เอ็ม เคมิคลั ซึง่เป็นการ
ก าหนดราคากับบริษัทฯ ในลกัษณะ Cost Plus ซึ่งจะช่วยให้
รายการซือ้สนิค้าดงักลา่วมีความเหมาะสมมากขึน้ 

3
. 
บ ริษั ท  ภั ท รลิ ส ซิ่ ง  จ ากัด 
(มหาชน) 

เช่ารถยนต์เพ่ือการประกอบธุรกิจ 
นามุ  ไลฟ์  พลัส  มีการท าสัญญาเช่ารถเพ่ือ เป็น
สวัสดิการให้แก่พนักงานขายรายเดือนทัง้หมด 2 
สัญญา จ านวน 6 คัน และ 2 คัน ตามล าดับ และ 
ราคาค่าเช่าคนัละ 12,500 บาทต่อเดือน และ 13,300 
บาทต่อเดือน ตามล าดับ โดยเร่ิมเช่าตัง้แต่ เดือน 
กนัยายน 2559 และ มีนาคม 2560 ตามล าดบั และมี
ระยะเวลาตามสญัญา 4 ปี ทัง้ 2 สญัญา 
- คา่เช่า 
- เจ้าหนีค้า่เช่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.2 
0.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 
0.1 

รายการค่าเช่ารถยนต์ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 
เก่ียวกับสวสัดิการของพนักงานขาย โดยในการพิจารณาเช่า
รถยนต์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกผู้ ให้บริการตาม
นโยบายและหลกัเกณฑ์การคัดเลือกผู้ ให้บริการของบริษัทฯ 
โดยภทัรลิสซิ่ง เป็นบริษัทให้เช่ารถยนต์ท่ีเป็นท่ียอมรับในตลาด
และมีความน่าเช่ือถือ และค่าเช่าของ ภทัรลิสซิ่ง มีอตัราท่ีต ่า
กว่าคู่เทียบ และเง่ือนไขการช าระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
ดงันัน้รายการดงักลา่วจงึมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งการเช่ารถยนต์
ดังกล่าวเพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานขายช่วยอ านวย
ความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อกับลูกค้า 
อตัราค่าเช่าท่ีคิดระหว่างกนัเป็นอตัราราคาตลาด และเง่ือนไข
การช าระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ  
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2559 

ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2560 

4
. 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จ ากดั (มหาชน) 

คา่เบีย้ประกนัภยั 
บริษัทฯ  มีการท าสญัญาประกนัภัยรถยนต์ จ านวน 3 
สญัญา โดยสญัญามีผลตัง้แต่เดือน มิถุนายน  2560 
และมีระยะเวลาตามสญัญา 1  
- คา่เบีย้ประกนัภยั 

 
 

 
 
 
 

-ไม่มี- 
 

 
 
 

 
0.1 

 

รายการค่าเบีย้ประกนัภยัดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 
เก่ียวกับการสรรหาผู้ ให้บริการ โดยการพิจารณาผู้ ให้บริการ
ประกนัภยั บริษัทฯ ได้มีการคดัเลือกผู้ ให้บริการตามนโยบาย
และหลกัเกณฑ์การคดัเลือกผู้ ให้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัท 
เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทประกนัภยัชัน้
น า  ท่ี เป็น ท่ียอม รับและมีความน่ า เช่ือ ถือ  และค่ า เบี ย้
ประกนัภยั  มีอตัราท่ีต ่ากว่าคู่เทียบ และเง่ือนไขการช าระราคา
เป็นไปตามปกติธุรกิจ ดงันัน้รายการดงักลา่วจึงมีความจ าเป็น
และสมเหตสุมผล 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเกิดขึน้ตามความ
จ าเป็นตามการด าเนินธุรกิจ และมีความส าคญัเน่ืองจากเป็น
ควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้  ในขณะท่ีบริษัทฯ ไม่ได้
เสียประโยชน์เน่ืองจากมูลค่าค่าเบีย้ประกันภัยเป็นราคาท่ี
เหมาะสมและโดยทัว่ไป  

5
. 
กรรมการและผู้บริหาร 
 

ขายสนิค้าสวสัดิการพนกังาน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายให้ผู้ บริหารและ
พนกังานสามารถซือ้สินค้าของบริษัทฯ ได้ในราคาท่ีต ่า
กว่าราคาตลาด เป็นไปตามนโยบายเร่ืองสวัสดิการ

 
 
 
 

 
 
 
 

รายการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 
เก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนด
มาตรฐานและสิทธิจ ากัดต่อคนเป็นรายเดือน แบ่งตาม
ต าแหน่งอยา่งชดัเจน โดยให้อตัราสว่นลดที่เท่ากนัแก่พนกังาน
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2559 

ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2560 

ส่วนลดในการซือ้ผลิตภัณ ฑ์ของบริษัทฯ ส าหรับ
ผู้บริหาร และพนกังาน โดยมีมาตรฐานและสิทธิจ ากดั
เป็นรายเดือน แบง่ตามต าแหน่งอยา่งชดัเจน 
- รายได้ 
- ลกูหนีก้ารค้า 
 
 

 
 
 

0.7 
0.1 

 
 
 

1.2 
0.0 

ทุกราย ทัง้นี ้การให้ส่วนลดแก่กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ 
ซือ้สินค้านัน้ เพ่ือให้กรรมการและผู้ บริหารน าไปเป็นสินค้า
ทดลองใช้ให้แก่คู่ค้าหรือผู้ บริโภคได้ นอกจากนี ้การให้ซือ้
สินค้าในราคาสวัสดิการยังเป็นการช่วยเพิ่มขวัญก าลังใจ 
ความผูกพันต่อองค์กร และเป็นแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน ประกอบกับช่วยเพิ่มความผูกพันและความรู้ความ
เข้าใจของพนกังานตอ่สนิค้าของบริษัทฯ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีความส าคญัเน่ืองจากกรรมการ
และผู้บริหารต้องมีการน าสินค้าไปเป็นสินค้าทดลองให้แก่คู่ค้า
หรือผู้ บริโภค นอกจากนีย้ัง  เป็นการตอบแทนพนักงานใน
ขณะท่ีบริษัทฯ ไม่ได้เสียประโยชน์เน่ืองจากราคาท่ีขายเป็น
ราคาท่ีสูงกว่าต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ และจ านวน
สินค้าท่ีให้ซือ้ต่อเดือนต่อคนมีการก าหนดปริมาณอย่าง
เหมาะสม 
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12.2.2 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกดิขึน้ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และจะไม่เกดิขึน้ในอนาคต 

 
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี สิน้สุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2559 

ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2560 

1. คณุสราวฒุิ พรพฒันารักษ์ เงินกู้ ยืม 
บริษัทฯ (ผู้กู้ ) กู้ ยืมเงินจากคณุสราวฒุิฯ (ผู้ ให้กู้ ) ตัง้แต่
วนัท่ี 1 กันยายน 2553 วงเงิน 100.00 ล้านบาท โดย
ไม่คิดอัตราดอกเบีย้ และมีก าหนดต้องช าระยอดคง
ค้างให้เสร็จสิน้ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 โดย
ผู้ ให้กู้ มีสิท ธิเรียกร้องให้ผู้ กู้ ช าระหนีท้ั ง้หมดหรือ
บางส่วนก่อนก าหนดตามแต่ผู้ ให้กู้จะเห็นสมควร และ
สามารถเรียกเก็บดอกเบีย้ ร้อยละ 1.50 ต่อปีหากผู้กู้
ยังไม่ได้ช าระยอดคงค้างภายหลังวันท่ี 30 มิถุนายน 
2559 
อย่างไรก็ดี  บริษัทฯ ได้จ่ายช าระคืนหนีท้ัง้จ านวน
พร้อมดอกเบีย้เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 และคาดว่า
บริษัทฯ จะไมมี่รายการดงักลา่วในอนาคต 
เงินกู้ ยืม   
- เงินกู้ ยืม – ต้นงวด 
- เพิ่มระหวา่งปี 
- ลดระหวา่งปี 
- เงินกู้ ยืม – ปลายงวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68.3 

- 
68.3 

      - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 
-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

บริษัทฯ มีการกู้ ยืมเงินจากคุณสราวุฒิฯ เพ่ือใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ โดยได้มีการท าสญัญาลงนาม
จากทัง้สองฝ่าย ซึ่งมีการก าหนดเง่ือนไข และดอกเบีย้อย่าง
ชัดเจนภายหลงัระยะเวลาคืนเงินกู้ ท่ีก าหนด ดังนัน้ รายการ
ดงักลา่วจงึมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล  
ทัง้นี ้ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จ่ายช าระคืนเงินดังกล่าวให้แก่คุณ
สราวฒุิฯ แล้วทัง้จ านวนเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 และคาด
วา่บริษัทฯ จะไมมี่รายการดงักลา่วในอนาคต 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวเป็นการกู้ ยืม เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การด าเนินธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบีย้ต ่ากว่าอัตราเงินกู้ ท่ี
บริษัทฯ ได้รับจากสถาบนัการเงิน และมีเง่ือนไขการช าระเงิน 
เป็นไปตามการกู้ ยืมปกติ ดังนัน้ รายการดังกล่าว จึงมีความ
จ าเป็นและสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายคืนเงินกู้ ยืมดังกล่าวให้แก่
คณุสราวฒุิฯ ทัง้จ านวนแล้ว สง่ผลให้จะไมมี่ยอดคงค้างลกูหนี ้
ดังกล่าวในงบการเงินต่อไปในอนาคตแล้ว อย่างไรก็ ดี 
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี สิน้สุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2559 

ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2560 

ดอกเบีย้ 
- ดอกเบีย้จ่าย 

 
0.01 

 
-ไม่มี- 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรลดการ
พึ่งพิงหรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ  โดยบริหาร
สภาพคล่องในการด าเนินงานหรือระดมทนุในรูปแบบอ่ืนๆ ให้
เพียงพอตอ่ความต้องการทางการเงินของบริษัทฯ 

2. คณุสราวฒุิ พรพฒันารักษ์ ค า้ป ระกัน เงินกู้ ยื มและค่ า เช่ ารถยน ต์ โดยไม่ มี
คา่ตอบแทน 
คณุสราวฒุิฯ เป็นผู้ค า้ประกนัวงเงินกู้ ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์ 4 แห่ง และค่าเช่ารถยนต์ตลอดอายุสญัญา
เช่า ให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการขยายกิจการ เพื่อใช้ใน
การด าเนินงานและเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ แบบ
ไม่มีค่าตอบแทน โดยวงเงินสินเช่ือท่ีคณุสราวฒุิฯ เป็น
ผู้ค า้ประกนัอยูใ่นปัจจบุนั ได้แก่   
- วงเงินกู้ ยืม 
- วงเงินคา่เช่ารถยนต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

494.0 
3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

401.0 
3.6 

บริษัทฯ มีวงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง  
เพ่ือใช้ในการขยายกิจการ และเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ  
โดยวงเงินกู้ ยืมดงักล่าว ค า้ประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินของ
บริษัทฯ และค า้ประกนัโดยคณุสราวฒุิฯ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดโดยธนาคารพาณิชย์ท่ีให้กู้ ยืมเงิน และบริษัทฯได้
ช าระเงินกู้ดงักลา่วแล้วทัง้จ านวน ในเดือน สิงหาคม 2560 
 
ส าหรับการค า้ประกันค่าเช่ารถยนต์ตลอดอายุสัญญาเช่า 
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยผู้ ให้เช่ารถยนต์ ทัง้นี ้บริษัทฯ 
คาดว่าการพึ่งพิงหรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจะลด
น้อยลงหรือไม่เกิดขึน้อีก ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ เสนอขายหุ้น
ต่อประชาชนและน าหุ้ นเข้าจดทะเบียนในครัง้นีข้องบริษัทฯ 
แล้วเสร็จ  
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี สิน้สุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2559 

ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2560 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
การค า้ประกนั วงเงินกู้ ยืมเพ่ือใช้ในการขยายกิจการ และเพิ่ม
สภาพคลอ่งของบริษัทฯ  โดยมิได้จ่ายค่าตอบแทน ซึง่รายการ
ดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ   
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรลด
การพึ่งพิงหรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากการค า้
ประกันส่วนบุคคลโดยกรรมการและผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ 

3. บริษัท พี เอม็ เคมิคลั จ ากดั การเช่าโกดงัสินค้า 
บริษัทฯ  เช่าโกดงัสินค้าจาก พี เอ็ม เคมิคลั จ านวน 1 
แห่ง มีพืน้ท่ีประมาณ 800 ตารางเมตรตัง้อยู่ท่ี  ซอยเสรี
ไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
เพ่ือใช้ในการเก็บสินค้าคงเหลือประเภทวตัถดุิบในการ
ผลิตของบริษัทฯ ในอัตราค่าเช่าประมาณเดือนละ 
96,000 บาทหรือคิดเป็นค่าเช่าประมาณ เดือนละ 120 
บาทต่อตารางเมตร จ่ายช าระเป็นประจ าทกุเดือน โดย
เร่ิมเช่าตัง้แต่เดือน มกราคม 2559 มีก าหนดระยะเวลา 
1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเช่าโกดงัสินค้าจาก พี เอ็ม เคมิคลั เพ่ือใช้ในการเก็บสินค้า
คงเหลือของบริษัทฯ ประเภทวัตถุดิบในการผลิตในอัตราค่า
เช่าประมาณเดือนละ 120 บาทต่อตารางเมตร  เป็นอตัราค่า
เช่าท่ีเทียบเคียงได้กบัค่าเช่าโกดงัในบริเวณใกล้เคียง ท่ีมีอตัรา
ค่าเช่าระหว่าง 100 – 138 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และ
เง่ือนไขการช าระราคา เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าปกติ
เช่นเดียวกับรายการเช่าทั่วไป โดยบริษัทฯ เลือกพืน้ท่ีของ 
พี เอ็ม เคมิคลั เน่ืองจากสามารถตอบสนองทัง้พืน้ท่ีใช้สอยไม่
ใหญ่ เกินความจ าเป็นและราคาค่าเช่าต่อตารางเมตรก็
เทียบเคียงได้กบัพืน้ท่ีเช่าใกล้เคียง และระยะทางก็ไม่ไกลจาก
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี สิน้สุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2559 

ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2560 

- คา่เช่า  
- เงินมดัจ าคา่เช่าท่ีจะได้รับคืน 

1.2 
0.2 

-ไมมี่- 
-ไมมี่- 

บริษัทฯ อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ในอนาคต 
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เลิกเช่าโกดังสินค้ากับ พี เอ็ม เคมิคัล 
จ ากดั แล้วตัง้แต่ต้นปี 2560 ภายหลงัจากโรงงานแห่งใหม่ของ
บริษัทฯ ท่ีโรจนะได้เร่ิมเปิดด าเนินการ 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยท่ีท าเลท่ีตัง้ของพืน้ท่ีเช่าอยู่
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งมีการสะดวกเหมาะสมในการด าเนิน
ธุรกิจ อตัราค่าเช่าท่ีคิดระหว่างกันเป็นอตัราราคาตลาด และ
เง่ือนไขการช าระราคาเป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคารพาณิชย์
โดยทัว่ไป อย่างไรก็ดี รายการดงักล่าวจะไม่เกิดขึน้ในอนาคต 
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เลิกเช่าโกดังสินค้ากับ พี เอ็ม เคมิคัล 
จ ากดั แล้วตัง้แต่ต้นปี 2560 ภายหลงัจากโรงงานแห่งใหม่ของ
บริษัทฯ ท่ีโรจนะได้เร่ิมเปิดด าเนินการ 
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12.2.3 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่ท ากับบุคคลที่เคยมีความขัดแย้ง ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

 
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2559 

ปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธ.ค. 2560 

1. Riya Home ( Holding) 
Limited 

ขายสนิค้า 
Riya Home เป็นผู้ แทนจ าหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ 
ในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ขายสินค้าให้ Riya Home 
ในลกัษณะขายขาดในราคาและเง่ือนไขการค้าท่ีตกลง
กนั  
- รายได้จากการขายสนิค้าสทุธิ 

 
 
 
 
 

4.3 

(มลูค่ารายการระหว่าง
วนัท่ี 1– 27 มกราคม 

2559 ) 

 
 
 
 
 

ไมเ่ข้าข่ายเป็น
รายการระหวา่งกนั 

 
Riya Home เป็นผู้แทนจ าหน่ายสินค้าท่ีส าคญัของบริษัทฯ ใน
ต่างประเทศ  โดยบ ริษัทฯ ขายสิน ค้าให้  Riya Home ใน
ลักษณะขายขาดในราคาและเง่ือนไขการค้าท่ีตกลงกันและ
เหมาะสมกับสภาพตลาดและโครงสร้างราคาในตลาด
ต่างประเทศนัน้ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2559 คุณสราวุฒิ 
พรพัฒนารักษ์ และคุณนิติโรจน์ มโนลม้าย ได้ขายหุ้ น  Riya 
Home ท่ีถืออยู่ทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้นในส่วนท่ีเหลือของ Riya 
Home ซึง่ไม่ใช่บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกับบริษัทฯ สง่ผลให้
ตัง้แต่วันท่ี 27 มกราคม 2559 เป็นต้นมา Riya Home ไม่ใช่
บคุคลท่ีมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยราคาและเง่ือนไขการค้าท่ีขายให้แก่ Riya Home เป็น
อตัราท่ีตกลงกันและเหมาะสมกบัสภาพตลาดและโครงสร้าง
ราคาในตลาดต่างประเทศนัน้  อย่างไรก็ ดี  ปัจจุบัน Riya 
Home ไมใ่ช่บคุคลท่ีมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ แล้ว 
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12.3  มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตใิห้เข้าท ารายการระหว่างกัน  

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการ
อนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทฯ อาทิ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือ
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยสามารถสรุปได้ ดงันี ้

ในการท ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องของ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) ด้วย ในการท ารายการ
ดงักล่าวบริษัทฯ จะท าการตรวจสอบและดแูลธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ โดยไม่มีผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ดงักลา่วมีสว่น
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ 

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันอยู่ภายใต้กรอบ
จริยธรรมท่ีดี โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั และ
ดแูลให้การปฏิบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อ
สาธารณชนให้มีความถกูต้องและครบถ้วน  

ในกรณีท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการท่ีอาจเกิดขึน้ต่อเน่ืองใน
อนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดกรอบของรายการดงักลา่วซึ่งจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญู
ชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้
ว่าการท ารายการดงักล่าวมีการก าหนดราคาหรือเง่ือนไขท่ีสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม และหากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิ
กรอบการท ารายการข้างต้นเป็นหลกัการทัว่ไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ย่อมสามารถด าเนินการท ารายการท่ี มีลกัษณะเป็นไป
ตามกรอบท่ีก าหนดไว้ไปได้ในทนัทีโดยไมต้่องน ารายการดงักลา่วเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการอีกครัง้ และบริษัทฯ จะจดัท า
รายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือรายงานในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ และการประชมุคณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นธุรกรรมอ่ืน บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตสุมผลของรายการนัน้ๆ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความช านาญ
พิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี โดยท่ีผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมี
ส่วนได้ส่วนเสียในการท ารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยง เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่า
การเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการท ารายการท่ีได้ค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นส าคญั  



 

สว่นท่ี 2 หน้า 203 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-1) 

12.4  นโยบายเก่ียวกับการเข้าท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต 

ในกรณีท่ีมีการเข้าท ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการท ารายการท่ี
ได้ค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นส าคญั 

ในกรณีท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ และเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ต่อเน่ืองในอนาคต บริษัทฯ 
จะก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขท่ี
เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นและ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิกรอบการท ารายการดงักลา่ว 

นอกจากนี ้หากมีการท ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเง่ือนไข
เก่ียวกบัธุรกรรมระหว่างกนักับผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนั
ของบริษัทฯ กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระท่ีเก่ียวกับการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรม
ดงักลา่ว   

12.5  แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ คาดวา่ในอนาคตรายการค้าทัว่ไป หรือสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การขายสินค้า การซือ้วตัถดุิบ การ
เช่ารถยนต์ และการขายสินค้าสวสัดิการพนักงาน เป็นต้น จะยงัคงเกิดขึน้ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้ราคาและเง่ือนไขการ
ช าระราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติ  

ส าหรับรายการขายสินค้าระหว่าง เดอะ โฟร์ทีน และ นาม ุไลฟ์ พลสั นัน้ ได้เข้าท าบนัทึกข้อตกลงเพ่ือการตรวจยอด
สินค้าคงเหลือและยอดขาย เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2560 ซึ่งตกลงให้นาม ุไลฟ์ พลสั หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก นาม ุไลฟ์ 
พลสั ด าเนินการเข้าตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ โดยวิธีการสุม่ตรวจสอบ และนบัสินค้าคงเหลือ ณ คลงัสินค้าของเดอะ โฟร์ทีน 
ตลอดจนตรวจสอบกระบวนการบนัทึกรายได้และยอดขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงใบแจ้งหนี ้เงินสดรับ ยอดขาย ฯลฯ โดย
สามารถด าเนินการเข้าตรวจสอบ จ านวนไมเ่กิน 2 ครัง้ ภายในรอบระยะเวลาบญัชีของทกุปี โดยแจ้งเป็นหนงัสือให้ เดอะ โฟร์ทีน 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการเข้าตรวจสอบดังกล่าวเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบธุรกรรมการขาย และ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในเชิงเศรษฐกิจของเดอะ โฟร์ทีนเพิ่มเติมจากรายงานสรุปยอดประจ าเดือนและเอกสารประกอบท่ีได้รับ
จาก เดอะ โฟร์ทีน 

ส าหรับรายการซือ้ น า้แร่ชนิดพิเศษ และ สติ๊กเกอร์ป้องกนัสินค้าปลอม จาก พี เอ็ม เคมิคลั ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2560
บริษัทฯ และ พี เอ็ม เคมิคลั ได้เข้าท าบนัทึกข้อตกลงเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ พี เอ็ม เคมิคลั ส าหรับการจดัซือ้น า้แร่ชนิด
พิเศษ และ สติ๊กเกอร์ป้องกนัสินค้าปลอม ในลกัษณะต้นทนุบวกก าไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ไม่เกินร้อยละ 5 เพ่ือให้ครอบคลมุ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของพี เอ็ม เคมิคลั และสอดคล้องกบัผู้ ให้บริการจดัจ าหน่ายทัว่ไป และหากมีค่าใช้จ่ายในการจดัส่ง
สินค้าเกิดขึน้ พี เอม็ เคมิคลั จะคิดคา่ใช้จ่ายดงักลา่วตอ่บริษัทฯ ตามท่ีเกิดขึน้จริง  
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นอกจากนี ้ส าหรับรายการเช่าพืน้ท่ี การกู้ ยืมเงิน และการค า้ประกนัจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทฯ คาดว่า รายการ
ดงักลา่วจะไมเ่กิดขึน้ตอ่ไปในอนาคต 



   
   

 

 
 

 
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

ส่วนที่ 2 

กำรจัดกำรและกำรก ำกับดแูลกิจกำร 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  

ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน  318 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 318,000,000 
หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท โดยเป็นทุนช าระแล้วจ านวน 240 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 240,000,000 หุ้ น  
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ทัง้นี ้ ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวนไมเ่กิน 93,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้  

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 50 ราย ภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือนและ/หรือผู้ลงทนุสถาบนัภายใต้นิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“บคุคลในวงจ ากดั”) ในราคาเสนอขายไม่ต ่ากว่า
มลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายช่ือบคุคลในวงจ ากดัดงักลา่วในหวัข้อ 9.3) 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 76,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) 
โดยรายละเอียดจะกลา่วในหวัข้อ 9.2   

  โดยบริษัทฯ ได้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม (1) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 และหลงัการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน  ในเดือนธนัวาคม 2560 ท่ีผ่านมา  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วทัง้สิน้  316 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ
จ านวน 316,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

7.2 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน เพ่ือเสนอขำยให้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย ตำมโครงกำรกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ/
หรือพนักงำนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP)  

ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 2,000,000 หุ้น ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย 
ตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอ่ย (ESOP) โดยบริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์และความจ าเป็นดงันี ้
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ก) เป็นการสร้างแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอ่ยให้มีความตัง้ใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

ข)  เป็นการสร้างแรงจงูใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยท่ีมีผลงานโดดเดน่และ
ท่ีหาทดแทนได้ยากให้ท างานกบับริษัทฯ ตอ่ไปในระยะยาวเพ่ือการบรรลเุปา้หมายทางธุรกิจ 

ค)  รักษาบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถในการท างานกบับริษัทฯ ตอ่ไปในระยะยาว 

ง)  ให้พนกังานมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของ ท าให้มีวตัถปุระสงค์เป็นหนึง่เดียวกบัผู้ ถือหุ้น และมุง่สร้างความเจริญรุ่งเรือง
ให้แก่บริษัทฯ เป็นส าคญั 

ชื่อหลักทรัพย์ : หุ้นสามญัของ บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน)  

ประเภท : หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ชนิด : หุ้นสามญั ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ 

วธีิกำรเสนอขำย : บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

(“การเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน”) ให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือพนักงานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  

อำยุของโครงกำรต่อเน่ือง :  1 ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ ซึง่คือวนัที่ 17 กรกฎาคม 2560 

จ ำนวนของหุ้นสำมัญที่เสนอขำย : จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000 (สองล้าน) หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท 
บริษัทฯ จะท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นโครงการ (โปรดดรูายละเอียดการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในหวัข้อ “ระยะเวลาการเสนอขาย”) 

รำคำเสนอขำยต่อหุ้น : ราคาเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ/ห รือพนักงานตาม
โครงการจะเท่ากบัราคายตุิธรรม ณ วนัที่ก าหนดรายช่ือพนกังานผู้มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ซึง่เทา่กบั 28.42 บาทต่อหุ้น 
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ระยะเวลำกำรเสนอขำย : บริษัทฯ จะท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นโครงการ โดยบริษัทฯ จะท าการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 1 ปีนับจากวนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานตามโครงการของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามญัดงักล่าว ภายหลงัจากหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน และด าเนินการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในโครงการทัง้หมดภายในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2561  

บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่
ได้รับจดัสรรแต่ละรายได้รับภายใต้โครงการของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของกรรมการ 
และ/หรือผู้บริหารและจ านวนหุ้นที่ได้รับจดัสรรทัง้หมด ระบุภายใต้หวัข้อ “ผู้ที่ได้รับการ
จดัสรรและจ านวนที่ได้รับการจดัสรร” 

ส าหรับการเสนอขายให้แก่พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย การเสนอขายให้แก่
พนักงานคนใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด
หรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร และหากภายหลงัการก าหนดรายช่ือพนกังานผู้มีสิทธิได้รับ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง เช่น พนกังานดงักล่าวสิน้สภาพการเป็น
พนักงาน ฯลฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด
หรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ  และ/หรือบริษัทย่อย ท่านอื่น
เพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับจดัสรรแทนได้ภายในระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร  โดยให้
เป็นไปตามเง่ือนไขการได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยพนกังานแต่ละรายจะได้รับ
การจดัสรรไมเ่กินร้อยละ 5  ของจ านวนหุ้นที่จดัสรร 

“วนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ” หมายถึงวนัที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีมติหรืออนมุตัิ
ก าหนดให้เป็นวนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน
ตามโครงการ โดยบริษัทฯ จะก าหนดวนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานเป็นวนัเดียวกนักล่าวคือ ในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 2 - 3 เมษายน 
2561 อย่างไรก็ดี วันที่มีการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่เกินวันที่  17 
กรกฎาคม 2561 

“วนัที่มีการก าหนดรายช่ือพนกังานผู้มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ” หมายถึง วนัที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีมติหรืออนุมัติรายช่ือพนักงานผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุตามโครงการ โดยบริษัทจะก าหนดวนัที่มีการก าหนดรายช่ือพนกังานผู้มี
สิทธิได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นวนัเดียวกนัโดยจะก าหนดภายในเดือนกรกฎาคม 
2560 
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เงื่อนไขกำรได้รับกำรจดัสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน 

: กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ซึ่งมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจะต้องมี
คณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) ส าหรับกรรมการหรือผู้บริหารจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของ
บริษัทฯ  และ/หรือบริษัทย่อย ณ วนัที่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุมาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องด ารงสถานะเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ  
และ/หรือบริษัทย่อย ณ วนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

(2) ส าหรับพนกังาน จะต้องมีสถานะเป็นพนกังานของบริษัทฯ  และ/หรือบริษัทย่อย ณ 
วนัที่มีการก าหนดรายนามพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนมา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องด ารงสถานะเป็นพนกังานของบริษัทฯ  
และ/หรือบริษัทย่อย ณ วนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

(3) จ านวนหุ้ นสามัญที่กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงาน แต่ละรายจะได้รับ ไม่
จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากนั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัต าแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ 
อายงุาน ผลงานความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา รวมถึง
ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะท าให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต 

(4) ในกรณีที่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ  และ/หรือบริษัทย่อย 
แสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในวนัก าหนดการ
ใช้สิทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ  หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ สามารถก าหนด รายช่ือ พนักงานของ 
บริษัทฯ  และ/หรือบริษัทย่อย ท่านอื่นเพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับจัดสรรแทนได้
ภายในระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร  โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขการได้รับการ
จดัสรรในข้อ  (2) และ (3) ข้างต้น โดยพนกังานแตล่ะรายจะได้รับการจดัสรรไมเ่กิน
ร้อยละ 5  ของจ านวนหุ้นที่จดัสรร 

ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรและจ ำนวนที่
ได้รับกำรจดัสรร 

: รายนามกรรมการ และผู้บริหารซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ
จ านวนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรมีดงันี ้

รำยช่ือกรรมกำร และ
ผู้บริหำร 

ต ำแหน่ง จ ำนวนหุ้น 
ที่ได้รับจดัสรรทัง้หมด 

นายศภุวฒัน์ วนิชประภา กรรมการ และรองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

640,000 หุ้น 

นายนิติโรจน์ มโนลม้าย กรรมการ และรองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

360,000 หุ้น 

นายปิยวชัร ราชพลสิทธ์ิ กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีสายงานบญัชีและ
การเงิน 

50,000 หุ้น 

นายรุ่งโรจน์ ชยัศิริวิกรม กรรมการ  50,000 หุ้น 

นายธิติ รัตตมณี ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานกล
ยทุธ์และวิเคราะห์ข้อมลู 

50,000 หุ้น 

นายวฒิุ เครือน า้ค า* ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงาน
ปฏิบตัิการ 

50,000 หุ้น 
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พนกังานอ่ืนๆ โดยพนกังานแต่ละรายจะได้รับการจดัสรรไม่เกิน
ร้อยละ 5  ของจ านวนหุ้นท่ีจดัสรรในครัง้นี ้

800,000 หุ้น 

รวม  2,000,000 หุ้น 

หมำยเหตุ : นายวฒุิ เครือน า้ค าได้ลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
อยู่ระหว่างจดัสรรสิทธิในการจองซือ้หุ้นของนายวฒุิ  เครือน า้ค า ให้แก่พนกังานอื่นๆ ซึ่ง
พนกังานแต่ละรายดงักล่าวจะได้รับการจดัสรรไม่เกินร้อยละ 5  ของจ านวนหุ้นที่จดัสรร
ในครัง้นี ้ 

ระยะเวลำห้ำมขำยหุ้นสำมัญ  
(Lock-up Period) 

 

: 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่ได้รับการจดัสรร 
และใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุแล้ว ห้ามน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับจากการ
เสนอขายออกขายในระยะเวลา 1 เดือนนบัจากวนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญเพิ่มทนุ : บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกแล้วไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น : ผลกระทบตอ่การลดลงของราคาต่อหุ้น (Price Dilution)  

เน่ืองจากหุ้นของบริษัทฯ ยงัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จงึยงัไม่มีราคาตลาด
ของหุ้นของบริษัทฯ และไมส่ามารถค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ 
ได้ โดยผลกระทบตอ่การลดลงของราคาตอ่หุ้นจะเกิดขึน้เมื่อวนัที่มีการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุและราคาใช้สิทธิมีมลูค่าต ่ากวา่ราคาตลาด ณ วนัที่มีการเสนอขายหุ้น 
อย่างไรก็ดี หากค านวณผลกระทบตอ่การลดลงของราคาตอ่หุ้น บนสมมติฐานที่ราคา
ตลาด ณ วนัที่มีการเสนอขายหุ้นเทา่กบัราคาเสนอขายหุ้นครัง้แรกแก่ประชาชนในครัง้นี ้
ที่เทา่กบั [•] บาทตอ่หุ้น เทียบกบัราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่เทา่กบั 28.42 บาทตอ่หุ้น 
ผลกระทบตอ่การลดลงของราคาต่อหุ้นจะเทา่กบัร้อยละ [•] 

  ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรตอ่หุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออก
เสียงของผู้ ถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ  
และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้จ านวน 2,000,000 หุ้น ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหรือสิทธิในการออก
เสียงของผู้ ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 0.63 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออก
เสียงเดิมโดยค านวณเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
จ านวน 318,000,000 หุ้น (ทนุจดทะเบียนช าระแล้วภายหลงัจากที่บริษัทฯ  เสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ทัง้จ านวน 

 

7.3 ผู้ถือหุ้น  

7.3.1 รำยช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่  

ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2561 รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลงัจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ มีดงันี ้ 
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รำยช่ือผู้ถอืหุ้น 
หลังกำรเสนอขำยหุ้น IPO 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุม่ครอบครัวพรพฒันารักษ์*   
 1.1 ดร.สราวฒุิ พรพฒันารักษ์ 179,040,700 56.7 
 1.2 นาง สรัญญา งามไพบลูย์สมบตัิ 22,275,000 7.0 
 1.3 นาย สรานนท์ พรพฒันารักษ์ 22,275,000 7.0 
 รวมกลุ่มครอบครัวพรพฒันำรักษ์ 223,590,700 70.8 

2 
North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited 
(“NHTPEC”)* 

15,700,000 5.0 

3 The Hong Kong  And Shanghai Banking Corporation Limited 5,300,000 1.7 
4 นายประชา ด ารงค์สทุธิพงศ์ 4,940,200 1.6 
5 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 3,798,800 1.2 
6 ประชาชน 62,670,300 19.8 

รวมทัง้หมด 316,000,000 100.00 
* หมายเหต ุ:  NHTPEC ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้เพ่ือซือ้หุ้นบริษัทฯ โดยมี North Haven Thai Private Equity L.P. (“NHTPE”)  เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดทางอ้อม 

(NHTPE ถือหุ้นทัง้หมดใน North Haven Thai Private Equity Holding (HK) Limited (“NHTPEH”) และ NHTPEH ถือหุ้นทัง้หมดใน NHTPEC)  

7.3.2 North Haven Thai Private Equity L.P. 

9.3.2.1 ข้อมูลเบือ้งต้นของ North Haven Thai Private Equity L.P. (“NHTPE”)  

ลักษณะกำรด ำเนินธุรกจิ : NHTPE เป็นกองทุน ปิดประเภท  Private Equity (Closed-end Private Equity) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 สว่น คือ หุ้นส่วนสามญั (General Partners) และหุ้นส่วนจ ากดัความรับ
ผิด (Limited Partners) โดยมีเงินทุนภายใต้การบริหารจัดการจ านวนประมาณ 300  
ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ เพื่อการลงทนุในกิจการในประเทศไทย  

หุ้นส่วนสำมัญ (General Partner)  : NHTPE มีหุ้นส่วนสามญั (General Partner) คือ Morgan Stanley Thai Private Equity 
GP, LLC  (“MSTPE”) ซึ่งถือหุ้ นโดย Morgan Stanley และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) ในสัดส่วนร้อยละ 90 และ ร้อยละ 10 ตามล าดับ โดย 
MSTPE อยู่ภายใต้การควบคมุและบริหารโดย Morgan Stanley 

MSTPE ควบคุมการตัดสินใจลงทุนทัง้หมดของ NHTPE และได้มีการแต่งตัง้ผู้ บริหาร
กองทนุ (Manager) เพื่อบริหารจดัการกองทนุ และด าเนินการทางด้านอ านวยการตา่งๆ 

MSTPE เป็นผู้ ระดมทนุจาก หุ้นส่วนจ ากดัความรับผิด (Limited Partners)  และแสวงหา
โอกาสการลงทนุให้แก่กองทนุ  

MSTPE ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าบริหารจัดการ (Management Fee) และ
สว่นแบง่ก าไรจากการลงทนุ (Carried Interest)  

Morgan Stanley เป็นสถาบันการเงินชัน้น าที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่มี
ประวตัิยาวนานกว่า 80 ปี ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ค และเป็นสถาบนั
การเงินระดบัโลกที่ให้ค าปรึกษาด้านการลงทุน การจดัการ และการจัดหาเงินทนุให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ สถาบนัต่างๆ นิติบุคคล และบคุคลธรรมดา ผ่านทางบริษัทย่อย และ
บ ริ ษั ท ร่ ว ม  (ร า ย ล ะ เอี ย ด ข้ อ มู ล ข อ ง  Morgan Stanley ป รา ก ฏ ใน เว็ บ ไซ ต์ 
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http://www.morganstanley.com/) ซึ่ง Morgan Stanley บริหารจัดการกองทุนท่ีลงทุน
ในภูมิภาคเอเชียมามากกว่า 20 ปี ธุรกิจกองทุน Private Equity ในภูมิภาคเอเชียของ 
Morgan Stanley มีส านักงานกระจายอยู่ในหลายเมืองในภูมิภาคนี ้เช่น ฮ่องกง ปักก่ิง 
เซี่ยงไฮ้ โซล มุมไบ และโตเกียว และมีขนาดการลงทุนใน Private Equity รวมกว่า 14 
พนัล้านเหรียญสหรัฐ 

หุ้นส่วนจ ำกัดควำมรับผดิ  

(Limited Partners)  

: หุ้นส่วนจ ากดัความรับผิด (Limited Partners) ประกอบด้วย สถาบนัที่มีความน่าเช่ือถือ 
ซึ่งรวมถึงกองทุนบ านาญ มูลนิธิ กองทุนประกันชีวิต กองทุนความมั่งคั่ง (Sovereign 
Wealth Funds) บริษัทประกัน และผู้ลงทุนรายบุคคลที่มีขนาดทรัพย์สินสุทธิสูง (High 
Net-Worth Individuals)  

Limited Partners ไมม่ีอ านาจบริหารจดัการกองทนุ และไม่มีอ านาจในการตดัสินใจที่จะ
ให้กองทุนลงทุนใดๆ และไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารจดัการกิจการที่  NHTPE เข้า
ลงทนุ 

ทัง้นี ้รายช่ือของ Limited Partners ซึ่งเป็นผู้ ลงทุนใน NHTPE ไม่สามารถเปิดเผยได้
เน่ืองจากในธุรกิจการลงทุนแบบ Private Equity รายช่ือหุ้ นส่วนจ ากัดความรับผิด 
(Limited Partners) เป็นข้อมลูที่เป็นความลบัอย่างย่ิงและอยู่ภายใต้ข้อก าหนดสญัญาที่
ห้ามเปิดเผยรายช่ือของหุ้นสว่นจ ากดัความรับผิด (Limited Partners)  

ทัง้นี ้ไม่มีบคุคลหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ ภายใต้นิยามของประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนด
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 
2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) เป็นหุ้นส่วนจ ากัดความ
รับผิด (Limited Partners) ของ NHTPE และธนาคารกรุงเทพ กรรมการ และผู้ บริหาร
ของธนาคารกรุงเทพ  บล. บัวหลวง กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพัน ผู้ จัดการ หรือ  
ผู้ ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผู้ ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษา
ทางการเงินของบล.บัวหลวง และผู้ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลข้างต้น  (รวมเรียกว่า “กลุ่ม
ธนาคารกรุงเทพ”) จะลงทนุไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่จะระดมทนุทัง้หมดของ NHTPE 
ในทกุๆ ขณะ 

วัตถุประสงค์ในกำรลงทุน 

 

: NHTPE มีวตัถปุระสงค์ที่จะลงทนุในบริษัทในธุรกิจหลากหลาย (Portfolio Investments) 
โดยจะลงทุนในหุ้ น และหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้องของบริษัทที่มีธุรกิจ/การด าเนินการใน
ประเทศไทย และในธุรกิจ/บริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของก าลังซือ้ของ
ผู้บริโภคในประเทศไทย และการเช่ือมโยงของเศรษฐกิจระหว่างประเทศในกลุ่ม กมัพชูา 
ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) ซึ่งการลงทุนจะผ่านการเจรจาต่อรองแบบใน
วงจ ากดั โดยการลงทนุ Portfolio Investments ยงัอาจครอบคลมุถึงหุ้นของบริษัทที่ไมไ่ด้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และหลกัทรัพย์ประเภทหนี ้

ผู้บริหำรกองทนุ (Manager) : Morgan Stanley Private Equity Asia, Inc (“MSPEA”) เป็นบริษัทที่ถือหุ้นทัง้หมดโดย 
Morgan Stanley MSPEA ได้ รับการแต่ งตั ง้จาก MSTPE ให้ เป็นผู้ บ ริหารกองทุน 
(Manager) NHTPE 

http://www.morganstanley.com/
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MSPEA ท าหน้าที่เป็นผู้ บริหารจัดการกองทุน ซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห์ และการจัด
โครงสร้างการลงทุน และการด าเนินการทางด้านอ านวยการต่างๆ เช่น การติดตามผล
การด าเนินงานของกิจการที่กองทนุเข้าลงทนุ 

MSPEA ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบการบริหารจดัการจาก MSTPE จากการให้บริการ
ดงัที่กล่าวข้างต้น  โดยอ านาจการตดัสินใจในการลงทนุหรือจ าหน่ายเงินลงทนุใดๆ ของ
กองทนุ จะขึน้อยู่กบัคณะกรรมการลงทนุที่มีสิทธิในการออกเสียง (Voting members of 
Investment Committee) ซึง่เป็นบคุลากรของ Morgan Stanley ทัง้หมด 

คณะกรรมกำรลงทุน (Investment 
Committee) 

: คณะกรรมการลงทนุ (Investment Committee)  ประกอบด้วยบคุลากรมืออาชีพในสาย
งานการเงินและมีประสบการณ์ในธรุกิจ private equity และตลาดทนุ  

คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) ประกอบด้วยบุคลากรของ Morgan 
Stanley ซึง่มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนมุตัิการลงทนุหรือจ าหน่ายเงินลงทนุใดๆ ของ 
NHTPE และกรรมการที่ไมม่ีสิทธิออกเสียง (Non-voting member) ซึง่ประกอบด้วย นาย
ยทุธพงศ์ มา นายชอง โท และนายวรารัตน์ ชตุิมิต 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง NHTPEC กับบริษัทฯ 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง NHTPEC กับ
บริษัทฯ 

: ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ 
ได้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 15,000,000 หุ้นมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา
หุ้นละ 29.87 บาท ให้แก่ NHTPEC ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้เพื่อซือ้หุ้นบริษัทฯ โดยมี 
NHTPE  เป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดทางอ้อม  (NHTPE ถือหุ้ นทัง้หมดใน NHTPEH และ 
NHTPEH ถือหุ้ นทัง้หมดใน NHTPEC) และเป็นบุคคลในวงจ ากัด ภายใต้นิยามของ
ประกาศ กจ. 17/2551 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ส่งผลให้ NHTPEC เป็นผู้ ถือหุ้น
ร้อยละ 6.25 ของทนุที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้นี ้และร้อยละ 4.75 ของทุนที่ออกและเรียกช าระแล้วของ
บริษัทฯ หลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุต่อประชาชนในครัง้นี ้

สรุปเงื่อนไขที่ส ำคัญในกำรลงทนุ 
ซึ่งยังจะมีผลใช้บังคับหลังจำก 
ที่บริษัทฯ จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ 

: หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จดัสรรให้แก่ NHTPEC จ านวน 15,000,000 หุ้น จะถูกห้ามขายเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่หุ้ นของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยหลงัจากวนัที่หุ้นของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ครบ 6 
เดือน NHTPEC จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่ห้ามขายได้ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด และเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 12 เดือน NHTPEC จะสามารถขายหุ้นที่ถูกสัง่
ห้ามขายสว่นที่เหลือได้ทัง้หมด  

 

7.3.3 ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ที่ มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือกำร
บริหำรงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสำระส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มผู้ ถือหุ้นและ NHTPEC  (โดย NHTPEC จะถือหุ้นร้อยละ 4.75 ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน)  
มีการท าข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นซึง่ข้อตกลงท่ีส าคญัลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 อยา่งไรก็ดี กลุม่ผู้ ถือหุ้นและ NHTPEC  ตกลง
ท่ีจะยกเลิกข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้นระหว่าง กลุม่ผู้ ถือหุ้น และ NHTPEC เม่ือแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสือชีช้วนของ
บริษัทฯ มีผลบงัคบัใช้ ตามข้อตกลงเพ่ือยกเลิกสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นลงวนัท่ี16 ตลุาคม 2560 อย่างไรก็ดี ข้อก าหนดการห้าม
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ขายหุ้น (lock-up provision) จะยงัมีผลบงัคบัใช้ ถึงแม้ว่าข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จะถกูยกเลิกไปแล้วก็ตาม  ท าให้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ีจัดสรรให้แก่ NHTPEC จ านวน 15,000,000 หุ้น จะถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันท่ีหุ้นของ
บริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยหลงัจากวนัท่ีหุ้นของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ครบ 6 เดือน 
NHTPEC จะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสัง่ห้ามขายได้ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถูกห้ามขาย และเม่ือครบก าหนด
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัท่ีหุ้นของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ NHTPEC จะสามารถขายหุ้นท่ีถูกสัง่
ห้ามขายสว่นท่ีเหลือได้ทัง้หมด    

7.4 ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ 

หุ้นของบริษัทฯ โอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัด และหุ้นท่ีถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวน
รวมกนัไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดท่ีจะท าให้อตัราส่วนการถือ
หุ้นของคนตา่งด้าวของบริษัทฯ เกินอตัราสว่นข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทฯ รายนัน้ได้ 

7.5 กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน  

บริษัทฯ ไมมี่การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

7.6 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครัง้คราวเม่ือ
เหน็วา่ บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงั
หกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การส ารองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเงินทนุ
หมนุเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเหน็สมควรหรือเหมาะสม  

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงิน
ปันผลได้เป็นครัง้คราวเม่ือเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้คณะกรรมการรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถื อ
หุ้นของบริษัทยอ่ยทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

บริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงั
หกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทย่อยก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การส ารองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็น
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เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมี
นยัส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทยอ่ยพิจารณาเหน็สมควรหรือเหมาะสม  
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

แผนภาพโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

  

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 5 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร 

  

ส า ัก ร จส   า   
นางสาวจุ าพร รัตตะพงษ 

ส า ัก ร  า  จ้า  ้า    ร  าร
- เลขานุการบริษัท
- ก หมาย

ค  กรร การ ร จส  
ค  กรร การ

 ร  ารค า  ส   ง

ค  กรร การสรร า   
  จาร าค า      

ส า ัก ร  ารค า  ส   ง

ร ง ร  า  จ้า  ้า    ร  าร
Excellence and Sustainable 

Development
- นายนิติโรจน  มโนลม้าย
- นาย ุภวั น  วนิชประภา
- นางสาวเสาวคนธ  แหยมเจริ 
- นาย ทธิ กร ธรรมรักษ 

ค  กรร การ ร  ั 

ค  กรร การ ร  าร

 ร  า  จ้า  ้า    ร  าร
ดร สราวุ ิ พรพั นารักษ  

 ร  า  จ้า  ้า   สา งา 
ก            ครา    ้    

นายธิติ รัตตมณี

 ร  า  จ้า  ้า   สา งา  า     
นางสาวกรทอง ชาคร ิริสกุล

 ร  า  จ้า  ้า   สา งา     ั  การ
ดร สราวุ ิ พรพั นารักษ 

(รักษาการ)

 ร  า  จ้า  ้า   สา งา 
 ั      การ ง  

นายป ยวัชร ราชพลสิทธิ 

  ้จัดการ า  โส  า  ั   
นายปรีชาชา  เอี่ยวพิพั น ก ล

  ้  า   การ  า การ ง  
นายธีรวั น  ปรีชาวิภัทร
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8.1 ค  กรร การ  ด  างๆ 

8.1.1 ค  กรร การ ร  ั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 12 ทา่น ดงันี ้

1. พลต ารวจเอกชชัวาลย   สขุสมจิตร  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  

2. ดร.สราว ุิ พรพ ันารักษ  รองประธานกรรมการ   

3. นายนิติโรจน  มโนลม้าย กรรมการ  

4. นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ  กรรมการ  

5. นายรุ่งโรจน  ชยั ิริวิกรม กรรมการ 

6. นาย ภุว ัน  วนิชประภา กรรมการ 

7. นางสาวเสาวคนธ  แหยมเจริ  กรรมการ 

8. นาย ทธิ กร ธรรมรักษ  กรรมการ 

9. นายก ช ฟอลเลต็ กรรมการอิสระ  

10. นางนวลพรรณ  ล ่าซ า กรรมการอิสระ  

11. นายณฏัฐะว ุิ เครือประดบั กรรมการอิสระ  

12. นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน  กรรมการอิสระ  

 นางสาวรุ่งทิพย  งามเอกอดุมพง   เลขานกุารบริษัท 

กรรมการผ ้ มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนงัสือรับรองบริษัทฯ  

 กรรมการผ ้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผ กพนับริษัทฯ เป็นดงันี ้ 

1.  นายสราวุ ิ พรพั นารักษ  นายนิติโรจน  มโนลม้าย นาย ุภว ัน  วนิชประภา กรรมการสองในสามคนนีล้ง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าค ัของบริษัทฯ หรือ 

2. นายสราว ุิ พรพ ันารักษ  หรือ นายนิติโรจน  มโนลม้าย หรือ นาย ภุว ัน  วนิชประภา ลงลายมือช่ือร่วมกบั 
นายปิยวชัร ราชพลสิทธิ  หรือ นายรุ่งโรจน  ชยั ิริวิกรม หรือ นางสาวเสาวคนธ  แหยมเจริ  หรือ นาย ทธิ กร 
ธรรมรักษ  รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าค ัของบริษัทฯ  
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การประชมุคณะกรรมการ  

รายละเอียดจ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่าน ด้เข้าร่วมประชุมในปีสิน้สุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 และ 2560 เป็นดงันี ้ 

หมายเหต:ุ   /1 ที่ประชมุวิสาม ัผ ้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2559  เมื่อวนัที่  13 มิถนุายน 2559   ด้มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 /2 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 13 มิถนุายน 2560  ด้มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน  ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท แทนนายวิน พรหมแพทย  ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ดงันัน้ นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน  จงึยงั ม ่ด้เข้าร่วมประชมุ
กรรมการบริษัท ก่อนวนัที่ 13 มิถนุายน 2560  

  

  

 ื  -สก     า    ง 

จ า   ครัง้     ้า ร    /จ า   ครัง้
การ ร     

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.   
2559 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2560 

1. 
พลต ารวจเอกชชัวาลย   สขุสมจิตร /1   

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ  

3/3 10/11 

2. ดร.สราว ุิ พรพ ันารักษ  รองประธานกรรมการ  11/11 11/11 
3. นายนิติโรจน  มโนลม้าย กรรมการ 11/11 10/11 
4. นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ  กรรมการ 11/11 10/11 
5. นายรุ่งโรจน  ชยั ิริวิกรม กรรมการ 11/11 11/11 
6. นาย ภุว ัน  วนิชประภา กรรมการ  11/11 10/11 
7. นางสาวเสาวคนธ  แหยมเจริ  กรรมการ 11/11 11/11 
8. นาย ทธิ กร ธรรมรักษ  กรรมการ 11/11 10/11 
9. นายก ช  ฟอลเลต็/1 กรรมการอิสระ  3/3 11/11 
10. นางนวลพรรณ ล ่าซ า /1 กรรมการอิสระ  1/3 6/11 
11. นายณฏัฐะว ุิ  เครือประดบั/1 กรรมการอิสระ  3/3 11/11 
12. นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน  /2 กรรมการอิสระ - 5/5 
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8.1.2 ค  กรร การ ร จส   

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายก ช ฟอลเลต็ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายณฏัฐะว ุิ เครือประดบั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 นางสาวจ ุาพร รัตตะพงษ  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดย นายก ช ฟอลเล็ต และ นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน  เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความร ้ และประสบการณ ท่ีจะ
สามารถสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายละเอียดจ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ท่ีกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ด้เข้าร่วมประชมุในปี 2559 
และ 2560 เป็นดงันี ้  

หมายเหต:ุ /1 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2560  เมื่อวนัที่  13 มิถนุายน 2560   ด้มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน  ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายวิน พรหมแพทย  ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ดงันัน้ นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน  จงึยงั ม ่ด้
เข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ ก่อนวนัท่ี 13 มิถนุายน 2560 

  

 ื  -สก     า    ง 

จ า   ครัง้     ้า ร    /จ า   ครัง้
การ ร     

1  .ค. – 31  .ค. 
2559 

1  .ค. – 31  .ค. 
2560 

1. 
นายก ช ฟอลเลต็ 

กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3/3 8/8 

2. 
นายณฏัฐะว ุิ เครือประดบั 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

3/3 8/8 

3. 
นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน /2 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

- 3/3 
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8.1.3 ค  กรร การสรร า     จาร าค า       

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายณฏัฐะว ุิ เครือประดบั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นาย ภุว ัน  วนิชประภา กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 นางสาวรุ่งทิพย  งามเอกอดุมพง   เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

หมายเหต ุ:  /1 นบัตัง้แตม่ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2559 เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2559 
จนถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยงั มม่ีการประชมุเน่ืองจากยงั มม่ีเร่ืองต้องพิจารณาภายใต้
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 /2 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัท่ี 13 มิถนุายน 2560  ด้มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน  ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนนายวิน พรหมแพทย  ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันัน้ นาย
ทรงพล ชีวะปั  าโรจน  จึงยงั ม ่ด้เข้าร่วมประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ก่อนวนัที่ 13 มิถนุายน 2560 

8.1.4 ค  กรร การ ร  ารค า  ส   ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายก ช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. ดร.สราว ุิ พรพ ันารักษ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายนิติโรจน  มโนลม้าย กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 นางสาวจ ุาพร รัตตะพงษ  เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 ื  -สก     า    ง 

จ า   ครัง้     ้า ร    /จ า   ครัง้
การ ร     

1  .ค. – 31 
 .ค.   2559/1 

1  .ค. – 31  .ค. 
2560 

1. นายณฏัฐะว ุิ เครือประดบั 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

- มมี่- 2/2 

2. นาย ภุว ัน  วนิชประภา 
กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคา่ตอบแทน 

- มมี่- 2/2 

3. นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน /2 
กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคา่ตอบแทน 

- มมี่- 2/2 
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การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

หมายเหต ุ:  /1 นบัตัง้แตม่ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2559 เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2559 จนถงึวันที่ 31 
ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยงั มม่ีการประชมุเน่ืองจากยงั มม่ีเร่ืองต้องพิจารณาภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

8.1.5 ค  กรร การ ร  าร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้ 

1. ดร.สราว ุิ พรพ ันารักษ  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นาย ทธิ กร ธรรมรักษ  กรรมการบริหาร  

3. นายรุ่งโรจน  ชยั ิริวิกรม กรรมการบริหาร  

4. นายธิติ รัตตมณี กรรมการบริหาร 

5. นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ  กรรมการบริหาร  

 นางสาวรุ่งทิพย  งามเอกอดุมพง   เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

8.2   ้ ร  าร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะผ ้บริหาร ประกอบด้วย ผ ้บริหารจ านวน 10 ทา่น ดงันี ้

1. ดร.สราว ุิ พรพ ันารักษ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีสาย
งานปฏิบตัิการ 

2. นายนิติโรจน  มโนลม้าย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

Excellence and Sustainable Development  

3. นาย ภุว ัน  วนิชประภา รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
Excellence and Sustainable Development 

4. นางสาวเสาวคนธ  แหยมเจริ  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
Excellence and Sustainable Development 

 ื  -สก     า    ง 

จ า   ครัง้     ้า ร    /จ า   ครัง้
การ ร     

1  .ค. – 31  .ค.   
2559/1 

1  .ค. – 31  .ค. 
2560 

1. นายก ช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - มมี่- 1/1 
2. ดร.สราว ุิ พรพ ันารักษ  กรรมการบริหารความเสี่ยง - มมี่- 1/1 
3. นายนิติโรจน  มโนลม้าย กรรมการบริหารความเสี่ยง - มมี่- 1/1 
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5. นาย ทธิ กร ธรรมรักษ  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
Excellence and Sustainable Development 

6. นายธิติ รัตตมณี ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานกลยทุธ และวิเคราะห ข้อม ล 

7. นางสาวกรทอง ชาคร ิริสกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานพาณิชย  

8. นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ  ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบ ัชีและการเงิน 

9. นายธีรว ัน  ปรีชาวิภทัร ผ ้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

10. นายปรีชาชา   เอ่ียวพิพ ัน ก ล ผ ้จดัการอาวโุสฝ่ายบ ัชี 

 

8.3    า  การ ร  ั   

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2558  ด้แต่งตัง้นางสาวรุ่งทิพย  งามเอกอดุมพง  
เป็นเลขานกุารบริษัท เพ่ือให้เป็น ปตามข้อก าหนดของพระราชบ ั ตัิหลกัทรัพย และตลาดหลกัทรัพย  พ. . 2535  

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบ ของเลขำนุกำรบริษัท  

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการและผ ้บริหารเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามก หมาย ข้อก าหนด ก ระเบียบ และข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ และติดตามด แลให้มีการปฏิบตัิอย่างถ กต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อก าหนดก หมายท่ีมี
นยัส าค ัแก่กรรมการและผ ้บริหาร 

2. ติดตามและด แลให้มีการเปิดเผยข้อม ลและรายงานสารสนเท ท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบ ประกา  และข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย แห่งประเท  ทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย และตลาดหลกัทรัพย  และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ 

3. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าค ั ดงัตอ่ ปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

(ค) หนงัสือนดัประชมุผ ้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผ ้ ถือหุ้น 

(ง) รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วน ด้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผ ้บริหาร พร้อมทัง้จดัส่งส าเนาให้แก่ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษัทฯ  ด้รับรายงานนัน้ ในนามของบริษัทฯ 
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

5. ด แลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และด าเนินการเร่ืองอ่ืนใดให้เป็น ปตามก หมาย และ/หรือ ตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกา ก าหนด และ/หรือตามท่ี ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 



 

สว่นท่ี 2 หน้า 127 

 

6. ติดตามและด แลให้การประชมุผ ้ ถือหุ้นและการประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็น ปตามก หมาย ข้อบงัคบัของบริษัท
ฯ และข้อพึงปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติท่ีประชมุผ ้ ถือหุ้น และมติท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท 

7. ด าเนินการให้มีการจดัท าแบบประเมินผลการท างานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชดุ
ย่อยต่างๆ เพ่ือพิจารณาทบทวนผลงาน ปั หาและอุปสรรคในแต่ละปี เพ่ือสามารถน าผลการประเมิน ปใช้ในการ
พั นาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ด้  รวมทัง้จัดท าสรุปผลการประเมินและแจ้งให้คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ เพ่ือพิจารณารับทราบผลการประเมินตอ่ ป 

8.4 ค า      กรร การ     ้ ร  าร  

บริษัทฯ  ด้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส สอดคล้องกบับทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบใน
การก ากับการท างานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน ส งสุดต่อบริษัทฯ ส าหรับ
คา่ตอบแทนกรรมการและผ ้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้ 

8.4.1 ค า           ็  ั  ง    

1) คา่ตอบแทนกรรมการ  

บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี ผ่านการอนมุตัิจากท่ีประชมุผ ้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ ท่ีประชมุสาม ั
ผ ้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ  เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2560  ด้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ค า      ค  กรร การ ร  ั   
คา่ตอบแทนรายเดือน  
 ประธานกรรมการ 15,000 บาท / เดือน 
 กรรมการ 15,000 บาท / เดือน 
 กรรมการท่ีเป็นผ ้บริหาร - มมี่- 
เบีย้ประชมุ  
 ประธานกรรมการ 22,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการ 17,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการท่ีเป็นผ ้บริหาร - มมี่- 
โบนสัประจ าปี   :   บริษัทฯ ก าหนดคา่ตอบแทนในร ปแบบของโบนสัให้แก่กรรมการอิสระทกุท่านโดย
ก าหนดเป็นอตัรา มเ่กินร้อยละ 0.1 ของก า รสทุธิ ทัง้นี ้วงเงินโบนสัดงักลา่วของกรรมการอิสระรวมกนั
ทัง้สิน้ มเ่กิน 1,000,000 บาท 
 
ค า      ค  กรร การ ร จส   (  ก   ื จากค า      กรร การ) 
เบีย้ประชมุ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท / ครัง้ 
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ค า      ค  กรร การ ร  ารค า  ส   ง (  ก   ื จากค า      กรร การ)  
เบีย้ประชมุ 
 ประธาน 17,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการ 14,000 บาท / ครัง้ 
 กรรมการท่ีเป็นผ ้บริหาร - มมี่- 
ค า      ค  กรร การสรร า     จาร าค า       (  ก   ื จากค า      
กรร การ)  
เบีย้ประชมุ 
 ประธาน 17,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการ 14,000 บาท / ครัง้ 
 กรรมการท่ีเป็นผ ้บริหาร - มมี่- 

ตารางแสดงคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560  

หมายเหต:ุ   /1 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่  13 มิถนุายน 2560   ด้มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน  ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท แทนนายวิน พรหมแพทย  ที่ลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระ ดงันัน้ นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน  จึงยงั ม ่ด้เข้าร่วมประชมุ
กรรมการบริษัท ก่อนวนัที่  13 มิถนุายน 2560  

 

 

 

 ื  -สก     า    ง 
ส า รั    

2559 
(บาท) 

ส า รั    
2560 
(บาท) 

1. พลต ารวจเอกชชัวาลย   สขุสมจิตร  
ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ  172,500 315,000 

2. ดร.สราว ุิ พรพ ันารักษ  รองประธานกรรมการ   มมี่  มมี่ 
3. นายนิติโรจน  มโนลม้าย กรรมการ  มมี่  มมี่ 
4. นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ  กรรมการ  มมี่  มมี่ 
5. นายรุ่งโรจน  ชยั ิริวิกรม กรรมการ  มมี่  มมี่ 
6. นาย ภุว ัน  วนิชประภา กรรมการ  มมี่  มมี่ 
7. นางสาวเสาวคนธ  แหยมเจริ  กรรมการ  มมี่  มมี่ 
8. นาย ทธิ กร ธรรมรักษ  กรรมการ  มมี่  มมี่ 

9. นายก ช ฟอลเลต็ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

225,000 480,000 

10. นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการอิสระ  122,500 195,000 

11. นายณฏัฐะว ุิ เครือประดบั 
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

210,000 457,500 

12. นายทรงพล ชีวะปั  าโรจน /2 
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

- 157,500 
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2) คา่ตอบแทนผ ้บริหาร 

บริษัทฯ มีการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  ด้แก่ เงินเดือน โบนสั และคา่ตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผ ้บริหาร ดงันี ้

ตารางแสดงคา่ตอบแทนผ ้บริหารของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   

 ร     
ส า รั    2559 

จ า     
(รา ) 

ค า      
( ้า  า ) 

เงินเดือนและโบนสั 8 21.0 
คา่ตอบแทนอ่ืน ๆ  ด้แก่ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และ 
ผลประโยชน พนกังานอ่ืน/3 

8 
1.9 

ร   8 22.9 

ตารางแสดงคา่ตอบแทนผ ้บริหารของบริษัทฯ ส าหรับสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   

 ร     
ส า รั    2560 

จ า     
(รา ) /1 

ค า      
( ้า  า ) 

เงินเดือนและโบนสั 10 38.1 
คา่ตอบแทนอ่ืน ๆ  ด้แก่ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และ 
ผลประโยชน พนกังานอ่ืน/2 

10 3.9 

ร   10 42.0 
หมายเหต:ุ  /1 จ านวนคา่ตอบแทนผ ้บริหารดงักลา่ว ด้รวมจ านวนค่าตอบแทนให้แก่ นายว ิุ เครือน า้ค า ซึง่ ด้เร่ิมด ารงต าแหน่งในเดือน มกราคม 

2560 และ ด้ลาออกจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานปฏิบตัิการโดยมีผลเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ค่าตอบแทนของนางสาว
กรทอง ชาคร ิริกลุ ซึง่เร่ิมด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานพาณิชย เม่ือวนัท่ี 17 กรก าคม 2560 และคา่ตอบแทนของนาย
ธีรว ัน  ปรีชาวิภทัร ซึง่เร่ิมด ารงต าแหน่งผ ้อ านวยการฝ่ายการเงินเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 

 /2 ผลประโยชน พนกังานอื่นโดยหลกั ด้แก่ ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าน า้มนั และคา่โทร พัท  เป็นต้น 

 
8.4.2 ค า       ื   

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผ ้บริหารในร ปของค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว ท่ีประชุม
วิสาม ัผ ้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 17 กรก าคม 2560  ด้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสาม ัเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผ ้บริหาร 
และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท 

8.5   ค ากร 

8.5.1 จ า     ักงา  ัง้  ด 

ตารางแสดงรายละเอียดจ านวนพนักงานในแต่ละสายงาน ( ม่รวมเจ้าหน้าท่ีระดับผ ้บริหาร) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 และ 2560 
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สา งา  

จ า     ักงา  (รา ) 

   ั     31  .ค. 2557    ั     31  .ค. 2558    ั     31  .ค. 2559    ั     31  .ค 2560 
 ร จ า  ั  ครา   ร จ า  ั  ครา   ร จ า  ั  ครา   ร จ า  ั  ครา  

1 ฝ่ายส านกังานประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- - 3 - 4  - 
10 

- 

2 ฝ่ายวิจยัและพ ันา 3 - 2 - 6  - 10 - 
3 ฝ่ายวิเคราะห และกลยทุธ  - - - - 1  - 3 - 
4 ฝ่ายขาย 4 - 12 2 22 9 28 7 
5 ฝ่ายการตลาด 3 - 5 - 7  - 9 - 
6 ฝ่ายปฏิบตัิการ 50 6 16 68 38 100 53 129 
7 ฝ่ายควบคมุคณุภาพ - - 1 - 6 2 12 3 
8 ฝ่ายบ ัชีและการเงิน 3 1 10 - 20  - 31 - 
9 ฝ่ายจดัซือ้และแอดมิน 2 - 2 - 13 6 20 8 

10 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 1 - 3 - 5  - 9 - 
11 ฝ่ายสารสนเท  - - 2 - 6  - 6 - 
12 ฝ่ายพ ันาธรุกิจและ

การค้าระหวา่งประเท  
- - - - - - 7 - 

ร   66 7 56 70 128 117 197 147 

8.5.2 การ          งจ า     ักงา    าง   ั ส าคั      ง 3        า  า 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีจ านวนพนักงานรวม 126 ราย 245 ราย และ 344 ราย 
ตามล าดบั โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าค ั ในฝ่ายปฏิบตัิการ เป็นหลกั ซึง่เป็น ปตามการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ และมี
การเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยในฝ่ายสนบัสนนุต่างๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายบ ัชีและการเงิน และฝ่ายจดัซือ้ ซึ่งเป็น ปตาม
ลกัษณะปกติของธุรกิจบริษัทฯ    

8.5.3  ้    า ด้า  รงงา    ส าคั      ง 3        า  า 

บริษัทฯ  มมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าค ัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา    

8.5.4           ักงา   

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลกัษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน ( ม่รวม
เจ้าหน้าท่ีระดบัผ ้บริหาร) ปี 2559 และ 2560 ดงันี ้

ค า       ( ้า  า )    2559    2560 
เงินเดือน 63.5 80.7 
เงินโบนสั 2.3 5.9 
คา่ตอบแทนอ่ืนๆ/1 15.3 26.5 

ร   81.1 113.0 
หมายเหต:ุ   /1ค่าตอบแทนอื่นๆ  ด้แก่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกนัสงัคม และสวสัดิการอื่นๆ เช่น ค่าโทร พัท  และคา่น า้มนั เป็นต้น  
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8.6 ก ง   ส าร ง    ้ง    

บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ด้มอบหมายให้บริษัทหลกัทรัพย จัดการกองทุน ซี อเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด เป็นผ ้จัดการ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้ช่ือ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซี อเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดลุตามอาย ุตัง้แต่
วนัท่ี 1 กรก าคม 2559 

8.7  โ  า   การ ัฒ า  ค ากร   ส ัสด การ  ักงา   ง ร  ั ฯ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจตามแบบอย่างบรรษัทภิบาล  โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสงัคม วั นธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ควบค ่กบัการเสริมสร้างพั นา กัยภาพให้แก่บุคลากร ปฏิร ปค่านิยมร่วม (Core Value) และว ันธรรมองค กรส ่
ความเป็นเลิ ในทกุด้าน บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นก าลงัส าค ัในการขบัเคลื่อนองค กร  โดย
มุง่เน้นพ ันาบคุลากรให้เป็นผ ้ ท่ีมีคณุภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม ยดึมัน่ในความซ่ือสตัย  สจุริต มีความรับผิดชอบต่อองค กรและ
สังคมนอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม  (Corporate Social Responsibility) ซึ่ง
บริษัทฯ เช่ือว่าการพ ันาพนกังานให้เป็นคนดีมีความสามารถ จะช่วยส่งเสริมให้องค กรเติบโตก้าวหน้าอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ  ด้
พ ันางานทรัพยากรบคุคลในด้านตา่งๆ เพ่ือสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถด าเนินการ ด้อยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันี ้

1. การ ร  ารงา   คค   ด้จัดให้มีระบบการบันทึกเวลาท างาน Finger Scan ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระบบฐานข้อม ลพนกังาน ระบบ Pay Roll และติดตัง้กล้อง CCTV ตามจดุส าค ั  

2. การ ัฒ า  ค ากร บริษัทฯ  ด้ให้ความส าคั กับบุคลากร  จึงมีนโยบายพั นา ักยภาพ  ทักษะความร ้
ความสามารถในการท างานให้กบัพนกังานทกุคนอย่างเหมาะสมและตอ่เน่ืองอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันี ้

2.1  แผนงานการฝึกอบรมพนักงาน  (Training Road Map) เพ่ือสอนงานทัง้ในงานท่ีต้องปฏิบัติหรือท่ีมีความ
เก่ียวข้องเพ่ือให้พนกังานมีความร ้  ความเข้าใจ สามารถปฏิบตัิงาน ด้อย่างถ กต้อง ปลอดภยัและเหมาะสมใน
แตล่ะต าแหน่งงาน 

2.2  การฝึกอบรมภายนอก (External Training) เพ่ือพั นา ักยภาพ ความร ้  ความสามารถตามลักษณะงานท่ี
เหมาะสม โดยส่งพนกังานเข้ารับการอบรมหรือสมัมนาหลกัส ตรต่างๆ  กบัสถาบนัจดัอบรมภายนอก มีการส่ง
พนกังาน ปด งานทัง้ในและต่างประเท สม ่าเสมอ รวมทัง้สง่พนกังาน ปอบรมกบั  นย พ ันาฝีมือแรงงานเพ่ือ
เตรียมการส าหรับเป็นวิทยากรและผ ้ตรวจสอบการจดัระดบัฝีมือช่างของโรงงาน 

2.3 การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) เพ่ือพั นาแนวคิด  ักยภาพและความร ้  ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน ตลอดจนให้สอดคล้องกบัเปา้หมายขององค กรและสภาวการณ การแข่งขนัในปัจจบุนั 

2.4 การฝึกอบรมความร ้ ในงาน (OJT : On the Job Training) เพ่ือพ ันาพนกังานให้สามารถปฏิบตัิงาน ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ มีการฝึกอบรมให้ความร ้ พนกังานทัง้ในด้าน Technical Skill และ Soft Skill ของแต่ละ
แผนกอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือพ ันาตนเองในการปฏิบตัิงานอย่างมีคณุภาพ และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ 
ส าหรับพนกังานใหมแ่ละพนกังานท่ีมีการเลื่อนต าแหน่ง บริษัทฯ  ด้จดัหลกัส ตรการเรียนร ้ งานให้มีความร ้ ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของแตล่ะหน่วยงาน  

3. ส ัสด การ  ักงา  บริษัทฯ มุง่ด แลพนกังานให้มีชีวิตความเป็นอย ท่ี่ดี ความก้าวหน้าและความมัน่คงในอาชีพให้ 
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4. พนักงานบริษัทฯ มีมาตรฐานของระบบประเมินผล ก าหนดสายความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานให้เกิดความ
มั่นคงในอาชีพนอกเหนือ จากผลตอบแทนทางด้านเงินเดือนและโบนัสแล้ว  บริษัทฯ ยัง ด้จัดสวัสดิการท่ีดีให้กับ
พนักงาน อาทิ การให้ซือ้สินค้าในราคาส่วนลดพนักงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (OPD) ให้กับพนักงาน การ
คุ้มครองชีวิตพนกังาน โดยการท าประกนัชีวิตและอบุตัิเหตใุห้กบัพนกังาน การจดัตรวจสขุภาพประจ าปี เงินช่วยเหลือ
งาน พพนักงานหรือครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต  การจัดให้สถานพยาบาลจากภายนอกเข้ามาตรวจสุขภาพ 
ส าหรับพนักงานท่ีปฏิบตัิงานตามจุดท่ีมีความเสี่ยง บริษัทฯ  ด้สอดส่องเฝา้ระวงัและจดัให้พนกังาน ด้ตรวจสขุภาพ
อยา่งทัว่ถงึครบถ้วน หากตรวจพบวา่มีปั หาทางด้านสขุภาพจะมีการสง่ตรวจซ า้และเปลี่ยนงานให้ทนัที  
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9. การก ากับดแูลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ  

นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกจิการที่ดี (Corporate Governance) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีว่าเป็น
สิ่งส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ซึ่งจะน าไปสู่
ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย ตัง้แต่พนกังาน ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ดงันัน้ คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีขึน้ โดยครอบคลุมเนือ้หาหลักการส าคัญตัง้แต่
โครงสร้าง บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่าง
โปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรท าให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการด าเนินงาน
ใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

หลักการและนโยบายการก ากับดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยครอบคลมุหลกัการ
ส าคญัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในสทิธิของผู้ ถือหุ้นซึง่อาจไม่จ ากดัเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ไมก่ระท าการใดๆ อนั
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ 
การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก าไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุตัิการเข้าท า
ธุรกรรมท่ีส าคญัซึ่งส่งผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงิน
ปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐานดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม  
และอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1) เปิดเผยนโยบายในการสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) มีการให้ข้อมลูวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ โดยมีค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระ
หรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบ
วาระการประชุมและจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศ
ของบริษัทฯ  
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3) อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และละเว้น  
การกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสในการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น เช่น การเข้าประชมุเพ่ือออกเสียง
ลงคะแนนไม่ควรมีวิธีท่ียุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นมีความสะดวกต่อ
การเดินทาง เป็นต้น 

4) ประธานท่ีประชมุจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตัง้ค าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถาม
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมโดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบพร้อมกบัการน าสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า
ดงักลา่วไว้บน Website ของบริษัทฯ ด้วย 

5) สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง
ได้ และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

6) สง่เสริมให้บริษัทฯ น าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้ น การนบัคะแนน
และแสดงผล เพ่ือให้การด าเนินการประชมุสามารถท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย า 

7) สง่เสริมให้กรรมการของบริษัทฯ ทกุคนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น  

8) จดัให้มีการลงมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นส าหรับแตล่ะรายการในกรณีท่ีวาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระการ
แตง่ตัง้กรรมการ 

9) ส่งเสริมให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

10) สนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท ารายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน
ภายหลงั 

11) ด าเนินการให้รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นมีการบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผล
คะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรือซกัถาม 
และบนัทึกค าถามค าตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน หรืองดออก
เสียงอย่างไร รวมทัง้บนัทกึรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุด้วย และเปิดเผย
รายงานการประชมุบน Website ของบริษัทฯ  

12) เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นในวนัท าการถดัไปบน Website ของบริษัทฯ  
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หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายจดัการให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ทัง้ผู้ ถือหุ้น 
รายใหญ่ และทัง้ผู้ ถือหุ้นรายย่อย รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้

1) สง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างน้อย14 วนั ก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือ
หุ้น และควรจดัท าหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย 

2) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิ 
การออกเสียงลงคะแนนตามแตล่ะประเภทของหุ้น  

3) ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับ
หนึ่งเสียง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมภายหลงัจากได้เร่ิมประชุมแล้ว มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้มีการลงมติ และนบัเป็น  
องค์ประชมุตัง้แตว่าระที่ได้เข้าประชมุและออกเสียงเป็นต้นไป 

4) ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น
ให้ชดัเจนเป็นการลว่งหน้า เพ่ือแสดงถงึความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาวา่จะเพิ่มวาระ
ท่ีผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้
แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อน
การตดัสินใจ 

5) ก าหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอช่ือ
ต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าน
คณุสมบตัิและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ  

6) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

7) ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ง
รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

8) ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้ง
แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบตัิ และห้ามบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในท าการซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ าปี 
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9) ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคญัในลกัษณะท่ี
อาจท าให้กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการมีสว่นร่วมใน
การประชมุพิจารณาในวาระนัน้ๆ  

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการดแูลและค านึงถงึผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่วา่จะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภายใน 
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ นหรือนักลงทุน และพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่งขัน
ทางการค้า สงัคม และชมุชน เป็นต้น  โดยในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยงัได้ค านงึถงึสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายตาม
แนวทางดงัตอ่ไปนี ้

(1) นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนกัว่า พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลเุปา้หมายของบริษัทฯ ท่ีมีคณุค่า
ยิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การ
แตง่ตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว บริษัทฯ จงึมีหลกัปฏิบตัิดงันี ้

1) ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน 

2) ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน รวมทัง้มีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน และ
ให้ความส าคญัในด้านการดแูลสวสัดิการของพนกังาน 

3) ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน 

4) ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและ
สม ่าเสมอ เพ่ือพฒันาความสามารถของพนกังานให้พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กร 

5) การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสจุริตใจ 
และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

6) รับฟังข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 

7) ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

8) เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะไม่น าข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติ
รักษาพยาบาล และประวตัิครอบครัว ไปเปิดเผยให้บคุคลภายนอก หรือผู้ ท่ีไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่
เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย  หรือได้รับ
ความยินยอมจากพนกังานท่ีเก่ียวข้องแล้ว 
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(2) นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้น  

1) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ตามหลักการของ
วิชาชีพ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย โดย
มุ่งมัน่เพ่ือท่ีจะสร้างผลการด าเนินงานท่ีดี การเจริญเติบโตท่ีมัน่คง เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ
หุ้นโดยรวม 

2) น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชี และ
รายงานอ่ืนๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

3) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้ในด้านบวก
และด้านลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตผุลเพียงพอ 

4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

(3) นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอลูกค้า 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของลกูค้า จงึได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบตัิต่อลกูค้าดงันี ้

1) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเร่ืองกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความส าคญัใน  
การปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีการผลิต การบริการลกูค้า และการตรวจสอบคณุภาพสินค้า
และการบริการลกูค้าอยูเ่สมอ 

2) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และ
ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตเอาใจใส ่และสม ่าเสมอ 

3) จดัให้มีระบบการควบคมุดแูลรักษาข้อมลูความลบัของลกูค้าเสมือนเป็นความลบัของบริษัทฯ 
และไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

(4) นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี ้

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนกังานปฏิบตัิต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนีทุ้กฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย์ และไม่
เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ พืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
ทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1) มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีการท่ีโปร่งใส โดยการให้ข้อมูลท่ีเท่าเทียมกัน และ
คดัเลือกคู่ค้าด้วยความยตุิธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ  
ภายใต้รูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมแก่คูส่ญัญาทกุฝ่าย  
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2) ไมเ่รียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือ เจ้าหนี ้

3) กรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึน้ ต้อง
เปิดเผยรายละเอียดต่อคูค้่า และ/หรือ เจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 

4) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใด
ได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

5) บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อเจ้าหนีเ้สมือนคู่ค้าท่ีมีความส าคญัยิ่ง ดงันัน้ จึงมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิให้
สอดคล้องกับข้อผูกพันทัง้หลายตามสัญญาท่ีมีอยู่กับเจ้าหนีต้ลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริง อนัจะท าให้เจ้าหนีเ้กิดความเสียหายและหากมีเหตุอันจะท าให้ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามข้อผกูพนัในสญัญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนีล้ว่งหน้าเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักลา่ว ซึง่
รวมถึงเง่ือนไขค า้ประกนั การบริหารเงินทนุ และการผิดนดัช าระหนีร่้วมกนั 

(5) นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอคู่แข่งขันทางการค้า  

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิต่อคูแ่ข่งทางการค้า โดยไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้า
ของคูแ่ข่งขนัด้วยวิธีฉ้อฉล จงึก าหนดหลกันโยบายดงันี ้

1) ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

2) ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าโดยวิธีการท่ีผิดกฎหมาย 

3) ไม่กระท าโดยเจตนาเพ่ือท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อม
เสีย 

(6) นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอสังคมและ/หรือ ชุมชน 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยึดมัน่การปฏิบตัิตน
เป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมัน่ในการ
พฒันาส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพชีวิตของสงัคม และชุมชนอนัเป็นท่ีท่ีบริษัทฯ ตั ง้อยู่ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึน้
อยา่งยัง่ยืนพร้อมๆ กบัการเติบโตของบริษัทฯ 

(7) นโยบายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีให้การสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเสริมสร้างคณุภาพ อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ โดย
บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการค านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนใน
ท้องถ่ิน เพ่ือช่วยส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมของพืน้ท่ีใกล้เคียงให้มีความยัง่ยืนไปพร้อมๆ กบัการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ  
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  ทัง้ข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ล้วนมีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ดงันี ้

1) มีกลไกท่ีจะดแูลให้มัน่ใจได้ว่าข้อมลูท่ีเปิดเผยต่อนกัลงทนุถกูต้อง ไม่ท าให้ส าคญัผิด และเพียงพอต่อ
การตดัสินใจของนกัลงทนุ 

2) คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการก ากับดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิ่งแวดล้อมและสงัคมท่ีได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และ
ผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว รวมทัง้กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วได้พร้อมด้วย
เหตผุล โดยรายงานผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น รายงานประจ าปี และ Website ของบริษัทฯ เป็นต้น 

3) บริษัทฯ จะจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือท าหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกบั
นกัลงทนุหรือผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทฯ  ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
กลา่วคือ การรายงานผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ Website ของบริษัทฯ   

4) คณะกรรมการจะจดัให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี 

5) ดแูลให้มีการเปิดเผยคา่สอบบญัชี และคา่บริการอ่ืนท่ีผู้สอบบญัชีให้บริการไว้ด้วย 

6) ดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จ านวนครัง้ของ
การประชมุ และจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการ
ท าหน้าท่ี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการไว้ใน
รายงานประจ าปี 

7) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทัง้นี ้จ านวนเงิน
ค่าตอบแทนท่ีเปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของ
บริษัทยอ่ยด้วย 

8) นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้
มีการเปิดเผยข้อมลูผา่นทางช่องทางอื่นด้วย เช่น Website ของบริษัทฯ 
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9) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทกุท่านจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน
หรือของบคุคลที่มีความเก่ียวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  รวมทัง้ได้
ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสีย
ดังกล่าว และบริษัทฯ ได้บรรจุวาระเร่ืองรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส 

10) สนับสนุนให้บริษัทฯ จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion 
and Analysis) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี  ้เพ่ือให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลู
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตร
มาสได้ดียิ่งขึน้ นอกเหนือจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดและมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทัง้ด้านธุรกิจ 
บัญชีและการเงิน ซึ่งเก่ียวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

กรรมการหรือผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้ นส่วนของบริษัทสอบบัญชี
ภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทกุท่านมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมี
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกวา่ 5 บริษัท  

นโยบายของบริษัทฯ เก่ียวกบัการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการนัน้เป็นไปตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดย
พิจารณาจากกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทฯ มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการ
ใหมไ่ด้ 

นอกจากนี  ้บ ริษัทฯ ได้จัดให้ มีการแต่งตั ง้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดงักล่าวไว้อย่างชดัเจน เพ่ือป้องกนัไม่ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมีอ านาจ
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โดยไม่จ ากัด และได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการ
ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 

(2) คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
กลั่นกรองการด าเนินงานภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ อันจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการท างานของ
คณะกรรมการบริษัท โดยองค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย 
องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในอันท่ีจะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีในบริษัทฯ โดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีสอดคล้องกบัหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทัง้ได้น าหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทัง้องค์กรให้เป็นท่ีเข้าใจมาใช้และถือปฏิบัติเร่ือยมา 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทยงัได้อนุมตัิและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ๆ 
เป็นระยะๆ โดยมุง่พฒันาปรับปรุงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง 

2) จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และก าหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  รวมทัง้ได้
ประชาสมัพันธ์ทั่วทัง้องค์กรให้เป็นท่ีเข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ได้ติด
บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  

จรรยาบรรณดงักลา่วได้ร่างขึน้ตามหลกัความซ่ือสตัย์สจุริต หลกัความโปร่งใสหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี และจริยธรรมทางสงัคมท่ีดี 

3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

การท ารายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดท่ีเก่ียวโยงกันอันอาจน ามาซึ่งผลประโยชน์ท่ี
ขัดแย้งกันได้นัน้ จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน
เสนอขออนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ลกัษณะและขนาดของรายการตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ กรรมการ 
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หรือผู้ บริหารของบริษัทฯ ท่านใดท่ีมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องจะไม่เข้าร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจรายการดงักลา่ว 

4) ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลโดย
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีสอบทานระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (5 
องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร  ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการ
ติดตาม  ตามกรอบแนวทางปฏิบัติ ด้านการควบคุมภายในของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO) ท่ีเพียงพอและราย- 
งานคณะกรรมการบริษัท 

การตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้จัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ โดยมีหวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบการตรวจสอบประจ าปีซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม ่าเสมอเป็น
รายไตรมาส เพ่ือปรับปรุงและเพ่ือความมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของ
บริษัทฯ 

ทัง้นี ้การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้อง
ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Policy) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ปฏิบัติตาม
นโยบายและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ า และควรมีการทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี่ยงอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้และให้เปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ าปี และในทกุๆ ระยะเวลาท่ีพบว่าระดบัความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง ซึง่
รวมถึงการให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย  

5) ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแนวทางการด าเนินการท่ีชดัเจนกบัผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส
หรือผู้ มีสว่นได้เสียผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้



สว่นท่ี 2 หน้า 143 

 

1) กลอ่งรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 

2) การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนโดยตรงถึง 
▪ ผู้บงัคบับญัชาที่ตนเองไว้วางใจทกุระดบั 
▪ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
▪ เลขานกุารบริษัท 
▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
▪ กรรมการตรวจสอบ 
▪ กรรมการบริษัท 

3) อีเมล์ : สง่โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบท่ี  
Whistle@dodaydream.com 

4) ทางไปรษณีย์ : สง่โดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกล้า 
แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 
กรุงเทพมหานคร 10240 

อนึ่ง ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะท าหน้าท่ีในการ
ประสานงาน รับ-สง่ เร่ือง ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเร่ือง 

(4) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

1) คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็น
รายไตรมาสซึง่ได้มีการก าหนดและแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การอทุิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่าน
นัน้ ไม่ควรมุง่เน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชมุเท่านัน้ แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน า ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพ่ือยัง
ประโยชน์เพิ่มขึน้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ 

2) คณะกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ จดัการประชมุคณะกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็น
รายไตรมาสซึง่ได้มีการก าหนดและแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การอทุิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการบริหารแต่
ละท่านนัน้ ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชมุเท่านัน้ แต่ควรจะรวมไปถึงผ่าน
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ทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน า ประสบการณ์ และเครือข่ายความสมัพนัธ์ เพ่ือ
ยงัประโยชน์เพิ่มขึน้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ 

3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ จดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี 
เป็นรายไตรมาสซึง่ได้มีการก าหนดและแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัทฯ จดัการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
ซึง่ได้มีการก าหนดและแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ จดัการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นราย
ไตรมาสซึง่ได้มีการก าหนดและแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 (5) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและน ามาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค
ตา่งๆ และร่วมกนัหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมินตนเองของ
กรรมการทัง้คณะ  รวมทัง้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(6) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) จัดให้ค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรม ประสบการณ์  ภาระหน้าท่ีขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละ
คน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ เช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชดุย่อยควรได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมด้วย 

2) จดัให้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดบัสงูเป็นไปตามหลกัการ
และนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงาน
ของผู้บริหารแตล่ะคนและต้องค านงึถงึผลประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
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3) คณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจ าทกุปี
เพ่ือน าไปใช้ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยใช้บรรทัด
ฐานท่ีได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผล
ปฏิบตัิงานทางการเงิน ผลงานเก่ียวกับการปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ในระยะยาว 
การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู้ สื่อสารผลการพิจารณาให้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบ 

(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

1) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบ
การก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการ
บริษัท เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้
อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก 

2) ทกุครัง้ท่ีมีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 

(8) แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัท ต้องด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการคดัสรรบคุลากรท่ีจะเข้ามา
รับผิดชอบในต าแหน่งผู้บริหาร หรือหวัหน้างานท่ีส าคญัในทกุระดบัอย่างเหมาะสม และในการสรรหา
บุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องเป็นไปตามกระบวนการสรรหาท่ีเหมาะสม 
โดยมีการพิจารณาทัง้จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   

คณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

9.3 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

9.3.1 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

1) ปฏิบัติหน้าท่ีบริหารจัดการและด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความ
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ระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น และมีหน้าท่ีดแูลให้
บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนบัสนนุการทจุริตคอรัปชัน่ 

2) พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของ
ธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย ตามที่คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการจดัท า 

3) ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายจดัการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดงักล่าว เพ่ือให้
เป็นไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เปา้หมาย แนวทาง 
แผนการด าเนินงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4) ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ  

5) ด าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยน าระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จดั
ให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้จัดให้มี
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่าง
สม ่าเสมอ 

6) จดัให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ ให้มี
ความถกูต้อง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบบญัชีท่ีผ่านมาให้ตรงต่อความเป็น
จริง ครบถ้วน และถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชี และลงลายมือช่ือเพ่ือรับรองงบการเงินดงักล่าว เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุม
สามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุม
สามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

8) จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการ
ปรับใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรม 

9) พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ 
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และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (ตามท่ีเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) เพ่ือน าเสนอต่อ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

10) แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนใด และ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวเพ่ือช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ และพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการชดุย่อย (ไมเ่กินกวา่จ านวนรวมท่ี
ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น) 

11) พิจารณาแต่งตัง้ผู้ บริหารตามค านิยามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทัง้พิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนของผู้บริหารดงักลา่ว 

12) พิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุ การด าเนินงานต่างๆ การกู้ ยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ จาก
สถาบนัการเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั เพ่ือการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ บริษัท
ย่อย รวมทัง้บริษัทในเครือ โดยไม่จ ากดัวงเงิน ภายใต้ข้อบงัคบั ระเบียบของบริษัทฯ รวมทัง้กฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

13) พิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม กบับคุคลที่เก่ียวโยง
กนั ตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) รวมทัง้กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ และพิจารณาอนมุตัิหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปในการ
เข้าท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง เพื่อ
ก าหนดกรอบการด าเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอ านาจด าเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและ
ขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

14) จดัให้มีช่องทางในการสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก ากบัดูแลการเปิดเผยข้อมลู 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีความถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส มีความน่าเช่ือถือและมีมาตรฐานสงูสดุ 

15) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

16) พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  

17) ขอความเหน็ทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกเพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม (หากมีความจ าเป็น) 

18) ดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกปอ้งผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 
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19) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิน้สุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ  

20) จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย4 ครัง้ตอ่ปี 

21) จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบในการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยเพ่ือแสดงถงึฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน
รอบปีท่ีผ่านมา และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

22) พิจารณาผลการประเมินผลการท างานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ 
ตามท่ีได้รับการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในแต่ละปี เพ่ือสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุง
การปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ ได้ 

23) ประเมินผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของกรรมการรายบคุคล เพ่ือ
พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพ่ือสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พฒันาและปรับปรุงการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ ได้   

24) ก ากบัและดแูลการบริหารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตาม
นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส าคัญ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอ่ืน รวมทัง้จัดให้มีระบบการ
ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอ านาจ และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทน
ได้ โดยการมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจช่วงดงักลา่วให้อยูภ่ายในขอบเขตแหง่การมอบอ านาจตาม
หนงัสือมอบอ านาจท่ีให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือบริษัทฯ ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือ
ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
(ตามนิยามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องก าหนด) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตาม
นโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิไว้ และเป็นการ
อนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
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ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด 

25) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9.3.2 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบ
บญัชีภายนอก และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าเป็น
เร่ืองส าคญัและจ าเป็นในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ  

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผล
การปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3)  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้สอบทานให้บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการก ากับดูแล
กิจการท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุ 

4)  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้า ท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร 
ปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับ
มอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5)  พิจารณารายการระหว่างกนั รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 

6) จดัท ารายงานผลการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(2) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(5) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตล่ะทา่น 

(7) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม 
กฎบตัร (Charter) และ  

(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

8)  ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการแสวงหาความเห็นท่ี
เป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เม่ือเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพ่ือให้การ
ปฏิบตัิงานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบส าเร็จลลุว่งด้วยดี 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(2) การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ
การกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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9)  ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามท่ีเหน็สมควร 

10)  สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

11)  ทบทวนข้อบงัคบั และผลการปฏิบตัิงานในปีท่ีผ่านมาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอดส่องดูแลฝ่ายจัดการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมงบการเงินของ
บริษัทฯ และผู้สอบบญัชีภายนอกมีหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
รับทราบร่วมกนัว่า ฝ่ายจดัการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลาตลอดจนข้อมลูความรู้
เร่ืองบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มากกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันัน้ บทบาทการสอดส่องดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้เป็นการให้ประกนัเป็นพิเศษ
ในงบการเงินและข้อมลูการเงินท่ีบริษัทฯ น าเสนอให้กบัผู้ ถือหุ้นและบคุคลอ่ืนๆ  

 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และขอบเขต
อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ บทบญัญตัิของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

9.3.3 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบ- 
แทน 

ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณาน าเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุย่อยต่างๆ  

2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดบัตัง้แต่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ขึน้ไป เม่ือครบวาระหรือต าแหน่ง
ว่างลง หรือต าแหน่งผู้ บริหารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเพื่อน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 

3) เสนอแนะรายช่ือกรรมการท่ีจะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการย่อยชดุต่างๆ ของบริษัทฯ 

4) พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
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5) พิจารณาก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

6) ประเมินผลการท างานของผู้บริหารระดบัตัง้แต่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ขึน้ไป และคณะกรรมการชดุ
ย่อยต่างๆ เพ่ือพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในแต่ละปี เพ่ือสามารถน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้ และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาตอ่ไป 

พิจารณาเสนอแนะการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบั
ตัง้แต่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ขึน้ไป และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ และน าเสนอต่อ
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบในการน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

9.3.4 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลมุถึง
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบาย และระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม
นโยบายท่ีก าหนดเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

2) ก ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เปา้หมายในการด าเนินงาน รวมถึงสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัท
ฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพทั่วทัง้องค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง  โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณาแต่งตัง้บคุคล และ/หรือคณะท างานเพ่ือด าเนินงาน
ต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นสมควร เพ่ือให้บุคคล 
และ/หรือคณะท างานดังกล่าวด าเนินการ ติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทราบถึงการปฏิบตัิตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทัง้มีอ านาจเชิญพนกังานของบริษัท
ฯ ท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเหน็ เข้าร่วมประชมุ หรือ สง่เอกสารตามท่ีเหน็วา่เก่ียวข้องจ าเป็น 

4) พิจารณารายงานความเสี่ยงจากคณะท างานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีส าคญัในระดบัองค์กร 
รวมถึงให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรือแผนการ
จดัการความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5) รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงท่ีส าคัญต่อองค์กร  
รวมทัง้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการก ากบัดแูลการด าเนินงาน การปฏิบตัิตามมาตรการ
การควบคุม และ/หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีก าหนดต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบเป็น
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ระยะ ในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตกุารณ์ส าคญัซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณามาตรการควบคมุ และ/หรือบริหารจดัการความเส่ียงโดยเร็วท่ีสดุ 

6) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีส าคัญ 
เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบน าไปประกอบการพิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เกิด
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความ
เสี่ยง รวมทัง้มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อยา่งเหมาะสม และมีการปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร 

7) สง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ 

8) ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

9) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปีและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

10) ปฏิบตัิงานอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9.3.5 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

1) ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด 
ค าสัง่ และมติของที่ประชมุคณะกรรมการ 

2) พิจารณาและจัดท านโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมาย
ทางการเงิน และงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบคุคล การลงทนุการขยายงาน การประชาสมัพนัธ์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกรอบท่ีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตัิ และควบคุม
ก ากบัดแูลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตัง้บรรลเุป้าหมายโดยพิจารณาถึงปัจจยัทางธุรกิจ
อย่างเหมาะสม เพ่ือน าเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณี ท่ีสถานการณ์
เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณท่ีได้รับอนุมตัิให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์นัน้ๆ  

3) ก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ท่ีได้รับ
อนุมตัิจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้
ค าปรึกษา แนะน า การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ 
ลงทนุหรือร่วมลงทนุกบับคุคล นิติบคุคล หรือองค์กรทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบริหาร
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เห็นสมควรเพ่ือด าเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนมุตัิการใช้
จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุดงักลา่ว การเข้าท านิติกรรมสญัญา และ/หรือ การด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
เร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการตามวงเงินท่ีได้ก าหนดไว้ และ/หรือ ท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และ/
หรือ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

5) ติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทนุของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้
ปัญหาหรืออปุสรรคท่ีเกิดขึน้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

6) ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรม - 
การบริษัททราบ 

7) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัโครงการข้อเสนอหรือการ
เข้าท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดม
ทนุ เมื่อมีความจ าเป็น และเกินกว่าวงเงินท่ีได้ก าหนดไว้ และ/หรือ ท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
อนมุตัิ 

8) พิจารณาและอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กู้ ยืม ขอสินเช่ือ 
จ าน า จ านอง ค า้ประกันและการอ่ืน รวมถึงการซือ้ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ ตาม
วตัถปุระสงค์เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าท านิติกรรมสญัญา ย่ืน
ค าขอ ค าเสนอ ติดต่อ ท านิติกรรมกบัสว่นราชการ เพ่ือให้ได้มาซึง่สิทธิต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ การ
ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการตามวงเงินท่ีได้ก าหนดไว้ และ /หรือ ท่ีกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

9) พิจารณาและอนุมตัิระเบียบ ข้อบงัคบั แนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
หรือการด าเนินการใดๆ อนัมีผลผกูพนับริษัทฯ  

10) ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การก าหนด
เงินคา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร และการเลกิจ้าง 

11) แต่งตัง้ และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน  หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือหลายคน กระท าการใดๆ ท่ีอยู่ภายในขอบอ านาจของคณะกรรรมการบริหาร หรืออาจมอบ
อ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลา 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจดงักลา่วได้ตามท่ีเหน็สมควร จะไม่มีการมอบอ านาจ
ให้แก่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

12) ด าเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ หรือพนกังานเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร หรือจดัท าและให้
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองที่จะมีการหารือกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร 



สว่นท่ี 2 หน้า 155 

 

13) มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 

14) จดัหาท่ีปรึกษา หรือบคุคลท่ีมีความเหน็อิสระเพ่ือให้ความเหน็หรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 

15) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการท่ีคณะกรรมการบริหารด าเนินการภายใต้ขอบเขต 
อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงเร่ืองอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและสมควรท่ี
จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

16) พิจารณาและอนุมัติคู่มือในการปฏิบัติงาน  และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการเพ่ือให้การ
ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามขัน้ตอนอยา่งมีระบบ 

17) พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณท่ี
ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในตาราง
อ านาจอนุมัติท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าท าสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว 

9.3.6 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2560 ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

1) ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้าง และอ านาจบริหารงาน รวมทัง้รับผิดชอบในการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
และแผนงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจัดการน าเสนอ รายจ่ายประจ าปีเพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิ 

2) รับผิดชอบ ควบคมุ ก ากบัดแูล และด าเนินการ และ/หรือ บริหารงานประจ าวนัทัว่ไป รวมถึงการก ากบั
ดูแลการด าเนินงานโดยรวม เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการ
ด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ท่ีได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลให้มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3) เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั 
นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดและมีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความ
คืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท 
(แล้วแตก่รณี) 

4) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้อง และ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เช่น ดแูลติดต่อสื่อสารกบัสาธารณชน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และพนกังาน เพื่อเสริม
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ช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของบริษัทฯ ตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานก ากบัดแูลอ่ืนๆ 

5) พิจารณาอนมุตัิแผนการปฏิบตัิการของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมตัิค าขอจากฝ่าย
งานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ รวมถึงพิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานท่ีเป็น
ธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในตารางอ านาจอนุมัติท่ีผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
การเข้าท าสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว 

6) ติดตามและจัดท ารายงาน สภาวะ ฐานะ แผนงานการด าเนินกิจการของบริษัทฯ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมทัง้เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกบันโยบายและ
สภาพตลาด  

7) ดแูลและควบคมุการปฏิบตัิงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคมุ
ภายใน งานด้านปฏิบตัิการ งานด้านสนบัสนนุตา่งๆ และงานทรัพยากร 

8) อ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการท างานภายในองค์กร 

9) มอบอ านาจหน้าท่ีให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอ านาจกระท าการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือ
หลายเร่ือง ตามท่ีพิจารณาเหน็สมควร 

10) อนุมตัิการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของกิจการ และเพ่ือให้สอดคล้องกบั
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

11) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

12) ก าหนดกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ แนวทางปฏิบตัิ ข้อก าหนด ส าหรับโครงสร้างองค์กรส าหรับต าแหน่งถดั
ลงไปจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทัง้การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง รวมถึงการออก แก้ไข 
เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค าสัง่ และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัทฯ เช่น แต่งตัง้ การว่าจ้าง 
การโยกย้าย วินยัพนกังานและลกูจ้าง การก าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนสั เงินเดือนและเงินอ่ืนๆ 
รวมถึงตลอดถึงการสงเคราะห์และสวสัดิการต่างๆ และการเลิกจ้างพนักงานตัง้แต่ต าแหน่งถัดลงไป
จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

13) มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ 
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ
ตามหนงัสือมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ท่ีคณะกรรมการบริ ษัท 
และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 
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ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ รับมอบ
อ านาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท า
ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ี
ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิ
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด 

  



สว่นท่ี 2 หน้า 158 

 

9.3.7 อ านาจอนุมัต ิและด าเนินการ 

ขอบเขตอ านาจการอนมุตัิวงเงินในการลงทนุ การเงิน และวงเงินคา่ใช้จ่ายหลกัๆ ของบริษัทฯ สรุปได้ดงันี ้

 ประเภทธุรกรรม 

อ านาจอนุมัต ิ(หน่วย : ล้านบาท) 

BOD EC CEO DCEO CFO Chief 

1. การก ากบัดแูลกิจการและการบริหาร       

 1.1 การอนุมัติแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ งบประมาณ
ประจ าปี (รวมงบลงทุนและงบประมาณค่าใช้จ่าย) 
รวมทัง้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงระหวา่งปี 

✓      

 1.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงระหวา่งปีของแผนธรุกิจ 
แผนปฏิบตัิการ งบประมาณประจ าปี (รวมงบลงทนุ
และงบประมาณคา่ใช้จ่าย) ท่ีได้อนมุตัิจากข้อ 1.1 

 >100/1 <100/1 <100/1   

 1.3 การลงทนุ / ร่วมทนุ / ร่วมท าธรุกิจ ✓      

2. การจดัซือ้ จดัจ้าง       

 2.1 การอนมุตัิแผนการใช้งบประมาณการจดัซือ้ (รวมทัง้
งบประมาณจดัซือ้ของงาน/โครงการ) ตามท่ีได้รับ
อนมุตัิในภาพรวมจากข้อ 1.1 

 >20/1 <20 <20   

 2.2 การอนมุตัิใบขอซือ้ (PR) ส าหรับวตัถดุิบและของที่ใช้
ในการผลิต (มลูค่าตอ่ครัง้) 

  >30/1 >30/1  <30 

 2.3 การอนมุตัิใบสัง่ซือ้ (PO) และใบเสนอราคา 
(Quotation) ส าหรับวตัถดุิบและของท่ีใช้ในการผลิต 
(มลูค่าต่อครัง้) 

  >30/1 >30/1  <30 

 2.4 การอนมุตัิใบขอซือ้ (PR) ส าหรับ (1) สินทรัพยถาวร 
(2) วสัดสุิน้เปลืองส านกังานทัว่ไป (มลูค่าต่อครัง้) (3) 
สินค้าเพื่อขาย (4) งานบริการ / ว่าจ้างท่ีปรึกษา (5) 
การขอเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือสงัหาริมทรัพย์ทัง้
สญัญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และ 
สญัญา เช่าใช้ทรัพย์สิน (Operating Lease หรือ 
Rent) (6) ส่งเสริมการขายและโฆษณา (มลูค่าต่อ
สญัญา)(7) ค่าธรรมเนียม, รวมถึงใบเบิกคา่ใช้จ่าย 

 >20/1 <20 <20 <5 <3 

 2.5 การอนมุตัิใบสัง่ซือ้ (PO) และใบเสนอราคา 
(Quotation) ท่ีมีลกัษณะเหมือนสญัญา (มลูค่าต่อ
สญัญา) 

 >20/1 <20 <20 <5  
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 ประเภทธุรกรรม 

อ านาจอนุมัต ิ(หน่วย : ล้านบาท) 

BOD EC CEO DCEO CFO Chief 

 2.6 การลงนามในสญัญาวา่จ้างงานบริการ / สญัญาเช่าท่ี
ผ่านกระบวนการจดัซือ้ จดัหาเรียบร้อยแล้ว (มลูค่า
ต่อสญัญา) 

 >20/1 <20 <20 <1 <0.1 

3. การขายและการตลาด       

 3.1 การก าหนด / เปลี่ยนแปลงนโยบายการขายและ
การตลาด 

  ✓
/2    

 3.2 การอนมุตัิ Price List (ราคาขายสินค้า และบริการ)   ✓
/2    

 3.3 การอนมุตัิรายการสง่เสริมการขายและกิจกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการส่งเสริมการขายและสื่อในการ
สง่เสริมการขาย การจดัท าสญัญา การลงนามอนมุตัิ
สญัญารายปีกบัคู่ค้า (Annual Trade and 
Merchandising Agreement) ตามงบประมาณที่
ได้รับอนมุตัิไว้ 

     ✓
/2, /3 

 3.4  การอนมุตัิค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและ
โฆษณา (Promotion) ท่ีเก่ียวเน่ืองจากข้อ 5.3 

  >1 >1  <1 

 3.5 การอนมุตัิขาย และให้เครดิตรวมถึง (1) การเปิด
บญัชีลกูค้ารายใหม่ (2) การก าหนดวงเงินเครดิตต่อ
ราย และ (3) การก าหนดระยะเวลาเครดิตเทอมตอ่
ราย 

    ✓
/2, /3  

 3.6 การลงนามในสญัญาการขาย   ✓
/2, ✓

/2   

4. การเงิน       

 4.1 การเปิดและปิดวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน >100 <100     

 4.2 การลงทนุในตลาดเงินแบบชัว่คราวและการบริหาร
เงินสด (ตอ่ครัง้) 

>100 <100 <50 <50 <50  

 4.3 วงเงินการเบิกเงินทดรองจ่าย  (ตอ่ครัง้) /4   >0.5 >0.5 <0.5 <0.1 

หมายเหต:ุ BOD – คณะกรรมการบริษัท, EC – คณะกรรมการบริหาร, CEO – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, DCEO – รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, CFO 
– ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงิน, Chief – ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย  

  /1 รายงานคณะกรรมการบริษัททราบ 
 /2 รายงานคณะกรรมการบริหารทราบ 
 /3 รายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 



สว่นท่ี 2 หน้า 160 

 

 /4 ตามนโยบายก าหนดให้ผู้ขอเบิกเงินทดรองจ่ายต้องเคลียร์คืนเงินทดรองจ่ายทนัที หรือภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีมีการใช้เงินเบิก
ลว่งหน้า หรือในกรณีที่เดินทางไปปฏิบตัิงานตา่งจงัหวดัหรือตา่งประเทศให้เคลียร์ทนัทีเมื่อกลบัมาถึงบริษัทฯ  และผู้ขอเบิกเงินทดรองจ่าย
ต้องเคลียร์เงินทดรองจ่ายของเดิมก่อนถึงจะขอเบิกเงินทดรองจ่ายครัง้ใหมไ่ด้ 

ทัง้นี ้หากการท ารายการใดมีลกัษณะเป็นรายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

9.4  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

9.4.1 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัท 

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอ
ช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือครบวาระหรือต าแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้อง
ไมน้่อยกวา่ 3 คน  

3) การแต่งตัง้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้
จะต้องมีความโปร่งใสและชดัเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวตัิการศึกษาและประสบการณ์การประกอบ
วิชาชีพของบคุคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้
ถือหุ้น 

4) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยต าแหน่ง 

คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท   

1) มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือ
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด รวมทัง้ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจและมีจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจ 

3) สามารถใช้ดลุยพินิจอยา่งตรงไปตรงมาอยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุม่ท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนใด 
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4) สามารถอทุิศเวลาให้กบับริษัทฯ ได้อยา่งเพียงพอและเอาใจใสใ่นการปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตน 

5) หากกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการรายดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่
ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

6) กรรมการบริษัท สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่ทัง้นีใ้นการเป็นกรรมการดงักล่าวต้องไม่เป็น
อปุสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางของ ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบคุคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้  

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียในสญัญาท่ีบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ยท าขึน้ไมว่า่โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการสิน้สุดสภาพการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้ นทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดออกจาก
ต าแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจ านวนกรรมการทัง้หมดออกเป็น 3 ส่วนเท่ากนัได้ ให้กรรมการท่ีออกมีจ านวนใกล้ท่ีสดุกบั
สว่นหนึง่ในสามกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกก็ได้  

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1) เสียชีวิต 

2) ลาออก (โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก) 

3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความของ
กฎหมาย หรือตามข้อบงัคบับริษัทฯ  

4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ ซึง่ลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้ 

9.4.2 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ 
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องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการ
อิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และสามารถอ่านและเข้าใจพืน้ฐานของงบการเงินซึ่งจ าเป็นต้องมีใน 
การท าหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ความช านาญทางการบัญชีหรือ 
การจัดการด้านการเงินท่ีเก่ียวข้องตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกบัผู้สอบบญัชีภายนอก ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และฝ่ายจดัการของกลุม่บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  
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คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

1) มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2) ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

3) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือ  
ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

5) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการราย อ่ืน ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  
ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ย 

6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั 
ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้
เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

8) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วน
ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี
ย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

9) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

10) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาท่ี
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

11) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

12) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และ 

13) ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

นอกจากนี ้กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบตัิในด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น 

วาระการด ารงต าแหน่งและการสิน้สุดสภาพการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับแต่งตัง้หรือตามวาระการเป็น
กรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้อีกก็ได้ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นสมควร ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอ่ืุนท่ีนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องก าหนดภายใน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีจ านวน
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คณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน โดยบคุคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยูใ่นต าแหน่งได้เพียงเทา่ท่ีวาระ
ท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(ก) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

(ข) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

(ค) ตาย 

(ง) ลาออก 

(จ) ถกูถอดถอน 

ทัง้นี ้ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพ่ือคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะได้พิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนทดแทนบคุคลที่ลาออก 

9.4.3 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า  3 คน และควรเป็นกรรมการ
อิสระเกินกวา่กึง่หนึง่ 

2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่ควรเป็นผู้ ท่ีด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท  

คุณสมบัตขิองกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิและประสบการณ์ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนต้องได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท 

3) กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

4) ให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นคณะกรรมการ
บริษัทก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น  
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วาระการด ารงต าแหน่งและการสิน้สุดสภาพการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี  โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกู
เลือกกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 

ทัง้นี ้สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะหมดวาระลงเม่ือ:  

(1)  เสียชีวิต 

(2)  ลาออก 

(3)  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก  

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีความประสงค์ ท่ีจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ส่ง
จดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทต้องด าเนินการ
แตง่ตัง้สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนใหมแ่ทนสมาชิกท่ีลาออก ภายในเก้าสิบ (90) วนั เพ่ือให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีจ านวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

9.4.4 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริหารความเส่ียง 

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน  

คุณสมบัตขิองกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน 

2) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท 

3) กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องมีความรู้เก่ียวกบัความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องและอาจเกิดขึน้สง่ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

4) ให้เลขานกุารบริษัทเป็นเลขานกุารของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้
เป็นอยา่งอื่น 
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วาระการด ารงต าแหน่งและการสิน้สุดสภาพการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเสี่ยงด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี ให้โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกกลบัเข้า
มาด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 

ทัง้นี ้สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะหมดวาระลงเม่ือ:  

(1)  เสียชีวิต 

(2)  ลาออก 

(3)  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก 

(4)  พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทฯ 

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีมีความประสงค์ท่ีจะลาออกจากต าแหน่ง ให้สง่จดหมายลาออกถึง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทต้องด าเนินการแต่งตัง้สมาชิกของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่แทนสมาชิกท่ีลาออก ภายในเก้าสิบ วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ านวน
สมาชิกครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

9.4.5 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริหาร 

 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริหาร 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 คน 

2) ประธานคณะกรรมการบริหารต้องได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท 

คุณสมบัตขิองกรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมการบริหารต้องประกอบด้วยบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิและประสบการณ์ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจและมีจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจ 

3) สามารถใช้ดลุยพินิจอยา่งตรงไปตรงมาอยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุม่ท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนใด 

4) สามารถอทุิศเวลาให้กบับริษัทฯ ได้อยา่งเพียงพอและเอาใจใสใ่นการปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตน 

วาระการด ารงต าแหน่งและการสิน้สุดสภาพการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกกลบัเข้ามาด ารง
ต าแหน่งอีกก็ได้ 
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ทัง้นี ้สมาชิกของคณะกรรมการบริหารจะหมดวาระลงเม่ือ:  

(1)  เสียชีวิต 

(2)  ลาออก 

(3)  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก  

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารท่ีมีความประสงค์ท่ีจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธาน
คณะกรรมการบริหารทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทต้องด าเนินการแต่งตัง้สมาชิกของคณะกรรมการบริหารใหม่แทนสมาชิกท่ี
ลาออก ภายใน 90 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจ านวนสมาชิกครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด  

9.4.6 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอ
ช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เม่ือต าแหน่งวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

9.5 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย กจิการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม 

นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทนุในบริษัทท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมาย วิสยัทศัน์และแผนกลยทุธ์ในการเติบโตของกลุ่ม 
ซึง่จะท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มขึน้ หรือลงทนุในธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัทฯ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ และเพ่ือให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชัน้น าในธุรกิจ
หลกัของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจท่ีมี
ศกัยภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของกลุม่บริษัท ซึง่สามารถสร้างผลตอบแทน
ท่ีดีในการลงทุน โดยการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯจะท าการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของการลงทนุและพิจารณาศกัยภาพและปัจจยัความเสี่ยงจากการลงทนุ โดยมีขัน้ตอนการวิเคราะห์การ
ลงทนุอย่างเหมาะสม ซึง่จะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) ทัง้นี ้ในการขออนมุตัิการลงทนุบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมดงักลา่วจะต้องสอดคล้อง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี
เก่ียวข้อง 

นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

1) บริษัทฯ จะส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัท
ร่วม ตามสดัส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัดแูลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกบักฎหมาย นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทัง้นโยบายอ่ืนๆ ของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ดี การส่งตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัท
ร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมของแตล่ะบริษัท 
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2) หากในการเข้าท ารายการ หรือการด าเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยท่ีเข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องขออนมุตัิท่ีประชมุ
คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  หรือขออนุมัติจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าท ารายการ  บริษัทยอ่ยจะเข้าท ารายการหรือด าเนินการ
นัน้ได้ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
และ/หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (แล้วแตก่รณี) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 นอกจากนี ้หากในการเข้าท ารายการหรือการเกิดเหตกุารณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อนัท าให้บริษัทฯ มี
หน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดประกาศท่ี
เก่ียวข้องคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้ แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมี
หน้าท่ีต้องแจ้งมายงัฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ในทนัทีท่ีทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าท ารายการหรือ
เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

3) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีส าคัญตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานให้แก่บริษัทฯ ทราบ โดยน าประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม รวมทัง้เปิดเผย
และน าส่งข้อมลูส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึง
ความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษัทฯ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  

4) บริษัทฯ จะก าหนดแผนงานและด าเนินการท่ีจ าเป็น เพ่ือท าให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม
มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัทฯ จะด าเนินการท่ี
จ าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะติดตามอยา่งใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วมดังกล่าวและน าเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจ
ของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วม มีการพฒันาและเจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง 

9.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในการน าข้อมลูภายในของ
กลุม่บริษัทฯ เปิดเผยตอ่สาธารณชน เพ่ือปอ้งกนัการแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้
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1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้ บริหาร เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องจัดท าและส่งรายงานการถือ
หลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติ
บุคคลท่ีกรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของ
กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติ
บคุคลดงักล่าว ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และ
บทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวม
ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือ
จ าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จดัท าและน าส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตน ของคู่สมรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลท่ี
กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินฉนัสามีภริยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ
และผู้ บริหารดังกล่าวเป็นผู้ ถือหุ้ นเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคล
ดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ท่ีก าหนดมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนน าส่ง
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ โดยให้จดัท าและน าส่งภายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารและทกุครัง้ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตามการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ท่ีก าหนด ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ และ
ก าหนดให้เลขานกุารบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์
ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบเป็นประจ าทกุ 6 เดือน 

3) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลท่ีถกู
สนันิษฐานวา่รู้หรือครอบครองข้อมลูภายในตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีได้รับทราบ
ข้อมูลภายใน ท่ีเป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลกัทรัพย์ จะต้อง
ระงับการซือ้ขายเสนอซือ้หรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซือ้ขาย เสนอซือ้หรือเสนอขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่
ข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน
แล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมลูภายในท่ียงัมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึง่
หมายถึง ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ราย
ไตรมาสและประจ าปีโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน และควร
รออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูท่ี
เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอ่ืน  
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4) บริษัทฯ ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึง่รวมถึงบคุคล
ท่ีถูกสนันิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณะ ซึง่ตนได้ลว่งรู้มา มาใช้เพ่ือการซือ้ ขาย เสนอซือ้ 
เสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือน า
ข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ อ่ืนกระท าดงักล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม 

5) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีลาออกแล้ว มีหน้าท่ีเก็บรักษาความลบัและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมลูความลบัของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีตนได้รับทราบจากการ
ปฏิบตัิหน้าท่ี และห้ามมิให้น าความลบัและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจน
ข้อมลูความลบัของคูค้่าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอ่ืน และให้บคุคลภายนอก
ทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือคู่ค้า ก็
ตาม 

6) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจะไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือน า
ข้อมลูภายใน หรือสารสนเทศท่ีมีสาระส าคญัซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบตัิงานในบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผย
กบับคุคลภายนอกเพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือบคุคลอ่ืน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ค านึง
วา่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ 

7) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้าท่ีปฏิบตัิตาม
แนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณฑ์อ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

8) บริษัทฯ ก าหนดบทลงโทษทางวินัยส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง หากมีการฝ่าฝืนน า
ข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์สว่นตนซึง่เร่ิมตัง้แต่การตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราว
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึง่การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความ
ร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุม่บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนทัง้หมดเป็นค่าตอบแทนการสอบ
บญัชี (Audit Fee) ให้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั รวมทัง้สิน้ 2,240,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบญัชีรายไตร
มาส และคา่สอบบญัชีรายปี โดยไมมี่การจ่ายค่าบริการอ่ืนใด (Non-Audit Fee) 
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ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนทัง้หมดเป็นค่าตอบแทนการ
สอบบญัชี (Audit Fee) ให้แก่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั รวมทัง้สิน้ 2,900,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบญัชีราย
ไตรมาส และคา่สอบบญัชีรายปี  

9.7 การปฏบัิตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

-ไมมี่- 



   
   

 

  
 

 

  
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) 
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ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
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13.  ข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

เพ่ือประกอบค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผู้ ลงทุนควร

พิจารณา ข้อมลูทางการเงินรวมส าหรับปี 2558, 2559 และ 2560 ผู้ลงทนุควรพิจารณางบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558, 2559 และ 2560 ท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินรวมดงักลา่ว  

อนึ่ง ข้อมูลทางการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปี 2558, 2559 และ 2560 ประกอบด้วยผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และ บริษัทย่อยคือนาม ุไลฟ์ พลสั ที่ได้ก่อตัง้ในปี 2558 โดย ณ วนัท่ีจดัตัง้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน นาม ุไลฟ์ พลสั ใน
สดัส่วนร้อยละ 69 และได้เพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 100 ในปี 2559 ท าให้บริษัทฯ รับรู้เงินลงทนุใน นาม ุไลฟ์ พลสั 
เป็นบริษัทยอ่ย และรวมงบการเงินของ นาม ุไลฟ์ พลสั ในงบการเงินของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 

นอกจากนี ้เน่ืองจากในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้จัดท างบการเงินรวมตรวจสอบตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE) ข้อมลูทางการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินรวมตรวจสอบส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จึงจัดท าโดยฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ โดยไมไ่ด้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

13.1 สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชี 

ประจ ำงวด ผู้สอบบัญชี สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบ 

ปี 2558 คณุสมใจ คณุปสตุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 
จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน กลต. 

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอย่างมีเงื่อนไขว่า ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบงบ
การเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ในระหว่างปี 2558 ดงันัน้ 
จึงไม่สามารถเข้าร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินค้าคงเหลือยกมา ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2558 ซึ่งมีจ านวน 63 ล้านบาท และผู้สอบบญัชีไม่สามารถใช้
วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2558 ได้  นอกจากนี  ้บ ริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเอกสาร
ประกอบการค านวณต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภทได้ 
ท าให้ผู้สอบบญัชีไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นท่ีพอใจในมลูค่าของสินค้า
คงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ได้ ทัง้นีม้ลูค่าสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2558 ดังกล่าวมีผลต่อการค านวณต้นทุนขายของปี 2558 ซึ่ง
แสดงในงบก าไรขาดทุนของปี 2558 ผู้ สอบบัญชีจึงไม่อาจตรวจสอบให้
เป็นท่ีพอใจได้ว่าจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงมูลค่าต้นทุนขายของปี 2558 
หรือไม่เพียงใด 

ยกเว้นผลกระทบท่ีอาจมีขึน้จากการถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบของ
เร่ืองท่ีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  งบ
การเงินนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ ผลการ
ด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มี
สว่นได้เสียสาธารณะ 
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ประจ ำงวด ผู้สอบบัญชี สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบ 

ปี 2559 คณุสมใจ คณุปสตุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 
จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน กลต. 

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบ
การเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

ปี 2560 คณุสมใจ คณุปสตุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 
จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน กลต. 

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบ
การเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
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13.2 ตำรำงสรุปงบกำรเงนิรวมส ำหรับปี 2558, 2559 และปี 2560 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
งบกำรเงนิรวม 

ณ 31 ธันวำคม 25581/ ณ 31 ธันวำคม 2559 ณ 31 ธันวำคม 2560 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมนุเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73.9 14.0 41.5 5.3 4,388.5 80.4 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 185.8 35.1 196.9 25.4 429.2 7.9 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลที่เก่ียวข้องกนั 1.6 0.3 - - - - 
สินค้าคงเหลือ 106.0 20.1 263.7 34.0 291.7 5.3 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 11.4 2.2 10.8 1.4 13.1 0.2 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 378.7 71.7 512.9 66.1 5,122.5 93.8 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน       
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 3.2 0.6 3.3 0.4 35.3 0.6 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 141.2 26.7 245.1 31.6 278.6 5.1 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 3.3 0.6 7.7 1.0 16.5 0.3 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1.5 0.3 2.3 0.3 7.3 0.1 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.6 0.1 4.2 0.6 0.3 0.0 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 149.8 28.3 262.6 33.9 338.0 6.2 
รวมสินทรัพย์ 528.5 100.0 775.5 100.0 5,460.5 100 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
งบกำรเงนิรวม 

ณ 31 ธันวำคม 25581/ ณ 31 ธันวำคม 2559 ณ 31 ธันวำคม 2560 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีส้ินหมนุเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 72.8 9.4 267.1 4.9 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 124.2 23.5 170.7 22.0 299.2 5.5 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 68.3 12.9 - - - - 
เงินกู้ ยืมระยะยาวส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 10.0 1.9 27.4 3.5 18.8 0.3 
เงินกู้ ยืมระยะยาวส่วนที่จดัเป็นหนีส้ินหมนุเวียน2/ - - 51.5 6.6 - - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงินส่วน
ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

2.2 0.4 1.5 0.2 1.4 0.0 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 27.8 5.3 27.3 3.5 20.1 0.4 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 2.7 0.5 2.0 0.3 10.6 0.2 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 235.2 44.5 353.2 45.5 617.2 11.3 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะยาว – สทุธิจากสว่นที่ถงึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

48.5 9.2 44.0 5.7 49.4 0.9 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงิน – 
สทุธิจากสว่นที่ถงึ 
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

0.6 0.1 1.7 0.2 3.2 0.1 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.7 0.3 1.6 0.2 4.2 0.1 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 50.8 9.6 47.3 6.1 56.8 1.0 
รวมหนีส้ิน 286.0 54.1 400.5 51.6 674.0 12.3 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       
ทนุจดทะเบียน 10.0 1.9 225.0 29.0 318.0 5.8 
ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว 10.0 1.9 225.0 29.0 316.0 5.8 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - - 47.7 6.2 4,347.9 79.6 
สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - - - 0.1 0.0 
ก าไรสะสม       
จดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย - - 22.5 2.9 31.8 0.6 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 213.9 40.5 111.6 14.4 122.5 2.2 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น – ส่วนต ่ากว่าทนุ
จากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุในบริษัทย่อย 

 
- 

 
- 

 
(31.8) 

 
(4.1) 

 
(31.8) 

 
(0.6) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 223.9 42.4 375.0 48.4 4,786.5 87.7 
สว่นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัท
ย่อย 

18.6 3.5 - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 242.5 45.9 375.0 48.4 4,786.5 87.7 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 528.5 100.0 775.5 100.0 5,460.5 100 
หมายเหต ุ:    1/ ข้อมลูทางการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีแสดงเปรียบเทียบตามมาตรฐาน PAE ในงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559 จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 
 2/ เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีจดัเป็นหนีส้ินหมนุเวียน เน่ืองจากเงินกู้ ยืมติดเง่ือนไขตามสญัญาท่ีก าหนดว่า ผู้กู้ตกลงด ารงสดัส่วนหนีส้ินต่อทนุ(D/E) ในงบแต่ละปีไม่

เกิน 1.0 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดงักลา่ว เป็นไม่เกิน 2.0 เท่าแล้วตัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 และบริษัทฯ ได้จ่ายคืนเงินกู้ ยืมดงักลา่ว
แล้วทัง้จ านวนเมื่อวนัที่ 15 สงิหาคม 2560 

 
 



 

สว่นท่ี 3 หน้า 209 

 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
งวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

25581/ 
งวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2559 
งวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2560 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยได้       
รายได้จากการขาย 955.1 99.8 1,201.5 99.7 1,674.5 99.4 
รายได้จากการบริการ 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 
รายได้อื่น 1.6 0.2 3.2 0.3 9.8 0.6 
รวมรำยได้ 956.7 100.0 1,204.8 100.0 1,684.4 100.0 
ค่ำใช้จ่ำย       
ต้นทนุขาย (347.5) (36.3) (374.8) (31.1) (534.9) (31.8) 
คา่ใช้จา่ยในการขาย (330.9) (34.6) (319.1) (26.5) (580.9) (34.5) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (30.3) (3.2) (87.1) (7.2) (143.4) (8.5) 
รวมค่ำใช้จ่ำย (708.7) (74.1) (781.0) (64.8) 1,259.2 (74.8) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 248.0 25.9 423.8 35.2 425.2 25.2 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (3.9) (0.4) (5.8) (0.5) (12.0) (0.7) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 244.1 25.5 418.0 34.7 413.2 24.5 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (50.2) (5.2) (82.8) (6.9) (62.1) (3.7) 
ก ำไรขำดทุนส ำหรับปี/งวด 193.9 20.3 335.2 27.8 351.1 20.8 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    
รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั    

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (0.6) (0.2) 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ - 0.1 (0.1) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี/งวด - (0.5) (0.1) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี/งวด 193.9 334.7 351.0 
กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุน    
สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 175.7 328.0 351.1 
สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 18.2 7.2 - 
ก ำไรขำดทุนส ำหรับปี/งวด 193.9 335.2 351.1 

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
สว่นที่เป็นของบริษัทฯ 175.7 327.5 351.0 
สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 18.2 7.2 - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี/งวด 193.9 334.7 351.0 

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำนปรับปรุงมูลค่ำที่ตรำไว้ 2/    
ก าไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ปรับปรุง) 2/(บาทตอ่หุ้น) 17.6 2.3 1.50 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (ปรับปรุง) 2/ (หุ้น) 10,000,000 139,927,600 234,279,452 
มลูคา่ท่ีตราไว้ (ปรับปรุง) 2/ (บาทตอ่หุ้น) 1.0 1.0 1.0 

หมายเหต ุ: 1/  ข้อมลูทางการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีแสดงเปรียบเทียบตามมาตรฐาน PAE ในงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

 2/  ปรับปรุงใหมม่ลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯจาก 100 บาท เป็น 1 บาท เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ซึง่ได้มีมติ
เปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯจาก 100 บาท เป็น 1 บาท 
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งบกระแสเงนิสด 
งบกำรเงนิรวม 

25581/ 2559 2560 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    
ก าไรก่อนภาษี 244.2 418.0 413.2 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

   

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6.4 16.9 26.3 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 2.2 - (0.2) 
คา่เผ่ือสินค้าเสื่อมสภาพสินค้า 3.5 0.6 5.7 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - (0.1) (1.6) 
ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - 0.3 1.9 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - 0.1 0.7 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.8 1.0 2.3 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง (0.1) 0.9 (0.9) 
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - 0.1 
ดอกเบีย้รับ (0.4) (1.4) (1.3) 
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 3.9 5.8 12.0 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 260.5 442.1 458.5 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (117.7) (11.2) (232.5) 
สินค้าคงเหลือ (46.4) (158.3) (33.7) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (4.4) 0.6 (2.4) 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (0.6) (3.6) 3.9 

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 30.8 41.2 129.4 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (6.8) (0.7) 8.6 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 115.4 310.1 331.9 

จ่ายดอกเบีย้ (3.6) (5.8) (12.2) 
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - (1.6) - 
จ่ายภาษีเงินได้ (28.5) (83.9) (74.3) 

เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 83.3 218.8 245.3 
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน    
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนัเพ่ิมขึน้ (3.3) (0.0) (32.0) 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลที่เก่ียวข้องกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง (1.6) 1.6 - 
ซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (78.8) (114.8) (58.8) 
ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (3.2) (5.4) (10.1) 
เงินสดรับดอกเบีย้จากเงินฝากธนาคาร - 1.4 1.3 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - 3.2 3.3 
สว่นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 0.4 (0.0) - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (86.5) (114.0) (96.3) 
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งบกระแสเงนิสด 
งบกำรเงนิรวม 

25581/ 2559 2560 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ    
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ - 72.3 194.9 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ (ลดลง) 47.5 (68.3) - 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว - 137.6 76.1 
ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (9.6) (72.6) (131.2) 
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - (0.8) (0.4) 
ช าระคืนหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงิน (2.5) (3.2) (2.1) 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ - 214.6 4,391.2 
จ่ายเงินปันผล - (416.8) (330.7) 
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ 35.4 (137.2) 4,198.0 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 32.2 (32.4) 4,347.0 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี/งวด 41.7 73.9 41.5 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี/งวด 73.9 41.5 4,388.5 
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ    
รายการที่มิใช่เงินสดประกอบด้วย    

ซือ้อาคารโดยยงัไมช่ าระเงิน - 4.8 - 
ซือ้อปุกรณ์ภายใต้สญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงิน - 3.7 3.9 

หมายเหต ุ: 1/ ข้อมลูทางการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีแสดงเปรียบเทียบตามมาตรฐาน PAE ในงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

  2/ บริษัทฯ ไม่ได้จัดท าและแสดงงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เน่ืองจากข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 เป็นข้อมลูท่ีแสดงเปรียบเทียบในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2558 ท่ีเป็นงบการเงินของกิจการท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (NPAE) ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องแสดงงบกระแสเงินสด 
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อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ หน่วย 
งวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

25581/ 2559 2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  
   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 1.6 1.5 8.3 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า 1.1 0.6 7.8 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เท่า 0.4 0.7 0.5 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เท่า 7.9 6.6 5.6 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 45.6 54.2 64.3 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 12.2 9.0 7.8 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 29.4 40.0 46.4 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 6.4 4.5 4.8 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 55.9 79.9 75.9 
Cash cycle วนั 19.1 14.4 34.9 
      
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร      
อตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 63.6 68.8 68.1 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 25.8 35.0 24.8 
อตัราก าไรอื่น ร้อยละ 0.2 0.3 0.6 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร ร้อยละ 33.8 52.0 57.7 
อตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 20.3 27.8 20.8 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 133.5 108.6 13.6 
      
อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 49.8 51.4 11.3 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 190.9 182.3 144.1 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า 2.5 1.8 0.5 
      
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่า 1.2 1.1 0.1 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ (interest bearing debt) ตอ่
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

เท่า 0.5 0.4 0.1 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 31.8 53.8 27.1 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) เท่า 0.9 0.3 0.4 
อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ - 124.4 94.2 
หมายเหต ุ: 1/ ข้อมลูทางการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 
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 14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ท่ีผ่านมาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ เป็นผลมาจากแผนการตลาด ของบริษัทฯ 

ท่ีมีประสิทธิภาพและการออกผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้หลากหลาย มากยิ่งขึน้ ประกอบกบั

การขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ครอบคลมุ โดยหลงัจากการระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนเป็น

ครัง้แรก (IPO) บริษัทฯมีโครงการในอนาคต อาทิ การขยายโรงงานเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต และการขยายธุ รกิจไป

ยงัตา่งประเทศ สง่ผลให้ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เติบโตและมีความมัน่คงมากขึน้ 
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การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขาย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงโครงสร้างรายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อยของบริษัทฯ รวมถึง

แบ่งเป็นรายได้จาก การขายภายในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 

2560 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกจิ 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       
1. รายได้จาการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 
      

1) ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 860.5 90.0 1,072.7 86.5 1,327.3 78.8 
2) ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวกาย 56.3 5.9 36.4 2.9 60.0 3.6 
3) ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า 37.4 3.9 48.7 3.9 71.9 4.3 
4) ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย - - 9.8 0.8 134.4 8.0 
5) ผลติภณัฑ์ครีมกนัแดดคณุภาพสงู 27.9 27.9 58.9 4.7 65.1 3.9 
6) ชดุของขวญั 22.6 2.4 63.4 5.1 54.2 3.2 
7) ผลติภณัฑ์อาหารเสริม/1 7.1 0.7 0.7 0.1 - - 
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ รวม 

1,011.8 105.8 1,290.6 104.0 1,712.9 101.7 

หกั สว่นลด (77.2) (8.1) (55.6) (4.5) (38.7) (2.3) 
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ – สทุธิ  

934.6 97.7 1,235.0 99.5 1,674.2 99.4 

2. รายได้จากการรับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอื่น (OEM) 

2.5 0.1 1.9 0.2 0.3 0.0 

3. รายได้จากการขายอ่ืน 18.0 1.9 - - - - 
รายได้จากการขายรวม 955.1 99.8 1,236.9 99.7 1,674.5 99.4 
รายได้อ่ืน/2 1.6 0.2 3.3 0.3 9.8 0.6 
รวม 956.7 100.0 1,240.2  100.0 1,684.3 100.0 
หมายเหต:ุ  /1 บริษัทฯ ได้เลิกจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสริมตัง้แตต้่นปี 2559 

 /2 รายได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรายได้จากการให้บริการ 
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รายได้จากการขายแบ่งตามสถานที่ 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559   2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       
1. รายได้จากการขายภายในประเทศรวม 775.1 78.9 1,090.7 87.9 1,161.7 69.0 
2. รายได้จากการขายตา่งประเทศรวม 180.0 18.8 146.2 11.8 512.8 30.4 
รายได้จากการขายรวม 955.1 99.8 1,236.9 99.7 1,674.5 99.4 
รายได้อ่ืน/1 1.6 0.2 3.3 0.3 9.8 0.6 
รวม 956.7 100.0 1,240.2 100.0 1,684.3 100.0 
หมายเหต:ุ  /1 รายได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรายได้จากการให้บริการ 

 
รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มจาก 1,236.9 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 1,674.5 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็น

อัตราเติบโตร้อยละ 35.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เดิมท่ีเพิ่มสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีเร่ิมจ าหน่ายระหว่างปี 2559 ท่ีเร่ิมรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2560 ท าให้บริษัทฯ มีรายได้ก่อนหกัส่วนลดการค้า 
เพิ่มขึน้อีก 251.4 ล้านบาท และผลิตภณัฑ์ใหม่ในปี 2560 ซึง่สร้างรายได้ก่อนหกัสว่นลดการค้าได้เพิ่มขึน้ 271.9 ล้านบาท 
โดยผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดขายเพิ่มขึน้มากท่ีสดุยงัเป็นผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า ท่ีมียอดขายรวมเพิ่มขึน้  254.6 ล้านบาท โดยมา
จากปริมาณขายเป็นหลกั ประกอบกบัการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า ซึ่งราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของ
สินค้าแต่ละประเภทมิได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั หากพิจารณารายได้ตามการขายในประเทศและต่างประเทศ 
จะพบว่า รายได้จากการขายในต่างประเทศเพิ่มขึน้จาก 146.2 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 512.8 ล้านบาท ในปี 2560  คิด
เป็นอตัราเติบโตร้อยละ 250.7 จากการขยายช่องทางจดัจ าหน่ายของตวัแทนจ าหน่ายในประเทศจีน รวมถึงการออกสินค้า
เพ่ือขายในประเทศจีนเป็นการเฉพาะเจาะจง (exclusive) จึงท าให้ลกูค้าชาวจีนซึ่งนิยมซือ้สินค้าของบริษัทฯ สามารถซือ้
สินค้าของบริษัทฯ ได้สะดวกมากขึน้ในประเทศจีน ในขณะท่ีบริษัทฯ มีรายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึน้จาก 1,090.7 
ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,161.7 ล้านบาท ในปี 2560 โดยยอดขายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 6.5 โดยหลกัเป็น
ผลจากปริมาณขายท่ีเพิ่มมากขึน้ และการออกผลิตภณัฑ์ใหมใ่นปี 2560 
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ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น  

ต้นทนุขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ เงินเดือนและค่าจ้างของพนกังานฝ่ายผลิต ค่าเสื่อม
ราคาอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัรในการผลิต ค่าพาหนะขนส่งและเดินทาง และต้นทนุขายอ่ืน โดยต้นทนุขายเพิ่มขึน้จาก 
374.8 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 534.9 ล้านบาท ในปี 2560 ซึง่การเพิ่มขึน้โดยหลกัมาจากต้นทนุวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ี
เพิ่มขึน้ ตามการผลิตซึง่สอดคล้องกบัรายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทฯ  

ต้นทุนขาย 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ 317.7 91.4 343.8 91.7 459.0 85.8 
เงินเดือนและคา่จ้าง 17.5 5.1 15.9 4.2 51.3 9.6 
คา่เสื่อมราคาของโรงงานและเคร่ืองจกัร 2.8 0.8 9.3 2.5 15.4 2.9 
คา่พาหนะขนสง่และเดินทาง 6.0 1.7 0.9 0.3 1.6 0.3 
ต้นทนุขายอื่น 3.5 1.0 4.9 1.3 7.6 1.4 
รวมต้นทุนขาย 347.5 100.0 374.8 100.0 534.9 100.0 
อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายรวม 36.4 30.3 31.9 
อัตราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ)  63.6 69.7 68.1 

 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเท่ากับ 862.1 ล้านบาท และ 1,139.6 
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 69.7 และร้อยละ 68.1 ตามล าดบั โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของ
บริษัทฯ ลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากบริษัทฯ มีสดัส่วนการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ครีมอาบน า้เพิ่มขึน้ ซึง่ผลิตภัณฑ์ดงักล่าวอยู่ใน
ตลาดท่ีมีการแข่งขนัสงู และมีการให้โปรโมชัน่สว่นลดเพ่ือแนะน าสนิค้าท่ีเร่ิมท าการตลาดเตม็รูปแบบในปี 2560 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คา่ใช้จ่ายในการขาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าสง่เสริมการขาย ค่าใช้จ่ายพนกังานขาย ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง ส าหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายจากการขายเพิ่มขึน้จาก 354.5 ล้านบาทเป็น 580.9 ล้านบาท ในขณะท่ีอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้จากร้อยละ 28.7 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 34.7 ในปี 2560 ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการขายดังกล่าวเพิ่มขึน้โดยหลกัจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายท่ีเพิ่มขึน้จากการจัด
โปรโมชัน่สง่เสริมการขายเพ่ือกระตุ้นการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีรู้จกัเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ อยูแ่ล้ว แตย่งัไมเ่คย
ซือ้สินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดตวัและท าโฆษณาสินค้าใหม่ท่ีเร่ิมจ าหน่ายภายในปี 2560 ซึง่บริษัทฯ มีสินค้าออกใหม่
จ านวนมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าโดย บริษัทฯ มีสินค้าเพิ่มขึน้จาก 19 SKU ในปี 2559 เป็น 35 SKU ในปี 
2560 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย ในการวิจยัและพฒันาเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในการวิจยัตลาด เพื่อให้
สามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และสามารถท าการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารตา่งๆ ท่ีเข้าถึง
ลกูค้าเปา้หมายได้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จ่ายในการโฆษณาและคา่สง่เสริมการขาย 283.9 85.8 310.7 87.6 510.8 87.9 
คา่ใช้จ่ายพนกังานขาย 9.5 2.9 24.4 6.9 35.0 6.0 
คา่ใช้จ่ายในการขนสง่ 30.4 9.2 7.2 2.0 14.0 2.4 
คา่ใช้จ่ายในการขายอื่นๆ/1 7.1 2.1 12.2 3.5 21.1 3.7 
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 330.9 100.0 354.5 100.0 580.9 100.0 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จาก
การขายรวม 

34.6 28.7 34.7 

หมายเหต:ุ  /1 คา่ใช้จ่ายในการขายอื่นๆ โดยหลกัได้แก่ คา่ใช้จ่ายในการวิจยัการตลาด และค่าเช่าพืน้ท่ีสาขาร้านค้าของ
บริษัทฯ เป็นต้น 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารโดยหลกัได้แก่ ค่าใช้จ่ายพนกังานในส านกังานใหญ่ และส านกังานของโรงงานโรจนะ โดย
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จาก 87.1 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 143.4 ล้านบาทในปี 2560 ซึง่คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 7.0 และร้อยละ 8.5 ของรายได้รวม ในปี 2559 และ 2560 ตามล าดบั ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้โดยหลกัมา
จากคา่ใช้จ่ายพนกังานในส านกังานท่ีเพิ่มขึน้ เพ่ือรองรับปริมาณงานและหน่วยงานที่เพิ่มขึน้ตามยอดขายท่ีเติบโต 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จ่ายพนกังานในส านกังาน 15.5 51.1 46.6 53.5 83.7 58.4 
คา่ใช้จ่ายส านกังานและเบด็เตลด็ 3.3 10.9 13.4 15.4 21.4 14.9 
คา่เสื่อมราคาทรัพย์สินและคา่ตดัจ าหน่าย 3.6 12.0 7.9 9.1 10.9 7.6 
ภาษีและคา่บริการอ่ืนๆ 3.6 11.8 11.3 12.9 15.9 11.1 
คา่ใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ/1 4.3 14.2 7.9 9.1 11.5 8.0 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 30.3 100.0 87.1 100.0 143.4 100 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม 3.2 7.0 8.5 
หมายเหต:ุ  /1 คา่ใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ โดยหลกัได้แก่ ค่าตดัจ าหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ ขาดทนุจากการตดัจ าหน่าย

สินทรัพย์ และค่าเผ่ือและคา่ตดัจ าหน่ายหนีส้งสยัจะสญู  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากบั 5.8 ล้านบาท และ 11.9 ล้านบาท ตามล าดบั คิด

เป็น ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.7 ของรายได้รวม ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายทางการเงิน เป็นผลจากเงินกู้ ยืม

จากสถาบนัการเงินทัง้ระยะสัน้และ ระยะยาวท่ีเพิ่มขึน้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถงึการปรับปรุงโรงงาน การ

ซือ้อปุกรณ์และเคร่ืองจกัรใหมเ่พ่ือรองรับการขยายก าลงัการผลติ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง จาก 82.8 ล้านบาท เป็น 62.1 ล้าน บาท ตามล าดบั 

หรือคิดเป็นอตัราภาษีเงินได้ต่อก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบั ร้อยละ  19.8 และร้อยละ 15.0 ตามล าดบั เป็นผล

เน่ืองมาจากมีค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน บางส่วนสามารถน ามาเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการสนบัสนนุของรัฐบาล ท าให้บริษัทฯ สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายทาง

ภาษีเงินได้ เพิ่มขึน้ 
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ก าไรสุทธิส าหรับปี 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ จาก 335.2 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 351.1 ล้านบาทในปี 2560 และอตัราก าไรสทุธิ
ของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 27.0 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 20.8 ในปี 2560 โดยอตัราก าไรสทุธิท่ีลดลงมีสาเหตุหลกัมา
จากค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเพิ่มขึน้โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ี
เพิ่มขึน้ 
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การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ  

สินทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 775.5 ล้านบาท และ 5,460.5 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีอ่ื้น สินค้าคงเหลือ และ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้โดยหลกัเป็นผลมา
จากรายการเงินสด ท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 จ านวน 
4,028 ล้านบาท 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 41.5 ล้านบาทและ 4,388.5 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยสาเหตหุลกัเป็นผลมาจากรายการเงินสด ที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัแก่ประชาชนเป็นครัง้
แรก (IPO) โดยการ เปลี่ยนแปลงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมการด าเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อการวิเคราะห์กระแสเงินสด) 
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ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นสทุธิจ านวน 196.9 ล้านบาท 429.2 
ล้านบาท ตามล าดบั 

โดยลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นมีรายละเอียดดงันี ้

 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 ณ 31 ธนัวาคม 2559 ณ 31 ธนัวาคม 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั       
อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ       
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 84.8 45.6 37.1 18.8 50.0 11.6 
รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 84.8 45.6 37.1 18.8 50.0 11.6 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั       
อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ       
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 77.3 41.6 95.0 48.2 271.2 63.2 
ค้างช าระ       
 ไม่เกิน 3 เดือน  21.5 11.6 31.5 16.0 71.7 16.7 
 3 - 6 เดือน 0.8 0.4 5.2 2.7 28.5 6.6 
 6 - 12 เดือน 1.9 1.0 2.6 1.3 1.3 0.3 
 มากกวา่ 12 เดือน 0.3 0.2 3.9 2.0 0.1 0.0 
รวม 101.8 54.8 138.2 70.2 373.0 86.9 
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2.2) (1.2) (2.2) (1.1) (0.2) (0.0) 
รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั, สทุธิ 99.6 53.6 136.0 69.1 372.8 86.9 
รวมลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 184.4 99.3 173.1 87.9 422.9 98.5 
ลกูหนีอ่ื้น       
ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั       
ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั       
ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 1.1 0.6 16.6 8.4 4.4 1.0 
รายได้ค้างรับ 0.3 0.2 6.1 3.1 0.8 0.2 
ลกูหนีอ่ื้น 0.0 0.0 1.1 0.6 1.0 0.2 

รวมลกูหนีอ่ื้น 1.4 0.8 23.8 12.1 6.3 1.5 
รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 185.8 100.0 196.9 100.0 429.2 100.0 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 45.6 54.2 64.3 
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บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้ารวม (สทุธิ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 จ านวน 173.1 ล้านบาท และ 422.9 
ล้านบาท ตามล าดบั หากพิจารณาลูกหนีก้ารค้าค้างช าระ จะพบว่า ลกูหนีก้ารค้าค้างช าระส่วนใหญ่ค้างช าระไม่เกิน  6 
เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารการเก็บเงินจากลกูหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี ้
เฉลี่ยเท่ากับ 54.2 วัน และ 64.3 วัน ในปี 2559 และ 2560 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามเครดิตเทอมท่ีให้กับลูกค้าตาม
ข้อตกลงทางการค้าซึง่อยูท่ี่ 0 - 90 วนั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ บันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจาก
ลกูหนีไ้ม่ได้ซึ่งโดยทัว่ไป จะพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายลุกูหนี ้และสถานะปัจจุบนัของ
ลกูหนีค้งค้าง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รวมถึงแนวโน้มท่ีจะได้รับช าระเงินจากลกูหนีโ้ดยบริษัทฯพิจารณาเป็นรายๆ 
ไป 

สินค้าคงเหลือ  

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ประกอบด้วย สินค้าส าเร็จรูปตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ต่างๆ สินค้าระหว่างผลิต 
วตัถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และ วสัดุสิน้เปลือง โดยตารางดงัต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ จ าแนกตาม
ประเภทของสินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือ 

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 ณ 31 ธนัวาคม 2559 ณ 31 ธนัวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินค้าส าเร็จรูป 30.2 53.1 53.1 20.2 89.8 30.8 

สินค้าระหวา่งผลิต 8.6 8.1 9.9 3.7 9.2 3.2 

วตัถดุิบ 23.7 22.4 85.5 32.3 60.3 20.7 

บรรจภุณัฑ์ 45.7 43.2 115.7 43.9 133.1 45.6 

วสัดสุิน้เปลือง 1.2 1.1 4.1 1.5 5.0 1.7 

รวม 109.5 103.3 267.8 101.6 297.4 102.0 

หกั: ค่าเผ่ือสินค้าเสื่อมสภาพ (3.5) (3.3) (4.1) (1.6) (5.7) (2.0) 

สินค้าคงเหลือสทุธิ 106.0 100.0 263.7 100.0 291.7 100.0 

ระยะเวลาการขายสินค้าส าเร็จรูป

เฉลี่ย (วนั) 29.4 39.1 46.4 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสทุธิเทา่กบั 263.7 ล้านบาท และ 291.7 ล้านบาท 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34.0 และร้อยละ 5.3 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ โดยสินค้าคงเหลือท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่คือสินค้า
ส าเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปเพ่ือรองรับยอดขายและการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ ส าหรับระยะเวลาการขายสินค้าส าเร็จรูป
เฉลี่ยของบริษัทฯ จะอยู่ท่ี 39.1วนั ในปี 2559 และ 46.4 วนั ในปี 2560 ตามล าดบั ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการส ารองสินค้า
เผ่ือขายของบริษัทฯ (Safety Stock) ซึ่งอยู่ท่ี 60 วนั นอกจากนี ้บริษัทฯ มีบนัทึก สินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึน้จาก  4.1 ล้าน
บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็น 5.7 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยหลกัเกิด จากการด้อยค่าของสินค้ารอ
ท าลาย จากการยกเลกิการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสริม และบางสว่นเกิดจากการด้อยคา่ของวตัถดุิบบางชนิด  

ทัง้นี ้สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน : FIFO) หรือ
มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทนุดงักลา่ววดัมลูค่าตามวิธีต้นทนุมาตรฐานซึง่ใกล้เคียงกบัต้นทนุจริง 
ซึ่งประกอบด้วยต้นทนุวตัถดุิบ ค่าแรงทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต ในขณะท่ีวตัถดุิบ บรรจุภณัฑ์และวสัดสุิน้เปลือง
แสดงมลูค่าตามราคาทนุ (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน: FIFO) หรือมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า และจะถือ
เป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุการผลติเม่ือมีการเบิกใช้ 
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ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 ณ 31 ธนัวาคม 2559 ณ 31 ธนัวาคม 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ท่ีดิน 59.6 42.2 59.6 24.3 59.6 21.4 

อาคาร 33.9 24.0 115.9 47.3 124.8 44.8 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 17.4 12.4 56.9 23.2 74.3 26.7 

ยานพาหนะ 8.9 6.3 7.5 3.1 10.7 3.8 

สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 21.4 15.1 5.2 2.1 9.3 3.3 

รวม 141.2 100.0 245.1 100.0 278.6 100.0 

 

ปี 2560 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิมีมูลค่าสุทธิเพิ่มขึน้  33.5 ล้านบาท โดยหลกัเน่ืองมาจากการลงทุนใน 
โรงงานแห่งใหม่ ซึ่งประกอบด้วยการลงทนุเพ่ือปรับปรุงเป็นโรงงานใหม่ในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ และการซือ้เคร่ืองจกัร
ใหมส่ าหรับใช้ในการผลิต  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายการค านวนค่าเสื่อมราคาจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ การให้
ประโยชน์โดยประมาณ ซึ่งมีการคิดอายขุองอาคารท่ี 5 - 20 ปี เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ คิดอายกุารใช้งานท่ี 5 - 10 ปี และ
ยานพาหนะ คิดอายกุารใช้งานที่ 5 ปี 
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หนีส้ินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2559 และ 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ากับ  400.5 ล้านบาท และ  674.0 ล้านบาท 
ตามล าดบั หนีส้ินรวมของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบด้วย เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 หนีส้ินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้
ของเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าตามการเติบโตของผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น จ านวน 170.7 ล้านบาทและ 299.2 
ล้านบาท โดยเจ้าหนี ้การค้าและเจ้าหนีอ่ื้นมีรายละเอียดดงันี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 ณ 31 ธนัวาคม 2559 ณ 31 ธนัวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 16.7 13.5 0.8 0.5 0.1 0.0 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 38.0 30.6 110.9 64.9 113.6 38.0 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 32.8 26.4 5.4 3.2 6.0 2.0 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1.8 1.4 4.6 2.7 4.8 1.6 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 34.9 28.1 49.0 28.7 174.7 58.4 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 124.2 100.0 170.7 100.0 299.2 100.0 

ระยะเวลาการช าระหนี ้(วนั) 55.9 79.9 75.9 

 

ณ สิน้งวดปี 2560 เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นไปตามยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ ท าให้บริษัทฯ ต้องมีการ
สัง่ซือ้วตัถดุิบท่ีใช้ ในการผลิตเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะบรรจภุณัฑ์ท่ีมีการสัง่ซือ้จ านวนมาก อย่างไรก็ตามจากการสัง่สินค้าท่ี
เพิ่มขึน้สามารถท าให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเง่ือนไขช าระเงินได้ดียิ่งขึน้ โดยเห็นได้จากระยะเวลาช าระหนีข้องบริษัทฯ ซึ่ง
ขึน้จาก 55.9 วนั ในปี 2558 เป็น 75.9 วนั ในปี 2560 

ส าหรับเจ้าหนีอ่ื้น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนีอ่ื้นๆ โดยมีมลูค่ารวมทัง้สิน้  59.0 ล้านบาทและ 
180.4 ล้านบาท ณ สิน้งวด ปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั โดยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโดยมากเกิดจากรายการค่าสง่เสริมการ
ขายค้างจ่าย  
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เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเท่ากับ  267.1 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียน ในการด าเนินกิจการ ปรับปรุงอาคารโรงงาน ซือ้เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือรองรับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

เงินกู้ ยืมระยะยาวสว่นท่ีจดัเป็นหนีส้ินหมนุเวียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีการจดัประเภทเงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 51.5 ล้านบาท เป็นหนีส้ิน
หมนุเวียน เน่ืองจากเงินกู้ ยืม ดงักลา่วติดเง่ือนไขตามสญัญาท่ีการด ารงสดัสว่นหนีส้ินต่อทนุ (D/E) ในงบการเงินแตล่ะปีให้
ไมเ่กิน 1.0 เทา่ และบริษัทฯได้จ่ายคืนเงินกู้ ยืมดงักลา่วแล้วทัง้จ านวนในเดือนสิงหาคม 2560 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน  122.9 ล้านบาท 
และ 68.2 ล้านบาท ตาม ล าดบั โดยเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลงโดยหลกัมาจากการจ่ายคืนเงินกู้ ระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินแหง่หนึ่ง 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากบั 375.0 ล้านบาท และ 4,786.5 ล้าน
บาท ตามล าดบั โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีสาเหตหุลกัมาจาก การจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 จ านวน 4,028 ล้านบาท ประกอบกับการเพิ่มของก าไร
สะสมตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

เงินสดสทุธิจากการด าเนินงาน 83.3 218.8 245.3 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (86.5) (114.0) (96.3) 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 35.4 (137.2) 4,198.0 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) สุทธิ 

32.2 (32.4) 4,347.0 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 41.7 73.9 41.5 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 73.9 41.5 4,388.5 
 

จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมลงทนุ และกิจกรรมจดัหาเงิน ส่งผล

ให้ในปี 2558 , 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั  73.9 ล้านบาท 41.5 ล้านบาท และ 

4,388.5 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของ กระแสเงินสดท่ีส าคญัดงันี ้

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานส าหรับปี  2559 และ 2560 เท่ากับ 218.8 ล้านบาท และ 245.3 ล้าน

บาท ตามล าดบั โดยสาเหตุ หลกัท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและ

เจ้าหนีอ่ื้นสทุธิ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนส าหรับปี  2559 และ 2560 เท่ากับ (114.0) ล้านบาท และ (96.3) ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุลดลง เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อนหน้า ซึง่เกิดจากเงินลงทนุซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ท่ีลดลง 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปี 2559 และ 2560 เท่ากบั (137.2) ล้านบาท และ 4,198 ล้านบาท 

ตามล าดบั โดยปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินโดยหลกั จากการประกาศและจ่ายเงินปันผลเป็น

จ านวนทัง้หมด 416.8 ล้านบาท การช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 72.6 ล้านบาท และช าระคืนเงิน

กู้ ยืมจากกรรมการจ านวน 68.3 ล้านบาท สทุธิกบัเงินสดรับจากการเพิ่มทนุจ านวน 214.6 ล้านบาท เงินสดรับ จากเงินกู้ ยืม

ระยะยาวจ านวน 137.6 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 72.3 ล้านบาท และในปี 

2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินโดยหลกั มาจากเงินสดรับจากการเพิ่มทนุ จ านวน 4,391.2 ล้าน

บาท  
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 
งวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  

   
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 1.6 1.5 8.3 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า 1.1 0.6 7.8 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เท่า 0.4 0.7 0.5 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เท่า 7.9 6.6 5.6 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 45.6 54.2 64.3 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 12.2 9.0 7.8 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 29.4 40.0 46.4 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 6.4 4.5 4.8 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 55.9 79.9 75.9 
Cash cycle วนั 19.1 14.4 34.9 
      

หมายเหต ุ: ข้อมลูทางการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

 

สภาพคล่อง 

บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มสูงขึน้ดังจะเห็นได้จาก อัตราส่วนสภาพคล่องท่ี เพิ่มขึน้จาก 1.5 เท่า ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 เป็น 8.3 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เช่นเดียวกบัอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วท่ีเพิ่มขึน้จากระดบั 0.6 

เท่า เป็น 7.8 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 ตามล าดบั ส าหรับปี 2560 สภาพคล่องเพิ่มขึน้จากการท่ีบริษัทฯ 

มีเงินสดรับจากท่ีเพิ่มทนุจ านวน 4,391.2 ล้านบาท 

ความสามารถในการช าระหนี ้

ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 อตัราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ  1.1 

เท่า และ 0.1 เท่า ตาม ล าดบั และ อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ (interest bearing debt) ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 

0.5 เท่า 0.1 เท่า ตามล าดบั ส าหรับ อตัราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี  2560 ลดลง เน่ืองจากส่วนของผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ได้เพิ่มขึน้เช่นกนัจากการท่ีบริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนช าระ แล้วจาก 225 ล้านบาท เป็น 316 ล้านบาท 

หากพิจารณาถงึความสามารถในการช าระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ในปี 2559 และ 2560 จะพบว่า ความสามารถใน
การช าระดอกเบีย้ของ บริษัทฯ ลดลง เป็นผลมาจากความสามารถในการท าก าไรลดลง ถึงแม้ยอดขายจะเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง แต่ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการขายค่อนข้างมาก ส่งผลให้มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไม่เพิ่ม
สงูขึน้มากนกั ดงัจะเห็นได้จาก อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ที่ลดลงอย่างมีนยัส าคญัจาก 53.8 เท่า
ในปี 2559 เป็น 27.1 เทา่ ในปี 2560 
 

 



 

 

  
 

 

 

 
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรของบริษัทฯ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
  

 

  

 เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

 

รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผู้บริหำร  ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรของบริษัทฯ  

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ)   

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1. พล.ต.อ. ชัชวำลย์ สุขสมจติร์ 
 ประธานกรรมการบริษัท  

และกรรมการอิสระ  

62 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Role of Chairman 

- - 2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
กิจการอ่ืน 
2557 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 

 

 
สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 

 
สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 
บมจ. เจนเนอราลี่ประกนัภยั  
บมจ. เจนเนอราลี่ประกนัชีวิต 

2. ดร. สรำวุฒ ิพรพฒันำรักษ์/1 

 รองประธานกรรมการ  
       ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธานคณะกรรมการบริหาร   
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีสาย
งานปฎิบตัิการ 

 

40 - ปริญญาเอก บริหารธรุกิจ   
(ภาคภาษาองักฤษ)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาโท การจดัการและพฒันา
องค์กร (ภาคภาษาองักฤษ) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ เอกโฆษณา 
(ภาคภาษาองักฤษ) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) 

79.6 พี่ชายของคูส่มรสของ
นางสาวเสาวคนธ์ 
แหยมเจริญ 

2553 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธาน
คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีสาย
งานปฎิบตัิการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
 
 
 
 
 
บจ. นาม ุไลฟ์ พลสั 
บจ. ด ูอินฟินิท ดรีม 

กิจการอ่ืน 
 2546–ปัจจบุนั 
2546–ปัจจบุนั 
2543 – 2558 
 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ 
 

 
บจ. คลัเลอร์ เทรนด์ 
บจ. โอเวอร์ ไดร์ฟ (ประเทศไทย) 
บจ. พีเอ็ม เคมิคลั 
 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
  

 

  

 เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

 

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ)   

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

3. นำย นิตโิรจน์ มโนลม้ำย/1 

กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
Excellence and Sustainable 
Development  

40 
 
 

- ปริญญาโท Internet and E-Commerce 
Technology มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director  Accreditation 
Program (DAP) 

- - 2556 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
Excellence and Sustainable 
Development และรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงาน
พาณิชย์ 

บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
 

กิจการอ่ืน 
2545 – 2555 
2544 – 2545 

 
Graphic Supervisor 
Graphic Designer 

 
บจ. บีอีซี-เทโร เรดิโอ 
บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค 

4. นำย ปิยวัชร รำชพลสิทธ์ิ/1 

 กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบญัชี
และการเงิน 

 

31 
 
 

- ปริญญาโท การเงิน  
 Cass Business School, City 

University 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  

(ภาคภาษาองักฤษ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   ประกาศนียบตัรชมรมวาณิชธนกิจ 
สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย  
หลกัสตูรท่ีปรึกษาการเงิน (FA License) 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) 

- - 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบญัชี
และการเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
 
 
บจ. นาม ุไลฟ์ พลสั 
บจ. ด ูอินฟินิท ดรีม 

กิจการอ่ืน 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
2557 – 2558 
 
2556 – 2557 
 
2555 – 2556 
 
2553 - 2556 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการฝ่าย Private 
Equity 
ผู้จดัการงานธรุกิจกลุม่ประเทศ
อาเซียน 
ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิคณะกรรม 
ธิการแก้ไขปัญหาหนีส้ินแห่งชาติ 
ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายวาณิชธนกิจ 

 
บจ. แคเรียร์คอนเนกซ์กรุ๊ป 
บจ. นามะ นามะ กรุ๊ป 
Richardson Doyle & Partners 
 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
รัฐสภา 
 
บมจ. หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
  

 

  

 เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

 

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ)   

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

(ประเทศไทย) 
5. นำย รุ่งโรจน์ ชัยศิริวิกรม/1 

กรรมการ และกรรมการบริหาร  
41 
 
 

- ปริญญาโท Internet and E-Commerce 
Technology มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี General  Management 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director  Accreditation 
Program (DAP) 

 

0.35 - 2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการ และ กรรมการบริหาร  
กรรมการ 

บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
บจ. นาม ุไลฟ์ พลสั 

กิจการอ่ืน 
2557 – 2558 
2556 – 2557 
 
2554 – 2556 

 
General Sales Manager 
National Sales Manager : 
Traditional Trade Channel 
Head of Sales : Traditional 
Trade Channel 

 
บจ. สยาม รีกลั 
บจ. มอนเดลีซ (ประเทศไทย)  
 
บจ. เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศ
ไทย) 

6. นำย ศุภวัฒน์ วนิชประภำ/1 

กรรมการ  
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
Excellence and Sustainable 
Development  

41 
 
 

- ปริญญาโท MBA, International 
Trading, University of La Verne, CA, 
USA 

- ปริญญาตรี Business Computer
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director  Accreditation 
Program (DAP) 

- - 2556 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และรอง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
Excellence and Sustainable 
Development  

บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
 

กิจการอ่ืน 
2553 – 2555 
2544 – 2546 
2543 – 2544 

 
Project Manager 
Project Manager 
International Roaming Analyst 

 
บจ. ไอพรอสเพค (ประเทศไทย)  
บริษัท กลุม่แอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากดั 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากดั (มหาชน) 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
  

 

  

 เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

 

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ)   

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

7. นำงสำว เสำวคนธ์ แหยมเจริญ/1 

กรรมการ และ 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
Excellence and Sustainable 
Development  

39 
 
 

- ปริญญาตรี Communication of  Art 
มหาวิทยาลยักรุงเทพฯ 

- อนปุริญญาตรี Fashion Merchandiser, 
Mesa College, USA  

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director  Accreditation 
Program (DAP) 

- คูส่มรสของน้องชาย
คณุสราวฒิุ 
พรพฒันารักษ์ 

2556 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร Excellence and 
Sustainable Development  

บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
 

กิจการอ่ืน 
2550 – 2552 
 
2548 – 2549 

 
Fashion Merchandiser, 
Marketing & Buyer Department 
Assistant Store Manager 
 

 
บจ. เซ็นทรัล มาร์เก็ตติง้ กรุ๊ป 
 
American Appeal 

8. นำย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์/1 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
Excellence and Sustainable 
Development  

40 
 
 

- ปริญญาโท Media Communication, 
Webster University  

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ   
(ภาคภาษาองักฤษ) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) 

0.01 - 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
Excellence and Sustainable 
Development  
กรรมการ 

บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
 
 
 
บจ. นาม ุไลฟ์ พลสั 

กิจการอ่ืน 
2551-2557  
 
2543-2550 

 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การวางแผน
สื่อและโฆษณา  
ผู้จดัการวางแผนสื่อและโฆษณา 

 
บริษัท วีเซียม จ ากดั 
 
บริษัท คาราท จ ากดั 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
  

 

  

 เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

 

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ)   

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

9. นำย กฤช ฟอลเล็ต 
 กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

68 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) 

- - 2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
 

กิจการอ่ืน 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
2514 – 2552  

 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

 
บมจ. เจ้าพระยามหานคร 
บมจ. ไทยวาโก้ 
 
บมจ. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 
 
บมจ. ธนลูกัษณ์ 
 
บจ. เนชัน่แนล กรีน เอ็นเนอร์ย่ี 
บจ. อิมเพรส ฟาร์มม่ิง 
บจ. อิมเพรส เอทานอล 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
  

 

  

 เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

 

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ)   

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

10. นำง นวลพรรณ ล ่ำซ ำ 
 กรรมการอิสระ 
 

51 - ปริญญาโท การจดัการศกึษา Boston 
University, USA 

- ปริญญาตรี การตลาด  
คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) 

- - 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
กิจการอ่ืน 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
 
 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2540 – ปัจจบุนั 
2540 – ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 

 
กงสลุกิตติมศกัด์ิ 
 
ท่ีปรึกษา 
กรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรี 
 
กรรมการ และกรรมการรอง
เลขาธิการ 
กรรมการผู้จดัการ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ
คณะอ านวยการบริหาร 
กรรมการกิตติมศกัด์ิ 
 
กรรมการ 
กรรมการ และท่ีปรึกษากรรมการ
ผู้จดัการ 
กรรมการ และท่ีปรึกษากรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ และประธานกิตติมศกัด์ิ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

 
สาธารณรัฐลิทวัเนีย ประจ าประเทศ
ไทย 
ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 
คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ 
กระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์ 
หอการค้าไทย 
 
บมจ. เมืองไทยประกนัภยั 
 
 
บจ. ทรานส์ แฟชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
บมจ. ภทัรลิสซิ่ง 
บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 
 
บมจ. เมืองไทย เรียล เอสเตท 
บมจ. นวนคร 
บจ. ซงัออนอเร่ (กรุงเทพ) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัท 
บจ. การท่าเรือ เอฟ.ซี. 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
  

 

  

 เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

 

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ)   

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. ณพรรณ 2015 
บจ. ทรัพย์ละออ 
บจ. ปรุส (2008) 
บจ. ไมซ์สเตอร์ เทคนิค 
บจ. ยพุงษ์ 
บจ. ยพุยงค์ 
บจ. ศรีภพพรรณ 
บจ. ออโต้บลิส 

11. นำย ณัฏฐะวุฒ ิเครือประดับ 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

44 
 

- หลกัสตูรการบริหารจดัการ  
Harvard Business School  

- ปริญญาตรี วิศวะ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification 
Program (DAP) 

- - 2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
 

กิจการอ่ืน 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2555 - 2558 
 

 
ผู้จดัการฝ่ายจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติ  
ผู้จดัการส่วนบ ารุงรักษาเคร่ืองกล
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

 
บมจ. ปตท. 
 
บมจ. ปตท. 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ)   

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

12. นำย ทรงพล ชีวะปัญญำโรจน์ 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

45 - ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน  
Case Western Reserve University, 
USA 

- ปริญญาตรี การเงิน  
University of   Findlay, USA  

- - 2560 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
 

กิจการอ่ืน 
2558 – ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
2557 – 2560 
2557 

 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

 
บลจ. กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
บจ. เวนดิง้ คอร์ปอเรชัน่ 
บจ. เวนดิง้ พลสั 
บจ. สเปซ แอท สยาม 
บจ. เอส เอ บี สยาม 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ)   

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

13. นำย ธิต ิรัตตมณี 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานกลยทุธ์ 

และวิเคราะห์ข้อมลู และ
กรรมการบริหาร 

40 
 
 

- ปริญญาโท ธรุกิจต่างประเทศ 
London South Bank University, UK 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ  
(ภาคภาษาองักฤษ)  
สาขาการจดัการธรุกิจระหวา่งประเทศ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

- - 2559 – ปัจจบุนั 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานกลยทุธ์
และวิเคราะห์ข้อมลู และ
กรรมการบริหาร 

บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
 

กิจการอ่ืน 
2557 – 2559 
 
2556 – 2557 
 
2551 – 2556 
2544 – 2551 

 
Vice President,  
Customer & Market Insight 
Customer Engagement 
Director 
Head of Insight 
Manager, Client Solutions 

 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  
 
บจ. ไฮเปอร์เทรด คอนซลัติง้  
 
บจ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
บจ.เดอะนีลเสน็ คอมปะนี (ประเทศ
ไทย)  

14. นำงสำว กรทอง ชำครศิริสกุล 
ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานพาณิชย์ 

35 - ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ  
(ภาคภาษาองักฤษ)  
สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

- - 2560 – ปัจจบุนั 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงาน
พาณิชย์ 

บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
 

กิจการอ่ืน 
2560 
 
2558 – 2559 
 
2557 – 2558 
2556 – 2557 
2555 – 2556 
 

 
ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงาน
พาณิชย์ 
Head of Area Ocean Product – 
Thailand and Myanmar 
Cluster Operations Manager 
Safmarine Country Manager 
Assistant Trade Manager 

 
บจ. ดมัโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)  
 
บจ. ดมัโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)  
 
บจ. เมอส์ก ไลน์ (ไทยแลนด์) 
บจ. บางกอก มารีน 
Redereit  A.P. Moller 
(Headquarter) 

15. นำยธีรวัฒน์ ปรีชำวิภทัร 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

28 - ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ  
(ภาคภาษาองักฤษ)  

- - 2560 – ปัจจบุนั 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ)   

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

กิจการอ่ืน 
2557 – 2560 
 
2554 - 2557 
 

 
Senior Associate, 
Management Consulting 
Senior Associate, Risk 
Consulting 

 
บจ. ไพร์มสตรีท แอดไวซอร่ี 
(ประเทศไทย) 
บจ. เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ท่ีปรึกษา
ธรุกิจ 

16. นำยปรีชำชำญ  
เอ่ียวพพิฒัน์กูล 
ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

40 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- - 2559 – ปัจจบุนั ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
กิจการอ่ืน 
2549 – 2559 

 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี-การเงิน 

 
บจ. มิสกนั (ไทยแลนด์) 

17. นำงสำวรุ่งทพิย์  
งำมเอกอุดมพงศ์ 
เลขานกุารบริษัทฯ 

43 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

-  ประกาศนียบตัร 
สาขา Apparel Manufacturing, 
Fashion Institute of Design and 
Merchandising 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Company Secretary 
Program (CSP) และ  
Effective Minute Taking (EMT) 

- - 2559 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  
กิจการอ่ืน 
2544 - 2558 
 

 
Assistance to  
Managing Director 

 
บจ. โรจน์ อินเตอร์ กรุ๊ป 
 

หมายเหต:ุ  /1 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  
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ข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง  

บริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
พล.ต.อ. 
ชชัวาลย์ 
สขุสมจิตร์ 

ดร.สราวฒุ ิ
พรพฒันารักษ์ 

นายนิติโรจน์ 
มโนลม้าย 

นายปิยวชัร 
ราชพลสิทธ์ิ 

นายรุ่งโรจน์ 
ชยัศิริวิกรม 

นายศภุวฒัน์ 
วนิชประภา 

น.ส.เสาวคนธ์ 
แหยมเจริญ 

นายฤทธิไกร 
ธรรมรักษ์ 

นายกฤช 
ฟอลเล็ต 

นาง 
นวลพรรณ  
ล ่าซ า 

นาย 
ณฏัฐะวฒุิ  
เครือประดบั 

นายทรงพล 
ชีวะปัญญา

โรจน์ 

นายธิติ 
รัตตมณี 

นางสาว 
กรทอง  

ชาครศิริสกลุ 

นายธีรวฒัน์ 
ปรีชาวิภทัร 

นายปรีชาชาญ 
เอี่ยวพิพฒัน์

กลู 

บริษัทฯ 
บมจ. ด ูเดย์ ดรีม C, ID 

VC, CEO, 
EC D, M D, EC, M D, EC D, M D, M D, EC, M ID, CAC ID ID, AC 

 
ID, AC EC, M M M M 

บริษัทย่อย                 

บจ. นาม ุไลฟ์ พลสั  D  D D   D         
บจ. ด ูอินฟินิท ดรีม  D  D             

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง                 
บมจ. เจนเนอราล่ีประกนัภยั  
(ไทยแลนด์) 

D                

บมจ. เจนเนอราล่ีประกนัชีวิต 
(ไทยแลนด์) 

D                

บจ. พี เอ็ม เคมิคลั  D               
บจ. คลัเลอร์ เทรนด์  D               
บจ. โอเวอร์ ไดร์ฟ (ประเทศ
ไทย) 

 D               

บจ. แคเรียร์คอนเนกซ์กรุ๊ป    D             

บจ. นามะ นามะ กรุ๊ป    D             
บมจ. เจ้าพระยามหานคร         C        

บมจ.ไทยวาโก้         ID        
บมจ. ธนาคารแห่งประเทศจีน 
(ไทย) 

        C,ID         

บมจ. ธนลูกัษณ์         ID, AC        
บจ. เนชัน่แนล กรีน เอน็เนอร์
ย่ี 

        D        

บจ. อิมเพรส ฟาร์มมิ่ง         D        
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บริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
พล.ต.อ. 
ชชัวาลย์ 
สขุสมจิตร์ 

ดร.สราวฒุ ิ
พรพฒันารักษ์ 

นายนิติโรจน์ 
มโนลม้าย 

นายปิยวชัร 
ราชพลสิทธ์ิ 

นายรุ่งโรจน์ 
ชยัศิริวิกรม 

นายศภุวฒัน์ 
วนิชประภา 

น.ส.เสาวคนธ์ 
แหยมเจริญ 

นายฤทธิไกร 
ธรรมรักษ์ 

นายกฤช 
ฟอลเล็ต 

นาง 
นวลพรรณ  
ล ่าซ า 

นาย 
ณฏัฐะวฒุิ  
เครือประดบั 

นายทรงพล 
ชีวะปัญญา

โรจน์ 

นายธิติ 
รัตตมณี 

นางสาว 
กรทอง  

ชาครศิริสกลุ 

นายธีรวฒัน์ 
ปรีชาวิภทัร 

นายปรีชาชาญ 
เอี่ยวพิพฒัน์

กลู 

บจ. อิมเพรส เอทานอล         D        

บมจ. นวนคร          ID       
บมจ. ภทัรลิสซิ่ง          D       

บมจ. เมืองไทยประกนัภยั          D, CEO       
บมจ. เมืองไทย เรียล เอสเตท          D       
บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต          D       

บจ. การท่าเรือ เอฟ.ซี.           D       
บจ. ณพรรณ 2015          D       

บจ. ซงัออนอเร่ (กรุงเทพ)          D       
บจ. ทรัพย์ละออ          D       

บจ. ปรุส (2008)          D       
บจ. ไมซ์สเตอร์ เทคนิค          D       

บจ. ยพุงษ์          D       
บจ. ยพุยงค์          D       

บจ. ศรีภพพรรณ          D       
บจ. ออโต้บลิส          D       

บจ. เวนดิง้คอร์ปอเรขัน่            D     
บจ. เวนดิง้พลสั            D     

บจ. สเปซ แอท สยาม            D     
บลจ. กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

           D     

บจ. เอส เอ บี สยาม            D     

หมายเหต:ุ C- ประธานกรรมการ, VC- รองประธานกรรมการ, D-กรรมการ,  ID-กรรมการอิสระ, CAC-ประธานกรรมการตรวจสอบ,  AC-กรรมการตรวจสอบ, EC- กรรมการบริหาร, CEO-ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, M-ผู้บริหาร  



 
  

 

  
 

 

 

 
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย  
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ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย  

บริษัทย่อย 
กรรมกำร 

ดร. สรำวุฒ ิพรพฒันำรักษ์ นำย รุ่งโรจน์ ชัยศิริวิกรม นำย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์ นำย ปิยวัชร รำชพลสิทธ์ิ นำยจรุงศักดิ์ เฟ่ืองฟูสิน 

1. บจ. นาม ุไลฟ์ พลสั กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม - 

2. บจ. ด ูอินฟินิท ดรีม กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม - - กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 



 
  

 

  
 

 

 

 
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ 

 
  



เอกสารแนบ 3  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
  

 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ  

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

นางสาว จฬุาพร รัตตะพงษ์ 
หวัหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 

 

35 - ปริญญาตรีคณะบริหารธรุกิจ ภาควิชาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

2559 – ปัจจบุนั หวัหน้าผู้ตรวจสอบภายใน บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 
2556 - 2559 ผู้จดัการอาวโุส บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์  
2546 - 2556 ผู้จดัการ บจ. เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี  
   

 



 

 

                                             
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

เอกสารแนบ 4 หน้า 1 
 

เอกสารแนบ 4  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
  

 

ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมนิรำคำทรัพย์สิน  

ไมมี่. 
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