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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ด าเนินธุรกิจผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิว (Skin Care) 
ที่มีคณุภาพสงูภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “NAMU LIFE” โดยมีช่ือกลุม่ผลิตภณัฑ์ว่า “SNAILWHITE” ภายใต้แนวคิด “Beauty 
is Healthy” ที่เช่ือว่าผิวสวยที่แท้จริงคือผิวสวยสุขภาพดีในแบบที่เป็นคุณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้สะท้อนในการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เพือ่การบ ารุงทกุสภาพผวิ ให้ลกูค้ามผิีวสขุภาพดเีปลง่ปลัง่จากภายในอย่างเป็นธรรมชาติ โดยบริษัทฯ มี
ความใสใ่จในรายละเอยีดทกุขัน้ตอนการผลติ เพือ่ให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ มีคณุภาพทีด่ีเยี่ยม ตัง้แตก่ารมุ่งมัน่คดัสรรวตัถดุิบ
อย่างพิถีพถินัจากบริษัทผู้ผลติชัน้น านานาประเทศ โดยพจิารณาจากคณุภาพและความน่าเช่ือถือเป็นล าดบัแรก อีกทัง้ บริษัทฯ 
ได้พฒันากระบวนการผลติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพปลอดภยั มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนกังานทกุคนที่
ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการท างานและสภาพแวดล้อมการท างานให้ดีขึน้ต่อเนื่องอยู่เสมอ มีการ
ตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์ก่อนจัดจ าหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภณัฑ์มีคุณภาพปลอดภัย ก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยในทกุ
ขัน้ตอนการด าเนินงานบริษัทฯ ได้มีฝ่ายควบคมุคณุภาพ เพื่อท าการควบคมุและตรวจสอบคณุภาพของสนิค้าให้อยู่ในเกณฑ์
และมาตรฐานตามที่ก าหนด ตลอดจนมีการวิจัยและพฒันา คิดค้นผลิตภณัฑ์ให้มีความแปลกใหม่ ควบคู่ไปกับการศึกษา
ทิศทางของตลาด เพื่อทีจ่ะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาสนิค้าทีม่ีความคิดสร้างสรรค์
และนวตักรรมใหม่ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความใส่ใจในคณุภาพบรรจุภณัฑ์ที่ถกูออกแบบให้มีการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ด้าน
ในอยา่งปลอดภยั คงทน และงา่ยตอ่การใช้งาน รวมถึงก าหนดมาตรฐานการขนสง่และการจดัเก็บสินค้า โดยค านงึถงึประโยชน์
ต่อผู้บริโภคเป็นหลกั 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ และค่านิยมองค์กร 
วิสัยทัศน์ 

การเป็น 1 ใน 3 ของบริษัทชัน้น าด้านความงามในภมิูภาคเอเชีย 

พันธกิจ 
เราจะสร้างสรรค์ให้ทกุคนมีผวิสขุภาพดีเพื่อผิวสวยทีแ่ท้จริง 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะก้าวเป็นอนัดบั 1 ใน 3 ของบริษัทชัน้น าด้านความงามในภมิูภาคเอเชีย โดยมีเป้าหมายดงันี ้
1. เพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ รวมถึงขยายช่องทางจดัจ าหน่ายและท าการตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้กลุ่ม

ลกูค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลติภณัฑ์ได้งา่ย และสามารถจดจ าเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี  
2. พฒันาระบบภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและความรวดเร็วในการท างาน อีกทัง้ ยงัรักษา

ความสมัพนัธ์อนัดีต่อคู่ค้า ในการช่วยเหลอืพฒันาสงัคมและรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม เพื่อความยัง่ยืนในระยะยาว 

ค่านิยมองค์กร 
Dynamic : เติบโตอย่างคลอ่งแคลว่และพร้อมปรับตวัอยู่เสมอ 
Different  : มีความแปลกใหมแ่ละแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 
Develop  : มุ่งมัน่พฒันาอย่างตอ่เนือ่งเพื่อความยัง่ยืนและมัน่คง 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
1.2.1 ความเป็นมา 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 20 กันยายน 2553 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1 ล้านบาท โดยกลุ่มครอบครัว
พรพฒันารักษ์ เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว (OEM) ต่อมาในปี 2556 
บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสในการสร้างเคร่ืองหมายการค้า (Trademark) เป็นของตวัเอง เนื่องจากบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญใน
การผลิต ประกอบกับมองเห็นโอกาสการเติบโตในอนาคตที่ดีของตลาด บริษัทฯ จึงเร่ิมประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “NAMU LIFE” โดยมีช่ือกลุม่ผลิตภณัฑ์ว่า “SNAILWHITE” ซึ่งสะท้อน
ถึงจดุเดน่ของผลติภณัฑ์ที่มีสารสกดัจากเมือกหอยทากเป็นสว่นประกอบ ในช่วงปี 2556 ถึง 2560 ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับ
ความนิยมและเป็นที่รู้จักมากขึน้ เห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตหุลกัมาจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เน้นการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงมีคุณประโยชน์ในการบ ารุงผิวและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่เน้นความ
สวยงามแบบธรรมชาติ ประกอบกับแผนการตลาดของบริษัทฯ ที่มีการใช้บคุคลที่มีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภณัฑ์ 
การออกผลติภณัฑ์ใหม่ และการขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยทัง้ในและต่างประเทศ 

1.2.2 พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทฯ  

ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

พ.ศ. 2553  ก่อตัง้บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการให้ค าปรึกษาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว  
(OEM) บริษัทฯ โดยครอบครัวพรพฒันารักษ์ ในเดอืนกนัยายน 2553 ด้วยทนุจดทะเบยีนและช าระแล้วเร่ิมต้น 
1 ล้านบาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จ านวน 10,000 หุ้น 

พ.ศ. 2556  เร่ิมประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “NAMU LIFE” ตัง้ช่ือ
กลุม่ผลติภณัฑ์วา่ “SNAILWHITE” โดยมคีรีมบ ารุงผิวหน้าเป็นผลติภณัฑ์แรก คอื NAMU LIFE SNAILWHITE 
SNAIL SECRETION FILTRATE MOISTURE FACIAL CREAM (“NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream”) 
ในเดือนมีนาคม เร่ิมน าเสนอผลติภณัฑ์ผ่านช่องทางสือ่โซเชียลมีเดีย (Social Media) และกระจายสนิค้าผ่าน
ช่องทางผู้จดัจ าหน่ายในร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) 

พ.ศ. 2557  เพิ่มทนุจดทะเบียนและช าระแล้วจาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในเดือน
มิถนุายน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

 เร่ิมขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เพื่อเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคได้ 
มากขึน้ โดยเร่ิมต้นขายผ่านห้างบิ๊กซี ร้านวัตสนั และร้านบู๊ทส์ ในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และกันยายน 
ตามล าดบั 

 เ ร่ิมพัฒนาสินค้าใหม่ โดยการออกผลิตภัณฑ์บ 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 ซึ่งเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบ า รุงผิวหน้า ให้
ครอบคลมุการใช้งานของลกูค้ามากยิง่ขึน้ รวมถึงขยายตลาดไปสูก่ลุม่ลกูค้าที่ต้องการบ ารุงผิวกาย 

 เร่ิมจัดท าและจัดจ าหน่ายชุดของขวัญ (Gift Set) ซึ่งรวมหลายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไว้ด้วยกัน โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ลกูค้าซือ้เป็นของขวญัในโอกาสพิเศษและเป็นของที่ระลกึส าหรับนกัทอ่งเที่ยว 
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ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

พ.ศ. 2557 
(ต่อ) 

 เร่ิมขยายธุรกิจไปในต่างประเทศด้วยการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน  ได้แก่ 
ประเทศฮ่องกง จีน พมา่ และกมัพชูา 

พ.ศ. 2558  ออกผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวเพิ่มอีก 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial 
Cream (2) NAMU LIFE SNAILWHITE Sunscreen และ (3) NAMU LIFE SNAILWHITE Cleansing ซึง่เป็น
การเพิ่มผลิตภณัฑ์ในกลุ่มบ ารุงผิวหน้า ให้ครอบคลมุการใช้งานของลกูค้ามากยิ่งขึน้โดยเฉพาะผู้บริโภคที่
ต้องการครีมบ ารุงชนิดเข้มข้น และลูกค้าในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว รวมถึงขยายตลาดผลิ ตภัณฑ์
ประเภทครีมกนัแดด และผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า ซึ่งเป็นตลาดใหม่ของบริษัทฯ และมีมลูค่าตลาด
ค่อนข้างสงู 

 ขยายฐานการผลิตโดยการลงทนุซือ้ที่ดินพร้อมโรงงาน ที่สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จังหวดัพระนครศรีอยธุยา  
และเร่ิมด าเนนิการปรับปรุงโรงงานแหง่ใหม่ในเดือนธันวาคม ด้วยมลูค่าเงนิลงทนุ 58 ล้านบาท 

 ก่อตัง้บริษัทย่อย บริษัท นาม ุไลฟ์ พลัส จ ากัด (“นาม ุไลฟ์ พลัส”) ในเดือนมีนาคม ด้วยทุนจดทะเบียน 
5,000,000 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จ านวน 50,000 หุ้น โดยมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัที่
จัดตัง้ เท่ากบั 1,250,000 บาท มลูค่าหุ้นช าระแล้วหุ้นละ 25 บาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ณ วนัจดัตัง้ในสดัสว่นร้อยละ 69 

 เร่ิมผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก เช่น  NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream ขนาด 5 มิลลิลิตร (“มล.”) 
NAMU LIFE SNAILWHITE Sunscreen ขนาด 15 มล. NAMU LIFE SNAILWHITE Cleansing ขนาด 50 
มล. และ NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream ขนาด 5 มล. โดยจ าหน่ายผ่านร้าน
สะดวกซือ้ชัน้น า เพื่อเป็นขนาดทดลอง เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดความสะดวกในการพกพา 

พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในเดือนมีนาคม ได้มีการปรับโครงสร้าง โดยการออกหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 50 ล้านบาท ซึ่งท าให้ทนุจดทะเบียน
และช าระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 60 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 500,000 หุ้น (1) ให้กับ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมกลุ่มครอบครัวพรพัฒนารักษ์ และ (2) เพื่อท าการแลกหุ้น (Share Swap) กับผู้ ถือหุ้นเดิมของ  
นาม ุไลฟ์ พลสั ในอตัราสว่น 4 หุ้นของนาม ุไลฟ์ พลสั ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท าให้ภายหลงัการ
ปรับโครงสร้าง บริษัทฯ ถือหุ้นใน นาม ุไลฟ์ พลสั ในสดัสว่นร้อยละ 99.74 

 ท าการซือ้หุ้นในสว่นท่ีเหลอืจ านวน 126 หุ้น ในราคา 100 บาทต่อหุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของ นาม ุไลฟ์ พลสั ท า
ให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน นาม ุไลฟ์ พลสั ในสดัสว่นร้อยละ 100 

 ภายหลงัการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท เพื่อเป็น
เงนิทนุในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 เ พิ่ ม ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  4 ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  ไ ด้ แ ก่  ( 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 และไตรมาส 4 ตามล าดบั 
ซึ่งเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบ ารุงผิวหน้า ให้ครอบคลมุการใช้งานของลกูค้ามากยิ่งขึน้ รวมถึงขยาย
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พ.ศ. 2559 
(ต่อ) 

ตลาดไปจับกลุ่มลกูค้าที่ต้องการผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าด้วยนวตักรรมใหม่ในรูปแบบของสบู่ก้อน
ในซองตาข่าย และผลติภณัฑ์ครีมอาบน า้นวตักรรมใหมท่ี่มีลกัษณะเนือ้ครีมเป็นโลชัน่ 

 ปรับปรุงโรงงานใหม่ในสว่นของการผลติ แล้วเสร็จในเดอืนกนัยายน และเร่ิมด าเนินการผลติในเดือนตลุาคม 
 ขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยเร่ิมจดัตัง้และด าเนินการจ าหนา่ยสนิค้าผ่านทางร้านค้าของบริษัทฯ ภายใต้
ช่ือร้าน Namu Life จ านวน 2 สาขา ทีส่ถานีรถไฟฟ้าสยาม ในเดือนสงิหาคม และที่ห้างสรรพสนิค้า Show DC 
ในเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ออกผลิตภัณฑ์เพิ่ม 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  (1) NAMU LIFE SNAILWHITE Day Cream (2) NAMU LIFE 
SNAILWHITE Essential Toner (3) NAMU LIFE SNAILWHITE Namu Facial Jelly Wash     
(4)  NAMU LIFE SNAILWHITE Overnight Firming Mask (5)  NAMU LIFE SNAILWHITE 7 Days Mask 
Sheets (6)  NAMU LIFE SNAILWHITE Body Booster SPF (7)  NAMU LIFE SNAILWHITE Gold Facial 
Cream และ (8) NAMU LIFE SNAILWHITE Sunscreen CC ในคร่ึงปีแรก ซึง่เป็นการเพิ่มผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม
บ ารุงและท าความสะอาดผิวหน้าเพื่อขยายตลาดและฐานลกูค้าเพิ่มเตมิ  

 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน) เม่ือวนัที่ 22 
มีนาคม 2560 

 เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 100.0 บาท เป็นมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท และเพิ่มทนุจด
ทะเบียนจาก 225 ล้านบาท เป็น 318 ล้านบาท เพื่อรองรับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจัดสรร 
(1) หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 76 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพือ่เสนอขายแก่ประชาชน (IPO) 
(2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 2 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) และ (3) หุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึง่เป็นนกัลงทนุสถาบนั 

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 15,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 29.87 บาท ให้แก่ North 
Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited (“NHTPEC”) ซึ่งเป็นนิติบคุคลที่จัดตัง้ขึน้เพื่อ
ซือ้หุ้ นบริษัทฯ โดยมี North Haven Thai Private Equity L.P. (“NHTPE”) เป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดทางอ้อม 
(NHTPE ถือหุ้ นทัง้หมดใน North Haven Thai Private Equity Holding (HK) Limited (“NHTPEH”) และ 
NHTPEH ถือหุ้นทัง้หมดใน NHTPEC) และเป็นบคุคลในวงจ ากัด ภายใต้นิยามของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกบัการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย์ ฉบบัลงวนัที ่15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ทีมี่การแก้ไขเพิม่เติม) 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2560 เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิแผนการ
จัดตัง้บริษัทย่อย 3 บริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
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พ.ศ. 2560 
(ต่อ) 

ตลอดจนเพือ่ผลประโยชน์ทางภาษีต่างๆ บริษัทย่อยดงักลา่ว ได้แก่ (1) บจก. ด ูอินฟินิท ดรีม เพื่อเป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (“International Headquarter” หรือ “IHQ”) ที่ถือหุ้นในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจในต่างประเทศของบริษัทฯ (2) บจก. ด ูเดย์ ดรีม เทรดดิง้  ในประเทศสงิคโปร์ เพื่อขายสินค้า
ของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ (3) บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิง้  ในประเทศสิงคโปร์ เป็น Holding 
Company เพื่อลงทนุในธุรกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ โดยเม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2560 บจก. ดู อินฟินิท 
ดรีม ได้ท าการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท และออกหุ้นใหม่จ านวน 1,000,000 หุ้น ในราคามลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท เรียกช าระแล้วร้อยละ 25 คิดเป็น 25,000,000 บาท และบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วจ านวน 
999,997 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100 

 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุ จ านวน 76 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) และเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่วนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 

พ.ศ. 2561  เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ก่อตัง้บริษัทย่อย บจก. ดรีม เดอร์มาโทโลจี ด้วยทนุจดทะเบียน 50,000,000 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท จ านวน 500,000 หุ้ น เพื่อประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 
Oxe’Cure โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ณ วนัจัดตัง้ในสดัส่วนร้อยละ 95 และในเดือนเมษายน บริษัทย่อยดงักล่าวได้
เข้าซือ้เคร่ืองหมายการค้าผลติภณัฑ์เวชส าอางแบรนด์ Oxe’Cure จาก บจก. เวลโกร เมด 

 ก่อตัง้บริษัทย่อย บจก. สกิน เมค สไมส์ ในเดอืนมิถนุายน ด้วยทนุจดทะเบยีน 5,000,000 บาท มลูค่าทีต่ราไว้
หุ้นละ 100 บาท จ านวน 50,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันที่จัดตัง้ เท่ากับ 1,250,000 บาท 
มลูค่าหุ้นช าระแล้วหุ้นละ 25 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวส าหรับกลุ่มลกูค้า Millennials โดย
บริษัทฯ ถือหุ้น ณ วนัจดัตัง้ในสดัสว่นร้อยละ 70 

 บริษัทฯ ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์บ ารุงผิวของบริษัทฯ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดย 
บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ ง้  (บริษัทย่อย) เข้าซือ้หุ้ นเพิ่มทุนใน บจก. ดู เดย์ ดรีม เคซี เอ ฟิลิปปินส์  
คอร์ปอเรชั่น จ านวน 33,660,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เปโซฟิลิปปินส์ คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่
ออกจ าหนา่ย คิดเป็นมลูค่ารวม 33,660,000 เปโซฟิลปิปินส ์หรือเทยีบเท่า 21.17 ล้านบาท และได้ด าเนินการ
จดทะเบียนเพิม่ทนุตามกฎหมายของประเทศฟิลปิปินส์เป็นทีเ่รียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้
มีการเปลีย่นชื่อเป็น บจก. ด ูเดย์ ดรีม ฟิลปิปินส์ คอร์ปอเรชัน่ ในเวลาต่อมา 

 บริษัทฯ ออกผลิตภณัฑ์เพิ่ม 1 ผลติภณัฑ์ ได้แก่ NAMU LIFE SNAILWHITE Icy Mask และได้มีการปรับปรุง
ขนาดและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แบบซอง 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) NAMU LIFE SNAILWHITE Gold SPF และ 
(2) NAMU LIFE SNAILWHITE Serum เป็นการเพิ่มผลิตภณัฑ์ในกลุ่มบ ารุงผิวหน้าเพื่อขยายตลาดและฐาน
ลกูค้าเพิ่มเติม ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาส 4 ของปี ตามล าดบั พร้อมทัง้มกีารเพิม่สตูรครีมอาบน า้ 2 สตูร 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท และสัดส่วนการถอืหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
 

หมายเหตุ  
1. บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส จัดตัง้ขึน้ในเดือนมีนาคม 2558 เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ 

ภายในประเทศ ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 
2.  บจก. ดู อินฟินิท ดรีม จัดตัง้ขึน้ในเดือนตุลาคม 2560 เพื่อท าหน้าที่ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ  

ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 
3. บจก. ดรีม เดอร์มาโทโลจี จัดตัง้ขึน้ในเดือนมีนาคม 2561 เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ผลิตภัณฑ์เวชส าอาง  

ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 95 
4. บจก. สกิน เมค สไมส์ จดัตัง้ขึน้ในเดือนมิถนุายน 2561 เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวส าหรับ

กลุม่ลกูค้า Millennials ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70 
5. บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิง้ จัดตัง้ในประเทศสิงคโปร์ ท าการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทในเดือนมกราคม 2561  

เพื่อท าหน้าทีจ่ าหนา่ยสนิค้าของบริษัทฯ ให้แก่ลกูค้าในต่างประเทศ ซึง่ถือหุ้นโดย บจก. ด ูอินฟินิท ดรีม ในสดัสว่นร้อยละ 100 
6. บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิง้ จัดตัง้ในประเทศสิงคโปร์ ท าการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทในเดือนมกราคม 2561 เป็น 

Holding Company เพื่อลงทนุในธุรกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึง่ถือหุ้นโดย บจก. ด ูอินฟินิท ดรีม ในสดัสว่นร้อยละ 100 
7. บจก. ด ูเดย์ ดรีม ฟิลปิปินส ์คอร์ปอเรชัน่ จดัตัง้ในประเทศฟิลปิปินส ์ได้ด าเนนิการจดทะเบียนเพิ่มทนุตามกฎหมาย

ของประเทศฟิลปิปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนสงิหาคม 2561 เพื่อขยายธุรกิจจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์บ ารุงผวิของบริษัทฯ ใน
ต่างประเทศ ซึง่ถือหุ้นโดย  บจก. ด ูเดย์ ดรีม โฮลดิง้ ในสดัสว่นร้อยละ 51 

1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
- ไม่มี - 



  บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ำกดั (มหำชน)   

ส่วนที ่1 หน้ำ 8 / 156 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดแูลและบ ารุงผิว (Skin Care) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ และรับจ้างผลติผลติภณัฑ์บ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอื่น (OEM) โดยมรีายละเอียดดงันี ้

1) ธุรกิจผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดแูลและบ ารุงผิว (Skin Care) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

“NAMU LIFE” โดยมีช่ือกลุม่ผลิตภณัฑ์ว่า “SNAILWHITE” ส าหรับประเภทการใช้งานต่างๆ ซึง่รวมถึงผลติภณัฑ์บ ารุงและท า
ความสะอาดผิวหน้า, ผิวกายและผลติภณัฑ์ครีมกนัแดด เพือ่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทีห่ลากหลาย ทัง้ผ่านร้านค้า
ของบริษัทฯ และผ่านตวัแทนจ าหนา่ยหรือบริษัทจดัจ าหน่ายสนิค้า ซึง่หนึง่ในบริษัทจดัจ าหน่ายสนิค้าของบริษัทฯ คือ นาม ุไลฟ์ 
พลสั บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่ ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

แบง่กลุม่ผลติภณัฑ์ออกเป็น 6 กลุม่ยอ่ย ได้แก่ 
(1) กลุม่ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า   
(2) กลุม่ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวกาย   
(3) กลุม่ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า  
(4) กลุม่ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย 
(5) กลุม่ผลติภณัฑ์ครีมกนัแดด 
(6) ชดุของขวญั (Gift Set) 

2) ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 
บริษัท ดรีม เดอร์มาโทโลจี จ ากัด ซึ่งเป็น 1 ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

เวชส าอาง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Oxe’Cure” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ ที่มีปัญหาสิวและผิวบอบบางแพ้ง่าย ด้วย
ส่วนผสมที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ได้รับการตรวจสอบและยอมรับถึงความอ่อนโยนและประสิทธิภาพในการดูแลและรักษา 
ผลติภณัฑ์ทกุตวัถกูออกแบบเพือ่ให้เหมาะสมกบัผู้ มีปัญหาสวิทัง้บนใบหน้าและล าตวั สามารถใช้ได้กบัคนทกุเพศ ทกุวยั ทัง้ผิว
แห้งและผิวมนั แบ่งกลุม่ผลติภณัฑ์ออกเป็น 4 กลุม่ยอ่ย ได้แก่ 

(1) กลุม่ผลติภณัฑ์ดแูลผิวหน้า  
(2) กลุม่ผลติภณัฑ์ดแูลผิวกาย  
(3) กลุม่ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า  
(4) กลุม่ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย 

3) ธุรกิจรับจ้างผลติผลติภณัฑ์บ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอื่น (OEM)  
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับจ้างผลติผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอืน่ให้แก่ลกูค้า 
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โครงสร้างรายได้ตามงบการเงนิรวม 
โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2559 – 2561 สามารถสรุปได้ดงันี ้

  
2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าของบริษัทฯ 
1) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 
2) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย 
3) ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า 
4) ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย 
5) ผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดด 
6) ชดุของขวญั 
7) ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม/1 

 
 

1,074.67 
36.37 
48.67 

9.77 
58.89 
63.44 

0.71 

 
 

86.65 
2.93 
3.92 
0.79 
4.75 
5.12 
0.06 

 
 

1,327.47 
60.00 
71.88 

134.42 
65.14 
54.21 

- 

 
 

78.81 
3.56 
4.27 
7.98 
3.87 
3.22 

- 

 
 

894.79 
39.39 

136.19 
98.43 
32.12 
73.86 

- 

 
 

68.62 
3.02 

10.44 
7.55 
2.46 
5.67 

- 
รายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 
1,292.52 104.22 1,713.12 101.71 1,274.78 97.76 

หกั ส่วนลด (55.67) (4.49) (38.68) (2.30) (25.15) (1.93) 
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ – สุทธิ 
1,236.85 99.73 1,674.44 99.41 1,249.63 95.83 

รายได้อ่ืนๆ/2 3.33 0.27 9.94 0.59 54.35 4.17 

รวมรายได้จากการขายสุทธิ 1,240.18  100.00 1,684.38 100.00 1,303.98 100.00 
หมายเหตุ  1. บริษัทฯ ได้ยกเลิกจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสริมตัง้แตต้่นปี 2559 
 2. รายได้อ่ืนโดยหลกั ได้แก่ ดอกเบีย้รับและรายได้จากการให้บริการ 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
2.1.1  ธุรกิจผลติและจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ “NAMU LIFE” โดยมี

ช่ือกลุม่ผลติภณัฑ์วา่ “SNAILWHITE” ภายใต้กลุม่ผลติภณัฑ์ 6 กลุม่ยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ 
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ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของบริษัทฯ มีสารสกดัจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบที่ส าคญั รวมถึงสารสกดัเข้มข้นจาก
ธรรมชาติ ที่จะช่วยบ ารุงผิวหน้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพส าหรับการบ ารุงทกุสภาพผิว ซึง่กลุม่ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าประกอบไป
ด้วย 11 ผลติภณัฑ์ ได้แก่ 

1.1) NAMU LIFE SNAILWHITE Snail Secretion Filtrate Moisture Facial Cream เป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทฯ 
และเป็นผลิตภัณฑ์บุกเบิกในประเทศไทยที่มีส่วนผสมจากสารสกัดของเมือกหอยทากเข้มข้น  เร่ิมจัดจ าหน่ายในไตรมาส 
1/2556 ถกูผลติภายใต้แนวคิดที่อยากให้คนไทยมีครีมบ ารุงผิวหน้าที่ดี เหมาะสมกบัสภาพผิวและสภาพภมูิอากาศของประเทศ
ที่มีความร้อนชืน้อยู่ตลอดเวลา โดยมีคณุสมบตัิเข้าบ ารุงผิวอย่างล า้ลกึ ช่วยในการบ ารุงและฟืน้ฟูผิว ลดริว้รอย รอยด า รอย
แผลเป็น ช่วยในการยกกระชบัผิวหน้า ผอ่นคลายกล้ามเนือ้ รักษาอาการอกัเสบของผิว กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม ่ช่วยลดเลอืน
ริว้รอย ป้องกันการเกิดแผลเป็น ลดรอยแผลจากสิว ปรับสภาพผิวให้นุ่มเนียนเรียบ ใช้ได้กับริว้รอยลึกและริว้รอยตืน้ ช่วย
ควบคุมความมัน ลดการก่อตัวของสิว ท าให้ผิวหนังเต่งตึงมีความยืดหยุ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคอลลาเจน และ  
อีลาสตินให้ท างานดีขึน้ กกัเก็บน า้ในผิว ท าให้ผิวดอูิ่มน า้ ขาวสว่างกระจ่างใส สขุภาพดี นอกจากนี ้ยงัถกูบรรจุในขวดบรรจุ
ภณัฑ์จากประเทศเกาหล ีซึง่มีนวตักรรมระบบป๊ัมสญูญากาศ (Airless Packaging) ที่ท าให้ผู้ใช้สะดวกตอ่การใช้งาน สามารถ
ก าหนดปริมาณการใช้แตล่ะครัง้ที่เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถใช้ได้จนหยดสดุท้าย และที่ส าคญัช่วยให้ผู้ ใช้ไมต้่อง
สมัผัสกับเนือ้ครีมในกระปุกโดยตรง ช่วยลดโอกาสปนเปือ้นจากเชือ้โรคภายนอกกับเนือ้ครีมและลดการใช้สารกันเสียใน
ผลติภณัฑ์ 

1.2) NAMU LIFE SNAILWHITE SYN-AKE MIST หรือเอสเซนต์เข้มข้นสตูรน า้ เร่ิมจดัจ าหนา่ยในไตร
มาสที่ 1/2557 ภายใต้แนวคิดที่อยากสร้างสรรค์ให้เอสเซนต์ไมเ่ป็นเพียงแคเ่อสเซนต์ธรรมดา โดยมีสว่นผสมที่
ส าคญัถึง 3 ชนิด ประกอบด้วย อลัฟ่า-อลับตูิน ช่วยท าให้ผิวขาวกระจ่างใส Syn-Ake ช่วยให้ผิวพรรณกระชบั 
และสารสกดัจากเมือกหอยทาก ช่วยท าให้ผิวเนียนนุ่มและกระชบัรูขมุขน ได้เพิ่มนวตักรรมให้อยู่ในรูปแบบ
สเปรย์ เพื่อให้ผู้ บริโภคใช้งานสะดวกยิ่งขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ เลือกใช้หัวสเปรย์นาโนจากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ถกูออกแบบและพฒันาเพื่อสง่เสริมการใช้งานให้ดียิ่งขึน้ ด้วยนวตักรรมของหวัสเปรย์นาโน 
ท าให้ละอองสเปรย์เอสเซนต์ละเอียด สามารถซมึเข้าสูผิ่วหน้าได้ดีและสามารถใช้ระหวา่งวนัหรือหลงัแตง่หน้า 
ท าให้เคร่ืองส าอางติดทนนาน ท าให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชืน้ อิ่มน า้ ผิวแลดูสขุภาพดี เหมาะส าหรับผิวที่แพ้ง่าย 
เนื่องจากไมใ่สน่ า้หอมและวตัถกุนัเสยี 100%  

1.3) SNAILWHITE Mask Shot ผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กบ ารุงผิวหน้า เร่ิมจัดจ าหน่ายในไตรมาสที่ 1/2557 โดยแผ่น
มาส์กได้ถกูผลิตอย่างพิถีพิถนัด้วยการทอเส้นด้ายหน้ากากใต้น า้  มีคณุสมบตัิช่วยให้เจลบ ารุงจบั
ตวัในเส้นด้ายได้ดียิ่งขึน้ และถกูหุ้มอยูใ่นทกุๆ อณ ูท าให้สามารถซมึซบัเข้าสูผิ่วหน้าได้อยา่งรวดเร็ว 
โดยใช้ส่วนผสมของสารสกัดและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เหมาะส าหรับผู้บริโภคที่มีเวลาบ ารุง
ผิวหน้าน้อย เพราะผลติภณัฑ์สามารถฟืน้ฟผิูวให้ออ่นเยาว์ ยกกระชบั แลดกูระจ่างใส ด้วยสารสกดั
จากเมือกหอยทากและเซรามายด์เข้มข้นจากประเทศเกาหลีพร้อมด้วยสารสกดัอลัฟ่า-อลับตูิน ที่
สามารถสร้างประสบการณ์การบ ารุง และฟื้นฟูผิวอย่างล า้ลึก ท าให้โครงสร้างผิวแข็งแรง ขาว 
กระจ่างใส ลดเลอืนริว้รอยและจดุดา่งด า ปรับผิวให้เรียบเนียนชุ่มชืน้อยา่งรวดเร็ว 
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1.4) NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream ครีมบ ารุงผิวหน้าผสมสารสกดัเข้มข้นจากเกาหลซีึง่เร่ิม
จดัจ าหนา่ยในไตรมาสที่ 1/2558 เพื่อเสริมสร้างผิวพรรณให้มีความแข็งแรงจากภายใน และเน้นกลุม่ผู้บริโภคที่ต้องการบ ารุงผิว
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีผิวแห้งหรือผู้ที่อยู่ในพืน้ที่ที่มีภูมิอากาศหนาวเย็น โดยบริษัทฯ ได้รับแรงบันดาลใจจาก
คณุสมบตัิพิเศษของทองค าซึง่สามารถช่วยให้เซลล์ผิวมีความแข็งแรงท าให้ผิวหน้าเตง่ตงึ อีกทัง้ ยงัได้สารสกดันานาชนิดที่อดุม
ไปด้วยคณุคา่ที่ท าให้ผิวเนียนนุ่ม ช่วยฟืน้บ ารุงผิวให้กระชบัและสดใส รูขมุขนเนียนขึน้ตัง้แต่ครัง้แรกที่ใช้ และมีเนือ้สมัผัสบาง
เบา บรรจใุนขวด Airless Packaging 

1.5) NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle Intensive Repair เซร่ัมบ ารุงผิวหน้า เร่ิมจดัจ าหน่ายในไตรมาส 2/2559 ที่
ให้ความรู้สกึแตกตา่งด้วยเนือ้เซร่ัมที่บางเบาและซมึซาบสูผิ่วได้อยา่งรวดเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ สามารถซมึลกึเข้าสูผิ่วชัน้ใน
ได้อย่างล า้ลกึ ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนผิวเสียเป็นผิวสวย” ที่จะช่วยบ ารุงผิวที่ร่วงโรย พร้อม
ชาร์ตพลงัให้ผิวในขณะหลบั ด้วยสารสกดัจากธรรมชาติอนัทรงคณุคา่สตูรเฉพาะของบริษัทฯ 
ทัง้ อลัฟ่า-อลับตูิน  ก๊ิกกาไวท์ (สารสกดัจากดอกไม้ 7 ชนิดบนเทอืกเขาเอลป์) แกทรูไลน์เอ็กซ์
เพรส ไลโปเบลเล ซอยยา่ห์ไกลโคล์ พอร์อเวย์ ผสานสารสกดัจากเมือกหอยทากที่เข้มข้น ที่จะ
ช่วยบ ารุงผิวให้ขาวกระจ่างใส เตง่ตงึ ผิวเรียบเนียนขึน้ตัง้แตค่รัง้แรกที่ใช้ เมื่อใช้เป็นประจ าจะ
ช่วยลดความหยอ่นคล้อยของผิว กระชบัรูขมุขน และช่วยให้ผิวนุม่ชุ่มชืน้ ผลดัเซลล์ผิวที่หมอง
คล า้ให้กลบัมาแลดูขาวกระจ่างใสเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ ให้ตื่นรับวนัใหม่พร้อมผิว
สขุภาพดี แลดอูอ่นเยาว์ขึน้ในทกุๆ วนั 

1.6) NAMU LIFE SNAILWHITE Royal Jelly Facial Cream ครีมนวตักรรมใหม่ที่ช่วยฟืน้ฟูผิวหน้า ด้วยสารสกดัหลกั
จากเมือกหอยทากและสารสกดัเข้มข้นจากนมผึง้ เร่ิมจดัจ าหนา่ยในไตรมาส 3/2559 เพื่อเน้นขายลกูค้าในประเทศจีน และตาม
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีนกัท่องเที่ยวชาวจีนสญัจรอย่างหนาแน่น โดยมีแนวคิดมาจากคณุสมบตัิขอ งนมผึง้ ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นวุ้นสีขาวที่กลายเป็นสีเหลืองอ่อนในเวลาต่อมา เพื่อเป็นอาหารส าหรับเลีย้งตวัอ่อนของผึง้ในสามวนัแรกของการ
เจริญเติบโต และเป็นอาหารส าหรับราชินีผึง้ตลอดชีวิต ซึง่โดยปกติราชินีผึง้มีอายทุี่ยืนยาวกวา่ผึง้ปกติ จากการศกึษาพบวา่นม
ผึง้มีคณุค่าทางโภชนาการและให้พลงังานมาก ช่วยในเร่ืองการเผาผลาญ และเพิ่มความแข็งแรง มีชีวิตชีวามากขึน้ ลดความ
อ่อนล้า และลดริว้รอยก่อนวยัได้เป็นอยา่งดี ประมาณ 50% ของน า้นมผึง้คือโปรตีนในรูปแบบของกรดอะมิโนที่จ าเป็น 8 ชนิด 
นอกจากนัน้ ผลติภณัฑ์นีย้งัถกูเสริมประสทิธิภาพด้วยสารสกดัจากธรรมชาติอีกหลายชนิด อาทิ ไฮยา โอลโิก (ไฮยาลรูอนิค แอ-
ซิด) มีขนาดเล็กกว่ากรดไฮยาลรูอนิคทัว่ไปถึง 150 เท่า สามารถซึมลงสูช่ัน้ผิวได้อย่างล า้ลกึ ช่วยกกัเก็บความชุ่มชืน้ในชัน้ผิว  
สารสกดัจากขิง ช่วยลดอาการระคายเคืองของผิวและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต สารสกัดดอกลาเวนเดอร์ ลดเลือนริว้รอยร่อง
ลกึ สารสกดัโสมเกาหลี เพิ่มความกระจ่างใสและปกป้องผิวจากรังสียวูี สารสกดัต้นบิซาโบโร ลดการแสบร้อนจากการเผชิญ
แสงแดด สารสกดัใบบวับก ฆา่เชือ้แบคทีเรียสาเหตหุลกัของการเกิดสวิอกัเสบ ท าให้ผลติภณัฑ์ตวันีเ้ป็นอีกหนึง่ทางเลอืกในการ
ดแูลผิว ปกป้องผิวจากการท าลายด้วยแสงแดด มลภาวะเป็นพิษและความเครียด ช่วยเติมเต็มความชุ่มชืน้ที่สญูเสียไป พร้อม
ด้วยคณุสมบตัิในการช่วยลดริว้รอยฟืน้ฟบู ารุงผิวให้รู้สกึกระชบั แลดอูอ่นวยัในทกุสภาพผิว บรรจใุนขวด Airless Packaging  

1.7) NAMU LIFE SNAILWHITE Day Cream เป็นผลิตภณัฑ์ที่สามารถฟืน้บ ารุงและปกป้องผิวในหนึ่งเดียว เพราะ
นอกจากจะมีคณุสมบตัิที่ช่วยให้ผิวเรียบเนียน แลดกูระจ่างใสแล้ว ยงัสามารถปกป้องผิวจากรังสียวูี และแสงสีฟ้า ซึ่งเป็นสิง่ที่
สามารถท าร้ายผิวได้โดยตรง เร่ิมจัดจ าหน่ายในไตรมาส 1/2560 ด้วยความเช่ือที่ว่าการบ ารุงผิวเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ 
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เพราะผิวต้องการผลิตภณัฑ์ที่สามารถปกป้องผิวจากมลภาวะภายนอก ด้วยการผสมผสานสารสกดัธรรมชาติอนัทรงคณุค่า
จากสารสกดันานาชนิด รวมทัง้สารสกดัหลกัอย่างเมือกหอยทากและสารสกดัดอกราชาวดีสีมว่ง (Soliberine) ที่ท าหน้าที่ช่วย
ต่อต้านสารอนมุลูอิสระ ปกป้องผิวจากแสงแดด รังสียวูีเอและยวูีบี และรังสีความร้อน กระตุ้นกระบวนการล้างพิษของเซลล์ 
และช่วยปรับสมดุลระดบัภูมิคุ้มกันให้กบัผิว รวมถึงแสงสีฟ้าที่มาจากหน้าจอโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ อนัเป็น
สาเหตหุลกัของริว้รอยก่อนวยั จดุดา่งด า ความหมองคล า้ ได้เป็นอยา่งดี ช่วยท าให้ผิวกลบัมาแข็งแรง เรียบเนียน กระจ่างใส ได้
ยาวนานตลอดวนั บรรจใุนขวด Airless Packaging    

ในไตรมาส 3/2560 บริษัทฯ เร่ิมผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Day Cream ขนาด 
7 มล. (Sachet) โดยจัดจ าหน่ายที่แรกใน 7-Eleven ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และได้มีการจัดจ าหน่ายสินค้าแบบซอง 
(Sachet) ในร้านสะดวกซือ้อื่นๆ ซึง่เป็นช่องทางที่มีการเติบโตของจ านวนสาขาสงู รวมถึงร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade)  

1.8) NAMU LIFE SNAILWHITE Overnight Firming Mask ครีมมาส์กบ ารุงผิวหน้าส าหรับใช้ในเวลา
กลางคืน ซึ่งเร่ิมจัดจ าหน่ายในไตรมาส 2/2560 เพื่อเน้นขายลูกค้าชาวจีน โดยประกอบด้วยสารสกัดจาก
ธรรมชาติเข้มข้น ที่ตรงเข้าแก้ไขปัญหา  ความหยอ่นคล้อยและขาดความตงึกระชบัของผิวหน้า ช่วยปรับสมดลุ
ของระบบการสร้างคอลลาเจน ท าให้ผิวฝ่อกลบัคืนความเต่งตึง ยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อย ด้วยสารสกัด 
Actosome Inoceramide ที่ช่วยในการเสริมเกราะปอ้งกนัและกกัเก็บความชุ่มชืน้ในชัน้ผิว ผิวไมแ่ห้งกร้าน และ
สาร Niacinamide ที่ช่วยปรับโทนสผิีว ลดเลอืนจดุดา่งด า และตอ่ต้านอนมุลูอิสระ 

1.9) NAMU LIFE SNAILWHITE Gold Facial Cream เร่ิมจดัจ าหน่ายในไตรมาส 2/2560 มีคณุสมบตัิช่วยย้อนวยัผิว  
เพื่อผิวออ่นเยาว์และสขุภาพดี ด้วยสารสกดัเมือกหอยทากสายพนัธุ์ Helix ผสาน Micro-alga สารสกดัจากสาหร่ายสแีดง ที่อยู่
ในรูปโครงข่ายโพลีเมอร์ช่วยพยงุผิวให้ตึงกระชบั ริว้รอยแลดูจางลง พร้อม Ceramosides Hp สารสกัดจากเมล็ดข้าวสาลี ที่
ช่วยกระตุ้นกระบวนการเติมน า้ให้ผิว ท าให้ผิวชุ่มชืน้ ดอูิ่มฟ ูและกระจ่างใสเหมือนแรกสาว 

1.10) NAMU LIFE SNAILWHITE 7 Days Mask Sheets ผลติภณัฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้า ซึง่เร่ิมจดั
จ าหน่ายในไตรมาส 2/2560 เพื่อเน้นขายลกูค้าชาวจีน ที่ผสานสารสกัดสตูรพิเศษจากต้นตะบองเพชร
จากประเทศแม็กซิโก ช่วยฟืน้คืนความชุ่มชืน้สูผิ่วได้อยา่งล า้ลกึ ด้วยนวตักรรม Nano Technology ที่ช่วย
เพิ่มน า้สูผิ่ว ให้ผิวแลดเูอิบอ่ิม ออ่นเยาว์อยา่งเป็นธรรมชาติ และช่วยลดเลอืนริว้รอยก่อนวยั 

1.11) NAMU LIFE SNAILWHITE ICY MASK ผลิตภัณฑ์มาส์กบ า รุง ผิวหน้า
แบบสลีปปิง้มาส์กเนือ้เกล็ดหิมะสตูรใหม่ล่าสดุ ซึ่งเร่ิมจดัจ าหน่ายในไตรมาส 3/2561 ผสานสารสกัดเข้มข้น
จากเมือกหอยทากสตูรเฉพาะ ที่อดุมไปด้วยโปรตีนและวิตามินหลายชนิดที่เป็นอาหารของผิว และดอกเซเรเนด 
(Silene Colorata) จากประเทศฝร่ังเศส ช่วยให้ความชุ่มชืน้แก่ผิว ให้ความรู้สกึเย็นสดช่ืนทนัทีที่ใช้ พร้อมทัง้ยงั
ช่วยฟืน้ฟผิูวให้ดโูกลว์ กระจ่างใส และมีสขุภาพดีเพียงข้ามคืน 

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวกำย  
  บริษัทฯ มีผลติภณัฑ์ในกลุม่ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวกาย จ านวน 2 ผลติภณัฑ์ได้แก่  

2.1) NAMU LIFE SNAILWHITE Body Booster ผลิตภณัฑ์ครีมบ ารุงผิวกายสตูรเฉพาะของบริษัทฯ เร่ิมจดัจ าหนา่ยใน
ไตรมาส 3/2557 ภายใต้แนวคิดที่อยากให้คนไทยมีผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกายที่สามารถท าให้ผิวสขุภาพดี  เพิ่มความมัน่ใจให้กบั
ผู้ ใช้ เหมาะกบัสภาพอากาศของประเทศไทยที่ร้อนชืน้ โดยน าเอาสว่นผสมสารสกดั “แอสตาแซนธิน” ที่มีประสิทธิภาพในการ
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ต้านอนมุลูอิสระ ซึง่มีคณุสมบตัิที่โดดเดน่ 7 ประการ คือ (1) ปรับผิวกายให้เรียบเนียนนุม่ ขาวกระจ่างใสแบบมีออร่า  (2) ช่วย
ลดเลือนริว้รอย ท าให้ผิวกายเต่งตึงกระชบั (3) ช่วยรักษาความชุ่มชืน้และน า้ในผิวส าหรับผิวแห้ง (4) ฟืน้ฟูผิวที่คล า้เสียจาก
แสงแดด ฝุ่ นควนั และมลภาวะในชัน้ผิว (5) เพิ่มประสทิธิภาพในการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน 
(6) ช่วยท าให้ผิวชุ่มน า้ ชะลอความแก่ของผิว และ (7) ลดริว้รอยก่อนวยัและตอ่ต้านอนมุลูอิสระ  

2.2) NAMU LIFE SNAILWHITE Body Booster SPF30/PA+++ 
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย เร่ิมจดัจ าหน่ายในไตรมาส 2/2560 โดยเป็นสตูรผสมสารป้องกันแสงแดด 
ด้วยสารสกดัเมือกหอยทาก  ผสานแอสตาแซนธินที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชัน้ผิว และ
เซรามายด์ที่ช่วยเติมพลงั  ความชุ่มชืน้ ท าให้ผิวกายเนียนนุ่มน่าสมัผัส พร้อมคุณสมบตัิในการ
ปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ด้วยค่า SPF 30/PA+++ ช่วยฟืน้บ ารุงผิวกายที่แห้งเสียจาก
แสงแดด ให้กลบัมามีสขุภาพดี ชุ่มชืน้ แลดกูระจ่างใสอยา่งเป็นธรรมชาติ 

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ  

 
 ผลติภณัฑ์กลุม่ท าความสะอาดผิวหน้ามีทัง้หมด 4 ผลติภณัฑ์ ได้แก่ 

3.1 NAMU LIFE SNAILWHITE Cleansing คลีนซิ่งล้างหน้า เร่ิมจัดจ าหน่ายในไตรมาส 2/2558 ได้รับแรงบนัดาลใจ
จากการน าข้อดีของคลีนซิ่งสูตรน า้และสูตรน า้มนัมาใช้ โดยผลิตภัณฑ์ถูกคิดค้นด้วยการน าเทคโนโลยี Quick-Cleansing 
Technology (Oil-free) ที่มีคณุสมบตัิที่สามารถล้างหน้าได้อยา่งสะอาดหมดจดทัง้เคร่ืองส าอางและคราบสกปรกได้ในขัน้ตอน
เดียว ไร้สารตกค้างบนใบหน้า ซึ่งเป็นที่มาของสิวอุดตนั อีกทัง้  ยังปราศจากแอลกอฮอล์ที่ท าให้หน้าแห้งและแพ้ง่าย ด้วย
ส่วนผสมจากสารสกัดจากเมือกหอยทาก ประกอบกับ Elastin, Collagen, Glycoaminoglycan, Vitamin, Alatonin, และ 
Glycolic Acid ที่จะช่วยฟืน้ฟผิูวหน้าไปพร้อมกนัภายในขัน้ตอนการช าระล้าง นอกจากนี  ้ยงับรรจุในบรรจภุณัฑ์พิเศษที่น าเข้า
จากเกาหลด้ีวยหวักดที่สามารถกนัการซมึเข้าของน า้ จึงท าให้ผลติภณัฑ์สะดวกแก่การวางไว้ในห้องน า้และการพกพา 

3.2 NAMU LIFE SNAILWHITE Whipp Soap สบู่ก้อนในบรรจุภัณฑ์ตาข่ายวิปโฟมคุณภาพสูง ใช้ส าหรับท าความ
สะอาดผิวหน้า เร่ิมจัดจ าหน่ายไตรมาส 3/2559 ภายใต้แนวคิดที่ให้ผู้ ใช้ได้เข้าถึงประสบการณ์ใหม่ของสบู่บ ารุงผิวหน้า โดย
ผลิตภณัฑ์ได้ถกูออกแบบด้วยนวตักรรมสบู่ล้างหน้าแบบก้อนท่ีบรรจใุนถงุตาขา่ยซึง่ผู้บริโภคสามารถสร้างโฟมได้เพียงแคห่ยด
น า้ลงไปที่สบู่ แล้วถเูบาๆ บนสบู่พร้อมถงุตาข่ายบนฝ่ามือทัง้สองข้างจนกลายเป็นเนือ้วิปโฟม ไม่จ าเป็นต้องบีบโฟมออกจาก
หลอดบรรจุภณัฑ์แล้วท าการตีเพื่อให้ได้โฟมเหมือนผลิตภณัฑ์ทัว่ไป โดยตวัสบู่มีสว่นผสมของสารสกดัจากเมือกหอยทากและ
สารสกดัจากธรรมชาติอื่นๆ เช่น สารสกดัจากใบของต้นแบร์เบอรร่ี ไฮยาลโูรนิค เอซิด และสารสกดัจากพืช 3 ชนิด ได้แก่ ดอก
โคกกระออม น า้มนัอิเซี่ยม และน า้มนัดอกทานตะวนั ที่จะช่วยฟืน้ฟูให้ผิวสขุภาพดี ขาวกระจ่างใส เนียนนุ่มชุ่มชืน้ แลดอู่อน
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เยาว์ และลดแบคทีเรีย นอกจากนี ้ยงัใช้ซองบรรจุภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงูและแตกต่างซึ่งออกแบบให้เป็นถงุซิปล็อคเปิดปิดได้
อยา่งง่ายดาย 

3.3 NAMU LIFE SNAILWHITE Essential Toner หนึง่ในผลติภณัฑ์ที่ช่วยให้การท าความสะอาดผิวหน้า สามารถขจดั
สิ่งสกปรกและมลภาวะที่ตกค้างบนผิวได้มากขึน้ โดยผลิตภณัฑ์นีถ้กูแบ่งออกเป็น 2 สตูร ได้แก่ Hydrating และ Oil Control 
เร่ิมจัดจ าหน่ายในไตรมาส 1/2560 โดยทัง้สองสตูรได้ส่วนผสมหลกัจากสารสกัดของน า้ต้นไผ่เกาหลี มีคุณสมบตัิในการท า
ความสะอาดล า้ลกึอยา่งอ่อนโยน กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ปรับสภาพผิวให้เต่งตึง ลดริว้รอยแห่งวยั ให้ผิวแลดมูีสขุภาพดี 
นอกจากนัน้ สตูร Hydrating ยงัมีสว่นผสมหลกัจากล าต้นและดอกไธม์ ช่วยต้านอนมุลูอิสระ แบคทีเรีย ลดอาการระคายเคือง 
และให้ความชุ่มชืน้แก่ผิว ท าให้ผิวของผู้ ใช้เรียบเนียน พร้อมล็อคความชุ่มชืน้ยาวนานให้กบัเซลล์ผิว ปกป้องผิวจากมลภาวะ
ตลอดวนั และสตูร Oil Control ที่ได้ส่วนผสมหลกัจากล าต้นและดอกอีพิโลเบียม เป็นสารสกัดที่ท างานโดยยบัยัง้การสร้าง
เอนไซม์ที่ไปกระตุ้นให้ต่อมไขมนัท างานผิดปกติ ท าให้สามารถช่วยขจดัคราบมนัสว่นเกินของผิว คืนความชุ่มชืน้หลงัจากการ
ล้างหน้า ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ในปัจจบุนั 

3.4 NAMU LIFE SNAILWHITE Namu Facial Jelly Wash ผลิตภัณฑ์เจลลี่ล้างหน้าสูตรอ่อนโยน ที่ถูกเปิดตัวใน 
ไตรมาส 1/2560 โดยมีสารสกดัหลกัมาจากต้นตะบองเพชร สามารถช่วยเติมความชุ่มชืน้ให้กบัผิว ลดอาการแสบผิว รอยแดง 
ปกปอ้งการสญูเสยีน า้ในชัน้ผิว ท าให้ผิวดกูระชบั เผยผิวหน้าแลดกูระจ่างใส ให้สมัผสัผิวหน้าเนียนนุม่ ชุ่มชืน้หลงัการล้างหน้า 
ให้การล้างหน้าไมใ่ช่เพียงแคก่ารท าความสะอาด แต่เป็นการบ ารุงและฟืน้ฟูผิวหน้าในขัน้ตอนเดียว นอกจากนัน้ ยงัมีสารสกดั
อื่นๆ ท่ีส าคญั อาทิ Unripe Green Apple Extract หรือสารสกดัจากผลแอปเปิล้สีเขียว ช่วยลดขนาดรูขมุขน ควบคมุความมนั
สว่นเกิน และ Centella Extract ซึง่ได้แก่ สารสกดัใบบวับก ที่ช่วยยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย ต้นเหตขุองสวิอกัเสบ สมานผิวให้รอยสิว
หายเร็วขึน้ ลดเลอืนจดุดา่งด า ท าให้ NAMU LIFE SNAILWHITE Namu Facial Jelly Wash ตอบโจทย์การช าระล้างสิง่สกปรก
และความมนัสว่นเกินได้เป็นอยา่งดี โดยไม่ทิง้สิง่ตกค้าง พร้อมมอบการฟืน้บ ารุงผิวหน้าด้วยสารสกดันานาชนิด ที่อดุมไปด้วย
อาหารและวิตามินส าหรับผิวไปพร้อมกนั 

4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดผิวกำย 
บริษัทฯ เลง็เห็นถึงโอกาสในการขยายผลิตภณัฑ์ใหมเ่พื่อให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าและตอบสนองความต้องการของกลุม่

ลกูค้าใหม่ๆ  โดยการผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย NAMU LIFE SNAILWHITE Crème Body Wash 
เป็นผลิตภัณฑ์ครีมอาบน า้ภายใต้นวัตกรรมที่ออกแบบให้เนือ้ครีมมีลักษณะเหมือนโลชั่น ที่มี
คณุสมบตัิช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชืน้ ผิวขาวกระจ่างใส พร้อมสารแอนตีแ้บคทีเรีย ให้ผิวสวยสขุภาพดี เร่ิม
จดัจ าหน่ายไตรมาส 4/2559 ด้วยสตูรที่หลากหลายให้เลือกตามความต้องการของผู้บริโภค โดย
แตล่ะสตูรน าเสนอคณุประโยชน์ทางด้านความงามที่ตา่งกนั ซึง่แบง่ออกเป็น 5 สตูร ได้แก่ 

 NAMU LIFE SNAILWHITE CRÈME BODY WASH Natural White สูตรบ ารุงผิวขาว
กระจ่างใส ซึ่งมีสว่นประกอบของมะนาวคาเวียร์ (Caviar Lime) ที่ช่วยบ ารุงผิวหมองคล า้ให้แลดู
ขาวกระจ่างใสเปลง่ประกาย 

 NAMU LIFE SNAILWHITE CRÈME BODY WASH Deep Moisture สตูรเพิ่มความชุ่มชืน้ 
ที่มีสว่นผสมของเบาบบั (Baobab) ช่วยบ ารุงผิวให้คงความชุ่มชืน้ยาวนาน เนียนนุม่ ไมแ่ข็งกร้าน 
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 NAMU LIFE SNAILWHITE CRÈME BODY WASH Anti-aging สตูรลดเลอืนริว้รอย ซึง่มีสว่นผสมของคาคาดพูลมั 
(Kakadu Plum) ที่อดุมด้วยสารตอ่ต้านอนมุลูอิสระเข้มข้นช่วยบ ารุงให้ผิวแลดอูอ่นเยาว์ ชุ่มชืน้ 

 NAMU LIFE SNAILWHITE CRÈME BODY WASH AROMA Rashall Rose ครีมอาบน า้สตูรพิเศษ ด้วยสารสกดั 

จากดอกกุหลาบจากสวิตเซอร์แลนด์ ช่วยให้ผ่อนคลายหลบัสบาย ท าความสะอาดผิวกายพร้อมปกปอ้งแบคทีเรีย บ ารุงผิวให้
สขุภาพดี นุม่ชุ่มชืน้ แตล้่างออกง่าย เร่ิมจดัจ าหนา่ยในไตรมาส 2/2561 

 NAMU LIFE SNAILWHITE CRÈME BODY WASH AROMA Swiss Lavender ครีมอาบน า้สูตรพิเศษ ด้วยสาร
สกัดจากดอกลาเวนเดอร์ ช่วยผ่อนคลายความเครียด ให้ผิวของคุณแลดกูระจ่างใสสขุภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมช่วย
ปกปอ้งผิวจากแบคทีเรีย เร่ิมจดัจ าหนา่ยในไตรมาส 2/2561 

5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด 
บริษัทฯ มีการผลติและจดัจ าหนา่ยกลุม่ผลติภณัฑ์ครีมกนัแดด จ านวน 2 ผลติภณัฑ์ ได้แก่ 
5.1 NAMU LIFE SNAILWHITE Sunscreen ผลติภณัฑ์ครีมกนัแดดที่เนือ้ครีมมีลกัษณะเบาบาง ไมเ่หนียวเหนอะหนะ 

สามารถปกป้องผิวได้อย่างล า้ลึกพร้อมบ ารุงผิวให้ขาวกระจ่างใสตลอดวนั ซึ่งเร่ิมจัดจ าหน่ายในไตรมาส 3/2558 ออกแบบ
ภายใต้แนวคิดที่อยากให้คนไทยมีผลิตภณัฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดดที่สามารถอยู่ได้คงทนและยาวนานตลอดวนั เพราะความ
ร้อนชืน้ท าให้หน้ามนั และท าให้เคร่ืองส าอางไม่ติดทนนาน บริษัทฯ จึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ NAMU 
LIFE SNAILWHITE Sunscreen ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของคนไทยในปัจจบุนัได้ ด้วย
คณุสมบตัิการป้องกนั SPF50+ และ PA+++ ที่สามารถป้องกนัและปกป้องทัง้แสง UVB และ UVA 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการผสมผสานสารกนัแดดที่ให้ประสิทธิภาพสงูสดุ ไม่ก่อให้เกิดอาการ
แพ้ หรือสิวอุดตนั เนือ้ครีมเกลี่ยง่าย กระจายการตกกระทบของแสงได้ดี และส่วนผสมจากดอก 
เอเดลไวส์ ท่ีให้การปกปอ้งและฟืน้ฟใูนระดบั DNA ของผิวจากการโดนแสงแดดท าร้าย  

5.2 NAMU LIFE SNAILWHITE Sunscreen CC ผลติภณัฑ์ปอ้งกนัแสงแดดส าหรับผิวหน้า 
เร่ิมจดัจ าหน่ายในช่วงไตรมาส 2/2560 เป็นสตูรบางเบา ปกป้องแสงแดดและรังสี UVA/UVB สงูถึง 
50 เทา่ ด้วยสตูร CC ครีม ช่วยปรับผิวให้แลดกูระจ่างใสเรียบเนียนทนัทีที่ทา สามารถปกปิดรอยแดง รอยด า และปอ้งกนัไม่ให้
ผิวหมองระหว่างวนั พร้อมเข้าฟืน้บ ารุงผิวอยา่งล า้ลกึด้วยเมือกหอยทากสตูรเฉพาะของบริษัทฯ ผสานสารสกดัของดอกเอเดล
ไวส์จากเทือกเขาแอลป์ ช่วยฟืน้บ ารุงผิวและลดเลอืนจดุดา่งด า พร้อมคงความออ่นเยาว์อยา่งเป็นธรรมชาติ 

6) ชุดผลิตภัณฑ์และชุดของขวัญ  
บริษัทฯ มีการจัดจ าหน่ายชุดผลิตภัณฑ์และชุดของขวัญ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE 

ประเภทตา่งๆ เร่ิมจ าหนา่ยในไตรมาส 4/2557 ผา่นช่องทางการจดัจ าหนา่ยของบริษัทฯ เช่น Watson และ Boots  

 NAMU LIFE SNAILWHITE DAILY BEAUTY SET  
ชุดผลิตภัณฑ์ช่วยฟื้นบ ารุงให้ผิวแลดูกระจ่างใส เต่งตึง มี
สุขภาพดี ประกอบด้วย NAMU LIFE SNAILWHITE Facial 
Cream,  NAMU LIFE SNAILWHITE Day Cream แ ล ะ 
NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle 
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 NAMU LIFE SNAILWHITE EXTRA CHARGE SET ชุดผลิตภัณฑ์เร่งฟื้นฟูผิวเสีย  ให้เป็นผิวสวย ประกอบด้วย 
NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle, NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream แ ล ะ  NAMU LIFE 
SNAILWHITE Mask Shot 

 NAMU LIFE SNAILWHITE GOLDEN SET ชุดผลิตภัณฑ์ต่อต้านริว้รอยที่ดีที่สุดเพื่อผิวอ่อนเยาว์  ประกอบด้วย 
NAMU LIFE SNAILWHITE Gold, NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle, NAMU LIFE SNAILWHITE Essential Toner และ 
NAMU LIFE SNAILWHITE Overnight Firming Mask 

 NAMU LIFE SNAILWHITE GIFT SET  
ชุดของขวัญสุดพิ เศษจาก NAMU LIFE SNAILWHITE ประกอบด้วย 
NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream, NAMU LIFE SNAILWHITE 
Mask Shot และ NAMU LIFE SNAILWHITE SYN-AKE Mist 

 NAMU LIFE SNAILWHITE NARAYA SET ชุดของขวญัที่ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ของ NAMU LIFE SNAILWHITE ได้แก่  NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream, 
NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream แ ล ะ  NAMU LIFE SNAILWHITE 
Miracle บรรจุอยู่ในกระเป๋าเคร่ืองส าอางของ NARAYA ซึ่งเป็นแบรนด์กระเป๋าและสินค้าแฟชั่นช่ือดงัซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่ม 
ลกูค้าชาวเอเชีย สามารถดงึดดูผู้บริโภครวมถึงนกัทอ่งเที่ยวได้เป็นอยา่งมาก 

 NAMU LIFE SNAILWHITE READY ON BOARD ชุดผลิตภัณฑ์ขนาดพกพา เหมาะส าหรับผู้ ที่ ต้องเดินทาง 
ประกอบด้วย NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream 5 ML, NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream 5 
ML, NAMU LIFE SNAILWHITE Cleansing 50 ML, NAMU LIFE SNAILWHITE Crème Body Wash 80 ML และ  NAMU 
LIFE SNAILWHITE Sunscreen 15 ML 

2.1.2 ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เวชส าอางของบริษัทย่อย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Oxe’Cure” ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์
ส าหรับผู้ที่มีปัญหาสวิและผิวบอบบางแพ้ง่าย โดยมีกลุม่ผลติภณัฑ์ 4 กลุม่ยอ่ย รายละเอียดดงันี ้

 

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ำ  
1.1 OXE'CURE FACIAL ACNE LOTION  โลชั่นแต้มสิวที่มีส่วนประกอบของซาลิไซลิก แอซิด ช่วยป้องกันการเกิด 

คอมีโดนอนัเป็นสาเหตขุองสิว ช่วยลดการอกัเสบของสิว และช่วยลดรอยด าที่เกิดจากสิว ซึมเร็ว ไม่มนั ไม่ทิง้คราบเหนียวบน
ใบหน้า ไมม่ีน า้หอมและน า้มนัเป็นสว่นประกอบ พกพาสะดวก สามารถทาทบัเคร่ืองส าอางบนใบหน้าได้ตลอดวนั 
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1.2 OXE'CURE ANTI-MELASMA CREAM ครีมทาหน้าเพื่อลดฝ้า กระ และจุดด่างด าให้จางลง พร้อมช่วยให้ผิวชุ่ม
ชืน้ ไม่แห้งกร้าน เป็นครีมทาฝ้าสตูร Advance โดยการรวบรวม Whitening Agents หลายชนิดที่มีความเข้มข้นสงู เพื่อการ
ปกป้องหลายกลไกของการสร้างเมลานิน ช่วยแก้ปัญหาผิวที่เป็นฝ้า กระ จุดด่างด า และปัญหาผิวหน้าหมองคล า้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดการอกัเสบ ท าให้ผิวชุ่มชืน้ ไม่หยาบกร้าน ให้ความรู้สึกเย็นสบาย และช่วยให้ผิวขาวใสขึน้อย่างเป็น
ธรรมชาติ 

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกำย  
2.1 OXE'CURE BODY ACNE SPRAY สเปรย์ส าหรับลดอาการอกัเสบและปอ้งกนัการเกิดสวิที่บริเวณแผน่หลงั ล าตวั 

หน้าอก ล าคอ และแขน ไมเ่หนียวเหนอะหนะ มีสว่นประกอบของซาลไิซลกิ แอซิด ช่วยก าจดัเชือ้พรีแอคเนแ่ละปอ้งกนัการเกิด
คอมีโดนอนัเป็นสาเหตขุองสวิ สารสกดัจากเปลอืกมงัคดุ ช่วยฆา่เชือ้แบคทีเรียอนัเป็นสาเหตใุห้เกิดการอกัเสบของสวิ และสาร
สกดัจากแบร์เบอร์ร่ี เป็นสารต้านอนมุลูอิสระ ช่วยลดรอยด าจากการเกิดสวิ ด้วยหวัป๊ัมชนิดพิเศษ สามารถที่จะสเปรย์เข้าถึงทกุ
บริเวณที่เป็นสวิ แม้จดุที่เข้าถึงได้ยาก  

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ  
3.1 OXE'CURE FACIAL LIQUID CLEANSER เจลล้างหน้าสตูรน า้ สามารถท าความสะอาดผิวหน้าได้อยา่งออ่นโยน 

เหมาะกับสภาพผิวแห้ง เพราะมีสารสกัดที่ช่วยให้ความชุ่มชืน้กับผิว และช่วยรักษาสิว พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดสิวซ า้ มี
สว่นประกอบส าคญั ได้แก่ สารสกดัจาก Propolis ช่วยขจดัเชือ้แบคทีเรียที่เป็นสาเหตขุองการเกิดสิว ลดความมนัสว่นเกินบน
ใบหน้า พร้อมทัง้ลดการเกิดสวิอกัเสบ สวิผด และสวิอดุตนั อีกทัง้ช่วยขจดัเซลล์ผิวที่เสือ่มสภาพและเซลล์ที่ตายแล้วออกจากผิว 
จึงช่วยให้ผิวคอ่ยๆ ใสขึน้อยา่งเป็นธรรมชาติ 

 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดผิวกำย 
4.1 OXE'CURE BODY WASH สตูรรักษาสมดลุของผิว มี pH 5.5 ช่วยท าความสะอาดผิวโดยยงัรักษาสภาวะสมดลุ

ตามธรรมชาติ พร้อมปอ้งกนัและลดการระคายเคือง ช่วยท าความสะอาดผิวโดยที่ชัน้ไขมนัตามธรรมชาติไมถ่กูท าลาย จึงไมท่ า
ให้ต่อมไขมันเร่งผลิตไขมันอย่างผิดปกติ  เหมาะส าหรับผู้ ที่มีปัญหาโรคผิวหนังและผิวแพ้ง่าย มีส่วนประกอบของ Anti-
bacterial Agent จึงช่วยฆา่เชือ้แบคทีเรียอนัเป็นสาเหตขุองสวิ และต้านเชือ้แบคทีเรียที่ท าให้เกิดกลิน่ตวั มีสว่นผสมของมอยส์
เจอไรเซอร์ ท าให้ผิวนุม่ ชุ่มชืน้ ช่วยลดการอดุตนัของรูขมุขน จึงลดปัญหาการเกิดใหมข่องสวิ 

4.2 OXE'CURE SULFUR SOAP ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดส าหรับลดสิวและความมันบนผิว ประกอบด้วยสาร
ซลัเฟอร์ที่มีสรรพคณุในการท าให้ผิวที่หยาบกร้านหรือผิวเสียหลดุลอกออกเป็นขีไ้คลง่ายขึน้ ช่วยผลดัเซลล์ผิวที่ตายแล้ว ช่วย
ฆา่เชือ้ออ่นๆ ท าให้ผิวที่เป็นแผลถลอกหายได้รวดเร็วขึน้ ช่วยฆา่เชือ้แบคทีเรียอนัเป็นสาเหตขุองการเกิดสวิบนใบหน้า แผน่หลงั 
และหน้าอก รวมทัง้ช่วยลดปัญหาการเกิดกลิน่ตวั 

2.1.3  ธุรกิจรับจ้างผลติ (OEM) ซึง่บริษัทฯ รับจ้างผลติและให้ค าแนะน าสนิค้าประเภทผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าในรูปแบบ
ครีม โดยลกูค้าของธุรกิจประเภทนี ้คือ ผู้ ประกอบการขนาดเล็กที่มีความต้องการเข้าสูอ่ตุสาหกรรมความงาม แต่มีเงินลงทนุ
จ ากดั และไมม่ีโรงงานเป็นของตนเอง 
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2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1 นโยบายทางการตลาด 
1) การสร้างเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์และเคร่ืองหมายการค้าให้เป็นที่จดจ าของผู้บริโภค (Brand Awareness)  
ปัจจัยส าคญัที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างเคร่ืองหมายการค้าให้เป็นที่จดจ าของผู้บริโภค คือ การสร้างเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั ซึง่บริษัทฯ ได้ทุม่เทอยา่งมากในการสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ภายใต้แนวคิด “Beauty is Healthy…ผิวสวยที่แท้จริง
คือ ผิวสวยสขุภาพดีในแบบที่เป็นคณุ” ที่มีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น และตรงกบัแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจบุนั 

บริษัทฯ ได้ออกแบบผลติภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์ ให้สอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของบริษัทฯ รวมทัง้ท าการตลาดเพื่อสร้าง
การจดจ าเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เลอืกสรรบคุคลที่มีช่ือเสยีงระดบั Superstar ซึง่เป็นท่ีรู้จกัดีและมีความ
โดดเด่นเร่ืองความงามเป็นพรีเซนเตอร์ในการน าเสนอสินค้าเพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่จดจ าและมีความน่าเช่ือถือ และ
บริษัทฯ ท าการตลาดทางสื่อโฆษณานอกสถานที่ (Out of Home) ทัง้สื่อป้ายโฆษณาขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถ
เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเปา้หมายในเมืองและนกัท่องเที่ยว รวมถึงการใช้สือ่โทรทศัน์ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างได้ทกุเพศทกุ
วยั และสร้างการจดจ าเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ท าการตลาดบนสื่อ
ออนไลน์ตา่งๆ โดยมีการสนบัสนนุให้ผู้บริโภคท าการทดลองใช้สนิค้า รวมถึงการจดัท ารีวิว (Review) โดยผู้ที่มีช่ือเสยีงและการ
ท าไวรัลคลปิ (Viral Video) ผา่นทาง Facebook Youtube และ Instagram และการท าโฆษณาแฝง (Tie-in) รวมถึงการจดังาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ จึงท าให้ผู้บริโภคมีการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) จากปัจจัยทัง้หมดที่กล่าวข้างต้น 
สง่ผลให้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จกัและสามารถสร้างความจดจ าแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง ที่แสดงให้เห็นจากยอด
การติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ เช่น Line, Facebook และ Instagram ที่เพิ่มขึน้อย่างมาก โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 Facebook ของบริษัทฯ มียอดติดตามกวา่ 223,600 ผู้ใช้ และ Instragram ของบริษัทฯ มียอดติดตามมากกวา่ 
89,500 ผู้ ใช้  ด้วยเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์และเคร่ืองหมายการค้าซึ่งเป็นที่จดจ าของผู้บริโภค ส่งผลให้ (1) ผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทฯ มียอดขายเป็นอนัดบั 1 ในผลิตภณัฑ์ที่มีสารสกดัจากเมือกหอยทากเป็นสว่นประกอบ (ตามข้อมลูของ The Nielsen 
Company) (2) ผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream และ NAMU LIFE SNAILWHITE Gold Facial Cream 
มียอดขายสงูสดุในล าดบัที่ 1 และ 8 ของสินค้าบ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) ที่มีราคาสงูกวา่ 800 บาทต่อชิน้ ในช่องทาง
ร้านค้าสมยัใหม่ (ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าเฉพาะอยา่งที่เน้นขายสินค้าเพื่อสขุภาพและความงาม) และ (3) 
บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตที่สงูสดุเป็นอนัดบั 2 ในผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ 10 อนัดบัแรก 

2) คณุภาพ ความนา่เช่ือถือและความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ตอ่ผู้บริโภค 
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยการน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพ  ปลอดภยั และมี

คณุประโยชน์ในการบ ารุงผิว ซึง่บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคณุภาพเป็นล าดบัแรก โดยใสใ่จรายละเอียดในทกุกระบวนการผลติ 
ตัง้แต่การคดัเลือกวตัถดุิบที่มีคณุภาพ กระบวนการผลิตที่พิถีพิถนัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนบรรจุภณัฑ์ที่สวยงามและมี
นวตักรรม ที่จะช่วยสง่เสริมให้ภาพลกัษณ์ คณุภาพสินค้า และการใช้งานนัน้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ และเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่มี
คณุภาพตรงตามมาตรฐานหรือเปา้หมายที่บริษัทฯ ตัง้ใจไว้  

โรงงานของบริษัทฯ ที่สวนอตุสาหกรรมโรจนะเป็นโรงงานที่ทนัสมยั มีเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ
สงู สามารถปรับแต่งให้เข้ากบัความต้องการและระบบการท างานของบริษัทฯ  ได้ และมีต้นทนุการซ่อมและบ ารุงรักษาที่ไมส่งู
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มาก ซึ่งจากเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิตที่ดีท าให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าโดยใช้ส่วนผสมของวตัถดุิบต่างๆ 
และใช้เวลาการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถควบคมุต้นทุนได้อย่างดี โดยที่ยงัคงไว้ซึ่งคณุภาพของสินค้า 
นอกจากนี ้กระบวนการผลติของบริษัทฯ ยงัเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ซึง่ได้มีการควบคมุการผลติอยา่งเคร่งครัด มีการตรวจสอบ
คณุภาพสนิค้าในทกุขัน้ตอนการผลติตัง้แตก่่อนการตรวจรับวตัถดุิบ ระหวา่งการผลติ ก่อนการบรรจลุงบรรจภุณัฑ์ และหลงัการ
บรรจุลงบรรจุภณัฑ์ โดยแผนกควบคมุคณุภาพ (QC) ของบริษัทฯ และได้รับการรับรองการผลิตจากส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) นอกจากนี ้โรงงานของบริษัทฯ ยังได้รับมาตรฐาน ASEAN GMP (Good Manufacturing Practice) 
HALAL ปี 2560 มาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ (ISO 9001:2015) มาตรฐานระบบจดัการสิง่แวดล้อม (ISO 14001:2015) 
และมาตรฐานระบบจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001:2007) อีกด้วย 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัค านึงถึงความน่าเช่ือถือและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ จึงจดัให้มีสติกเกอร์ป้องกนัสินค้า
ลอกเลียนแบบ (Anti-Counterfeit Sticker) ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสินค้าของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และ
แน่นอน บริษัทฯ มีนโยบายการรับคืนสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตรายต่อผู้ บริโภค ผู้ บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ว่า
ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ มีคณุภาพ ปลอดภยั และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

ทัง้นี ้รางวลัตา่งๆ ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2558 – 2561 มีดงันี ้

ปี รางวัล ผู้มอบรางวัล 
2558 Cosmo Kiss Beauty Award 2015 สาขา Best Facial Sheet Mask  

จากผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Mask Shot 
นิตยสาร 
Cosmopolitan 

Health, Wellness and Beauty Award 2015 (HWB Award 2016) จ านวน 2 รางวลั ได้แก่ 
1) Best of the Best จากผลิตภัณฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Snail Filtrate Moisture Facial 

Cream  
2) Best Selling Natural Ingredient Moisture Facial Cream จากผลิ ตภัณ ฑ์  NAMU LIFE 

SNAILWHITE Snail Filtrate Moisture Facial Cream 

WATSONS 

Iconic Beauty 2015 สาขา Iconic Skin Brightening Facial Cleanser  
จากผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Cleansing  

นิตยสารแพรว 

Marie Claire Best Beauty 2015 สาขา Most Impressive Performance Body Care  
จากผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Body Booster 

นิตยสาร Marie Claire 

2559 ผลิตภัณฑ์ความงามดีเด่น Lisa Beauty Choice Award: Editor’s Choice 2016 จากผลิตภณัฑ์ 
NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle Incentive Repair 

นิตยสาร Lisa 

OK! Beauty Choice 2015 สาขา Best Cleanser นิตยสาร OK! 

Top 5 Cleanser จาก Marie Claire BEST Beauty 2016 ในสาขา Facial Cleansing ท่ีดีท่ีสดุของ
ผลิตภณัฑ์ความงาม 

นิตยสาร Marie Claire 

ท่ีสุดของผลิตภัณฑ์ความงาม ICONIC Whitening Facial Cleanser” จากผลิตภัณฑ์ NAMU 
LIFE SNAILWHITE Cleansing  

นิตยสารแพรว 

Health, Wellness and Beauty Award 2016 (HWB Award 2016) จ านวน 3 รางวลั ได้แก่  WATSONS 
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ปี รางวัล ผู้มอบรางวัล 
(1) สุดยอดครีมบ ารุงผิวจากสารสกัดจากธรรมชาติเพ่ือผิวกระจ่างใส จากผลิตภัณฑ์ NAMU 

LIFE SNAILWHITE Facial Cream 
(2) สุดยอดครีมบ ารุงผิวกาย เพ่ือผิวกระจ่างใส จากผลิตภัณฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE 

Body Booster 
(3) รางวลัสดุยอดสินค้าขายดีประจ าปี  

2560 Best of New Product Launch 2017 ห ม ว ด  Bath Care จ า ก ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  NAMU LIFE 
SNAILWHITE Crème Body Wash Natural White 500ml. 

Watsons 

Cleo Beauty Hall of Fame 2017 จ านวน 2 รางวลั  
1) NAMU LIFE SNAILWHITE Miracle Intensive Repair ได้รับรางวลั Best Whitening 
2) NAMU LIFE SNAILWHITE Mask Shot ได้รับรางวลั Best Mask 

นิตยสาร CLEO 

Lisa Beauty Choice Awards 2017 หมวด “Best Facial Serum” จากผลิตภัณฑ์ NAMU LIFE 
SNAILWHITE Miracle Incentive Repair 

นิตยสาร Lisa 

Iconic Brightening Facial Sunscreen จากผลิตภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Sunscreen นิตยสารแพรว 
SME Excellence Award ในสาขาธุรกิจการผลิต (Manufacturing Business) สมาคมการจดัการธุรกิจ

แหง่ประเทศไทย (TMA) 
ครีมอาบน า้อันดับ 1 ท่ีได้รับการรีวิวจากผู้ ใช้จริงจากผลิตภัณฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE 
Crème Body Wash 

เวป็ไซต์ Cosmenet 

2561 Health, Wellness and Beauty Award 2018 (HWB Award 2018) ดงันี ้
1) สุดยอดสินค้าใหม่ในกลุ่ม Body Wash  จากผลิตภัณฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE Crème 
Body Wash สตูร Natural White 
2) ยอดขายอนัดบัหนึง่ สินค้าบอดี ้แอคเน่ สเปรย์ จากผลิตภณัฑ์ Oxe’Cure Body Acne Spray 

Watsons 

C Channel Beauty Awards 2018 สาขา Best Anti-Aging Moisturizer จากผลิตภัณฑ์ NAMU 
LIFE SNAILWHITE GOLD 

C Channel 

Lisa Beauty Choice Awards 2017 หมวด “Best Day Cream” จากผลิตภัณฑ์  NAMU LIFE 
SNAILWHITE Day Cream SPF20 PA 

นิตยสาร Lisa 

รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Stock Award) ปีท่ี 7 ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ผลการ
ตดัสินจากนักลงทุน จ านวน 4,000 ตวัอย่าง ตัง้เเต่วนัท่ี 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2561 ตาม
หลกัเกณฑ์ของยามาเนะ ซึง่เป็นสากลทัว่โลก 

นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ 

3) ความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคด้วยช่องทางการจดัจ าหนา่ยที่ครอบคลมุและหลากหลาย  
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในความสามารถในการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคขัน้สดุท้าย โดยเป้าหมายหลกัในการจดั

จ าหน่าย คือ การน าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปสู่ผู้ ที่ต้องการซือ้สินค้าซึ่งมีจ านวนที่ เพิ่มขึน้ผ่านการท าการตลาดที่ประสบ
ความส าเร็จในทกุที่ท่ีเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและครอบคลมุ โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีช่องทางการจดัจ าหนา่ยที่หลากหลายไมว่า่จะ
เป็นร้านค้าสมยัใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) หรือร้านค้าของบริษัทฯ (NAMU LIFE Shop) 
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รวมถึงมีการสง่ออกไปยงัต่างประเทศผ่านตวัแทนจ าหน่ายท้องถ่ินที่มีความเช่ียวชาญในแตล่ะประเทศ และช่องทางออนไลน์ 
โดยปัจจยัดงักลา่วถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัในความส าเร็จที่ผา่นมาของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยให้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ ดงันี ้

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกกว่า 800 ร้านค้าใน 4 จังหวดัหลกัทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา ขอนแก่น อดุรธานี และอบุลราชธานี เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ช่วยขยาย
ช่องทางการจดัจ าหนา่ย พร้อมทัง้การกระตุ้นความต้องการกลุม่เปา้หมายในการทดลองผลติภณัฑ์ รวมถึงการสง่เสริมการขาย
กบัร้านค้ารายย่อย โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกิจกรรมสง่เสริมการตลาดไปยงัภาคอื่นๆ และจงัหวดัส าคญัทาง
การค้าอื่นๆ ของประเทศไทยอีกด้วย 

 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าของบริษัทฯ ได้แก่ จัดให้มีบูธแนะน าสินค้าและจัดกิจกรรม 
“SNAILWHITE Tour ท้าตบ... ให้ตะลงึ” โดยให้นกัศกึษาร่วมกิจกรรมท้าตบผิวด้วยผลติภณัฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE ให้
ถูกใจกรรมการที่สุด  และท าการคัดเลือกผู้ ชนะในโครงการประกวดดาวเดือนในมหาวิทยาลัย 4 แห่งทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภฎัอดุรธานี มหาวิทยาลยัราชภฎัอบุลราชธานี และ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแนะน าสินค้ากว่า 10,000 ราย และเข้าร่วมกิจกรรม 
“SNAILWHITE Tour ท้าตบ... ให้ตะลึง” กว่า 900 ราย เนื่องจากกิจกรรมดงักล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงมี
แผนจะจดัให้มีกิจกรรมให้ครอบคลมุจงัหวดัอื่นๆ ทางภาคตะวนัออกเฉียงหนือในปี 2562 และภาคอื่นๆ ตอ่ไป 

 การขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยการหาคู่ค้าหรือพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีศกัยภาพ เช่น ในประเทศฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย และประเทศในกลุม่ AEC เป็นต้น  

 การพฒันาช่องทางออนไลน์ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้  

2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ผู้บริโภคเป้าหมายสดุท้ายของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริโภคทกุเพศทกุวยัที่มีรายได้ระดบัปานกลางขึน้ไป มีความต้องการท า

ความสะอาดและบ ารุงผิวหน้าและผิวพรรณ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้บริโภคที่ให้ความส าคญักบัการดแูลตวัเอง 

2.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
กลุม่บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าสูช่่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมผ่านตวัแทนจ าหน่ายสินค้าทัง้ใน

และตา่งประเทศ โดยกลุม่บริษัทฯ มีช่องทางการจดัจ าหนา่ยสนิค้าทัง้หมด 5 ช่องทางหลกั ได้แก่  
1) ร้านค้าสมยัใหม ่(Modern Trade)  
2) ร้านค้าของบริษัทฯ (NAMU LIFE Shop)  
3) ร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade)  
4) ช่องทางธุรกิจออนไลน์ (Online Business)  
5) ช่องทางการสง่ออก (Export)  

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าท าสญัญาหรือข้อตกลงการค้ากบัตวัแทนจ าหน่าย  บริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าในประเทศ รวมถึง
ร้านค้าสมยัใหม่ในประเทศ เพื่อก าหนดเง่ือนไขทางการค้าเป็นรายปี เช่น ราคาขาย ส่วนลด ค่าการตลาด ค่ากระจายสินค้า  
คา่สง่เสริมการขาย และยอดขายเปา้หมาย เป็นต้น 
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ภาพรวมการจัดจ าหน่ายสนิค้าจากบริษัทฯ ถงึผู้บริโภคเป้าหมายสุดท้าย 

 

ช่องทางการจดัจ าหนา่ยสนิค้าหลกัของบริษัทฯ อธิบายได้ดงันี ้
1. ร้านค้าสมยัใหม ่(Modern Trade) 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญและเน้นการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เนื่องจากเป็น 

ช่องทางการจดัจ าหนา่ยที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสนิค้าได้อยา่งทัว่ถึง มีอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็ว และมีสาขาครอบคลมุทัว่
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการวางจ าหน่ายในร้านค้าที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทได้ รวมถึงร้านค้าที่เข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีความสนใจในตวัสนิค้าของบริษัทฯ ซึง่รวมถึง 

1.1) ร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) เป็นร้านค้าที่ เน้นการขายสินค้าเฉพาะด้านที่ เ ก่ียวกับเวชภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง ดูแลผิว ดูแลเส้นผม ที่มีสินค้าที่หลากหลาย มีพนกังานคอยให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ มีสาขากระจายอยู่ใน
แหล่งชุมชนใหญ่หรืออาจจะอยู่ในห้างสรรพสินค้า ได้แก่ Boots, Watsons, LAB  Pharmarcy,Tsuruha และ Matsumoto 
Kiyoshi  

1.2) ร้านค้าสะดวกซือ้ (Convenience Store) เป็น ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ที่มีการกระจายของสาขาตามชุมชนทัว่ทกุ
พืน้ที่มีการบริหารจดัการที่ทนัสมยั โดยสินค้าที่วางจ าหน่ายมกัเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั และเน้นเปิดบริการตลอด 24 
ชัว่โมง  ได้แก่ 7-Eleven และ Family Mart  

1.3) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และดิสเคาท์
สโตร์ เป็นร้านค้าปลีกที่เน้นจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคจ านวนมากและหลากหลาย และมกัตัง้อยูใ่นชมุชนและหวัเมืองใหญ่  
ไ ด้ แก่  Tesco Lotus, Big C, Robinson, Gourmet Market, Tops Supermarket, MaxValu, Makro, Home Fresh Mart, 
Central และร้านดิวตีฟ้รี King Power 
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ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีการขายผ่านร้านค้าสมยัใหม่ (Modern Trade) ครอบคลมุทุกจงัหวดั 
ทัว่ประเทศ  

2. ร้านค้าของบริษัทฯ (NAMU LIFE Shop) 
บริษัทฯ เร่ิมเปิดด าเนินการร้าน NAMU LIFE (NAMU LIFE Shop)  สาขาแรก บริเวณสถานีรถไฟฟา้สยาม ในปี 2559 

เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายให้แก่กลุ่มบริษัท ให้สามารถเข้าถึงลกูค้ากลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ช่วยให้สามารถศึกษา 
ทดสอบตลาด และท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึน้ ตลอดจนช่วยประชาสมัพนัธ์เคร่ืองหมายการค้า ถือวา่เป็นกลยทุธ์
ที่ส าคญัในการสร้างเคร่ืองหมายการค้าของกลุม่บริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ โดยการพิจารณาการขยายสาขาอยา่งรัดกมุโดยเน้น
ในพืน้ท่ีที่สามารถประชาสมัพนัธ์สนิค้าได้ เช่น บริเวณที่มีนกัทอ่งเที่ยวเยอะและมีการสญัจรอยา่งหนาแนน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทมีร้าน NAMU LIFE Shop จ านวน 1 สาขา คือ สาขาสถานีรถไฟฟา้สยาม 
3. ร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) 
ร้านค้าแบบดัง้เดิมมีการกระจายอยา่งกว้างขวางทัว่ประเทศไทย ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว 

เนื่องจากร้านค้าแบบดัง้เดิมมกัอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกบัชมุชนท่ีอยูอ่าศยัหรือตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั โดยบริษัทฯ ขาย
ผา่น บจก.นาม ุไลฟ์ พลสั (บริษัทยอ่ย)และตวัแทนจ าหนา่ยหรือบริษัทจดัจ าหนา่ยสนิค้า (Distribution Partner) ที่เป็นคูค้่าของ
กลุ่มบริษัท โดยร้านค้าแบบดัง้เดิมมีทัง้รูปแบบร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง เช่น ร้านค้าเคร่ืองส าอางท้องถ่ิน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ท้องถ่ิน ร้านสะดวกซือ้ท้องถ่ิน ร้านขายยาท้องถ่ิน และร้านค้าส่งสินค้าอปุโภคบริโภคประจ าท้องถ่ิน รวมถึงห้างสรรพสินค้า
ท้องถ่ินตามหวัเมืองใหญ่ เช่น Super Cheap ยงสงวน อมัพร และบิ๊กกิม  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการขายสินค้าผ่านร้านค้าแบบดัง้เดิมกว่า 1,300 ร้าน ภายใต้ บจก.นาม ุไลฟ์ 
พลสั และตวัแทนจดัจ าหน่ายหรือบริษัทจดัจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ครอบคลมุกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ เช่น  
ชลบรีุ ระยอง เลย พระนครศรีอยธุยา ขอนแก่น อบุลราชธานี บรีุรัมย์ ภเูก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม ่และนครราชสมีา  

4. ช่องทางธุรกิจออนไลน์ (Online) 
บริษัทฯ ขายผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเป็นการขายผ่านคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตวัแทนจ าหน่ายรายยอ่ย

และขายผ่านเว็ปไซต์ NAMU LIFE (https://shop.namulife.com), Lazada, Shopee ที่มีการร่วมมือกบัคูค้่าในการด าเนินการ 
รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Line, Facebook และ Instagram ที่ผู้บริโภคสามารถสัง่ซือ้ได้อยา่งสะดวก 

5. ช่องทางการสง่ออก (Export) 
บริษัทฯ เร่ิมส่งออกตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยได้มีการจดัตัง้บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ขึน้ในปี 2561 เพื่อท า

หน้าที่ประสานและสง่ออกสนิค้าให้กบัตวัแทนจ าหนา่ยหรือบริษัทจดัจ าหนา่ยสินค้าเพื่อน าไปจ าหนา่ยไปยงัร้านค้าแบบดัง้เดิม 
(Traditional Trade) ร้านค้าสมยัใหม่ (Modern Trade) รวมถึงจัดให้มีช่องทางออนไลน์ในต่างประเทศ จากการเล็งเห็นถึง
โอกาสและการเติบโตของสนิค้าของบริษัทฯ ในตา่งประเทศมากยิ่งขึน้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการสง่ออกสินค้าไปหลายประเทศ อาทิ จีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และกมัพชูา โดยรายได้จากช่องทางการสง่ออกสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากประเทศจีน ฮ่องกง และฟิลิปปินส์  ซึ่งมี
สดัสว่นรวมกนัสงูถึงประมาณร้อยละ 97, 99, และ 96 ของรายได้จากช่องทางการสง่ออกในปี 2559, 2560 และ 2561 ตามล าดบั  
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โดยบริษัทฯ ได้วางแผนขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายในอนาคต ซึ่งจะเน้นการสง่ออกมากขึน้ ขยายช่องทางร้านค้า
สมยัใหม่ (Modern Trade) เนื่องจากเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีการออกแบบชัน้สินค้าที่สวยงาม เป็นระเบียบ มีความ
ทนัสมยั มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจดัการ ซึง่สามารถดงึดดูและเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี รวมถึงร้านค้า
แบบดัง้เดิม (Traditional Trade) เพื่อเป็นการขยายฐานลกูค้าให้หลากหลายมากยิ่งขึน้ 

การก าหนดราคาสนิค้าและการปรับราคาสินค้า 
1) ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ถกูคิดค้นและออกแบบให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โดยมีฝ่ายวิจยัและพฒันา

ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล ฝ่ายการตลาดและการขาย ประเมินราคาขายที่เหมาะสมกับภาพลกัษณ์และ
ลกัษณะของผลติภณัฑ์ โดยแตล่ะฝ่ายรวบรวมข้อมลูเพื่อน ามาวเิคราะห์ ส าหรับการก าหนดราคาและการปรับราคาสนิค้าแตล่ะ
ชนิด โดยค านึงถึงปัจจัยหลกั ซึ่งได้แก่ ต้นทุนสินค้าแต่ละชนิด เช่น ต้นทุนวตัถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ ซึ่งถูก
ค านวณจากฝ่ายที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม ต้นทนุสินค้าเป็นเพียงหนึ่งในปัจจยัที่บริษัทฯ ใช้ในการพิจารณาสินค้าเพื่อก าหนด
ราคามาตรฐาน   

2) สภาพการแข่งขนัในตลาด นบัเป็นปัจจยัที่ส าคญัมากที่สดุปัจจยัหนึ่งในการก าหนดราคาสินค้า โดยบริษัทฯ มีฝ่าย
กลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดช่วยส ารวจราคาสินค้าของคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งมีความ
คล้ายคลงึกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ก่อนพิจารณาก าหนดราคาสินค้าที่สง่ผลให้บริษัทฯ ได้เปรียบในเชิงธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบ
กบัคูแ่ขง่ และสามารถบรรลสุว่นแบง่การตลาดเปา้หมายที่วางไว้ได้ 

3) การปรับราคาของคูแ่ข่งในตลาด ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดหรือเพิ่มราคาของสินค้า มีผลกระทบต่อการพิจารณาการ
ปรับราคาสนิค้าของบริษัทฯ โดยมีทีมงานท่ีเก่ียวข้อง คอยตรวจสอบการเปลีย่นแปลงของราคาสนิค้าตามช่องทางการจ าหน่าย
ตา่งๆ อยูเ่สมอ เพื่อให้บริษัทฯ ปรับเปลีย่นราคาไปตามความเหมาะสมและสามารถแขง่ขนัได้ โดยบริษัทฯ จะไมม่ีการปรับราคา
หน้าร้านของสินค้า (Shelf Price) ลง แต่จะก าหนดโปรโมชัน่เพื่อกระตุ้นยอดขาย และมีการพิจารณาปรับราคาสินค้าขึน้ตาม
ความเหมาะสม 

4) สภาพเศรษฐกิจ นบัเป็นอีกปัจจยัหนึ่งซึง่มีผลต่อการก าหนดราคาสินค้า โดยปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัสภาพเศรษฐกิจที่
ส าคญั เช่น อตัราเงินเฟอ้และก าลงัซือ้ของผู้บริโภค เป็นต้น 

5) การก าหนดต าแหน่งของเคร่ืองหมายการค้า (Brand Positioning) เป็นไปอย่างสอดคล้องกบัภาพลกัษณ์ของสนิค้า 
และเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ  โดยคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมาย ก่อนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะถูกน าออกมาจัดจ าหน่าย บริษัทฯ ได้มีการก าหนดภาพลักษณ์ของสินค้านัน้ๆ ให้
สอดคล้องกบัเปา้หมายที่วางไว้ รวมทัง้ให้มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกบัภาพลกัษณ์ของเคร่ืองหมายการค้าและสนิค้าที่มีอยู่ 

กลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย 
บริษัทฯ มีนโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาด โดยมีจดุประสงค์เพื่อสร้างเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ให้เป็นท่ีรู้จกัใน

กลุม่ผู้บริโภคเป็นวงกว้าง และสร้างความต้องการในการบริโภคผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริโภค โดยบริษัทฯ มีความมุง่มัน่
และทุ่มเทในการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของบริษัทฯ ที่มีความแตกต่างจากคูแ่ข่งรายอื่น ผ่านการใช้ช่องทางสื่อสารทางการ
ตลาดตา่งๆ รวมถึงการคดัสรรพรีเซนเตอร์ที่มีความเหมาะสมกบัต าแหนง่ของผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เพื่อสือ่สารให้ผู้บริโภครับรู้
ถึงสรรพคณุตา่งๆ ของผลติภณัฑ์ และให้ตระหนกัถึงความแตกตา่งอยา่งชดัเจนในต าแหนง่ผลติภณัฑ์ ซึง่กลยทุธ์ดงักลา่วสง่ผล
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ให้ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองหมายการค้านัน้ได้สะท้อนแนวคิดของบริษัทฯ ที่วา่ “Beauty is Healthy…ผิวสวยที่แท้จริงคือ ผิวสวย
สขุภาพดีในแบบที่เป็นคณุ” ที่เป็นแนวคิดที่เน้นความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ ตรงกบัแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่
ช่ืนชอบความเป็นธรรมชาติ  ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดนัน้ถือเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้ผู้บริโภคเลื อกใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 
และสง่ผลตอ่ความนิยมของเคร่ืองหมายการค้าบริษัทฯ โดยกลยทุธ์ทางการตลาดที่ส าคญัของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี  ้

1) กลยทุธ์การสร้างเคร่ืองหมายการค้าด้วยการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
การสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของบริษัทฯ เกิดจากการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มลกูค้าได้ โดยในช่วงแรกบริษัทฯ ตัง้ใจศึกษาตลาดเพื่อน าไปพฒันาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลกูค้าและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “NAMU LIFE” ซึ่งรวมถึงกลุ่มผลิตภณัฑ์ 
“SNAILWHITE” จึงมีความแข็งแรงและมีความเป็นเอกลกัษณ์ด้วยตวัผลิตภณัฑ์เอง โดยมีปัจจัยด้านคุณภาพสินค้าที่สร้าง
ความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวทัว่ไป ด้วยราคาที่เหมาะสม และการกระจายสินค้าที่ทัว่ถึง ซึ่งการเพิ่มขึน้ของยอดการ
ติดตามผา่นช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ  

2) กลยทุธ์การรักษาและพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์  
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการรักษาและพฒันาคณุภาพสินค้า เนื่องจากบริษัทฯ เช่ือว่าคณุภาพของสินค้าถือเป็น

ปัจจยัที่ส าคญัที่สดุที่ท าให้เกิดการเติบโตอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ จึงวางกลยทุธ์ทางการตลาดโดยเน้นการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบั
คณุภาพสนิค้าและประโยชน์ที่จะได้รับของแตล่ะผลติภณัฑ์ในหลายช่องทาง เพื่อให้การสือ่สารนัน้สามารถเข้าถึงกลุม่ลกูค้า ทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศได้มากที่สดุ และก่อให้เกิดการซือ้ผลติภณัฑ์ซ า้อยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ 

3) กลยทุธ์การรักษาฐานลกูค้า (Customer Relationship Management : CRM)  
นอกเหนือจากการพฒันาสินค้าให้มีคณุภาพที่ดี สร้างความแปลกใหม่ และความดดูีให้แก่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายอยู่

เสมอแล้วนัน้ การรักษาฐานลกูค้าเดิม การสร้างความพึงพอใจในการซือ้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ หรือการสร้างการซือ้ซ า้อย่าง
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ (Brand Loyalty) ในกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ ถือเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่ส าคญัในการด ารงอยูข่องธุรกิจ และ
การสร้างเสถียรภาพของรายได้ของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงวางแผนการด าเนินงานตามกลยทุธ์ในการรักษาฐานลกูค้า ดงันี  ้

3.1) การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสนิค้า นอกจากช่องทางการจดัจ าหนา่ยที่บริษัทฯ มีอยูใ่นปัจจบุนัแล้วนัน้ บริษัทฯ 
ยงัมีนโยบายขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยไปยงัชอ่งทางตา่งๆ เพิ่มมากขึน้ ไม่วา่จะเป็นพืน้ท่ีในตา่งจงัหวดั หรือตา่งประเทศทีม่ี
ทิศทางของตลาดและความต้องการของกลุม่บริโภคที่ใกล้เคียงกบัคนไทย  

3.2) การรักษาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ควบคู่ไปกบัการพฒันาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้ามีความแปลก
ใหมอ่ยูเ่สมอ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงไป  

3.3) การวางแผนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management:CRM)  เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งเฉพาะเจาะจง โดยมีช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ที่สามารถ
ถาม-ตอบข้อสงสยั เหตุข้องใจ หรือสอบถามข้อมูลทัว่ไปได้ตลอดเวลา สื่อออนไลน์ เช่น การส่งข้อมูลผลิตภณัฑ์และข้อมูล
ส่งเสริมการขายให้แก่ลกูค้าทางอีเมล์ การสื่อสารลกูค้าเป้าหมายโดยตรง และการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่าน Line Official ของ
บริษัทฯ  การโฆษณาออนไลน์และสือ่ออฟไลน์ เช่น กิจกรรมสง่เสริมการขาย งานแสดงสนิค้า 

4) กลยทุธ์ขยายฐานลกูค้า  
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นอกเหนือจากการรักษาฐานลกูค้าปัจจบุนัแล้ว บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการขยายฐานลกูค้าใหม่ เพื่อการขยาย
ธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง โดยใช้กลยทุธ์ตอ่ไปนี ้ 

4.1) การโฆษณาผา่นสื่อให้ครอบคลมุพืน้ที่ตา่งๆ ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้บริโภคคุ้นเคยกบัสื่อจนเกิดความสนใจใน
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ โดยฝ่ายการตลาดเน้นการใช้สื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ทัง้ 3 รูปแบบ คือ 1) ช่องทางสื่อของ 
แบรนด์เอง (Owned Media) เพื่อสร้างความเข้าใจในผลิตภณัฑ์และตราสินค้าแก่ผู้บริโภคในเชิงลึก 2) ช่องทางสื่อทัว่ไปทัง้
ออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) เพื่อเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้กว้างขวางมากขึน้ และ 3) ช่องทางสือ่ทีม่ีบคุคลอืน่สร้าง
ให้ (Earned Media) ที่เกิดจากการรีวิวสนิค้าจากผู้ใช้จริง หรือแม้แตบ่คุคลที่มีช่ือเสยีง เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงสรรพคณุสนิค้า
ชดัเจนมากขึน้ นา่เช่ือถือมากยิ่งขึน้ และตดัสนิใจลองใช้สนิค้า หรือแม้แตก่ลบัมาซือ้สนิค้าเพื่อใช้ซ า้ในภายหลงัมากขึน้ 

4.2) การออกสินค้าใหม่ รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์แบบซอง (Sachet) เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสทาง
การค้า จากคณุสมบตัิและคณุประโยชน์ที่แตกต่างออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากขึน้ของลกูค้า 

4.3) การสนบัสนนุโครงการต่างๆ ของเยาวชน เช่น การสนบัสนนุกิจกรรมงานประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลยั 
รวมถึงโครงการตา่งที่มีการน าเอาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้ และการท่ีผู้บริหารได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานสมัมนาตา่งๆ 
ซึง่จะเพิ่มการมีสว่นร่วมกบัเยาวชน และเพิ่มการรับรู้ในเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ อีกด้วย 

5) กลยทุธ์การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลกูค้า (Customer Experience Management: CEM)  
การสร้างความประทบัใจและให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ นบัเป็นสิง่ที่ขาดไม่ได้

ในการท ากลยทุธ์ทางการตลาด ซึง่สง่ผลให้ผู้บริโภคมีความรู้สกึที่ดีตอ่สนิค้าและเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้
ให้ความส าคญักบัการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลกูค้า จึงมีการจดักิจกรรมกบัลกูค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้แก่กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย  
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย โดยมีการลดราคาสินค้าในบางช่วงเวลาผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็น 

ครัง้คราว เช่น การจดัจ าหน่าย SNAILWHITE NARAYA Gift Set ที่มีการแถมกระเป๋า NARAYA ให้กบัผู้บริโภค และการแจก
สนิค้าทดลองผา่นทางสือ่โซเชียล เช่น Line และ Facebook รวมถึงการจดัทีมงานลงพืน้ท่ีเพื่อแจกสนิค้า เป็นการสร้างแรงจงูใจ
ในการซือ้สินค้าและกระตุ้นยอดขาย นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริโภคได้ร่วมเข้าสนุกและรับของรางวลั
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการตลาดให้ผู้บริโภคมีแรงบนัดาลใจในการทดลองใช้สินค้าก่อนจะกลบัมาซือ้สินค้าอีกครัง้ใน
ภายหลงั 

ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด 
ช่องทางการสื่อสารทางการตลาดมีความส าคัญอย่างมากในการสร้างการรับรู้ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งการที่จะ

ประสบความส าเร็จนัน้ บริษัทฯ จะต้องเลอืกใช้ช่องทางการสือ่สารทางการตลาดอยา่งเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงุสดุ 
บริษัทฯ มุง่เน้นการสือ่สารด้วยสือ่ที่สามารถกระจายถึงผู้บริโภคในวงกว้าง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับเนือ้หาได้อยา่งทัว่ถึง โดย
เลอืกใช้ช่องทางประชาสมัพนัธ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อครอบคลมุกลุม่ลกูค้าเปา้หมายผา่นค าจ ากดัความ “ผิวสวยที่แท้จริงคือ 
ผิวสวยสขุภาพดีในแบบท่ีเป็นคณุ” หรือ “Beauty is Healthy” การสือ่สารทางการตลาด แบง่เป็น 2 ช่องทางหลกั ดงันี ้

1) สือ่ออฟไลน์ (Offline Channel) 
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1.1) สื่อโทรทัศน์ (TV Commercial) โดยบริษัทฯ เลือกใช้สื่อโทรทัศน์ (TV Commercial) เนื่องจากช่องทางนีม้ี
อ านาจในการกระจายสือ่สารได้อยา่งกว้างขวางในระยะเวลาไมน่าน และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลายได้อยา่งทัว่ถึงทัง้
ประเทศ รวมถึงการท าโฆษณาผ่านละครและรายการต่างๆ ที่ได้รับความนิยม ซึ่งเป็นรูปแบบการโฆษณาที่แปลกใหม่และมี
อิทธิพลตอ่ผู้ รับสารมาก  

1.2) สื่อสิ่งพิมพ์ (Newspaper and Magazine)  โดยบริษัทฯ ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการลงโฆษณาตัวสินค้า การ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม ตลอดถึงการแนะน าสนิค้าในคอลมัน์ตา่งๆ 

1.3) สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Outdoor Media) ซึ่งบริษัทฯ ใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Outdoor 
Media) เพื่อกระตุ้นและช่วยตอกย า้การจดจ าของผู้บริโภคต่อเคร่ืองหมายการค้าและสินค้าของบริษัทฯ เนื่องจากสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัยเป็นสื่อที่สามารถสงัเกต เข้าถึงได้ง่าย และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  สื่อ
โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยัที่บริษัทฯ ใช้ เช่น สือ่โฆษณาขนาดใหญ่ริมถนน (Billboard) สือ่โฆษณาขนาดเลก็ริมถนน (Mupi)  

2)  สื่อออนไลน์ (Online Channel) จากการพัฒนาของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ปัจจุบันผู้ คนในสงัคมมีการ
สือ่สารกนัทางออนไลน์อยา่งมาก ซึง่สือ่ออนไลน์นัน้เป็นช่องทางที่มีประสทิธิภาพที่จะเข้าสูก่ลุม่เปา้หมาย โดยบริษัทฯ ได้มีการ
ใช้สือ่ออนไลน์ในการสือ่สารระหวา่งผู้บริโภคและบริษัทฯ รวมถึงการประชาสมัพนัธ์สนิค้าและสร้างโอกาสทางการตลาดในการ
เข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายมากขึน้ เนื่องจากช่องทางการสื่อสารออนไลน์นัน้มีความสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ จึงสามารถ
ทราบความต้องการของลกูค้าแต่ละคน ตลอดจนทราบปัญหาของสินค้าและบริการมากยิ่งขึน้ โดยบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์สื่อ
ออนไลน์ในรูปแบบตา่งๆ เช่น สือ่โฆษณาภาพนิ่ง คลปิวีดีโอรีวิวสนิค้า ไวรัลวีดีโอ (Viral Video) กิจกรรม และแคมเปญตา่งๆ   

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
 ตลำดในประเทศไทย 
อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิว (Skin Care) จดัเป็นอตุสาหกรรมที่มีศกัยภาพของประเทศไทย โดยถกูจดัเป็น

อนัดบั 4 ของ 10 ธุรกิจดาวรุ่ง โดยศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย และอยู่ใน 10 อนัดบัธุรกิจ
ดาวรุ่ง ต่อเนื่องใน 4 ปีล่าสุด (ปี 2558-2561) เนื่องจากเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับความนิยมอย่างมากส าหรับการ
ด ารงชีวิตของคนในปัจจบุนั โดยผู้บริโภคทัง้หญิงและชายมีความตระหนักมากขึน้ในการสร้างภาพลกัษณ์และเสริมบคุลกิภาพ
ให้ดดูียิ่งขึน้ รวมถึงการบ ารุงผิวพรรณให้ดดูีอยู่เสมอ ตามความเช่ือที่ว่าภาพลกัษณ์ภายนอกที่ดีจะเป็นตวับ่งบอกถึงสขุภาพ
และฐานะที่ดี ซึ่งผู้บริโภคมีการรับรู้และลอกเลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์ความงามและบ ารุงผิวจากสื่อสงัคม
ออนไลน์ที่มากขึน้ด้วย จึงท าให้ผู้บริโภคที่ไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์ความงามเร่ิมหนัมาทดลองใช้มากขึน้ เช่น กลุม่วยัรุ่นตอนต้น และ
กลุม่สภุาพบรุุษที่เร่ิมสนใจในการดแูลตวัเอง รวมถึงกลุม่ผู้บริโภคที่ใช้ผลติภณัฑ์ความงามอยู่แล้วมีแนวโน้มการดแูลตนเองมาก
ขึน้และพฒันาไปสู่ผลิตภณัฑ์ที่มีความพรีเมี่ยมมากยิ่งขึน้  อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวยงัได้รับอิทธิพลจากการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ของผู้ประกอบการรายต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และได้รับอานิสงส์จากการเพิ่มขึน้ของ
ช่องทางการจดัจ าหนา่ยและการกระจายสนิค้า และโอกาสในการขยายธุรกิจไปสูป่ระเทศตา่งๆ ในภมูิภาคอาเซียน ซึง่สง่ผลให้
อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวมีศกัยภาพในการเติบโตที่เพิ่มขึน้อยา่งมาก 

หากพิจารณาข้อมูลตลาดผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวในประเทศไทยของ The Nielsen Company โดยหากแบ่งตาม
ประเภทของผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ ได้แก่ (1) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) และ(2) ผลิตภณัฑ์
มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask) จะมีมลูคา่ตลาดแบง่ตามกลุม่ผลติภณัฑ์ ระหวา่งปี 2558 – 2561 เป็นดงันี ้
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ตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) มูลค่าตลาด   

ล าดับ กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1 
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวกระจ่างใสและ
ปกป้องรังสี UV (UV/Whitening) 

5,097 54.6 4,799 51 4,752 48.6 

2 ผลิตภัณฑ์ชะลอวัยและลดริว้รอย (Anti-aging)  3,211 34.4 3,433 36.5 3,471 35.5 

3 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าทั่วไป (Basic Care)  624 6.7 748 7.9 896 9.2 

4 ผลิตภัณฑ์ควบคุมความมัน (Oil Control) 406 4.3 436 4.6 655 6.7 

5 อื่นๆ 0 0 1 0 4 0 
  รวม 9,338 100 9,417 100 9,778 100 
   

ตลาดผลิตภัณฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask) มูลค่าตลาด   

ล าดับ กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1 ผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น  (Tissued/Pad) 659 52.3 758 38.9 1,097 41.1 

2 ผลิตภัณฑ์ชนิดล้างออก (Rinse Off) 381 30.3 659 33.8 894 33.5 

3 ผลิตภัณฑ์ชนิดไม่ต้องล้างออก (Leave On) 115 9.1 405 20.8 571 21.4 
4 ผลิตภัณฑ์ชนิดลอกออก (Peel Off) 105 8.3 126 6.5 105 3.9 

  รวม 1,260 100 1,948 100 2,666 100 

                ที่มา: The Nielsen Company   

จากข้อมลู ข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ตลาดผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) มีมลูคา่สงูถึง 9,778 ล้านบาทในปี 
2561 เนื่องจากผู้ บริโภคให้ความส าคัญกับผิวหน้ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆ  ของร่างกาย โดยมูลค่าตลาด
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า เติบโตจากปี 2560 ถึงร้อยละ 3.8 หากพิจารณาตามประเภทของสินค้า ตลาดผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า
เพื่อผิวขาวกระจ่างใสและปกปอ้งรังสี UV (UV/Whitening) มีมลูคา่ตลาดสงูสดุในตลาดบ ารุงผิวหน้าโดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
48.6 ของมูลค่าตลาดบ ารุงผิวหน้าในปี 2561  ซึ่งผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัทฯ (SNAILWHITE Facial Cream) นัน้จัดอยู่ใน
ประเภทดงักลา่ว และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าหลกั ในตลาดผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าได้เป็นอยา่งดี  

ส าหรับกลุม่ผลิตภณัฑ์ชะลอวยัและลดริว้รอย (Anti-aging) มีสว่นแบ่งตลาดใหญ่เป็นอบัดบั 2 ในกลุม่ผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหน้า ซึง่แสดงให้เห็นถึงโอกาสของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจเข้าสูต่ลาดผลติภณัฑ์กลุม่นี ้และบริษัทฯ ได้มีการค้นคว้าพฒันา
ผลิตภณัฑ์ที่มีสว่นประกอบท่ีเหมาะสมมาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อเตรียมพร้อมตอ่การขยายธุรกิจในอนาคต เช่น ในไตรมาส 2/2560 
บริษัทฯ ได้มีการออก NAMU LIFE SNAILWHITE Gold Facial Cream เข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มชะลอวัยและลดริว้รอย 
(Anti-aging) และทางบริษัทฯ ยังได้มีการออก NAMU LIFE SNAILWHITE Gold Facial Cream SPF ในรูปแบบชนิดซอง 
(Sachet) ในไตรมาส 1/2561 ส าหรับกลุม่ลกูค้าที่นิยมขนาดทดลอง หรือกลุม่ลกูค้าร้านสะดวกซือ้และร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม
ทีต้่องการใช้ผลติภณัฑ์กลุม่ชะลอวยัและลดริว้รอยในเวลากลางวนั เพื่อครอบคลมุฐานลกูค้าที่มากขึน้อีกด้วย 

ส าหรับตลาดผลติภณัฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask) นัน้ ถึงแม้ตลาดจะยงัมขีนาดไมใ่หญ่มากเมื่อเปรียบเทียบกบั
ตลาดผลิตภณัฑ์อื่น แต่ถือเป็นตลาดผลิตภณัฑ์ที่มีอตัราการเติบโตสงูที่สดุ โดยเติบโตจากมลูค่า 1,260 ล้านบาทในปี 2559 
เป็นมูลค่า 1,948 ล้านบาท ในปี 2560 และมูลค่า 2,666 ล้านบาท ในปี 2561คิดเป็นอตัราการเติบโตกว่าร้อยละ 37 ซึ่งหาก
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พิจารณาตามประเภทของสินค้า กลุ่มตลาดผลิตภณัฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้าแบบไม่ต้องล้างออก (Leave On) ในปี 2561 นัน้
เติบโตมากกว่า 13 เท่าตวัจากปี 2558 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการออกผลิตภณัฑ์ SNAILWHITE Overnight Firming Mask และ 
SNAILWHITE Icy Mask เพื่อตอบรับความต้องการอนัมากขึน้ ตอ่กลุม่ตลาดผลติภณัฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้าแบบไมต้่องล้างออก 
(Leave On)  

 

 
ท่ีมา: กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

นอกจากผู้บริโภคชาวไทยแล้ว นกัทอ่งเที่ยวก็เป็นหนึง่ในอปุสงค์ส าคญัของผลติภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิว (Skin Care) ซึง่
หากพิจารณาจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะพบว่ามีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในทุกๆ  ปี 
หากค านวนจากจ านวนนกัทอ่งเที่ยวสะสมในแต่ละปี พบวา่จ านวนนกัทอ่งเที่ยวเพิ่มขึน้จาก 32.5 ล้านคนในปี 2559 เป็น 38.3 
ล้านคนในปี 2561 ด้วยอตัราการเติบโตเฉลีย่สะสม (CAGR) ที่ร้อยละ 8.5 ตอ่ปี 

ทัง้นี ้หากพิจารณาจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นชาติหลกัต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย จะพบว่า
จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั  จาก 8.8 ล้านคนในปี 2559 เป็น 
10.5 ล้านคนในปี 2561 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉลีย่สะสม (CAGR) ร้อยละ 9.4  

อย่างไรก็ตามภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขึน้ในปี 2561 มาจากช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 เป็นหลัก 
นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนสะสมตัง้แตเ่ดือนมกราคมถึงมิถนุายน เพิ่มขึน้จาก 4.7 ล้านคนในปี 2560 เป็น 5.9 ล้านคนในปี 2561 หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 26 แต่หากดสูถิติหลงัจากเกิดเหตกุารณ์เรือบรรทกุนกัท่องเที่ยวชาวจีนลม่ในจงัหวดัภเูก็ต เมื่อเดือนกรกฎาคม
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2561 และยงัมีปัจจยัด้านเศรษฐกิจจีนที่คา่เงินหยวนอ่อนคา่ลง จึงกระทบต่อก าลงัซือ้ของนกัท่องเที่ยงบางกลุม่  ท าให้จ านวน
นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนสะสมตัง้แตเ่ดือนกรกฏาคมถึงธันวาคม ลดลงจาก 5.1 ล้านคนในปี 2560 เป็น 4.6 ล้านคนในปี 2561 หรือ
ลดลงร้อยละ 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศจึงได้ปรับการตลาดใหม่ โดยมุ่ งเน้นนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มพรีเมียม หรือ
ระดบักลาง-ระดบัสงูเป็นหลกั ซึง่คาดวา่นกัทอ่งเที่ยวจีนจะกลบัมาเที่ยวประเทศไทยเป็นปกติ ในช่วงต้นปี 2562 

 

ผลิตภณัฑ์ SNAILWHITE ถกูจดัอยู่ในล าดับที่ 3 ของตราสนิค้าน่าซือ้ 10 ล าดบัแรกในกรุงเทพฯ 
(Bangkok Top 10 item must buy) บนเวป็ไซต์แนะน าการท่องเที่ยว Skyscanner 

  
 ท่ีมา : www.skyscanner.tw 

 
ท่ีมา: ข้อมลูจาก eshopworld.com 
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นอกจากนี ้ความนิยมของ E-Commerce เป็นอีกหนึง่ปัจจยัที่จะช่วยสง่เสริมตลาดผลติภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิว (Skin 
Care) ในประเทศไทย โดยจากข้อมลูข้างต้นคาดการณ์ว่าจ านวนผู้ ใช้งานในตลาด E-Commerce ในประเทศไทยจะมีจ านวน 
ที่สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากจ านวน 12.1 ล้านคนในปี 2560 เป็น 13.9 ล้านคนในปี 2564 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉลีย่สะสม (CAGR) 
ร้อยละ 4.8 เนื่องจากคาดวา่เกิดจากการท่ีประเทศไทยมีอตัราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึน้ รวมถึงวิธีการจ่ายช าระสนิค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์มีความสะดวกและปลอดภยัมากขึน้ รวมถึงการซือ้สินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce เป็นช่องทางที่สะดวก
และประหยดัเวลา 

จ านวนประชากรตามอายุและเพศในประเทศไทยปี 2558 

 

จ านวนประชากรตามอายุและเพศในประเทศไทยปี 2593E 

 
ท่ีมา: United Nations, World Population Prospects ฉบบัแก้ไขปี 2558 
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นอกจากนี ้หากพิจารณาโครงสร้างประชากรในประเทศไทยอ้างอิงจาก United Nations, World Population Prospects 
จะพบว่าสดัสว่นประชากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 40 ปี ถึง 79 ปี คาดว่าจะเพิ่มขึน้จากร้อยละ 44.6 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 49.1 ในปี 
2593 และสดัสว่นประชากรวยัท างานที่มีอายุระหวา่ง 20 ปี ถึง 59 ปี คาดว่าจะลดลงจากร้อยละ 60.0 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 
42.1 ในปี 2593 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสดัสว่นประชากรอาวโุสจะมีปริมาณมากขึน้เร่ือยๆ พร้อมกบัการลดลงของประชากรในวยั
ท างาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่มีจ านวนผู้สงูอายมุากขึน้ดงักลา่ว  สง่ผลให้มีความต้องการในผลิตภณัฑ์
ดแูลและบ ารุงผิวพรรณเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ที่สามารถชะลอวยัและลดริว้รอย เนื่องจากผู้คนมีความต้องการท่ีจะดู
ออ่นกวา่วยัและรักษาความงามของสภาพผิวที่เปลีย่นแปลงไป จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการท าธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

ตัวอย่างสินค้าตามการวางต าแหน่งทางการตลาด 

 

หากเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่รายอื่น ปัจจบุนับริษัทฯ ได้มีการวางต าแหนง่ทางการตลาดโดยน าเสนอผลติภณัฑ์คณุภาพสงู
ที่สามารถเข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคได้ในวงกว้าง (Premium Mass) ซึ่งจะอยู่กึ่งกลางระหวา่งผลิตภณัฑ์ในตลาดทัว่ไป (Mass) และ
ผลิตภณัฑ์ในตลาดพรีเมี่ยม (Premium) ซึ่งมีราคาที่สงูกว่า ดงันัน้ จากการวางต าแหน่งทางการตลาดดงักลา่ว  ท าให้บริษัทฯ 
สามารถได้รับประโยชน์จากการท่ีมีคูแ่ขง่คอ่นข้างน้อยที่วางต าแหนง่ทางการตลาดเช่นเดียวกบับริษัทฯ และได้รับประโยชน์จาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มการเปลีย่นมาใช้ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพและราคาที่สงูขึน้ 

หากพิจารณาตลาดผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวในประเทศไทย ตามข้อมลูของ The Nielsen Company ที่แสดงข้อมลูตาม
ประเภทของหมวดผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ให้ความส าคญั ได้แก่ (1) ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) และ (2) ผลติภณัฑ์
มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask)  สว่นแบง่การตลาดของบริษัทฯ เทียบกบัผู้ประกอบการอื่นๆ  สามารถแสดงได้ดงันี ้
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ตลาดผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) 

ตลาดผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) ส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละปี (ร้อยละ)  

ล าดับที่ /1 เคร่ืองหมายการค้า ปี 2559 ปี 2560 ปี  2561 

1 Olay 15.2 15.2 14.6 

2 Garnier 14 13.3 11.1 

3 Dermo Expertise 9.5 9.7 9.8 

4 Pond's 9.1 8.5 8.5 

5 Eucerin 6.4 6.8 7.8 

••• 

••• 

••• 

••• 

••• 

8 NAMU LIFE SNAILWHITE (ล าดับ) 3.7 (9) 3.8 (8) 4.3 (8) 

ตลาดผลติภณัฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask) 
ตลาดผลิตภณัฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask) ส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละปี (ร้อยละ)  

ล าดับที่ /1 เคร่ืองหมายการค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี  2561 

1 All Other 24.9 29.6 29.9 

2 Garnier 1.6 9.4 13.2 

3 Dermo Expertise 0.8 3.0 4.7 

4 Ele 3.6 5.5 3.8 

5 Leaders Clinic 9.0 4.4 3.1 

 ••• 

••• 

••• 

••• 

••• 

6 NAMU LIFE SNAILWHITE (ล าดับ) 4.4 (5) 2.3 (11) 3.1 (6) 

ท่ีมา: The Nielsen Company 

หมายเหต:ุ /1 จดัล าดบัโดยอ้างอิงข้อมลูปี 2561  

จากข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ สามารถรักษายอดขายและมีสว่นแบ่งการตลาดเพิ่มขึน้อยา่ง
ต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในหมวดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า  (Facial Moisturizer) อยู่ในล าดับที่  8 ที่ ร้อยละ 4.3   
ซึง่มีสว่นแบง่การตลาดที่เพิ่มขึน้จากร้อยละ 3.8 ในรอบปี 2560 หนึง่ในเหตผุลหลกัที่ท าให้บริษัทฯ มีสว่นแบง่การตลาดมากขึน้
นัน้ มาจากกลยทุธ์ของบริษัทฯ ที่ออกผลติภณัฑ์ชนิดซอง (Sachet) เพิ่มมากขึน้ ซึง่ขยายฐานลกูค้าในร้านสะดวกซือ้และร้านค้า
ปลีกแบบดัง้เดิม ที่มีอยู่หลากหลายกลุ่มและมีความต้องการแตกต่างกนั  จึงท าให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุม่ใหม่ได้ง่ายขึน้ 
ทัง้นี ้ยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ติด 1 ใน 10 แบรนด์ที่มียอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดสงูสดุ ใน
หมวดผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer)  มาโดยตลอดจนถึงปัจจบุนั  

ส าหรับตลาดผลติภณัฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask) มีสว่นแบง่การตลาดที่ร้อยละ 3.1 ซึง่ปัจบุนั ตลาดสนิค้ากลุม่
มาส์กบ ารุงผิวหน้าได้มีการออกผลิตภณัฑ์ที่ใช้นวตักรรมใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งกลุม่สินค้าชนิดนี ้
เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มมาส์กที่ไม่ต้องล้างออก (Leave On Mask) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ผลิตสินค้า Snailwhite Icy Mask ในเดือน
กนัยายน 2561 ที่ใช้นวตักรรมใหม ่เพื่อเป็นการดงึดดูและเพื่อประโยชน์ตอ่ผู้บริโภค   
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ตลาดผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) เฉพาะในร้านค้าสะดวกซือ้  

ตลาดผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer)   ส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละปี (ร้อยละ)  

ล าดับที่ /1 เคร่ืองหมายการค้า ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1 Garnier 24.9 23 19.1 

2 Olay 13.5 15.5 15.1 

3 Pond's 9.9 10.4 11.5 

4 Dermo Expertise 8 8.5 7.2 

5 Nivea Men 6.9 6.3 7.0 
6 NAMU LIFE SNAILWHITE (ล าดับ) 2.2 (11) 3.0 (10) 6.6 (6) 

ท่ีมา: The Nielsen Company 

หมายเหต:ุ /1 จดัล าดบัโดยอ้างองิข้อมลูปี 2561 
   /2  บริษัทฯ เร่ิมจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์แบบซองครัง้แรก ในไตรมาส 3/2560 และได้เพิ่มผลติภณัฑ์แบบซองในไตรมาส 
1 และ 2/2561 

ตลาดผลิตภณัฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask) เฉพาะในร้านค้าสะดวกซือ้ แบ่งรายผลิตภณัฑ์  

ตลาดผลิตภณัฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask) ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) 

ล าดับ/1 เคร่ืองหมายการค้า ช่ือสินค้า ปี 2560  ปี 2561 ไตรมาส 4/2561 

1 Snail White Icy Mask   7.1 20.5 
2 Garnier Light Com.Whi.Sp.Night Yoghurt Sleeping Mask    21.6 15.0 
3 Garnier Ageless White Sleeping Mask 25.5 8.7 12.6 
4 Dermo Expertise Pure Clay Mask Detoxify   9.5 9.1 

5 Cathy Doll Black Heads Cleansing White Clay 10.6 7.5 5.2 

ท่ีมา: The Nielsen Company 

หมายเหต:ุ /1 จดัล าดบัโดยอ้างองิข้อมลูไตรมาส 4/2561 (เดือนตลุาคมถึงธนัวาคม 2561) 
   /2  บริษัทฯ เร่ิมจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้าแบบซองครัง้แรกในเดือนกนัยายน 2561 

จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้หากแบง่ตามแบรนด์สินค้าในตลาดผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer)  เฉพาะใน
ร้านค้าสะดวกซือ้ ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่ที่มีการเติบโตมากที่สดุส าหรับตลาดค้าปลีก จะเห็นได้ว่าส่วนแบ่งการตลาดของ
บริษัทฯ มีการเติบโตอยา่งก้าวกระโดด โดยมีสว่นแบง่การตลาดใกล้เคียงกบัอนัดบัท่ี 5 ในร้านค้าสะดวกซือ้   

โดยบริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์แบบซองในตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) เพิ่มจาก 1 ชนิดในไตรมาส 
3/2560 มาเป็น 3 ชนิดในปัจจุบัน (ข้อมูลสิน้สุดเดือนธันวาคม 2561) ซึ่งผลิตภัณฑ์ทัง้หมดของทางบริษัทฯ  นัน้อยู่ในกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวกระจ่างใสและปกป้องรังสี UV (UV/Whitening) และกลุม่ผลิตภณัฑ์ชะลอวยัและลดริว้รอย 
(Anti-aging) ซึ่งถือเป็น 2 กลุม่ใหญ่ที่สดุในตลาดผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) โดยมีสว่นแบ่งรวมกนัมากถึง
ร้อยละ 84.1 ตอ่ตลาดผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Moisturizer)  ทัง้หมด  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาดผลิตภณัฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในร้านค้าสะดวกซือ้ ซึ่งหากดตูามรายผลิตภณัฑ์นัน้ จะเห็นได้วา่ผลติภณัฑ์ SNAILWHITE Icy Mask ของทางบริษัทฯ 
สามารถขึน้มาเป็นอนัดบัที่ 1 ในผลิตภณัฑ์มาส์กบ ารุงผิวหน้า (Facial Mask) ที่ขายดีที่สดุในร้านค้าสะดวกซือ้ ในไตรมาส 
4/2561 ซึง่แสดงให้เห็นถึงผลตอบรับอนัดีเยี่ยมจากผู้บริโภค 

 ตลำดต่ำงประเทศ 
ส าหรับการสง่ออกผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวของประเทศไทยในปี 2561 ยงัคงมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงมีแนวโน้มการ

เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากได้รับผลประโยชน์จากการจดัตัง้สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เป็นการเปิดเสรี
ทางการค้า ส่งผลให้ภาษีน าเข้าและส่งออกผลิตภณัฑ์ความงามและผลิตภณัฑ์ดูแลและบ ารุงผิวนัน้ลดลง รวมถึงผู้บริโภค
ต่างชาติมีมุมมองที่ดีต่อผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย จึงเป็นการเปิดโอกาสส าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ความงามและ
ผลิตภณัฑ์ดูแลและบ ารุงผิวไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว และประเทศอื่นๆ 
รวมถึงประเทศจีน และฮ่องกง ที่มีก าลงัซือ้ในประเทศสงู ประกอบกบัอตุสาหกรรมความงามของไทยมีมลูค่าสงูกว่า 1.8 แสน
ล้านบาท และมีอตัราการขยายตวัเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7.8 ต่อปี โดยมีกลุ่มผลิตภณัฑ์บ ารุงดแูลผิว เป็นตลาดความงามที่ใหญ่
ที่สดุ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 45 หรือเกือบ 1 ใน 2 ของมลูค่าตลาดรวมทัง้หมด ประเทศไทยถือเป็นประเทศในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ที่มีความทนัสมยั และตามกระแสโลกในเร่ืองของเทรนด์การแต่งหน้า แต่งกาย มีการเช่ือมโยงด้านวฒันธรรม รูปแบบ
การแต่งหน้า แต่งกายจากทัง้ยุโรป และเอเชียมาประยุกต์ใช้ อีกทัง้ยังเป็นผู้น ากระแสด้านความงาม และสินค้าผู้หญิงใน
ภมูิภาค เรามีสินค้าด้านความงาม และมีสินค้าแบรนด์ใหม่ๆ  เกิดขึน้มาครองใจลกูค้าชาวจีนอยา่งตอ่เนื่อง ตลอดระยะเวลา 5 
ปีที่ผา่นมา เห็นได้วา่มีสนิค้าความงาม เคร่ืองส าอางจ านวนไมน้่อยแม้จะไมไ่ด้ประสบความส าเร็จกบัการขายสนิค้าให้กบัลกูค้า
ชาวไทย แต่สามารถสื่อสาร สร้างการรับรู้ และประสบความส าเร็จในการท าการตลาดกบักลุม่ลกูค้านกัท่องเที่ยวชาวจีน จน
สามารถดงึยอดขายสนิค้าเหลา่นัน้ให้เป็นของฝากติดอนัดบัและสร้างรายได้หลกักลบัเข้ามายงัประเทศได้อยา่งสวยงาม  
(ที่มา: https://thumbsup.in.th/2018/07/china-cosmetic-baidu/) 

จากการด าเนินงานที่ผา่นมา รายได้จากช่องทางการสง่ออกสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากประเทศจีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ 
และอินโดนีเซีย ซึง่มีสดัสว่นรวมกนัสงูถึงประมาณร้อยละ 96 ของรายได้จากช่องทางการสง่ออกทัง้หมดของบริษัทฯ ในปี 2561 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน โดยเร่ิมจากกลุ่ม
นกัท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวในประเทศไทยได้ลองใช้สินค้าและถกูใจในคณุภาพ จึงมีการซือ้กลบัไปเป็นของฝากและเกิดการ
บอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) บริษัทฯ จึงเห็นเป็นโอกาสที่ดีในการส่งออกไปยังประเทศจีนผ่านตัวแทนจัด
จ าหนา่ยที่มีความเช่ียวชาญ ซึง่ผู้บริโภคชาวจีนมีมมุมองที่ดีตอ่ผลติภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวของบริษัทฯ ทัง้ในด้านของคณุภาพ
ที่เช่ือถือได้ ราคาที่สมเหตุสมผล และคุณสมบตัิการบ ารุงที่เหมาะกับสภาพผิว โดยบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับตลาดใน
ประเทศจีน ซึ่งตลาดประเทศจีนถือวา่เป็นหนึ่งในตลาดผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวที่มีอนาคตที่ดีส าหรับการสง่ออก เนื่องจาก
ชาวจีนมีรายได้ที่สงูขึน้ และให้ความส าคญักบัการดแูลสขุภาพท่ีมากขึน้ 

นอกจากนี ้จากรายงานการวิจยัโอกาสของผลิตภณัฑ์มาส์กหน้าในช่วงปี 2561 ของสถาบนัวิจยัธุรกิจและอตุสาหกรรม
จีนระบุว่าตลาดมาส์กหน้าซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลและบ ารุงผิวเพิ่มเติมจากการทาครีมบ ารุง  มีคุณสมบัติช่วยให้ผิว
กระจ่างสดใส กระชบัรูขมุขน ท าให้สผิีวเรียบเนียนและชุ่มชืน้ในจีนมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ซึง่ในปี 2558 ตลาดมาส์กหน้าจีน
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มีมลูค่า 16,000 ล้านหยวน และเพิ่มเป็น 20,000 ล้านหยวนในปี 2560 และคาดว่าในปี 2561 จะเพิ่มเป็น 22,600 ล้านหยวน 
(ที่มา: ส านกัขา่วอินโฟเควสท์)  

ตลาดค้าปลีกผลิตภณัฑ์ความงามในประเทศจีนมีมูลค่าตลาดและมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยที่สงู ซึ่งสาเหตหุลกัมาจาก
ขนาดและอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง จึงท าให้สภาพความเป็นอยู่และรายได้ของคนจีนนัน้ดีขึน้ ผู้บริโภคชาวจีน
จึงหนัมาดูแลตวัเองและซือ้ผลิตภณัฑ์ความงามมากขึน้ รวมถึงกระแสความนิยมของผู้คนวยัท างานในเมืองทัง้ผู้หญิง และ
ผู้ชายที่ต้องการสร้างภาพลกัษณ์ภายนอกให้ดดูี นอกจากนี ้ผู้บริโภคชาวจีน มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภณัฑ์ดแูลและ
บ ารุงผิวที่มีคณุภาพ และราคาที่สงูขึน้ เมื่อมีรายได้หรือก าลงัซือ้ที่เพิ่มสงูขึน้อีกด้วย โดยช่องทางการจดัจ าหนา่ยในประเทศจีน
ได้แก่ ร้านค้าสมยัใหม ่(Modern Trade) เช่น ห้างสรรพสนิค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าของผู้ประกอบการ (Brand store) รวมถงึ
ร้านค้าดัง้เดิม (Traditional Trade) เช่น ร้านขายยา และร้านค้าปลีกและค้าสง่ผลิตภณัฑ์น าเข้าจากต่างประเทศ และช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ส าคญัและมีอตัราการเติบโตที่สงูอยา่งต่อเนื่อง โดยผู้บริโภคชาวจีนมีความนิยมใน
การซือ้ผลิตภณัฑ์ความงามผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ เนื่องจากมีความสะดวกสบาย สามารถเลือกสนิค้าได้หลากหลาย มี
บริการการส่งสินค้าที่รวดเร็ว และการช าระสินค้าที่สะดวก ประกอบกับร้านค้าต่างๆ ได้เร่ิมขยายไปสู่การจัดจ าหน่ายแบบ
ออนไลน์ที่สามารถสื่อสารข้อมลูกบัผู้บริโภคได้ดียิ่งขึน้ และให้ความสะดวกสบายต่อผู้บริโภคในการซือ้สินค้ามากยิ่งขึน้ ดงัจะ
เห็นได้จาก การที่ในประเทศจีนมีแพลตฟอร์มการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่มีช่ือเสยีง 
และเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย เช่น Tmall.com,  Vip.com, Jumei.com, JD.com และ Vmei.com เป็นต้น  

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

 
ที่มา: ข้อมลูจาก Statista 

นอกจากนี ้เช่นเดียวกบัประเทศไทย ความนิยมของ  E-Commerce เป็นอีกหนึง่ปัจจยัที่จะช่วยสง่เสริมตลาดผลติภณัฑ์
ดูแลและบ ารุงผิว (Skin Care) ในประเทศจีน โดยจากข้อมลูข้างต้นคาดการณ์ว่าจ านวนผู้ ใช้งานในตลาด E-Commerce ใน
ประเทศจีนจะมีจ านวนที่สงูขึน้อยา่งแข็งแกร่งจากจ านวน 722.4 ล้านคนในปี 2560 และเป็น 796.6 ล้านคนในปี 2561 คิดเป็น
อตัราเติบโตเฉลีย่สะสม (CAGR) ร้อยละ 11.2  
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โดยในปี 2558 NAMULIFE SNAILWHITE Facial Cream เป็นสินค้าจากประเทศไทยที่ขายดีที่สดุในวนั Singles’ Day 
11/11 (วนัที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวนัคนโสดของประเทศจีน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่นิยมและได้รับ
การตอบรับอยา่งดีจากผู้บริโภคในประเทศจีน อีกทัง้ ในแตล่ะเทศกาล เช่น วนั 12/12 (วนัท่ี 12 เดือนธนัวาคม) หรือวนัขึน้ปีใหม่
สากล หรือวนัตรุษจีน บริษัทฯ ได้มีการออกสินค้าและจดัโปรโมชัน่เป็นการเฉพาะ (Exclusive) เพื่อขายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 
โดยผา่นเว็บไซต์ในประเทศจีนอีกช่องทางหนึง่ (ที่มา: Tmall) 

นอกจากนีบ้ริษัทได้เร่ิมส่งออกผลิตภัณฑ์ NAMU LIFE SNAILWHITE ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ใน 
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เพื่อขยายฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งแม้ว่าอุตสาหกรรมความงามของ
ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มีมลูค่าน้อยกวา่ประเทศไทย (มลูค่าอตุสาหกรรมความงามของประเทศฟิลิปปินส์ 1.1แสน
ล้านบาท และประเทศอินโดนีเซีย 1.5 แสนล้านบาท) แต่มีอัตราการขยายตวัเฉลี่ยสูงอยู่ที่ร้อยละ 6 และ 9.5 ต่อปี และมี
ประชากรประมาณ 105 ล้านคน และ 265 ล้านคน (ที่มา: Euromonitor) 

SNAILWHITE in Philippines 

 

SNAILWHITE in Indonesia 
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SNAILWHITE in Malaysia 

 
SNAILWHITE in Singapore 

 
2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.3.1 การจัดหาวตัถุดิบ 
วตัถดุิบหลกัที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ เคมีภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ และสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบหลกั เช่น 

สารสกดัจากเมือกหอยทาก อลัฟ่า-อลับตูิน (Alpha-Arbutin) และไฮยาลโูรนิค เอซิด บริษัทฯ จึงมีการวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดุบิ
จากแผนประมาณการขายเพื่อให้ทราบถึงความต้องการใช้วตัถดุิบในการผลติ และสง่ข้อมลูให้ฝ่ายจดัซือ้เพื่อสง่ค าสัง่ซือ้ให้แก่
ผู้ผลิตและจ าหน่ายวตัถดุิบ โดยบริษัทฯ จะมีการก าหนดสินค้าคงคลงัส ารอง (Safety Stock) เพื่อป้องกนัการขาดวตัถดุิบโดย
เฉลี่ยประมาณ 60 วนั และมีกระบวนการและขัน้ตอนในการคดัเลือกผู้ผลติและผู้จ าหน่ายวตัถดุิบ ซึ่งจะพิจารณาเปรียบเทียบ
คุณสมบตัิจากผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบจ านวนอย่างน้อย 2 - 3 ราย โดยมีปัจจัยในการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบตัิและ
คณุภาพของวตัถดุิบ ราคา คณุสมบตัิและคณุภาพการให้บริการของผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายวตัถดุิบ ซึ่งต้องเป็นไปตามแผนงาน
การผลิตและเง่ือนไขตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้เป็นส าคญั ส าหรับวตัถุดิบที่มีการสัง่ซือ้เป็นประจ าจะมีการทบทวนราคาและ
คณุภาพอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

ส าหรับวตัถดุิบที่มีการสัง่ซือ้จ านวนมากหรือมีการสัง่ซือ้เป็นประจ า จะมีการประมาณการซือ้ลว่งหน้าในทกุปีกับ
ผู้ ผลิตและจ าหน่ายวัตถุดิบดงักล่าว เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับวตัถุดิบที่มีความผนัผวนทางด้านราคาบางรายการ บริษัทฯ อาจด าเนินการลดความเสี่ยงดงักล่าวโดยการสัง่ซือ้เป็น
จ านวนมากก่อนที่ราคาจะปรับตวัสงูขึน้ และน าวตัถดุิบดงักล่าวจดัเก็บไว้ในสถานที่เก็บที่เหมาะสมที่สามารถควบคมุความ
สะอาดและคุณภาพของวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ บริษัทฯ มีการเจรจาต่อรองกับผู้ ผลิตและจ าหน่ายวตัถุดิบเพื่อให้ได้
เง่ือนไขที่ดีจากการซือ้เป็นจ านวนมาก 
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2.3.2 โรงงานผลิตและก าลังการผลติ 
ปัจจุบนับริษัทฯ มีโรงงานผลิต 1 แห่ง ซึ่งตัง้อยูท่ี่สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึ่งมีเนือ้ที่รวม 

19 ไ ร่  (ใ ช้งานพื น้ที่จ ริงประมาณ 10 ไ ร่ )  และมีก าลังการผลิตสูงสุดประมาณ 1,600,000-2,000,000 ชิ น้ต่อเดือน  
(1 ช่วงเวลาการท างาน (Shift))  ทัง้นี ้ก าลงัการผลติส าหรับปี 2559-2561 มีดงันี ้  

ก าลังการผลิต (ครีม)  หน่วย ปี 25591) ปี 25602) ปี 2561 
ก าลงัการผลติสงูสดุ ล้าน มล. ตอ่ปี 316.8 1,903.2 1,903.2 
หมายเหต:ุ 1) เป็นก าลงัการผลิคสงูสตุสงูสดุที่เกิดขึน้ในโรงงานเก่า ซึง่ตัง้อยูท่ี่ถนนเคหะร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร และได้หยดุด าเนินการผลิต

ตัง้แต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นมา ค านวณจากก าลงัการผลิตสงูสดุทัง้สิน้ของเคร่ืองจกัร 1 ช่วงเวลา (ช่วงเวลาละ 8 ชัว่โมง
ตอ่วนั และ 4 ชัว่โมงลว่งเวลาตอ่วนั เป็นเวลา 312 วนัตอ่ปี) หกัด้วยประมาณการสญูเสียจากการผลิต 

 2) เป็นก าลงัการผลิตสงูสดุที่เกิดขึน้ในโรงงานแหง่ใหม ่ซึง่ตัง้อยูใ่นสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ค านวณจาก
ก าลงัการผลิตสงูสดุทัง้สิน้ของเคร่ืองจกัร 1 ชว่งเวลา (ชว่งเวลาละ 10 ชัว่โมงตอ่วนั เป็นเวลา 244 วนัตอ่ปี) หกัด้วยประมาณการ
สญูเสียจากการผลิต 

ในปี 2561 โรงงานผลติของบริษัทฯ มีก าลงัผลติแยกตามประเภทครีมความหนดืสงูและครีมความหนืดต ่า ดงันี ้

ก าลังผลิต หน่วย ครีมความหนืดสูง ครีมความหนืดต ่า ครีม  
ก าลงัการผลติสงูสดุ ล้าน มล. ตอ่ปี 610.0 1,293.2 1,903.2 
หมายเหต:ุ ก าลงัการผลิตสงูสดุค านวณจากก าลงัการผลิตสงูสดุทัง้สิน้ของเคร่ืองจกัร 1 ชว่งเวลา ชว่งเวลาละ 10 ชัว่โมงต่อวนั เป็นเวลา 244 วนั

ตอ่ปี หกัด้วยประมาณการสญูเสียจากการผลิต 

2.3.2 กระบวนการผลิต 
กระบวนการผลติของบริษัทฯ สามารถแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

1) คลงัวตัถดุิบ ขัน้ตอนการผลติสนิค้าของบริษัทฯ นัน้จะเร่ิมจากการท่ีผู้จดัจ าหนา่ยวตัถดุิบท าการจดัสง่วตัถดุิบมา
ที่คลงัสินค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะท าการตรวจสอบรายการวตัถดุิบที่ได้รับว่าถกูต้องและครบถ้วนตามจ านวน และมีการ
สุม่ตรวจทกุชุดการสัง่วตัถดุิบ (Batch) ของปริมาณวตัถดุิบที่รับมา เพื่อตรวจสอบวนัเดือนปีที่ผลิตและหมดอาย ุสภาพสินค้า 
หีบหอ่บรรจ ุขนาด และน า้หนกัตามที่ก าหนดไว้ และลงบนัทกึจ านวนวตัถดุิบในระบบบญัชีสนิค้าคงเหลอื จากนัน้จะน าวตัถดุบิ
ไปจดัเก็บในห้องเก็บสนิค้าตามอณุหภมูิที่เหมาะสมของวตัถดุิบแตป่ระเภท เพื่อเป็นการรักษาคณุภาพของวตัถดุิบภายใต้ระบบ
การบริหารจดัการแบบเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out: FIFO) เพื่อให้วตัถดุิบหมนุเวียนสม ่าเสมอและลดความเสียหาย
จากสนิค้าหมดอาย ุในสว่นของคลงัวตัถดุิบ บริษัทฯ มีทัง้สว่นของคลงัภายในโรงงาน เพื่อจดัเก็บวตัถดุิบที่ส าคญัที่มีการเบิกใช้
บอ่ย และการเช่าคลงัสนิค้าเพิ่มเติมจากภายนอก เพื่อจดัเก็บวตัถดุิบที่คงทน เช่น บรรจภุณัฑ์ เป็นต้น 

2) การจัดเตรียมและการผลิต ตามที่ฝ่ายผลิตจะใช้ข้อมูลการประมาณการขายของฝ่ายขายมาใช้ในการวาง
แผนการผลติ ประมาณการใช้วตัถดุิบ และเบิกวตัถดุิบจากคลงัวตัถดุิบ โดยในการวางแผนผลติฝ่ายผลติจะมีการก าหนดสนิค้า
คงคลงัส ารอง (Safety Stock) ประมาณ 60 วนัเพื่อปอ้งกนัการขาดสนิค้า  

กระบวนการผลิตของฝ่ายผลิตจะแบ่งเป็นสายการผลิตตามประเภทผลิตภณัฑ์ โดยเร่ิมจากการน าวตัถดุิบมา
ผสมด้วยสดัสว่นตา่งๆ ตามสตูร ซึง่มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในการจดัเตรียมและผสมให้พนกังานปฏิบตัิตาม เพื่อให้ได้สนิค้าทีม่ี
คณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั โดยวตัถดุิบแตล่ะชนิดนัน้จะถกูผสมด้วยเคร่ืองป่ันในขนาดที่ตา่งกนั โดยครีมที่มีความหนืดต ่า
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หรือมีลกัษณะเป็นน า้จะถกูผสมด้วยเคร่ืองผสมขนาดใหญ่ที่มีขนาดประมาณ 3,000 กิโลกรัม สว่นครีมที่มีความหนืดสงูจะถกู
ผสมด้วยเคร่ืองผสมขนาดเล็กที่มีขนาด 200 - 300 กิโลกรัม หลงัจากผลิตเสร็จจะมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพท าการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบคุณภาพ เมื่อครีมได้คุณภาพที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดแล้ว จะน าไปผ่าน
กระบวนการบรรจเุป็นสนิค้าระหวา่งผลติ (Semi-product) ตอ่ไป 

3) การบรรจุครีมลงขวดบรรจุภัณฑ์ เป็นสินค้าระหว่างผลิต (semi-product) ฝ่ายการผลิตจะน าครีมที่ผ่านการ
ตรวจสอบคณุภาพแล้ว มาท าการบรรจขุวดเพื่อให้เป็นสินค้าระหวา่งผลิต  ยกเว้นส าหรับสินค้าบางชนิดที่เป็นรายการสัง่พิเศษ 
(Made-to-order) ที่จะน าไปเข้าสูก่ระบวนการประกอบใสบ่รรจุภณัฑ์เพื่อให้เป็นสนิค้าส าเร็จรูปเลย ส าหรับรายการปกติ สนิค้า
ระหว่างผลิต จะเก็บไว้ที่คลงัสินค้าเพื่อรอการปรับแต่งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ซึ่งก าหนดโดยแผนการผลิต เพื่อด าเนินการ
ประกอบหรือบรรจลุงกลอ่งเพื่อให้เป็นสนิค้าส าเร็จรูปตอ่ไป 

4) การน าขวดบรรจุภณัฑ์ใสก่ลอ่งเป็นสินค้าส าเร็จรูป ภายหลงัจากที่บรรจุสินค้าเป็นสินค้าระหว่างผลิตแล้ว ฝ่าย
ผลติจะประกอบและบรรจสุนิค้าดงักลา่วลงกลอ่งเพื่อให้เป็นสนิค้าส าเร็จรูปและรวมเป็นแพ็คที่จะพร้อมขนสง่ไปสูผู่้จดัจ าหน่าย
โดยหน่วยงานขนส่ง ซึ่งปัจจุบันขัน้ตอนการประกอบและบรรจุลงกล่องนัน้บริษัทฯ ได้ใช้พนักงานเป็นหลกั เนื่องจากการ
ประกอบและบรรจุสินค้าลงกล่องนัน้เป็นขัน้ตอนที่ต้องอาศยัความปราณีต อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะน า
เคร่ืองจกัรที่สามารถปฏิบตัิขัน้ตอนการประกอบและบรรจกุลอ่งได้อยา่งแม่นย ามาใช้ทดแทนพนกังานบางสว่น เพื่อลดต้นทนุ
และความผิดพลาดที่เกิดขึน้ได้  

5) การควบคุมคุณภาพ บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยในทุกขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน โดยได้จดัตัง้แผนกควบคมุคณุภาพ (QC) เพื่อท าหน้าที่ควบคมุและตรวจสอบคณุภาพของสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์
และมาตรฐานที่ดี ก่อนท าการจดัสง่ให้กบัผู้บริโภค ตัง้แต่การรับวตัถดุิบจากการคดัสรรอย่างละเอียดจนถึงกระบวนการบรรจุ 
โดยมีขัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพของแผนกควบคมุคณุภาพ ได้แก่ 

1. การตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบประเภทสารเคมี 
2. การตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบประเภทบรรจภุณัฑ์ 
3. การตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์รอบรรจุ 
4. การตรวจสอบคา่ความหนืด 
5. การตรวจสอบคา่ความถ่วงจ าเพาะ 
6. การตรวจสอบน า้หนกัการบรรจุ 
7. การตรวจสอบความเรียบร้อยของผลติภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูปและผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป 
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แผนผังแสดงกระบวนการผลติผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวของบริษัทฯ 

 

2.3.3 ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบธุรกจิ 
การผลิตเคร่ืองส าอางของบริษัทฯ ด าเนินการเป็นไปตามมาตรา 4 ของพระราชบญัญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 

โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองส าอางมีอยู ่2 ฉบบั ได้แก่ พระราชบญัญตัิเคร่ืองส าอาง 
พ .ศ .  2558 ซึ่ ง ก ากับดูแลการผลิต  น า เ ข้ า  และขายเค ร่ืองส าอาง  และพระราชบัญญัติ โ รง งาน  พ .ศ .  2535  
ซึง่ควบคมุดแูลการประกอบกิจการโรงงานตัง้แตข่ัน้ตอนการจดัตัง้จนถึงขัน้ตอนการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

1) การผลิตเคร่ืองส าอาง บริษัทฯ ได้ตัง้โรงงานอตุสาหกรรมเพื่อผลิตเคร่ืองส าอางจ านวน 1 แห่ง ซึ่งตัง้อยู่ในเขต
ประกอบการสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยการจดัตัง้และการประกอบกิจการโรงงานดงักลา่ว บริษัทฯ 
ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 30 และมาตรา 12 ซึ่งก าหนดให้การประกอบกิจการ
โรงงานภายในเขตประกอบอตุสาหกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน อย่างไรก็ดี การประกอบ
กิจการโรงงานดงักล่าวจะต้องปฏิบตัิตามกฎกระทรวงและบทบญัญัติอื่นที่ออกมาควบคุมการประกอบกิจการโรงงานตาม
พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 นอกจากบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎกระทรวงและบทบญัญตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ได้รับหนงัสอื
รับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอตุสาหกรรมส าหรับการประกอบกิจการผลิตเคร่ืองส าอางจากกระทรวง
อตุสาหกรรมแล้ว 

2) การผลิตเพื่อจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ส าหรับการผลิตเพื่อจ าหน่ายเคร่ืองส าอางนัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการตาม
พระราชบญัญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 14 ซึ่งก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิตเคร่ืองส าอางเพื่อจ าหน่ายต้องจดแจ้ง
รายละเอียดของเคร่ืองส าอางต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการนี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดแจ้ง

 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

คลังวัต ุดิบ

2กำร ัดเตรียมและกำรผลิต

กำรบรร ุเป นสินค้ำระหว่ำงผลิต

กำรประกอบเป นสินค้ำส ำเร  รูป

ขวดบรร ุภัณฑ์

กล่อง
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รายละเอียดของเคร่ืองส าอางเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้การจดแจ้งรายละเอียดของเคร่ืองส าอางดงักลา่ว เป็นมาตรการท่ี อย. ออกมา
เพื่อควบคุมการผลิตหรือการน าเข้าเคร่ืองส าอางเพื่อจ าหน่ายในท้องตลาด โดยเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึน้กับ
ผู้บริโภคจากการใช้เคร่ืองส าอางที่มีสว่นผสมที่ไม่ปลอดภยั เนื่องจากการจดแจ้งรายละเอียดของเคร่ืองส าอาง ผู้จดแจ้งจะต้อง
ระบสุว่นประกอบหรือสตูรของเคร่ืองส าอางนัน้ๆ เพื่อให้ อย. ท าการตรวจสอบ โดยเคร่ืองส าอางที่จะได้รับการจดแจ้งต้องเป็น
เคร่ืองส าอางที่ไมม่ีสว่นประกอบเป็นสารต้องห้ามหรือมีสว่นประกอบเป็นสารต้องห้ามแตไ่มเ่กินปริมาณที่ อย. ก าหนด  

3) การรับจ้างผลติเคร่ืองส าอาง ส าหรับการรับจ้างผลติเคร่ืองส าอางนัน้ บริษัทฯ ได้ท าการรับจ้างผลติเคร่ืองส าอาง
ให้แก่ผู้วา่จ้าง โดยผู้ รับจ้างผลติเคร่ืองส าอางมีหน้าที่ต้องจดแจ้งรายละเอียดของเคร่ืองส าอางตอ่ อย. เช่นเดียวกบัการผลติเพื่อ
จ าหนา่ยเคร่ืองส าอางตามพระราชบญัญตัิเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 14 เนื่องจากการรับจ้างผลติเป็นรูปแบบในการผลติ
เคร่ืองส าอางอย่างหนึ่ง ผู้ รับจ้างผลิตจึงต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ออกมาเพื่อควบคุมการผลิตเคร่ืองส าอาง
เช่นเดียวกันกับกรณีผลิตเพื่อจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ในการนี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดแจ้งรายละเอียดของเคร่ืองส าอางที่
รับจ้างผลติตอ่ อย. เรียบร้อยแล้ว 

2.3.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้มุง่เน้นการด าเนินงานอยา่งมีคณุภาพ เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ที่ดีที่สดุส าหรับผู้บริโภค ควบคูไ่ปกบัการดแูล

รักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ให้ความส าคญัและมีมาตรการส าหรับป้องกนัและควบคมุผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมานัน้ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่มีเพียงแค่ไขมนัซึ่งเป็นของเสีย
จากกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ได้ท าการบ าบดัของเสียดงักลา่วให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสวนอตุสาหกรรมก่อนจะท า
การปลอ่ยน า้ออกจากโรงงาน ซึง่จะถกูน าไปบ าบดัผา่นทางถงับ าบดัน า้เสยีของสวนอตุสาหกรรมตอ่ไป  
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3. ปัจจัยความเส่ียง  

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจในทกุๆ ด้าน รวมจึงการจดัการและบริหารความเสี่ยงองค์กร 
เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัทัง้ภายในและนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการ
ลงทนุของผู้ลงทนุอย่างมีนยัส าคญั เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อประสบกบัเหตคุวามเสี่ยง รวมทัง้ หาแนวทางในการจดัการและ
ลดปัจจยัความเสี่ยงทกุรูปแบบที่จะเกิดขึน้จนท าให้ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดบัท่ีสามารถควบคมุและยอมรับได้ 
โดยปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  
ความเสีย่งทางด้านตลาด   และความเสีย่งทางด้านการเงิน 

3.1  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (Business Operation Risk) 

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลักและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความส าเร็จของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับความสามารถของผู้ บริหารหลักและบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว ทัง้ด้านการผลิต การตลาด และการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีพนักงานที่มีประสบการณ์ และมีความรู้
ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้ฝึกอบรมพนกังานอย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษากลุม่ผู้ บริหารและ
พนกังานที่มีความสามารถไว้ได้ หรือไม่สามารถหาบคุลากรมาทดแทนได้ภายในเวลาที่เหมาะสมอาจสง่ผลกระทบในทางลบ
ตอ่การด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการจูงใจและรักษาบุคลากรของบริษัทฯ และมุ่งเน้นพัฒนา
ความสามารถและความรับผิดชอบของบคุลากร การวางแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบคุลากรแต่
ละระดบัอย่างชัดเจน รวมทัง้การจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีการสรรหาพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพทดแทนบุคลากรที่สูญเสียไปอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ มีบุคลากรเพียงพอ
สอดคล้องกบัแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 ความเสี่ยงจากการใช้สารสกัดจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภณัฑ์ทัง้หมด 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกประเภทมีสารสกัดจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ และบริษัทฯ ได้ใช้

สว่นประกอบนีใ้นการท าการตลาดผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้เนื่องจากสารสกดัจากเมือกหอยทากเป็นวตัถดุิบจากธรรมชาติ 
ซึ่งปริมาณที่มีในธรรมชาติไม่สามารถควบคมุได้ หากเกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบในทางลบกบัเมือกหอยทาก การขาดแคลน
หรือความยากล าบากในการจดัหาสารสกดัจากเมือกหอยทาก รวมถึงหากความนิยมของผู้บริโภคเปลีย่นแปลงไป อาจจะสง่ผล
กระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลน หรือเกิดความยากล าบากในการจดัหาสารสกัดจาก
เมือกหอยทาก โดยบริษัทฯ ได้มีการติดต่อและสัง่ซือ้สารสกัดจากเมือกหอยทากจากผู้ จัดจ าหน่ายที่มีคุณภาพ และความ
นา่เช่ือถือหลายราย ซึง่พร้อมที่จะจดัจ าหนา่ยสารสกดัจากเมือกหอยทากให้กบับริษัทฯ ในกรณีที่ผู้จดัจ าหนา่ยบางรายมีปัญหา
ในการจัดหาวตัถดุิบให้กบับริษัทฯ รวมถึงมีการพฒันาหาทางเลือกอื่นๆ ที่จะใช้เป็นส่วนประกอบหลกัแทนเมือกหอยทากใน
อนาคต พร้อมกันนีบ้ริษัทฯ ยงัได้มีการวางแผนการตลาดถึงการรับรู้ในเคร่ืองหมายการค้าและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ของ
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บริษัทฯ แทนการแสดงถึงเมือกหอยทากที่เป็นสว่นผสมที่ส าคญัเพื่อให้ผู้บริโภคหนัมาให้ความส าคญักบัเคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ และประโยชน์ที่ได้รับจากผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ 

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตขวดบรรจุภณัฑ์ 
บริษัทฯ ได้ใสใ่จในทกุขัน้ตอนการผลติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกระบวนการคดัเลอืกขวดบรรจุภณัฑ์ ที่จะต้องมีคณุภาพและ

มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะช่วยสง่เสริมการใช้งานผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึง่ได้พิจารณาคดัสรรผู้จดัจ าหนา่ยจากคณุภาพ ความ
น่าเช่ือถือ แหล่งที่มาที่ได้มาตรฐาน นวตักรรมที่เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และความต้องการของผู้บริโภค โดยใน
ปัจจุบันบริษัทฯ จัดหาขวดบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่จากผู้ ผลิตในประเทศเกาหลีรายหนึ่ง เนื่องจากผู้ ผลิตดังกล่าวเป็น
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียงในด้านนวตักรรมการผลิตขวดบรรจุภณัฑ์ เป็นเจ้าของสิทธิบตัรของขวดบรรจุภณัฑ์ที่
บริษัทฯ ต้องการใช้ โดยขวดบรรจภุณัฑ์ของผู้ผลติรายดงักลา่ว มีคณุภาพและลกัษณะที่แตกตา่งจากผู้ผลติรายอื่น  

ในปี 2559,  2560 และ 2561 บริษัทฯ ซือ้ขวดบรรจุภัณฑ์เกือบทัง้หมดจากผู้ ผลิตดังกล่าวซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
 3. , 35.3 และ 37.0 ของยอดซือ้วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ของบริษัทฯ ตามล าดบั ดงันัน้ หากผู้ผลิตรายดงักลา่วประสบปัญหา
หรือติดข้อจ ากดัใดๆ จนเป็นเหตใุห้ไมส่ามารถผลติและจดัสง่ขวดบรรจภุณัฑ์ให้กบับริษัทฯ ได้ตามที่ตกลง หรือเป็นเหตใุห้ราคา
บรรจภุณัฑ์มีราคาสงูขึน้ อาจสง่ผลให้บริษัทฯ ต้องหาขวดบรรจภุณัฑ์จากผู้ผลติรายอื่นที่มีคณุภาพใกล้เคียงที่สดุ ซึง่หากบริษัท
ฯ ไม่สามารถหาผู้ผลิตรายอื่นเพื่อผลิตขวดบรรจุภณัฑ์ทดแทนได้อย่างทนัท่วงที อาจสง่ผลกระทบต่อแผนการผลิตสินค้าของ
บริษัทฯ และอาจท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอตอ่ความต้องการของตลาด ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทฯ เสียโอกาส
ทางการค้า นอกจากนี ้เนื่องจากขวดบรรจภุณัฑ์ของผู้ผลติดงักลา่วมีนวตักรรมและคณุสมบตัิเฉพาะบางประการท่ีเป็นสทิธิบตัร
ของผู้ ผลิตรายดังกล่าว การจัดหาขวดบรรจุภัณฑ์ทดแทนจากผู้ ผลิตรายอื่น อาจท าให้บริษัทฯ ต้องใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ที่
เปลีย่นไป ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า หรือประสทิธิภาพการใช้งานของผลติภณัฑ์ได้ 

อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตรายดงักลา่วเป็นผู้ผลิตขวดบรรจุภณัฑ์ส าหรับเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวรายใหญ่
รายหนึ่งในประเทศเกาหลี จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศเกาหลี และมีโรงงานหลายแห่งในหลายประเทศ โดยที่
ผา่นมามีจดุเดน่ในเร่ืองการขนสง่ที่ตรงตอ่เวลาและคณุภาพของผลติภัณฑ์ ดงันัน้ เป็นไปได้ยากที่ผู้ผลติรายดงักลา่วจะประสบ
ปัญหาหรือติดข้อจ ากัดใดๆ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถผลิตและจัดส่งขวดบรรจุภณัฑ์ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีการบริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการสัง่ซือ้บรรจภุณัฑ์จากผู้ผลติรายดงักล่าวเป็นจ านวนมาก จึง
ท าให้สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตเพื่อให้ได้เง่ือนไขทางการค้าที่ดี บริษัทฯ ค านึงถึงความเสี่ยงดงักล่าวจึงได้มีการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการหาผู้ ผลิตขวดบรรจุภัณฑ์รายอื่นซึ่งสามารถผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับผู้ ผลิตราย
ดงักลา่วเพื่อปอ้งกนัความเสีย่งในอนาคตอีกด้วย 

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินการผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวของโรงงานผลิตของบริษัทฯ 
ธุรกิจของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับความสามารถของโรงงานผลิตของบริษัทฯ ในการผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวที่มีคุณภาพได้

อยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้ บริษัทฯ อาจมีความเสีย่งจากการผลติผลติภณัฑ์บ ารุงผิวที่ไม่ได้คณุภาพตามข้อก าหนดตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
และการผลติของโรงงานท่ีอาจหยดุชะงกัจากการหยดุท างานของเคร่ืองจกัรนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามแผนงาน ปัญหาการ
นดัหยดุงานของพนกังาน รวมทัง้ภยัธรรมชาติ เช่น อทุกภยั วาตภยั การผลติผลติภณัฑ์บ ารุงผิวที่ไม่ได้คณุภาพตามข้อก าหนด
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ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และการผลิตของโรงงานที่หยดุชะงักอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงเก่ียวกบัการด าเนินการผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวของโรงงาน บริษัทฯ จึงได้
ให้ความส าคญักบักระบวนการผลติผลติภณัฑ์บ ารุงผิว เพื่อควบคมุและพฒันาประสทิธิภาพในการผลติผลติภณัฑ์บ ารุงผิวของ
บริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง โดยผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น การด าเนินการให้
วตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ได้รับการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) เป็นต้น รวมทัง้บริษัทฯ ได้ก าหนด
กระบวนการตรวจสอบคณุภาพและประกนัคณุภาพ และได้ถือปฎิบตัิตามกระบวนการดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจได้
วา่ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวที่บริษัทฯ ผลติมีคณุภาพตามข้อก าหนดต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีการดแูลซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรของ
บริษัทฯ ตามก าหนดอย่างสม ่าเสมอ ท าให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวได้อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี  ้โรงงานของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ASEAN GMP (Good Manufacturing Practice) และมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และมาตรฐานระบบจัดการ 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001:2007)  

3.2 ความเสี่ยงทางด้านตลาด (Marketing Risk) 

 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมตลาดผลิตภณัฑ์ความงามและผลิตภณัฑ์ดูแลร่างกาย 
ธุรกิจความงามและผลิตภณัฑ์ดแูลร่างกายเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและมีสภาวะการแขง่ขนัท่ี

สงู เนื่องจากมีความต้องการของตลาดสงู โดยเฉพาะในปัจจบุนัที่ผู้คนหนัมาดแูลใสใ่จสขุภาพและความงามมากยิ่งขึน้ ท าให้
ผู้ประกอบการจ านวนมากต่างหนัมาให้ความสนใจในการท าธุรกิจความงามและผลิตภณัฑ์ดแูลร่างกาย ทัง้ผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยและผู้ประกอบการจากตา่งประเทศ โดยเฉพาะแรงกดดนัจากคู่แข่งต่างประเทศ อาทิ ประเทศเกาหลีและประเทศ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในประเทศไทยอย่างมาก รวมถึงผู้ประกอบการรายเล็กเป็นจ านวนมากที่ใช้เงินลงทนุเร่ิมต้นไม่
มากนกั ด้วยการแข่งขนัดงักล่าวท าให้ผลิตภณัฑ์ความงามและผลิตภณัฑ์ดูแลร่างกายเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีสินค้าทดแทนที่มี
ลกัษณะเดียวกันเป็นจ านวนมาก หลากหลายเคร่ืองหมายการค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ ที่ใกล้เคียงกัน จึงท าให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกเป็นจ านวนมาก นอกจากนี ้พฤติกรรมของผู้บริโภคอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามทศันคติของผู้บริโภคตอ่
การใช้ผลิตภณัฑ์ความงามและดแูลร่างกาย กระแสนิยม และการได้รับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
ดงันัน้ ผู้ประกอบการในธุรกิจความงามและผลิตภณัฑ์ดแูลร่างกายจึงต้องสร้างความแปลกใหม่ ในขณะที่ยงัต้องคงการผลิต
สนิค้าที่มีคณุภาพสงูและมีราคาที่สมเหตสุมผล เพื่อแขง่ขนักบัคูแ่ขง่และท าให้ลกูค้าสามารถรับรู้ถึงความแตกตา่งของสนิค้าได้
อยา่งสม ่าเสมอ ทัง้นี ้ผู้ผลติแตล่ะรายตา่งน าเอาจุดแข็ง และพยายามสร้างสรรค์ ผลติภณัฑ์ที่มีคณุสมบตัิใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และการแข่งขันที่รุนแรงนีอ้าจส่งผลกระทบทางลบต่อการด าเนินธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักล่าว จึงได้ก าหนดกลยุทธ์และให้ความส าคญักับปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความสามารถทางการแข่งขนัและความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ ได้แก่ (1) การสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์และ
เคร่ืองหมายการค้าให้เป็นท่ีจดจ าของผู้บริโภค (Brand Awareness) (2) คณุภาพ ความนา่เช่ือถือ และปลอดภยัของผลติภณัฑ์
ตอ่ผู้บริโภค (3) ความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภค โดยช่องทางการจดัจ าหนา่ยที่ครอบคลมุและหลากหลาย (4) การมุง่มัน่ใน
การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดียิ่งขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ และ (5) ทีมบริหารและบคุลากรที่เป็น
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บุคคลรุ่นใหม่ มีความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่าด้วยปัจจยัดงักล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ
แข่งขนัในธุรกิจความงามและผลิตภณัฑ์ดแูลร่างกายได้ ถึงแม้ว่าจะมีการเข้ามาของผู้ประกอบการรายเลก็เป็นจ านวนมาก แต่
การรักษามาตรฐานและคณุภาพในการผลิต การสร้างฐานลกูค้า และการท าการตลาดให้ประสบความส าเร็จและตอ่เนื่องนัน้  
เป็นสิ่งที่ท าได้ยากส าหรับผู้ประกอบการรายเล็กที่ต้องจ้างบุคคลภายนอกผลิต ไม่มีเงินลงทุนที่เพียงพอและขาดความรู้และ
ความช านาญในธุรกิจ 

 ความเสี่ยงจากการลอกเลียนแบบสินค้า หรือการน าเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ไปใช้ 
ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ การท าการตลาดที่ประสบความส าเร็จ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ท าให้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้มาก ส่งผลให้มีสินค้าลอกเลียนแบบที่มีความคล้ายคลึงในด้านรูปลกัษณ์
ภายนอก รวมถึงสินค้าที่ลอกเลียนแบบแนวคิดของบริษัทฯ ท าให้ผู้บริโภคส าคญัผิดคิดว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งสินค้า
ลอกเลียนแบบที่ไม่ได้คุณภาพอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้งานต่อผู้บริโภค โดยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และ  
บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการต่อผลกระทบดงักลา่วได้อยา่งทนัท่วงทีจะก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจสง่ผล
กระทบตอ่ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญัได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อองค์กรทัง้ทางด้านภาพลกัษณ์ของสินค้าและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค ซึ่งอาจถูกหลอกลวงจากสินค้าลอกเลียนแบบอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์และได้รับความเสียหายจากผลิตภณัฑ์ที่ไม่ได้
มาตรฐานได้ บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายทางการค้า และมีการสง่ทีมงานไปส ารวจตลาด  หาสินค้าลอกเลียนแบบ 
เพื่อรวบรวมหลกัฐานให้เพียงพอต่อการด าเนินการทางกฏหมายกบัผู้ขายและผู้ผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ 
ได้มีการสื่อสารวิธีการตรวจสอบสินค้าลอกเลียนแบบไปยงัผู้บริโภคให้มากขึน้ และมีการคิดค้นและสร้างสรรค์รูปแบบสนิค้าให้
มีความแปลกใหม่และชดัเจนอยู่เสมอ เช่น นวตักรรมสติ๊กเกอร์ป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ (Anti – Counterfeit Sticker) ที่
ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสนิค้าของแท้ได้อยา่งรวดเร็ว แมน่ย า รวมถึงการสาธิตและให้ความรู้ถึงวิธีแยกสนิค้าลอกเลยีนแบบ
แก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านตวัแทนจ าหน่าย รวมถึงพฒันาคณุภาพของบรรจภุณัฑ์สนิค้า
ของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อสร้างความแตกต่างจากสินค้าลอกเลียนแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 
และปอ้งกนัความเสีย่งจากอนัตรายของสนิค้าที่ไมไ่ด้มาตรฐาน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่มีบุคคลภายนอกน าช่ือเคร่ืองหมายการค้าหรือช่ือผลิตภณัฑ์ทัง้ใน
ปัจจุบนัและในอนาคตของบริษัทฯ ไปใช้ตัง้เป็นช่ือบริษัท ซึ่งหากบคุคลดงักลา่วกระท าการใดๆ ให้ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ในเชิง
ลบอาจท าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดวา่เป็นบริษัทฯ ได้ โดยหากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว และบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการตอ่ผลกระทบ
ดงักลา่วได้อย่างทนัท่วงทีจะก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญัได้  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่สามารถป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกน าช่ือเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ไปใช้เป็นช่ือบริษัทได้ 
เนื่องจากเป็นสิทธิของบุคคลอื่นๆ เหล่านัน้ ซึ่งสามารถพึงกระท าได้ แต่บริษัทฯ ให้ความส าคญักับเคร่ืองหมายการค้าของ
ผลิตภณัฑ์มากกวา่ และไม่ได้มีความกงัวลวา่การท่ีบคุคลอื่นน าช่ือผลิตภณัฑ์/เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อเป็นช่ือ
บริษัทนัน้จะสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญั หากเปรียบเทียบกบัการเลยีนแบบเคร่ืองหมายการค้า โดยปัจจบุนับริษัท
ฯ ได้จดเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศไทย และประเทศอื่นที่มีตวัแทนจ าหน่ายหรือเป็นตลาดที่มีศกัยภาพแล้ว 
รวมถึงในประเทศจีนแล้ว อีกทัง้ ในปัจจุบนั บริษัทฯ ได้อนญุาตให้ตวัแทนจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศจีน คือ  Riya 
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Home ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ คือ Namu Life ไปใช้เป็นสว่นหนึง่ของช่ือของบริษัทยอ่ยคือ Namu Life (Beijing) 
Trading Co., Ltd เพื่อการท าการตลาดในประเทศจีน 

อย่างไรก็ดี การที่บริษัทฯ ยอมให้ใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ไปตัง้เป็นช่ือบริษัท เป็นกลยทุธ์ทางการตลาด
เพื่อเพิ่มความนา่เช่ือถือของตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าให้ผู้ซือ้สนิค้าในประเทศนัน้ๆ รู้สกึวา่ได้ซือ้สนิค้าจากตวัแทนจ าหนา่ยที่ได้รับ
อนญุาต (Authorized Dealer) จริง โดยบริษัทฯ เช่ือวา่ Riya Home จะไมก่ระท าการใดๆ ให้ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ในเชิงลบต่อ
บริษัทฯ เนื่องจากรายได้หลกัของ Riya Home มาจากการเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าของบริษัทฯ ในประเทศจีน ทัง้นี ้บริษัทฯ มี
การเข้าท าสญัญาแนบท้ายสญัญาตวัแทนจ าหนา่ยระหวา่งบริษัทฯ และ Riya Home เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 ซึง่มีข้อก าหนด
ที่ส าคญัโดยสรุปดงันี ้(1) เมื่อสญัญาตวัแทนจ าหนา่ยระหวา่งบริษัทฯ และ Riya Home สิน้สดุลง Riya Home และผู้ที่เก่ียวข้อง 
ต้องเปลีย่นช่ือบริษัทให้ไมม่ีค าวา่ "Namu Life” “SnailWhite” หรือช่ืออื่นใดที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ อีก (2) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
ภายหลงัสญัญาตวัแทนจ าหนา่ยระหวา่งบริษัทฯ และ Riya Home สิน้สดุลง Riya Home และผู้ที่เก่ียวข้องต้องไมเ่ข้าท าธุรกิจที่
เก่ียวข้องกบัการผลิตและจดัจ าหน่ายซึ่งใช้เคร่ืองหมายการค้าที่เก่ียวข้องกบั ค าว่า "Namu Life” “SnailWhite” หรือผลิตภณัฑ์
อื่นใดที่มีสารสกดัจากเมือกหอยทากเป็นสว่นประกอบ 

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าสัญชาติจีนเป็นหลัก 
ที่ผ่านมาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุม่ผู้บริโภคสญัชาติจีน เนื่องจากผู้บริโภคสญัชาติจีนมี

มมุมองที่ดีต่อผลิตภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิวของบริษัทฯ ทัง้ในด้านคณุภาพที่เช่ือถือได้ ราคาที่สมเหตสุมผล และคณุสมบตัิการ
บ ารุงที่เหมาะสมกบัสภาพผิว โดยบริษัทฯ มีการพึ่งพิงลกูค้าสญัชาติจีนทัง้ทางตรงและทางอ้อม ผ่านการสง่ออกไปยงัประเทศ
จีนและประเทศฮ่องกง โดยตวัแทนจัดจ าหน่ายในประเทศจีน คือ Riya Home และมีการขายสินค้าอย่างมีนยัส าคัญให้แก่
ตวัแทนจดัจ าหนา่ยในประเทศไทย คือ บจก.เดอะ โฟร์ทีน ซึง่มีลกูค้าสว่นใหญ่ที่มีสญัชาติจีน รวมกนัร้อยละ 48.1 ของยอดขาย
ทัง้หมดก่อนหักส่วนลดทางการค้าของบริษัทฯ ในปี 2560 และลดลงในปี 2561 เหลือร้อยละ 13.1 เนื่องจากข่าวเรือของ
นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนลม่ในจงัหวดัภเูก็ต ท าให้จ านวนนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยลดลง ซึง่สง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ 
เป็นอยา่งมาก ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสีย่งจากการพึง่พิงลกูค้าสญัชาติจีน หรือหากบริษัทฯ สญูเสยีรายได้จากลกูค้าสญัชาติ
จีนจากปัจจัยต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจโลกชะลอตวั การเปลี่ยนแปลงนโยบายจากภาครัฐ หรือปัจจัยอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อ
นกัท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเข้ามาในประเทศไทย หรือสง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ของลกูค้าสญัชาติจีน อาจสง่ผลกระทบตอ่ผล
การด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญัได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนการขยายช่องทางสง่ออกไปยงัประเทศอื่นๆ ที่มีศกัยภาพ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีฐานลกูค้าใน
ต่างประเทศที่หลากหลาย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายในประเทศให้มากขึน้ ทัง้ช่องทาง
ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และการขายผ่านร้านค้าของบริษัทฯ (NAMU LIFE Shop) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการ
จ าหนา่ยสนิค้าและลดการพึง่พิงลกูค้าสญัชาติจีน 

นอกจากนี ้ในกรณีที่หนึ่งในบริษัทจดัจ าหน่ายสินค้าตามที่กลา่วข้างต้น หยดุท าการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 
และหากลกูค้าสญัชาติจีนยงัคงมีความต้องการในผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ เช่ือว่าจะสามารถมอบหมายให้บริษัทจดั
จ าหน่ายสินค้ารายอื่นท าหน้าที่ทดแทน เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าสญัชาติจีนได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่
สามารถรับประกนัได้วา่บริษัทจดัจ าหนา่ยสนิค้าที่บริษัทฯ หามาทดแทนจะสามารถจดัจ าหนา่ยสนิค้าของบริษัทฯ ได้ดีเทียบเทา่
รายเดิม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับบริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าทัง้ 2 ราย และคาดว่าจะยังคง
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ความสมัพันธ์ทางการค้าอย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังจัดตัง้หน่วยงานพฒันาธุรกิจต่างประเทศขึน้เพื่อ
ท าการศึกษาและเสริมสร้างความเข้าใจลกูค้าทัง้ในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ตลอดจนสนบัสนุนการตลาดประเภทต่างๆ 
เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ในเคร่ืองหมายการค้าและผลิตภัณฑ์อย่างแพร่หลาย ขยายตลาดไปประเทศอื่นๆ เช่น ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย ฮ่องกง และประเทศในกลุม่ CLM เพื่อลดการพึง่พิงจากลกูค้าสญัชาติจีนและเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึง่พิง
รายได้จากลกูค้าในกลุม่ปัจจบุนั 

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าหรือตัวแทนจ าหน่ายรายใหญ่ 
ในปี 2559, 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมก่อนหักส่วนลดทางการค้าจากลูกค้าหรือตัวแทน

จ าหน่ายรายใหญ่ 5 รายแรก ซึ่งมีทัง้บริษัทจดัจ าหนา่ยสินค้าและร้านค้าสมยัใหม ่คิดเป็นมลูคา่เทา่กบั 986.0 ล้านบาท 1,167 
ล้านบาท และ 696.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 76.3, 6 .  และ 54.6 ของยอดขายทัง้หมดก่อนหักส่วนลดทาง
การค้าของบริษัทฯ ตามล าดบั โดยบริษัทฯ มีการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่ 2 รายแรก ซึ่งเป็นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศจีน คือ  
Riya Home และตวัแทนจ าหน่ายในประเทศรายหนึ่ง คือ บจก.เดอะ โฟร์ทีน จ ากดั โดยปี 2559, 2560 และ 2561 บริษัทฯ มี
รายได้จากการขายรวมก่อนหกัสว่นลดทางการค้าจาก Riya Home คิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 142.0 ล้านบาท, 509 ล้านบาท และ 
137.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.0, 29.7 และ 13.2 ตามล าดบั  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการติดตอ่กบับริษัทจดัจ าหน่ายสินค้ารายอื่นหลายราย ซึ่งพร้อมจะท าหน้าที่ทดแทนเพื่อกระจาย
สินค้าของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทจดัจ าหน่ายสินค้าดงักลา่วมีปัญหาด้านความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ด้านการขนสง่สินค้า หรือ
เร่ืองอื่นใดอนัสง่ผลให้บริษัทจดัจ าหน่ายสินค้าหยดุท าการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยงัมีช่องทางการจดั
จ าหนา่ยที่หลากหลาย ท าให้ผู้บริโภคขัน้สดุท้ายมีช่องทางการเข้าถึงผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้อยา่งตอ่เนื่อง ถึงแม้วา่ลกูค้าของ
บริษัทฯ บางราย จะเลิกซือ้สินค้าจากบริษัทฯ ก็ตาม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนการขยายร้าน NAMU LIFE (NAMU LIFE 
Shop) เพื่อเป็นอีกหนึง่ช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้าและลดการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่ 

 ความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดขึน้กับผู้บริโภคหรือการเรียกคืนผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  
ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลติภณัฑ์ที่ใช้โดยตรงกบัผิวหน้าและผิวกาย ซึง่เป็นสว่นท่ีส าคญัของร่างกาย เนื่องจากเป็น

อวยัวะที่มีความละเอียดอ่อนส าหรับผู้บริโภค โดยหากมีความเสียหายเกิดขึน้ตอ่ผู้บริโภคจากการใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ที่
สามารถพิสจูน์ได้ หรือเกิดจากการท่ีวตัถดุิบหลกัที่บริษัทฯ ใช้ในการผลติสนิค้านัน้ไมไ่ด้มาตรฐาน เนื่องจากบริษัทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุกระบวนการผลิตวตัถดุิบด้วยตนเอง จากผู้จดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้บริโภคอาจเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องทางกฏหมายให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งอาจมีมูลค่าสูง อาจต้องมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ไม่
ปลอดภยัหรือเป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค และอาจสง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์องค์กรและเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ รวมถึง
ใบรับรองมาตรฐานสินค้าหรือใบอนญุาตการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ท าให้สง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ให้ความส าคญัในคณุภาพของผลิตภณัฑ์เป็นล าดบัแรก จึงได้มีการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ
ในทกุขัน้ตอนการด าเนินงานตัง้แตก่ารคิดค้นผลิตภณัฑ์จนไปถึงการจ าหน่ายให้แก่ลกูค้า โดยบริษัทฯ มีแผนกควบคมุคณุภาพ 
(QC) เพื่อท าการควบคมุและตรวจสอบคณุภาพของสินค้าอย่างเข้มงวดเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ และมาตรฐานที่ดี ตัง้แต่ก่อนรับ
วตัถดุิบการผลติ และในทกุๆ ขัน้ตอนการผลติ และบริษัทฯ เลอืกวตัถดุิบโดยพิจารณาจากคณุภาพและความนา่เช่ือถือของคูค้่า
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เป็นอนัดบัแรก โดยคณุสมบตัิและคณุภาพของวตัถดุิบจะต้องเป็นไปตามแผนงานการผลติและเง่ือนไขตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้
เป็นส าคัญ นอกจากนี ้ในขัน้ตอนการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯ มีการน าผลิตภัณฑ์ดงักล่าวส่งให้หน่วยงานภายนอก
ตรวจสอบก่อนท าการจดัสง่ให้ผู้บริโภค  

3.3 ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ (Financial Risk) 

 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  
บริษัทฯ ได้มีการน าเข้าวตัถดุบิในการผลติจากตา่งประเทศ อีกทัง้ ยงัได้สง่ออกสนิค้าไปจ าหนา่ยยงัตา่งประเทศ ท าให้

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทัง้จากการต้องช าระค่าวตัถดุิบและการรับ
ช าระเงินจากลกูค้าเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ  

ในปี 2559-2561 บริษัทฯ มีการสัง่ซือ้วตัถดุิบเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ในสดัส่วนร้อยละ  46.2, 37.1, และ 37.0 
ของยอดซือ้วตัถดุิบและบรรจุภณัฑ์ของบริษัทฯ ตามล าดบั จากผู้จดัหาในต่างประเทศ  ซึ่งโดยหลกัได้แก่ บรรจุภณัฑ์ที่สัง่จาก
ผู้ผลติในประเทศเกาหล ีซึง่มีการช าระคา่สนิค้าทัง้หมดเป็นสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ ในขณะท่ีบริษัทฯ จ าหนา่ยสนิค้าทัง้หมดเป็น
เงินบาท จึงท าให้เกิดความเสี่ยงจากการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าลง สง่ผลให้ต้นทนุของสินค้า
ส าเร็จรูปนัน้เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ดี  บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยจัดท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward contract) เพื่อท าการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในระดับหนึ่ง ตามความ
เหมาะสม  
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 
เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในรูปแบบอุตสาหกรรม ทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในการประกอบกิจการส่วนใหญ่จึงอยู่ใน

รูปแบบของทรัพย์สินถาวรที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ ถือกรรมสิทธ์ิอยู ่ได้แก่ ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ และ
ทรัพย์สนิระหวา่งติดตัง้ก่อสร้าง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
มีมลูคา่สทุธิตามที่ปรากฎในงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 
ลักษณะทรัพย์สนิ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน 
- ท่ีดินบนถนนร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 4 แปลง มีเนือ้ท่ีโดยรวมประมาณ 2 ไร่ 
เพื่อเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ 

- ท่ีดิน ท่ีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 2 แปลง มี เ นือ้ ท่ี
โดยรวมประมาณ 19 ไร่ เพื่อเป็นท่ีตัง้โรงงานผลิต
สินค้าของบริษัทฯ 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 59.60 หลักประกันวงเงินสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึง่ 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
อาคารส านกังาน ตัง้อยู่เลขท่ี 32  

ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พฒันา  
เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10240 
โรงงานและคลังสินค้า ตัง้อยู่เลขท่ี 53 หมู่ท่ี 9 

ซอยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ต าบล
ธน ูอ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 123.53 บางส่วนติดหลักประกัน
วงเงินกับสถาบันการเงินใน
ประเทศแห่งหนึง่ 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ท่ีใช้ในการผลิตสินค้า บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 72.62 บางส่วนติดหลักประกัน
วงเงินกับสถาบันการเงินใน
ประเทศแห่งหนึง่ 

4. ยานพาหนะ ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจและขนส่ง
สินค้า 

ทัง้ส่วนบริษัทฯ เป็นเจ้าของ 
และการเช่าซือ้ 

7.18 ภายใต้สัญญาเช่าซือ้และ
สญัญาเช่าทางการเงิน 

5. ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ 
เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจและส่วน

ปรับปรุงอาคารส านกังาน โรงงาน 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 11.31 - ไม่ม ี-  
 

รวม 274.24  
หมายเหตุ:  บริษัทฯ ได้น าท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักรอุปกรณ์ มลูค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 52.17 ล้านบาท เพื่อเป็น

หลกัประกนัวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 



  บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ำกดั (มหำชน)   

ส่วนที ่1 หน้ำ 51 / 156 

4.2 ทรัพย์สนิไม่มีตวัตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการทรัพย์สินไม่มีตัวตน คือ เคร่ืองหมายทางการค้าและ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software) โดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีตามงบการเงินรวม เทา่กบั 108.83 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 2.07 ของสนิทรัพย์รวม 

อีกทัง้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้มีการ 
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว  
มีระยะเวลาความคุ้มครอง 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการจดทะเบียน โดยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าทัง้หมดถือเป็น
กรรมสทิธ์ิของบริษัทฯ รายละเอียดดงันี ้

ล าดับ เคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบยีน ระยะเวลาคุ้มครอง 

1 

 

NAMU, TREE ค392360 26 ต.ค. 2555 – 25 ต.ค. 2565 

2 

 

NAMU LIFE ค402274 9 พ.ค. 2556 - 8 พ.ค. 2566 

3 

 

NAMU LIFE ค398446 9 พ.ค. 2556 - 8 พ.ค. 2566 

4 

 

NAMU 
BEAUTY  SUPPLEMENT 

ค402275 7 พ.ค. 2556 - 6 พ.ค. 2566 

5 

 

NAMU 
BEAUTY  SUPPLEMENT 

ค398444 7 พ.ค. 2556 - 6 พ.ค. 2566 

6 

 

NAMU BEAUTY 
SUPPLEMENT, SALMON 

OVARY PEPTIDE, SOP 100 +" 

ค398445 9 พ.ค. 2556 - 8 พ.ค. 2566 

7 

 

NAMU BEAUTY 
SUPPLEMENT, SOP 100 +" 

ค399259 9 พ.ค. 2556 - 8 พ.ค. 2566 

8 

 

NAMU LIFE  SNAIL WHITE 
CLEANSING 

161112    21 พ.ค. 2558 - 20 พ.ค. 2568 
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ล าดับ เคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบยีน ระยะเวลาคุ้มครอง 

9 

 

NAMU LIFE  SNAIL WHITE 
SUNSCREEN 

161112  1 14 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2568 

10 

 

NAMU LIFE SNAIL WHITE 
BODYBOOSTER 

16110 2 2 14 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2568  

11 

 

NAMU LIFE  
SNAIL WHITE 

16110 2 3 21 พ.ค. 2558 - 20 พ.ค. 2568 

12 

 

NAMU LIFE  SNAIL WHITE 
MASK SHOT 

16110 2   21 พ.ค. 2558 - 20 พ.ค. 2568 

13 

 

NAMU LIFE  SNAIL WHITE 
SYN-AKE MIST 

1 1102 3  21 พ.ค. 2558 - 20 พ.ค. 2568 

14 

 

NAMU LIFE SNAIL WHITE 
WHIPP SOAP 

181121535 
 

22 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2571 

15 

 

   NAMU LIFE SNAIL WHITE                
NAMU FACIAL JELLY WASH 

181115000 16 ก.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2571 

16 

 

NAMU LIFE SNAIL WHITE    

SUNSCEEN C 

181123374 26 เม.ย. 2560 - 25 เม.ย. 2570 

17 

 

NAMU LIFE SNAIL WHITE    

BODY BOOSTER SPF30 

181123360 26 เม.ย. 2560 - 25 เม.ย. 2570 

18 

 

NAMU LIFE SNAIL WHITE  

GOLD 

181123355 26 เม.ย. 2560 - 25 เม.ย. 2570 
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ล าดับ เคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบยีน ระยะเวลาคุ้มครอง 

19 

 

NAMU LIFE SNAIL WHITE                 

NAMU FACIAL JELLY WASH 

181123350 26 เม.ย. 2560 - 25 เม.ย. 2570 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสรุปสญัญาที่ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิของบริษัทฯ ดงันี ้

รายละเอียดส าคัญของสัญญา 

สัญญาเช่า 

1) สัญญาเช่าสาขาที่สยาม 

คู่สญัญา  บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย เป็นผู้ให้เช่า และ บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั (บริษัทย่อย) เป็นผู้ เช่า 
รายละเอียดสญัญา เช่าพืน้ท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบทีีเอส สยาม เพื่อใช้เป็นสถานท่ีขายสินค้าส าหรับร้าน NAMU LIFE  
อายสุญัญาเช่า 1 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถงึ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562  
เงื่อนไขการต่อสญัญา เมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุตามก าหนดในสญัญา ผู้ เช่าต้องส่งหนงัสือขอขยายสญัญาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ก่อนสิน้สดุสญัญา 

2) สัญญาเช่ายานพาหนะ 

คู่สญัญา  บมจ. ภทัรลิสซิง่ เป็นผู้ให้เช่า และ บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั (บริษัทย่อย) เป็นผู้เช่า 
รายละเอียดสญัญา เช่ายานพาหนะเพื่อเป็นสวสัดิการแก่พนกังานฝ่ายขาย  
อายสุญัญาเช่า 4 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ีท าสญัญา โดยปัจจบุนัมีการท าสญัญาเช่า 2 ฉบบั ได้แก่ 

- ระยะเวลาสญัญา 29 กนัยายน 2559 ถงึวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 และ 
- ระยะเวลาสญัญา 2 พฤษภาคม 2560 ถงึวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 

อตัราค่าเช่า เช่ายานพาหนะจ านวน 6 คนั โดยมีค่าเช่าคนัละ  12,500-13,300 ต่อเดือน ขึน้อยู่กบัประเภทของรถ 
เงื่อนไขการต่อสญัญา ไม่มีการต่อสญัญาเช่าโดยผู้ เช่าส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าเมื่อครบก าหนดสญัญา 

สัญญาประกันภยั 

1) ประกนัภยัความเสี่ยงภยัทรัพย์สนิของส านักงานใหญ่ 

คู่สญัญา บมจ. เมืองไทยประกนัภยั 
ประเภทประกนัภยั การประกนัความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ในส่วนของส านักงาน ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 32, 34, 

36 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 
ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั -  สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร รัว้ ก าแพง ประตู  

ปอ้มยาม ทรัพย์สินในระหว่างการก่อสร้างหรือติดตัง้ 
-  เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งติดตัง้ตรึงตรา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส านักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบโทรคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
รักษาความปลอดภยั ระบบดบัเพลิง หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคมุไฟฟ้า เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า  

-  เคร่ืองจกัร อะไหล่ และอปุกรณ์ส่วนควบต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
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รายละเอียดส าคัญของสัญญา 
ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 8 มิถนุายน 2561 ถงึวนัท่ี 8 มิถนุายน 2562 
วงเงินเอาประกนัภยั 82,000,000 บาท 
ผู้ รับผลประโยชน์ บริษัทฯ 

2) ประกนัภยัความเสี่ยงภยัทรัพย์สนิของโรงงานโรจนะ 

คู่สญัญา บมจ. เมืองไทยประกนัภยั 
ประเภทประกนัภยั การประกนัความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ในส่วนของโรงงาน ตัง้อยู่เลขท่ี 53 หมู่ท่ี 9 ซอย

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ต าบลธน ูอ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13210 
ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั -  สิ่งปลกูสร้างตวัอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร รัว้ ก าแพง ประตู 

-  เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตัง้ตรึงตรา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อปุกรณ์ส านกังาน ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา และระบบสาธารณปูโภค 

-  เคร่ืองจกัร อะไหล่ และอปุกรณ์ส่วนควบต่างๆ 
-  สต๊อกสินค้า วตัถดุิบ สินค้าระหว่างการผลิต และสินค้าส าเร็จรูป 
-   ชดใช้จากการท่ีธุรกิจหยดุชะงกั 

ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
วงเงินเอาประกนัภยั 978,110,000 บาท 
ผู้ รับผลประโยชน์ บริษัทฯ 

3) ประกนัภยัรถยนต์ 

คู่สญัญา บริษัทประกนัภยั 4 แห่ง 
ประเภทประกนัภยั ประกนัภยัรถยนต์ 
ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั รถยนต์ท่ีเอาประกนัภยั 
ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี ตามระยะเวลาของสญัญาเช่า/ซือ้รถยนต์ 
วงเงินเอาประกนัภยั ให้คุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองท่ีมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ 
ผู้ รับผลประโยชน์ บริษัทฯ / บริษัทสินเชื่อเช่าซือ้ 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทนุในบริษัทที่สอดคล้องกบัเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และแผนกลยทุธ์ในการเติบโตของกลุม่บริษัท 

ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มขึน้ หรือลงทนุในธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัทฯ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ บรรลเุปา้หมายในการเป็นผู้ประกอบการชัน้น าในธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทอาจพิจารณาลงทนุในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม หากเป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพการเติบโต หรือสามารถตอ่ยอดทาง
ธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของกลุม่บริษัท ซึง่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทนุ  

การพิจารณาการลงทุนของกลุ่มบริษัทนัน้ บริษัทฯ จะท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนและพิจารณา
ศักยภาพและปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีขัน้ตอนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รับความ
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เห็นชอบ และ/หรือการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) ทัง้นี ้ในการขอ
อนมุตัิการลงทนุบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดงักลา่วจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีมลูค่าเงินลงทนุในบริษัทย่อยทางตรง โดยวิธีราคาทนุรวมทัง้สิน้ 201.03 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.97 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(หนว่ย : ล้านบาท) 

บริษัท ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วน 

การลงทุน (%) 
ราคาทุน 

บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั  5.00 5.00 100  2.66 
บจก. ด ูอินฟินิท ดรีม  100.00 25.00 100 100.00 
บจก. ดรีม เดอร์มาโทโล 50.00 50.00 95 47.50 
บจก. สกิน เมค สไมส์ 5.00 1.25 70 0.88 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยงัไม่สิน้สดุ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อ 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน        

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
ชื่อบริษัท:  บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
 Do Day Dream Public Company Limited 

ชื่อย่อหลักทรัพย์: DDD 

ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ดแูลและบ ารุงผิว 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่: เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10240 
 โทรศพัท์: 02  1  30    โทรสาร: 02  1  30   
 เว็บไซต์บริษัทฯ:  http://www.dodaydream.com  
 เว็บไซต์ผลติภณัฑ์: http://www.namulife.com  
   http://www.oxecurethailand.com  

ที่ตัง้โรงงาน: เลขที่ 53 หมู ่9 ถนนโรจนะ ต าบลธน ูอ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13210 
 โทรศพัท์: 035 2 6      โทรสาร: 035 2 6   6 

เลขทะเบียนบริษัท: 010  6000010  

ทุนจดทะเบียน:   318,000,000 บาท  
 (แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 318,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 317,887,700 บาท  

นายทะเบียน:  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท์: 02 00   000  โทรสาร: 02 00     1 
 TSD Call Center: 02 00       

ผู้สอบบัญชี: บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 เลขที่ 195 ชัน้ 48 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร 

กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศพัท์: 02 6   2000  โทรสาร: 02 6   2222 

ที่ปรึกษากฏหมาย:  บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 เลขที่ 540 ชัน้ 22 อาคารเมอร์ควิร่ีทาวเวอร์ ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศพัท์: 02 26   000  โทรสาร: 02 6   2222 

http://www.dodaydream.com/
http://www.namulife.com/
http://www.oxecurethailand.com/
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6.2 ข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ทุนจดทะเบยีน / 
ทุนช าระแล้ว 

บริษัทย่อยในประเทศ 

1. บริษัท นำมุ ไลฟ์ พลัส   ำกัด  
ท่ีตัง้: เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกล้า  

แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสงู  
กรุงเทพฯ 10240 

โทรศพัท์: 02 917 1888   โทรสาร: 02 917 3054 
http://www.namulife.com  

ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์บ า รุงผิวของ
บริษัทฯ 

100% 5 ล้านบาท 
(มลูค่าท่ีตราไว้ 1 บาท) 
ช าระแล้วเต็มจ านวน 

2. บริษัท ด ูอนิฟินิท ดรีม   ำกัด 
ท่ีตัง้: เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกล้า  

แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสงู  
กรุงเทพฯ 10240 

โทรศพัท์: 02 917 3055   โทรสาร: 02 917 3054 

ประกอบธุรกิจส านักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ  
(“ IHQ” / “International 
Headquarter”)  ท่ี ถื อหุ้ น
ในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
ในต่างประเทศของบริษัทฯ 

100% 100 ล้านบาท 
(มลูค่าท่ีตราไว้ 100 บาท) 
ทนุช าระแล้ว 25 ล้านบาท 

(25%) 

3. บริษัท ดรีม เดอร์มำโทโล  ี  ำกัด 
ท่ีตัง้: เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์

พฒันา เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท์: 02 917 3055   โทรสาร: 02 917 3054 

ประกอบธุรกิจจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เวชส าอาง 

95% 50 ล้านบาท 
(มลูค่าท่ีตราไว้ 100 บาท) 
ช าระแล้วเต็มจ านวน 

4. บริษัท สกนิ เมค สไมส์   ำกัด 
ท่ีตัง้: เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์

พฒันา เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท์: 02 917 3055    โทรสาร: 02 917 3054 

ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์
บ า รุ งผิ ว ส าห รับลูก ค้ า 
Millennials 

70% 5 ล้านบาท 
(มลูค่าท่ีตราไว้ 100 บาท) 
ทนุช าระแล้ว 1.25 ล้าน

บาท (25%) 

บริษัทย่อยต่างประเทศ 

5. บริษัท ด ูเดย์ ดรีม เทรดดิ้ง   ำกัด 
ถือหุ้นโดย บจก.ด ูอินฟินิท ดรีม 
จดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์  
ท่ีตัง้: 1 Raffles Place #28-02, One Raffles 

Place, Singapore (048616) 

ประกอบธุรกิจจ าหน่าย
สินค้าของบริษัทฯ  ให้แก่
ลกูค้าในต่างประเทศ 

100%  
โดยบริษัทย่อย 

300,000 ดอลล่าร์สหรัฐ 
(มลูค่าท่ีตราไว้ 1 ดอลล่าร์

สหรัฐ) 
ช าระแล้วเต็มจ านวน 

http://www.namulife.com/
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ทุนจดทะเบยีน / 
ทุนช าระแล้ว 

6. บริษัท ด ูเดย์ ดรีม โฮลดิ้ง   ำกัด 
ถือหุ้นโดย บจก.ด ูอินฟินิท ดรีม 
จดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์  
ท่ีตัง้: 1 Raffles Place #28-02, One Raffles 

Place, Singapore (048616) 

ประกอบธุรกิจ Holding 
Company เพื่ อลงทุน ใน
ธุ ร กิ จ ข อ งบ ริ ษั ท ฯ  ใ น
ต่างประเทศ 

100%  
โดยบริษัทย่อย 

2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 
(มลูค่าท่ีตราไว้ 1 ดอลล่าร์

สหรัฐ) 
ช าระแล้วเต็มจ านวน 

7. บริษัท ดเูดย์ดรีม ฟิลิปปินส์  
คอร์ปอเรช่ัน 
ถือหุ้นโดย บจก. ด ูเดย์ ดรีม โฮลดิง้  
จดัตัง้ในประเทศฟิลิปปินส์  
ท่ีตัง้: 2nd Floor, F'7 Rallos Building, #49 Scout  

Rallos St, Brgy Laging Handa,  
Quezon City, 1103 Philippines 

ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์บ า รุงผิวของ
บริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าใน
ต่างประเทศ 

51%  
โดยบริษัทย่อย 

66 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ 
(มลูค่าท่ีตราไว้ 1 เปโซ

ฟิลิปปินส์) 
ช าระแล้วเต็มจ านวน 
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ส่วนที่ 2  

การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 318,000,000 บาท และทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 317,887,700 

บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 317,887,700 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

7.2 ผู้ถอืหุ้น 
7.2.1 รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 มดีงันี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วน 

การถือหุ้น (%) 

1. กลุม่ครอบครัวพรพฒันารักษ์1 215,945,700.00 67.94 
2. North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) 

Limited (“NHTPEC”)2 
15,700,000.00 4.94  

3. นายมงคล ประกิตชยัวฒันา 9,800,000.00 3.08 
4. นายโสภณ มิตรพนัธ์พานิชย์ 4,093,800.00 1.29 
5. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 3,747,200.00  1.18 
6. นายประชา ด ารงสทุธิพงศ์  3,140,000.00  0.99 
7. นางสาวฉนัทนา จิรัฐิติภทัร์ 2,550,000.00 0.80 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 2,025,920.00 0.64 
9. กองทนุเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล  1,640,700.00                  0.52 
10 นายสทุธิลกัษณ์ จิราธิวฒัน์  1,640,700.00                  0.52 
11. ผู้ ถือหุ้นอื่น 57,715,980.00 18.10 

  318,000,000.00 100.00 

หมายเหต:ุ 1.ครอบครัวพรพฒันารักษ์ ตามข้อมลูรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วย 
1. ดร.สราวฒุิ พรพฒันารักษ์ จ านวนหุ้นท่ีถือ 179,595,700 หุ้น ร้อยละ 56.50 
2. นายสรานนท์ พรพฒันารักษ์ จ านวนหุ้นท่ีถือ 22,275,000 หุ้น ร้อยละ 7.01 
3. นางสรัญญา งามไพบลูย์สมบตั ิ จ านวนหุ้นท่ีถือ 12,275,000 หุ้น  ร้อยละ 3.86 
4. นายมนสั พรพฒันารักษ์ จ านวนหุ้นท่ีถือ 1,800,000 หุ้น  ร้อยละ 0.57 

 รวม  215,945,700.00 หุ้น ร้อยละ 67.94 

2.NHTPEC ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้เพื่อซือ้หุ้ นบริษัทฯ โดยมี North Haven Thai Private Equity L.P. (“NHTPE”)  
เ ป็นผู้ ถื อหุ้ นทั ง้หมดทาง อ้อม  (NHTPE ถื อหุ้ นทั ง้ หมดใน  North Haven Thai Private Equity Holding (HK) Limited 
(“NHTPEH”) และ NHTPEH ถือหุ้นทัง้หมดใน NHTPEC) 
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7.2.2 ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่ง
มีนยัส าคญั 
กรรมการบริษัทซึง่เป็นตวัแทนจากกลุม่พรพฒันารักษ์ 

 ดร.สราวฒุิ พรพฒันารักษ์ ต าแหนง่ในบริษัท รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้มีอ านาจ 
   ลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ตามหนงัสอืรับรองบริษัท 
กรรมการบริษัทซึง่เป็นตวัแทนจาก NHTPEC 

 นายยทุธพงษ์  มา ต าแหนง่ในบริษัท กรรมการ 

7.3 นโยบายการจ่ายปันผล 
7.3.1  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี  ้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การส ารองเงินไว้เพื่อลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม 
หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมี
นยัส าคญั ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครัง้
คราวเมื่อเห็นวา่บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

เนื่องจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 ดงันัน้ ข้อมลูการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปีที่ 2560 มีดงันี ้

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  382,905,112 บาท  
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น 1.63 บาท  
ส ารองตามกฎหมาย 31,800,000 บาท  
   เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 1 (ตอ่หุ้น) 0.93 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ที่  

6/2560 ในวันที่  9 สิงหาคม 2560 มีมติ
อนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ที่ 1 
จากจ านวนหุ้น 225 ล้านหุ้น 

   เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 1 210,000,000 * บาท 

   เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 2 (ตอ่หุ้น) 0.40 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ที่  
8/2560 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มี
มติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 
2 จากจ านวนหุ้น 240 ล้านหุ้น  

   เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 2 96,000,000 บาท 
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   เงินปันผลประจ าปี (ตอ่หุ้น)   0.21 บาท  
   เงินปันผลประจ าปี 66,360,000 บาท  
รวมจ านวนเงินปันผลที่จ่าย (ตอ่หุ้น) 1.54 บาท  
รวมจ านวนเงินปันผลที่จ่าย 372,360,000 บาท  
อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 97.24 %  
จ านวนหุ้น 316,000,000 หุ้น  

7.3.2  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย  
บริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทย่อยก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี  ้
คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น  
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทยอ่ย การส ารองเงินไว้เพื่อลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืน
เงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทยอ่ย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัท
ยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั ตามที่คณะกรรมการบริษัทยอ่ยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทยอ่ยอาจพิจารณาจา่ยเงินปันผลประจ าปีของบริษัทยอ่ย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทย่อยมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงิน
ปันผลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นวา่บริษัทย่อยมีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทยอ่ยทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

ผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย

ในสาขาตา่งๆ มีจ านวนกรรมการอยา่งเพียงพอท่ีจะก ากบัดแูลธุรกิจของบริษัทฯ จ านวน 12 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน (1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ) เป็นกรรมการ และมีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 6 คน (กึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้คณะ) เพื่อให้
มีการถ่วงดลุระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารกบักรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร โดยอยา่งน้อย 1 คน มีประสบการณ์ด้านอตุสาหกรรม
เคร่ืองส าอาง และอยา่งน้อย 1 คน มีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายช่ือคณะกรรมการบริษัทตามหนงัสอืรับรองบริษัท ประกอบด้วย 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. พลต ารวจเอกชชัวาลย์  สขุสมจิตร์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. ดร.สราวฒุิ พรพฒันารักษ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายกฤช ฟอลเลต็ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายณฏัฐะวฒุิ เครือประดบั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
5. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. นางนวลพรรณ ล า่ซ า1) กรรมการ 
7. นายยทุธพงษ์ มา กรรมการ 
8. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการบริหาร 
9. นายศภุวฒัน์ วนิชประภา กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบริหาร 
10. นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร  
11. นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
12. นายปิยวชัร ราชพลสทิธ์ิ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีส่ายงานบญัชีและการเงิน 

นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง เลขานกุารบริษัท 

หมายเหตุ 1) นางนวลพรรณ ล ่าซ า ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 31 มกราคม 2562 

อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิเร่ืองต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท  

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมถึงการก าหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจกลยทุธ์องค์กร แผนการ
ด าเนินงาน นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนธุรกิจประจ าปี รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

อยา่งไรก็ตาม จ านวนและรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ ก าหนดตามหนงัสอืรับรองของบริษัทฯ ซึง่เป็นไป
อยา่งสอดคล้องกบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  
1. ดร.สราวฒุิ พรพฒันารักษ์ นายนิติโรจน์ มโนลม้าย นายศภุวฒัน์ วนิชประภา กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ หรือ 
2. ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ หรือ นายนิติโรจน์ มโนลม้าย หรือ นายศุภวัฒน์ วนิชประภา ลงลายมือช่ือร่วมกับ  

นายปิยวชัร ราชพลสทิธ์ิ หรือ นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ หรือ นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญั
ของบริษัทฯ 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบตัิหน้าที่บริหารจดัการและด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติ

คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น และมีหน้าที่ดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวกบัการห้ามจ่ายสนิบน หรือการสนบัสนนุการทจุริตคอรัปชัน่ 

2. พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ นโยบายทาง
ธุรกิจ เปา้หมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของกลุม่บริษัทตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการจดัท า 

3.  ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ฝ่ายจดัการ หรือบคุคลใดๆ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักลา่ว เพื่อให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ 
ทิศทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เปา้หมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณบริษัทฯ  
5. ด าเนินการให้กลุม่บริษัทน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้  รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภายใน 

และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้จดัให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการ
ควบคมุภายในของกลุม่บริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 

6. จดัให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ ให้มีความถกูต้อง 
เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบบญัชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง  ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี และลงลายมือช่ือเพื่อรับรองงบการเงินดงักลา่ว เพื่อน าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี  และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

8. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรับใช้นโยบาย
ดงักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อให้เช่ือมัน่ได้วา่บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรม 

9. พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหนง่ ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการก าหนด
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ค่าตอบแทนกรรมการ (ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

10. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่ว เพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน
ส าหรับกรรมการชดุยอ่ย (ไมเ่กินกวา่จ านวนรวมที่ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น) 

11. พิจารณาแต่งตัง้ผู้ บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และเลขานกุารบริษัท รวมทัง้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารดงักลา่ว 

12. พิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุ การด าเนินงานตา่งๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน 
ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย รวมทัง้บริษัทในเครือ โดยไมจ่ ากดัวงเงิน 
ภายใต้ข้อบงัคบั ระเบียบของบริษัทฯ รวมทัง้กฎระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ 

13. พิจารณาอนุมตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กฎระเบียบที่
เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และพิจารณาอนมุตัิหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลง
ทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าท าธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทกับกรรมการ  ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอ านาจด าเนินการธุรกรรมดงักล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของ
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

14. จดัให้มีช่องทางในการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่อยา่งเหมาะสม และก ากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลู เพื่อให้มัน่ใจวา่มี
ความถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส มีความนา่เช่ือถือ และมีมาตรฐานสงูสดุ 

15. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
16. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  
17. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม (หากมีความจ าเป็น) 
18. ดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้

เสยีทกุฝ่าย 
19. จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของ

บริษัทฯ  
20. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อยสี่ (4) ครัง้ตอ่ปี 
21. จัดท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบในการจัดท าและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
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22. พิจารณาผลการประเมินผลการท างานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ตามที่ได้รับการ
เสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในแต่ละปี เพื่อ
สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ ได้ 

23. ประเมินผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณา
ทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงการปฏิบตัิงานใน
ด้านตา่งๆ ได้   

24. ก ากับและดแูลการบริหารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ 
กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคญั เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายอื่น รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน
และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอ านาจ และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจช่วงดงักลา่วให้อยูภ่ายในขอบเขตแหง่การมอบอ านาจตามหนงัสอืมอบอ านาจที่ให้ไว้  และ/หรือ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง  (ตามนิยามที่
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด) อาจมีสว่นได้เสยี หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบักลุม่บริษัท ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ และเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้า
ปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

25. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละหนึง่ (1) ครัง้ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 หรือจ านวนใกล้เคียงกบั 1 ใน 3 มากที่สดุ ทัง้นี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกได้โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ 

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคดัเลือกบคุคลเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน 
โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีเข้ามาแทน  

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดว่ากรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระ
ติดตอ่กนั อาจขาดความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นัน้เป็นประจ าทกุปี 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ รวมทัง้ ในการลงมติแตล่ะวาระ จะต้องมีกรรมการร่วมประชมุอยูไ่มน้่อยกวา่ 
2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงมติ 

คณะกรรมการบริษัทคาดหวงัวา่กรรมการจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตสุมผลในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยที่ตนเองด ารงต าแหนง่อยู ่แม้วา่ในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจท าให้กรรมการไมส่ามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลกัก ากบัดแูลกิจการที่ดี กรรมการจะต้องเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 
ของการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยที่เกิดขึน้ตลอดปี โดยในปี 2561 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการ ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุม (ครัง้) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

1. พลต ารวจเอกชชัวาลย์  สขุสมจิตร์  7 / 8 - - - - 
2. ดร.สราวฒุ ิพรพฒันารักษ์ 8 / 8 - - 3 / 3 11 / 11 
3. นายกฤช ฟอลเล็ต 8 / 8 8 / 8 - 3 / 3 - 

4. นายณฏัฐะวฒุ ิเครือประดบั 7 / 8 7 / 8 5 / 5 - - 

5. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ 6 / 8 4 / 8 4 / 5 - - 

6. นางนวลพรรณ ล ่าซ า 6 / 8 - - - - 

7. นายยทุธพงษ์ มา1) 2 / 4 - - - - 

8. นายนิตโิรจน์ มโนลม้าย 8 / 8 - - 2 / 3 10 / 11 

9. นายศภุวฒัน์ วนิชประภา2) 8 / 8 - 5 / 5 - 8 / 9 

10. นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ 7 / 8 - - - 10 / 11 

11. นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ2) 6 / 8 - - - 5 / 9 

12. นายปิยวชัร ราชพลสิทธ์ิ3) 8 / 8 - - - 2 / 2 

หมายเหตุ 1) นายยุทธพงษ์ มา ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการระหว่างปี ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 24 
เมษายน 2561  

 2) นายศุภวัฒน์ วนิชประภา และนางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารระหว่างปี ตามมติท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2561 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2561  

 3) นายปิยวัชร ราชพลสิทธ์ิ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารจนถึงเดือนเมษายน 2561 โดยประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 4/2561 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2561 มีมติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริหาร แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ 
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ในปี 2561 คณะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารได้มีการประชมุร่วมกนั 1 ครัง้ ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 
โดยไมม่ีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชมุ ทัง้นี ้เพื่อร่วมกนัหารือเก่ียวกบัมมุมองของคณะกรรมการฯ ตอ่
การบริหารจดัการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา และน าข้อเสนอแนะท่ีมีความเห็นอยา่งอิสระให้กบัผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณา
น าไปปรับใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ตอ่ไป 

8.2 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน จ านวน 

8 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อกรรมการบริหาร ต าแหน่ง 
1. ดร.สราวฒุิ พรพฒันารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 
2. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย กรรมการบริหาร 
3. นายศภุวฒัน์ วนิชประภา กรรมการบริหาร  
4. นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ กรรมการบริหาร  
5. นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ กรรมการบริหาร  
6. นายปิยวชัร ราชพลสทิธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
7. นายธิติ รัตตมณี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกลยทุธ์และวิเคราะห์ข้อมลู (CSO) 
8. นางสาวสภุาพร ตัง้เทียนทอง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

หมายเหต:ุ  
* ตามค านิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 เร่ือง ก าหนดบทนิยามผู้บริหาร 

เพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

** ผู้บริหาร หมายความถึง ผู้ จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้ จัดการลงมา ผู้ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่สี่ทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสาย
งานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ ทัง้นี ้รายละเอียดของผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1 

8.3 เลขานุการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  7/2561 ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติแต่งตัง้  นางพีระวรรณ  

มาตรงามเมือง ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 ทัง้นี ้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท มีดงันี ้

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ และติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิอยา่งถกูต้อง รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงในข้อก าหนดกฎหมายที่มีนยัส าคญัแก่
กรรมการและผู้บริหาร 

2. ติดตามดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศที่เก่ียวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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3. จดัท าและเก็บเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ทะเบียนกรรมการ 
(ข)  หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
(ค)  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ง) รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทัง้จัดส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงาน 

5. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและด าเนินการเร่ืองอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

6. ติดตามและดแูลให้การประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท 
และข้อพงึปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

7. ด าเนินการให้มีการจดัท าแบบประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อ
พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ ได้ รวมทัง้จดัท าสรุปผลการประเมินและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เพื่อ
รับทราบผลการประเมินตอ่ไป 

8. จดัท าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้ดแูลให้มีการเก็บรักษา
เอกสารหรือหลกัฐานดงักลา่วให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  5 ปีนบัแต่วนัที่มีการจดัท า
เอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

การเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถงึการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใด
ที่สามารถเรียกดไูด้โดยไมม่ีการเปลีย่นแปลงข้อความ 

(1) การให้ข้อมลูประกอบการขอมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(2) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผย

ตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(3) ความเห็นของบริษัทฯ เมื่อมีผู้ท าค าเสนอซือ้หุ้นของบริษัทฯ จากผู้ ถือหุ้นเป็นการทัว่ไป 
(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเก่ียวกับกิจการที่บริษัทฯ จัดท าขึน้เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป 

ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
9. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดตอ่ไป 
10. ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และไม่กระท าการใดอนัเป็นการขดัหรือ
แย้งกบัประโยชน์ของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

11. ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมดัระวงัเยี่ยงวิญญชูนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพึงกระท าภายใต้
สถานการณ์อยา่งเดียวกนั โดย 
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(1) การตัดสินใจได้กระท าไปด้วยความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  
เป็นส าคญั 

(2) การตดัสนิใจได้กระท าบนพืน้ฐานข้อมลูที่เช่ือโดยสจุริตวา่เพียงพอ และ 
(3) การตดัสนิใจได้กระท าไปโดยตนไมม่ีสว่นได้เสยี ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองที่ตดัสนิใจนัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เลขานกุารบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทคน
ใหมภ่ายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหนง่หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปอย่างสอดคล้องกับกับผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงหน้าที่ ความ

รับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะคน ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบับริษัท
ในอตุสาหกรรมเดียวกนัและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกนัแล้ว และเพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษากรรมการที่มีคณุภาพไว้กบับริษัทฯ 
ทัง้นี ้คา่ตอบแทนกรรมการต้องได้รับการพิจารณาและอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี 

การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด อีกทัง้ ให้เป็นไปอยา่งสอดคล้องกบัอตัราคา่ตอบแทนในตลาดหรืออตุสาหกรรมด้วย อนัจะสามารถ
จงูใจและรักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพให้ปฏิบตัิงานให้กบับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 

คณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจ าทกุปี  เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยใช้บรรทดัฐานท่ีได้ตกลงกนัลว่งหน้ากบักรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่เป็น
รูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบตัิงานทางด้านการเงิน ผลงานเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ในระยะยาว การ
พฒันาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือ
กรรมการอาวโุสควรเป็นผู้สือ่สารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ได้มีมติก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้

ต าแหน่ง รายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม  
(บาทต่อครัง้) 

โบนัสประจ าปี ค่าตอบแทนอื่น 

ประธานกรรมการ 15,000 22,500 วงเงินไมเ่กิน 
1,000,000 บาท 

ประกนัสขุภาพ 
กรรมการ 15,000 17,500 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 22,500 
กรรมการตรวจสอบ - 17,500 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - 17,500 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน - 14,000 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง - 17,500 
กรรมการบริหารความเสีย่ง - 14,000 
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หมายเหต:ุ 
   * คา่เบีย้ประชมุกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยจะจ่ายตามที่เข้าประชมุจริง    
   ** กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น แต่จะมีการ

จ่ายคา่ตอบแทนรายเดือนและสวสัดิการตามโครงสร้างคา่ตอบแทนของบริษัทฯ 
*** คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจดัสรรโบนสัประจ าปีให้กบักรรมการภายใต้เง่ือนไขตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  หาก

กรรมการทา่นใดได้รับการแตง่ตัง้ระหวา่งปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในปีนัน้ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบคุคล ตามรายละเอียดดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน  
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

โบนัสประจ าปี1) 
(บาท) 

รวม  
(บาท) 

1. พลต ารวจเอกชชัวาลย์  สขุสมจิตร์ 180,000.00 157,500.00 70,182.77 407,682.77 

2. ดร.สราวฒุิ พรพฒันารักษ์ - - - - 
3. นายกฤช ฟอลเลต็ 180,000.00 372,500.00 70,182.77 622,682.77 

4. นายณฏัฐะวฒุิ เครือประดบั 180,000.00 346,500.00 70,182.77 596,682.77 

5. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ 180,000.00 231,000.00 70,182.77 481,182.77 

6. นางนวลพรรณ ล า่ซ า 180,000.00 105,000.00 70,182.77 355,182.77 

7. นายยทุธพงษ์ มา - - - - 
8. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย - - - - 
9. นายศภุวฒัน์ วนิชประภา - - - - 
10. นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ - - - - 
11. นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ - - - - 
12. นายปิยวชัร ราชพลสทิธ์ิ - - - - 

รวม 900,000.00 1,212,500.00 350,913.85 2,463,413.85 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารจ านวน 11 คน (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหวา่ง 

ปี 2561) เป็นจ านวน 49,429,531.64 บาท โดยค่าตอบแทนดงักลา่วรวมถึงเงินเดือน โบนสั เบีย้เลีย้ง เงินประกนัสงัคม และเงิน
สมทบเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ และผลประโยชน์พนกังานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ก าหนด 

8.4.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ 
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดย 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้กบักรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ESOP) จ านวนไมเ่กิน 2,000,000 บาท มลูคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส าหรับราคาเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามโครงการจะเทา่กบัราคายตุิธรรม ณ วนัท่ีก าหนดรายช่ือพนกังานผู้มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
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คือ 28.42 บาทตอ่หุ้น เป็นราคาที่ต ่ากวา่ราคาเสนอขายหุ้นครัง้แรกแก่ประชาชน ซึง่เทา่กบั 53.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.38 โดย
มีระยะเวลาโครงการ 1 ปี ซึง่โครงการนีไ้ด้สิน้สดุลงเมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

8.5 บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีบคุลากรทัง้หมด 259 คน ซึง่สามารถแบง่ออกเป็นพนกังานประจ า 

185 คน และพนกังานรายวนั 74 คน โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามฝ่ายงาน ดงันี ้

ฝ่าย/แผนก จ านวน (คน) ฝ่าย/แผนก จ านวน (คน) 

ฝ่ายบริหาร 16 แผนกการขาย 14 

ศนูย์ควบคมุเอกสาร 3 แผนกกฎหมายและข้อบงัคบั 1 

แผนกผลติ 86 แผนกพฒันาธุรกิจ 3 

แผนกคลงัสนิค้า 15 แผนกตรวจสอบภายใน 2 

แผนกควบคมุคณุภาพ 11 ฝ่ายการเงินองค์กร 6 

แผนกทรัพยากรบคุคล 8 แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ 1 

แผนกวิศวกรรม 6 ฝ่ายกลยทุธ์ 1 

แผนกการจดัการระบบสารสนเทศ 5 แผนกการเงิน 2 

แผนกบญัชี 18 แผนกจดัซือ้ (โรงงาน) 5 

แผนกธุรการ 25 ส านกัเลขานกุารบริษัท 2 

แผนกการตลาด 8 แผนกซอ่มบ ารุง 3 

แผนกจดัซือ้ (ออฟฟิศ) 3 แผนกขนสง่ 3 

แผนกวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ 9 ตวัแทนฝ่ายบริหารระบบการจดัการ
ด้านสิง่แวดล้อม อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

1 

แผนกปรับปรุงกระบวนการทางธรุกิจ 1 

แผนกวางแผนความต้องการสนิค้า 1 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
บริษัทฯ มุง่ดแูลพนกังานให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี มีความก้าวหน้า และความมัน่คงในอาชีพ โดยได้จดัให้มีผลตอบแทน

ที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสั เงินประกนัสงัคม 
และเงินสมทบทนุกองทนุส ารองเลีย้งชีพ รวมไปถึงสวสัดิการท่ีดีให้กบัพนกังาน อาทิ การให้ซือ้สนิค้าในราคาสว่นลดพนกังาน คา่
รักษาพยาบาล (OPD) การท าประกนัชีวิตและอบุตัิเหตใุห้กบัพนกังาน การตรวจสขุภาพประจ าปี เงินช่วยเหลืองานศพพนกังาน
หรือครอบครัวของพนกังานเสยีชีวิต การจดัให้สถานพยาบาลจากภายนอกเข้ามาตรวจสขุภาพ ส าหรับพนกังานท่ีปฏิบตัิงานตาม
จุดที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ได้สอดสอ่งเฝา้ระวงัและจดัให้พนกังานได้ตรวจสขุภาพอยา่งทัว่ถึงครบถ้วน  หากตรวจพบว่ามีปัญหา
ทางด้านสขุภาพจะมีการสง่ตรวจซ า้และเปลีย่นงานให้ทนัที  
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ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จ านวนทัง้สิน้ 128.85 ล้านบาท อีกทัง้ ได้
มอบหมายให้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย ภายใต้ช่ือกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดลุตามอาย ุตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ มุ่งมัน่ประกอบธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสงัคม 

และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กบัการเสริมสร้างพฒันาศกัยภาพให้แก่บคุลากร ปฏิรูปค่านิยมร่วม (Core Value) และวฒันธรรมองค์กร 
สูค่วามเป็นเลิศในทกุด้าน บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าบคุลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กร โดย
มุ่งเน้นพฒันาบคุลากรให้เป็นผู้ ที่มีคณุภาพ มีคณุธรรมจริยธรรม ยึดมัน่ในความซื่อสตัย์สจุริต มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและ
สงัคม นอกจากนี ้ยงัสนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมในการช่วยเหลือสงัคม ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่าการปลกูฝังพนกังานให้เป็นคนดี มี
ความสามารถ จะช่วยสง่เสริมให้องค์กรเติบโตก้าวหน้าอยา่งยัง่ยืน  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับบุคลากร จึงก าหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการท างานให้กบัพนกังานทกุคนอยา่งเหมาะสมและตอ่เนื่องอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันี ้

1) แผนงานการฝึกอบรมพนกังาน (Training Road Map) เพื่อก าหนดแผนการฝึกอบรมให้กบัพนกังาน ทัง้ในงานท่ีต้อง
ปฏิบตัิตามหน้าที่ หรืองานอื่นๆ ที่มีความเก่ียวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนกังานในการพฒันาความรู้ ความเข้าใจ 
และความสามารถในการปฏิบตัิงานได้อยา่งถกูต้อง ปลอดภยั และเหมาะสมในแตล่ะต าแหนง่งาน 

2) การฝึกอบรมภายนอก (External Training) เพื่อพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถตามลกัษณะงานท่ีเหมาะสม 
บริษัทฯ ได้สง่พนกังานเข้ารับการอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรต่างๆ กบัสถาบนัจดัอบรมภายนอก มีการสง่พนกังานไปดงูานทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ส่งพนกังานไปอบรมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมการส าหรับเป็น
วิทยากรและผู้ตรวจสอบการจดัระดบัฝีมือช่างของโรงงาน 

3) การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) เพื่อพฒันาแนวคิด ศกัยภาพ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบตังิาน 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีผู้บริหารหรือพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ นอกเหนือจากความรู้
ในงาน และจดัอบรมภายในองค์กรอยูส่ม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบัเปา้หมายองค์กรและสภาวะการแขง่ขนัในปัจจบุนั 

4) การฝึกอบรมความรู้ในงาน (OJT : On the Job Training) เพื่อพัฒนาพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ จึงได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนกังานทัง้ในด้านทกัษะทางเทคนิค (Technical Skill) และสมรรถภาพ
สว่นบคุคล (Soft Skill) อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาตนเองในการปฏิบตัิงานอย่างมีคณุภาพ และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ 
ส าหรับพนกังานใหม่และพนกังานที่มีการเลื่อนต าแหน่ง บริษัทฯ ได้จัดหลกัสตูรการเรียนรู้งานให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบตัิงานของแตล่ะหนว่ยงาน 

 ข้อมลูสรุปคา่ใช้จ่ายการอบรมและสมัมนา รวมถึงกิจกรรมตา่งๆ เพื่อพฒันาผู้บริหารและพนกังาน ดงันี ้

ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี ปี 2561 ปี 2560 

ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน 755,523.22 718,807.52 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัในสิทธิของผู้ ถือหุ้นซึง่อาจไมจ่ ากดัเฉพาะสิทธิที่กฎหมายก าหนดไว้ ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการ

ละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน โดยสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขายหรือ
โอนหุ้น การมีสว่นแบ่งก าไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออก
เสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรมที่ส าคญั ซึ่งสง่ผล
ต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไข
ข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐานดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ ยังได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการสง่เสริมและอ านวย
ความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
1) การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยปฏิบตัิตามแนวทางการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

1.1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการล่วงหน้า ตัง้แต่เดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคมของทกุปี โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการลว่งหน้า ไว้อย่างชดัเจน โดยเผยแพร่
หลกัเกณฑ์ดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.2) บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายในการสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น    
1.3) บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แกผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 21 วนั พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุ อนัมีข้อมลู

ประกอบด้วยวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชมุ โดยมีค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่
ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชมุ และจะไมก่ระท าการใดๆ ที่จะเป็นการจ ากดัโอกาสของ 
ผู้ ถือหุ้นในการศกึษาข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ 

1.4) บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการ
กระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น เช่น การเข้าประชมุเพื่อออกเสยีงลงมติไมม่ีวิธีการท่ียุง่ยากและไมม่ี
ค่าใช้จ่ายมากเกินไป จดัอากรแสตมป์ให้กบัผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นและน าเอกสารมายื่นหน้าห้องประชุม เตรียมสถานที่จดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีสะดวกตอ่การเดินทาง เป็นต้น 

1.5) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้
ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมกบัการน าสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์การสง่
ค าถามลว่งหน้าผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 

1.6) บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนสยีงได้ และ
ควรเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
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2) การด าเนินการในวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
2.1) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนบัคะแนน

และแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า  
2.2) บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการทกุคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซกัถามประ ธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้  
2.3) ในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละวาระ ในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ ให้มีการลงมติเป็นแต่ละ

รายการ เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการ 
2.4) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือ

หุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบนัทึกไว้ในรายงานการประชุม  
2.5) คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การ

ท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั  
2.6) ประธานในที่ประชุมควรจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้

ค าถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้  

3) การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ ถือหุ้น  
3.1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม

ทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรือข้อซกัถาม นอกจากนี ้ควรบนัทึกค าถา ม-
ค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน งดออกเสียง และบตัรเสีย รวมถึงควรบนัทึกรายช่ือ
กรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย  

3.2) บริษัทฯ จะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านทางระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวนัท าการถัดไป  

3.3) บริษัทฯ จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และส่งให้
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย  

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย และนกัลงทุนสถาบัน 

รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติให้ได้รับการปฏิบตัิที่เทา่เทียมกนัและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้
1) การให้ข้อมลูก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.1) บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย  21 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยได้
จดัท าหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย 

1.2) บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิ  
การออกเสยีงลงคะแนนตามแตล่ะประเภทของหุ้น 
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2) การคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 
2.1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยได้มีสว่นร่วมในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี และเสนอช่ือบคุคล

เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าตัง้แตเ่ดือนตลุาคม – ธันวาคมของทกุปี ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการก าหนดและระบหุลกัเกณฑ์การพิจารณา
บรรจุวาระการประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ เพื่อเป็นการพิจารณาและกลัน่กรองวาระที่
เก่ียวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง รวมทัง้คดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิ เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ 
และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

2.2) บริษัทฯ ก าหนดให้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู ่โดยหนึง่หุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึง่เสยีง 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากได้เร่ิมประชมุแล้ว มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนส าหรับวาระที่
อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้มีการลงมติ และนบัเป็นองค์ประชุมตัง้แต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป 
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

3) การปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
3.1) บริษัทฯ มีนโยบายจ ากดัการใช้ข้อมลูภายในให้อยูใ่นวงเฉพาะผู้บริหารตัง้แตร่ะดบักลางถึงระดบัสงูที่เก่ียวข้องภายใน

สว่นงานท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ เทา่นัน้ ส าหรับงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบแล้วจะถกูเก็บไว้ที่ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบญัชี
และการเงิน และสมุห์บญัชี ส าหรับข้อมูลที่เป็นความลบัอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดบัผู้จดัการขึน้ไปเท่านัน้ 
โดยบริษัทฯ มีบทลงโทษกบับคุคลที่เก่ียวข้อง หากมีการใช้ข้อมลูภายในท่ีท าให้เกิดความเสยีหาย 

3.2) บริษัทฯ ได้จดัท านโยบายการใช้ข้อมลูภายในขึน้ เพื่อเป็นแนวทางไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ทราบ
ข้อมลูภายในเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่ทราบข้อมลูจนกระทัง่ข้อมลู
ได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามน าข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับ
หลกัทรัพย์ โดยเฉพาะการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจะสามารถ
ด าเนินการซือ้ขายได้ภายหลงัจากที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทจะท า
หน้าที่แจ้งระยะเวลาการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที่เก่ียวข้องพร้อมก าหนดการ
ประชมุรายปี และมีการแจ้งเตือนก่อนถึงวนัก าหนดห้ามซือ้ขายในแต่ละไตรมาส เพื่อให้มัน่ใจวา่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
รับทราบเก่ียวกบัระยะเวลาการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ระหว่างด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 
จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการ รวมถึงการ
เปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์โดยคู่สมรส หรือผู้ที่อยูกิ่นฉนัสามีภรรยา และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ โดยจดัสง่ส าเนาการ
รายงานดงักล่าวแก่บริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัทในวนัเดียวกนั ในการนี ้เลขานุการบริษัทจะท าสรุปรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเพื่อรับทราบเป็นประจ าทกุ 6 เดือน รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
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ก าหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในไว้ในอ านาจด าเนินการ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อบงัคบัพนกังานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยมีบทก าหนดโทษชดัเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนกังานน าข้อมลูภายในไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน 

4) การมีสว่นได้เสยีของกรรมการ 
4.1) ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง  ซึ่งเป็น

สว่นได้เสียที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยรายงานต่อเลขานกุารบริษัท และเลขานกุาร
บริษัทจะต้องสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสยีนีต้อ่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบตอ่ไป 

4.2) ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่นได้เสยีอยา่งน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ
คณะกรรมการ และดแูลให้กรรมการที่มีสว่นได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดงักลา่วไม่สามารถให้
ความเห็นได้อยา่งอิสระ กรรมการควรงดเว้นจากการมีสว่นร่วมการพิจารณาในวาระนัน้ๆ เพื่อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารเป็นไปอยา่งยตุิธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง 

5) การปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการตดัสนิใจในการเข้า

ท าธุรกรรมหรือการด าเนินงานต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ภายในบริษัทฯ เพื่อให้เป็นประโยชน์สงูสดุกับบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ 
และควรหลกีเลีย่งการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสียกบั
รายการท่ีพิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการมีสว่นได้เสยีของตนตอ่รายการดงักลา่ว 

การท ารายการระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลใดที่เก่ียวโยงกนัอนัอาจน ามาซึ่งผลประโยชน์ที่ขดัแย้งกนัได้นัน้ จะต้องผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับลกัษณะและขนาดของรายการตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หากกรรมการ หรือ
ผู้บริหารของบริษัทฯ คนใดที่มีสว่นได้เสยี หรือมีสว่นเก่ียวข้องจะไมเ่ข้าร่วมในกระบวนการตดัสนิใจรายการดงักลา่ว 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัโครงสร้างการถือหุ้นที่ชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีอีกด้วย 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการดแูลและค านึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ซึ่งผู้มีสว่นได้เสียจะได้รับการปฏิบตัิจาก

บริษัทฯ ตามสทิธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ จะไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีตามกฎหมาย
หรือตามข้อตกลงที่มี โดยได้พิจารณาให้มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ท่ีมี
ในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยดี อีกทัง้ มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้อง
แก่ผู้มีสว่นได้เสยีเหลา่นัน้ได้รับทราบอยา่งเพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา โดยก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
1) นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่พนกังาน 

บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการบรรลเุปา้หมายของบริษัทฯ ที่มีคณุคา่ยิ่ง จึงเป็นนโยบาย
ของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพฒันา
ศกัยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวปฏิบตัิ ดงันี ้
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1.1) ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ ให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ตัง้อยู่
บนพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 

1.2) ปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้และความสามารถ
ของพนกังานแตล่ะคน มีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน และให้ความส าคญัในด้านการดแูลสวสัดิการของพนกังาน  

1.3) ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน รวมถึงอาชีวอนามยั 
เพื่อสง่เสริมคณุภาพชีวิตที่ดีของพนกังานเป็นส าคญั 

1.4) ให้ความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนกังานอย่างต่อเนื่อง โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึง
และสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาความสามารถของพนกังานให้พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กร 

1.5) การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวลั และการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจ และตัง้อยู่บนพืน้
ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานแตล่ะคน 

1.6) ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

1.7) เคารพในความเป็นสว่นตวัของพนกังาน โดยจะไม่น าข้อมลูสว่นตวัไปเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง 
เว้นแตจ่ะเป็นไปตามข้อบงัคบัทางกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากพนกังานท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

2) นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น  
บริษัทฯ ค านงึถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรม อีกทัง้ ตระหนกัถึงสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั จึงได้มีการ

ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
2.1) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซือ่สตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัการของวิชาชีพ ด้วยความระมดัระวงั 

รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย และนกัลงทนุสถาบนั โดยมุง่มัน่เพื่อที่จะสร้างผลการด าเนินงานที่ดี 
การเจริญเติบโตที่มัน่คง เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2.2) น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ข้อมลูทางการเงิน การบญัชี และรายงานอื่นๆ โดยสม ่าเสมอ 
และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทัง้ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทราบอยา่งเทา่เทียมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้ในด้าน
บวกและด้านลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุ และมีเหตผุลเพียงพอ 

2.3) ห้ามไมใ่ห้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัทฯ ซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือ
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

3) นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ลกูค้า 
เพื่อเป็นการรักษาฐานลกูค้าและเพิ่มจ านวนลกูค้าให้มากยิ่งขึน้ในอนาคต บริษัทฯ จึงเอาใจใส่และให้ความส าคญักบั

ลกูค้า โดยได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ลกูค้า ดงันี ้
3.1) จดัให้มีระบบการควบคมุดแูลในเร่ืองกระบวนการผลิตให้แก่ลกูค้า รวมถึงให้ความส าคญัในการปรับปรุงและพฒันา

เทคโนโลยีการผลติ การบริการลกูค้า และการตรวจสอบคณุภาพสนิค้า และการบริการลกูค้าอยูเ่สมอ 
3.2) จดัให้มีระบบการควบคมุดแูลการปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เอา

ใจใสต่่อความต้องการของลกูค้า สม ่าเสมอตอ่การให้บริการ และน้อมรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน เพื่อน ามาพฒันาปรับปรุง
สนิค้าและบริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึน้ 
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3.3) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลรักษาข้อมลูความลบัของลกูค้าเสมือนเป็นความลบัของบริษัทฯ และไม่น าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

4) นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่คูค้่า และ/หรือ เจ้าหนี ้
บริษัทฯ มีนโยบายให้พนกังานปฏิบตัิตอ่คูค้่า และ/หรือ เจ้าหนีท้กุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม ซื่อสตัย์ และไมเ่อารัดเอาเปรียบ โดย

ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี  ้

4.1) มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีการที่โปร่งใส โดยการสรรหาคู่ค้าจ านวนมากกว่า 1 รายเพื่อท าการ
เปรียบเทียบก่อนตดัสินใจด าเนินการ ให้ข้อมลูต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกนั และคดัเลือกคู่ค้าด้วยความยตุิธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์
ในการประเมินและคดัเลอืกคูค้่าของบริษัทฯ ด้วยรูปแบบสญัญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่คูส่ญัญาทกุฝ่าย 

4.2) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการค้า และสญัญาที่ท าร่วมกนัอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ 
ต้องรีบแจ้งให้คูค้่า และ/หรือ เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา และเป็นการรักษาความสมัพนัธ์
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทัง้สองฝ่าย 

4.3) ไมเ่รียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือ เจ้าหนี  ้
4.4) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า 

และ/หรือ เจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 
4.5) บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อเจ้าหนีเ้สมือนคู่ค้าที่มีความส าคัญยิ่ง ดังนัน้ จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับ  

ข้อผูกพันทัง้หลายตามสญัญาที่มีอยู่กับเจ้าหนี ้ตลอดจนการช าระเงินตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด และไม่ปกปิดข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริง อันจะท าให้เจ้าหนีเ้กิดความเสียหายได้ และหากมีเหตุอันจะท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสญัญาได้  
บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนีล้ว่งหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักลา่วร่วมกนั 

 ) นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ขนัทางการค้า  
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการค้าของคู่แข่งโดย

วิธีการที่ผิดกฎหมาย ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สจุริต เพื่อท าลายคู่แข่ง
ทางการค้า และไมก่ระท าโดยเจตนาเพื่อท าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางเสือ่มเสยี 

6) นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่สงัคม และ/หรือ ชมุชน 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และชุมชนโดยรอบบริษัทฯ และยึดมัน่การปฏิบตัิ

ตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมัน่ในการพฒันาสง่เสริม
และยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคมและชุมชนอนัเป็นที่ที่บริษัทฯ ตัง้อยู่ให้มีคณุภาพชีวิตดีขึน้อยา่งยัง่ยืนพร้อมๆ กบัการเติบโต
ของบริษัทฯ ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนใกล้เคียงเก่ียวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ และพฒันาสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม 

 ) นโยบายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 
บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

รักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจ
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ควบคู่ไปกับการค านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถ่ิน เพื่อช่วยส่งเสริมและรักษา
สิง่แวดล้อมของพืน้ท่ีใกล้เคียงให้มีความยัง่ยืนไปพร้อมๆ กบัการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ  

8) การสือ่สารกบัผู้มีสว่นได้เสยี 
บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางในการติดตอ่ส าหรับผู้มีสว่นได้เสยีในการแสดงความคิดเห็นตา่งๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบ

เห็นการกระท าที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือในกรณีที่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบั
บริษัทฯ โดยสามารถแจ้งมาที่เลขานกุารบริษัทตามช่องทาง ดงันี ้
 บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) “เลขานกุารบริษัท” 

เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240  
Email มาที่ whistle@dodaydream.com / comsec@dodaydream.com  
โทรศพัท์ 0 2917 3055 # 307 โทรสาร 0 2917 3054 

ทัง้นี ้ข้อมลูผู้ติดตอ่จะถกูเก็บเป็นความลบั และจะน าค าถาม ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะตา่งๆ ประสานตอ่ไปยงัหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ  ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่

ไมใ่ช่ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ซึง่ล้วนมีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์ให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ นกัลงทนุสถาบนั นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รับทราบ
ผา่นช่องทางตา่งๆ กลา่วคือ การรายงานผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีการจดักิจกรรม เพื่อพบปะผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และให้ข้อมลูบริษัทฯ ผา่นทางช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

กิจกรรม จ านวนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้สนใจเข้าร่วม ผู้บริหารที่เข้าร่วม 
งานบริษัทจดทะเบยีน 
พบนกัลงทนุ 
(Opportunity Day: 
OppDay) 

รายไตรมาส (4 ครัง้) 

 รอบปี 2560 
วนัท่ี 19 มี.ค. 61 

 Q1/2561  
วนัท่ี 4 มิ.ย. 61 

 Q2/2561  
วนัท่ี 3 ก.ย. 61 

 Q3/2561  
วนัท่ี 11 ธ.ค. 61 

แถลงผลการด าเนินงาน 
ประจ าไตรมาสและตอบ
ข้อซกัถามนกัลงทนุ 

นกัลงทนุรายย่อย ท่ี
ปรึกษาการลงทุน 
และนกัวิเคราะห์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงาน
บญัชีและการเงิน 

mailto:whistle@dodaydream.com
mailto:comsec@dodaydream.com
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กิจกรรม จ านวนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้สนใจเข้าร่วม ผู้บริหารที่เข้าร่วม 
เปิดโอกาสให้นกัลงทนุ  
เข้าพบและเยี่ยมชม
บริษัทฯ และโรงงาน
(Company/Factory 
Visit and 
Conference Call) 

 Company Visit
จ านวน 18 ครัง้  

 Factory Visit 
จ านวน 10 ครัง้ 

 Conference Call 
จ านวน 18 ครัง้ 

เปิดโอกาสให้นกัลงทนุ 
นัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยม
ชมบริษัทฯ และ/หรือ
โรงงาน เข้าพบผู้บริหาร
และซกัถามเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงาน ทิศทาง และ
กลยทุธ์ของบริษัทฯ 

นกัลงทนุ 
นกัวิเคราะห์  
และบคุคลท่ีสนใจ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงาน
บญัชีและการเงิน  

เดินทางพบนกัลงทนุ
ในต่างประเทศ 
(Roadshow) 

จ านวน 3 ครัง้  
ในประเทศฮ่องกง, 
สหรัฐอเมริกา และ
องักฤษ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ
บริษัทฯ และน าเสนอ
สินค้าของบริษัทฯ ให้
เป็นท่ีแพร่หลาย 

นกัลงทนุ 
นกัวิเคราะห์  
และบคุคลท่ีสนใจ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงาน
บญัชีและการเงิน 

ประชมุนกัวิเคราะห์  
(Analyst Meeting) 

จ านวน 5 ครัง้ 

 วนัท่ี 8 มี.ค. 61 

 วนัท่ี 18 เม.ย. 61 

 วนัท่ี 23 พ.ค. 61 

 วนัท่ี 28 ส.ค. 61 

 วนัท่ี 20 พ.ย. 61 

เพื่อสือ่สารกบั
นกัวิเคราะห์ในด้าน
ภาพรวมการด าเนินงาน 
และทิศทางของบริษัทฯ 

นกัวิเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงาน
บญัชีและการเงิน / ประธาน
เจ้าหน้าท่ีสายงานกลยุทธ์
และวิเคราะห์ข้อมลู 

พบปะนกัลงทนุ 
(Meeting with 
Investors) 

จ านวน 56 ครัง้  
(เป็นการประชมุทาง
โทรศพัท์ 20 ครัง้) 

เพื่อสือ่สารกบันกัลงทนุ
ในด้านภาพรวมการ
ด าเนินงาน และทิศทาง
ของบริษัทฯ 

นกัลงทนุ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงาน
บญัชีและการเงิน 

Thai Corporate Day จ านวน 14 ครัง้  

 ในประเทศ 10 ครัง้  

 สิงคโปร์ 2 ครัง้ 

 มาเลเซยี 2 ครัง้ 

ร่วมกบับริษัทหลกัทรัพย์
ในการนดัหมายพบปะ
นกัลงทนุ และบคุคลท่ี
สนใจ และสื่อสารด้าน
การด าเนินงาน และ
ทิศทางของบริษัทฯ 

นั ก ล ง ทุ น  แ ล ะ
บคุคลท่ีสนใจ ทัง้ใน
ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงาน
บญัชีและการเงิน / ประธาน
เจ้าหน้าท่ีสายงานกลยุทธ์
และวิเคราะห์ข้อมลู 

ทัง้นี ้ในปี 2561 ไม่มีเหตกุารณ์ที่บริษัทฯ ถกูด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดแูลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผย
ข้อมลูที่มีสาระส าคญัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ มี

จ านวนกรรมการอย่างเพียงพอที่จะก ากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยอย่างน้อย 1 คน มี
ประสบการณ์ด้านอตุสาหกรรมเคร่ืองส าอาง และอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน และมีกรรมการที่เป็น
อิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะและมีจ านวนอยา่งน้อย 4 คน และมีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารอยา่งน้อยกึ่ง
หนึง่ของกรรมการทัง้คณะ เพื่อให้มีการถ่วงดลุระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารกบักรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

กรรมการต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย  

วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการต้องออกจากต าแหนง่

ตามวาระจ านวน 1 ใน 3 หรือจ านวนใกล้เคียงกบั 1 ใน 3 มากที่สดุ ทัง้นี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับเลอืกเข้ามา
ด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกได้โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคดัเลือกบุคคลเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน 
โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีเข้ามาแทน  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดวา่กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดตอ่กนั 
อาจขาดความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นัน้เป็นประจ าทกุปี 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้จดัท าหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ซึ่งได้รับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท และก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด รวมทัง้ได้ประชาสมัพนัธ์ทัว่ทัง้
องค์กรให้เป็นท่ีเข้าใจผา่นระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และติดประกาศบนบอร์ดประชาสมัพนัธ์ภายในบริษัทฯ ทัง้นี ้เพื่อสง่เสริม
การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างขึน้ตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต  หลักความโปร่งใส หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และ
จริยธรรมทางสงัคมที่ดี 

นโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ 

 การควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจึง

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการ
ควบคมุภายใน (5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคมุภายในองค์กร ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการควบคมุการปฏิบตัิงาน 
ด้านระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และด้านระบบการติดตาม ตามกรอบแนวทางปฏิบตัิด้านการควบคมุภายในของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO) ที่เพียงพอ รวมทัง้ให้มีการประเมินและ
ทบทวนความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี  
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ทัง้นี ้การควบคมุภายในจะครอบคลมุถึง การควบคมุทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและระบบการควบคมุภายในที่บริษัทฯ จดัไว้ 
เพือ่ช่วยให้บริษัทฯ มีความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล ที่จะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่วางไว้ในเร่ืองของระบบข้อมลู
และรายงานทางการเงินมีความถกูต้องเช่ือถือได้ 

 การตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ ได้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่เป็นหนว่ยงานอิสระ โดยมีหวัหน้างานตรวจสอบภายในควบคมุดแูลกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความ
มีประสิทธิภาพของการควบคมุภายในของบริษัทฯ ตามแบบการตรวจสอบประจ าปีซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม ่าเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและเพื่อความมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร ไม่

ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากภายในหรือภายนอกมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่จัดท า
นโยบาย ทบทวนระบบ ประเมินระดบัความเสี่ยง สอบทานผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ ประเมินประสิทธิผล
ของการจดัการความเสีย่ง รวมถึงให้ให้มีการทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการบริหารความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

ทัง้นี ้ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม ่าเสมอ และควรมีการเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษัทฯ และทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดบัความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส าคญักับ
สญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 

การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 
กรรมการสามารถเข้าถึงและติดตอ่สื่อสารกบัฝ่ายบริหารและเลขานกุารบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี 

การเข้าถึงและติดตอ่สือ่สารนัน้ ต้องไมเ่ป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

การติดต่อคณะกรรมการบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือสง่ข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบผา่นช่องทาง ดงันี ้
(1) สง่จดหมายมายงั บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) “คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ” 

เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240  
(2) สง่ Email มาที่  whistle@dodaydream.com 
(3) โทรศพัท์ 02 917 3055 โทรสาร 02 917 3054 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด 4 ชุด อันประกอบไปด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อท าหน้าที่ช่วย

mailto:Whistle@dodaydream.com
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แบ่งเบาภาระ อีกทัง้ ศึกษาและกลัน่กรองการด าเนินงานภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามกฎบตัรคณะกรรมการแต่
ละชดุ อนัจะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน ดงันี ้

หมายเหต:ุ   มีกรรมการตรวจสอบ 2 คน ที่มีความรู้ทางด้านการสอบทานบญัชีและการเงิน ได้แก่  
1) นายกฤช ฟอลเลต็ จบการศกึษาระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2) นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ จบการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลยัเคส เวสเทิร์น  

รีเสร์ิฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก 

และผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวา่เป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของกลุม่บริษัท  

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) ที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้กลุ่มบริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทัง้สอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในนโยบายการควบคมุ และกลไกการก ากบัดแูลกิจการท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุ 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านกังาน
ตรวจสอบบญัชีนัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของกลุ่มบริษัท รวมทัง้เข้าร่วม

ประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบ
บญัชีทกุ 3 ปี 

5) พิจารณารายการระหว่างกัน รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการ
ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่กลุม่บริษัท 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายณฏัฐะวฒุิ เครือประดบั กรรมการตรวจสอบ 
นางสาวณภทัร รัตตะพงษ์ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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6) จดัท ารายงานผลการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่
รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
( ) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
( ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะคน 
( ) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร  
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ านาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด  เมื่อเห็นว่าจ าเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบตัิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส าเร็จลลุว่งด้วยดี  

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไมด่ าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึง่ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

9) ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร 
10)  สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 
11)  ทบทวนข้อบงัคบัและผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผา่นมาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอดส่องดูแลฝ่ายจัดการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมงบการเงินของ  
บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบร่วมกนัว่า ฝ่ายจดัการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา  ตลอดจนข้อมลู
ความรู้เร่ืองบญัชี การตรวจสอบ ระบบควบคมุภายใน และกระบวนการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มากกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันัน้ บทบาทการสอดสอ่งดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบไมไ่ด้เป็นการให้ประกนัเป็นพิเศษ
ในงบการเงินและข้อมลูการเงินท่ีบริษัทฯ น าเสนอให้กบัผู้ ถือหุ้นและบคุคลอื่นๆ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน  
3 คน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1.  นายณฏัฐะวฒุิ เครือประดบั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2.  นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3.  นายศภุวฒัน์ วนิชประภา กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1) พิจารณาน าเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ  
2) พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหนง่กรรมการ และ

ผู้ บริหารระดับตัง้แต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึน้ไป  เมื่อครบวาระหรือต าแหน่งว่างลง หรือต าแหน่งผู้ บริหารอื่นตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา (แล้วแตก่รณี) 

3) เสนอแนะรายช่ือกรรมการท่ีจะด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการยอ่ยชุดตา่งๆ ของบริษัทฯ 
4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
5) พิจารณาก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
6) ประเมินผลการท างานของผู้บริหารระดบัตัง้แต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึน้ไป และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อ

พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ ได้ และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 

7) พิจารณาเสนอแนะการก าหนดคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัตัง้แต่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึน้ไป และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 คน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. ดร. สราวฒุิ พรพฒันารักษ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย กรรมการบริหารความเสีย่ง 

นางสาวณภทัร รัตตะพงษ์ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1) พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่

เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบบริหารความเสีย่ง 
รวมถึงความมีประสทิธิผลของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนดเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

2) ก ากบัดแูลและสนบัสนนุให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน รวมถึงสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

3) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทัว่ทัง้องค์กรและมีการปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถ
พิจารณาแต่งตัง้บคุคล และ/หรือคณะท างานเพื่อด าเนินงานตา่ง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
พิจารณาเห็นสมควร เพื่อให้บคุคล และ/หรือคณะท างานดงักลา่วด าเนินการ ติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่งทราบถึงการปฏิบตัิตามนโยบายบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ รวมทัง้มีอ านาจเชิญพนกังานของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องมาชีแ้จง 
ให้ความเห็น เข้าร่วมประชมุ หรือ สง่เอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 

4) พิจารณารายงานความเสี่ยงจากคณะท างานที่เก่ียวข้องเพื่อติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญในระดับองค์กร รวมถึง  
ให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรือแผนการจดัการความเสี่ยง เพื่อให้มัน่ใจว่า
บริษัทฯ มีการจดัการความเสีย่งอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5) รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงที่ส าคญัต่อองค์กร  รวมทัง้รายงาน 
ผลการประเมินความเสี่ยงและการก ากบัดแูลการด าเนินงาน การปฏิบตัิตามมาตรการการควบคมุ และ/หรือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ก าหนดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะ ในกรณีที่มีปัจจยั หรือเหตกุารณ์ส าคญัซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่
บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะต้องรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณามาตรการควบคมุ และ/หรือบริหารจดัการความเสีย่งโดยเร็วที่สดุ 

6) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ส าคัญ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน าไปประกอบการพิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผล
ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจดัการความเสี่ยง รวมทัง้มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้
อยา่งเหมาะสม และมีการปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร 

7) สง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเสีย่งภายในบริษัทฯ 
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8) ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
9) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทกุปีและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนมุตัิ 
10) ปฏิบตัิงานอื่นใดเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหาร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จ านวน 5 คน ดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการบริหาร ต าแหน่ง 
1. ดร. สราวฒุิ พรพฒันารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร  
2. นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ กรรมการบริหาร  
3. นายศภุวฒัน์ วนิชประภา กรรมการบริหาร  
4. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย กรรมการบริหาร 
5. นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ กรรมการบริหาร 

นางพีระวรรณ  มาตรงามเมือง เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และมติ

ของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2) พิจารณาและจดัท านโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ

งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบคุคล การลงทนุการขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตาม
กรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ และควบคมุก ากบัดแูลให้การด าเนินงานของคณะท างานที่แต่งตัง้บรรลเุป้าหมาย
โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อน าเสนอและขออนุมตัิต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์
เปลีย่นแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนมุตัิให้เหมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ  

3) ก ากับดแูล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย
และแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลเอือ้ตอ่สภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน า การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมตัิให้บริษัทฯ ลงทุนหรือร่วม
ลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการตาม
วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุดงักลา่ว การเข้าท านิติกรรมสญัญา 
และ/หรือการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่วจนเสร็จการตามวงเงินท่ีได้ก าหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง และ/หรือตามข้อบงัคบับริษัท 

5) ติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหาหรือ
อปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

6) ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
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7) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าท าธุรกรรม
ใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาทางเลอืกในการระดมทนุเมื่อมีความจ าเป็น และเกินกวา่วงเงินที่
ได้ก าหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้องหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น  และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 

8) พิจารณาและอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กู้ยืม ขอสินเช่ือ จ าน า จ านอง  
ค า้ประกนัและการอื่น รวมถึงการซือ้ขายและจดทะเบียนกรรมสทิธ์ิท่ีดินใดๆ ตามวตัถปุระสงค์เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการ
ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าท านิติกรรมสญัญา ยื่นค าขอ  ค าเสนอ ติดต่อ ท านิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ
ต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้ก าหนดไว้ และ /หรือที่
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง หรือข้อบงัคบับริษัท 

9) พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการ
ด าเนินการใดๆ อนัมีผลผกูพนับริษัทฯ  

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

11) แต่งตัง้ และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  หรือบคุคลใดบคุคลหนึ่งหรือหลาย
คน กระท าการใดๆ ที่อยูภ่ายในขอบอ านาจของคณะกรรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจดงักล่าวได้ตามที่เห็นสมควร จะไม่มีการมอบ
อ านาจให้แก่บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

12) ด าเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดท าและให้ข้อมูลที่
เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่จะมีการหารือกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร 

13) มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 

14) จดัหาที่ปรึกษา หรือบคุคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 
15) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารด าเนินการภายใต้ขอบเขตอ านาจและหน้าที่

ของคณะกรรมการบริหารอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงเร่ืองอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรท่ีจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
16) พิจารณาและอนมุตัิคู่มือในการปฏิบตัิงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการเพื่อให้การด าเนินการตา่งๆ 

เป็นไปตามขัน้ตอนอยา่งมีระบบ 
17) พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทนุหรืองบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางอ านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว แตไ่มเ่กินงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าท าสญัญาตา่งๆ ที่
เก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว 
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9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหา คดัเลอืก พิจารณาคณุสมบตัิและความเหมาะสม
ของบคุคลที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการ และเสนอช่ือพร้อมประวตัิต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
แตง่ตัง้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลกัษณะของกรรมการ รวมถึง
องค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดและทบทวนเกณฑ์ในการ 
สรรหากรรมการเป็นประจ า ในการทบทวนดงักลา่วได้พิจารณาถึงความหลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ ความเป็นอิสระ อาย ุและเพศของกรรมการ  

 ในการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเดิมเป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
พิจารณาปัจจยัต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบตัิงาน ประวตัิการเข้าร่วมประชุม การมีสว่นร่วมในการประชุม และการสนบัสนนุใน
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

 ในการสรรหาบคุคลเพื่อมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา
สรรหาบคุคลจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ได้แก่ การแนะน าจากกรรมการบริษัท บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก ฐานข้อมลูกรรมการ (Director 
Pool) และการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทฯ 

 การแตง่ตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้จะต้องมีความโปร่งใส
และชดัเจน  

การสรรหาและแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาหลกัเกณฑ์กระบวนการสรรหา และเสนอช่ือบคุคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อต าแหน่งว่างลง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาแตง่ตัง้ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ านาจของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม 

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระ และไมใ่ห้บคุคลหรือกลุม่บคุคลใดมีอ านาจเหนือการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท 
โดยนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สอดคล้องและเท่ากับหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กลา่วคือ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  
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3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ี
มีนยั หรือผู้มีอานาจควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้ น
เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนั
ที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ อาจแต่งตัง้บุคคลที่มี หรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4 หรือ 6 
ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอยา่งระมดัระวงั และมีความเห็นวา่การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่ว 
ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมในวาระ
แตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคง หรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่
เหมาะสม ต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อให้มีการถ่วงดลุอ านาจ แยกหน้าที่การก ากบัดแูลและบริหารงานออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
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 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระหรืออยา่งน้อยที่สดุต้องไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้น าของคณะกรรมการ
บริษัท และมีหน้าที่ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ ต้องจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอและสง่เสริมให้กรรมการทกุคนอภิปราย แลกเปลีย่นความคิดเห็นได้อยา่งเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดลุยพินิจอยา่งรอบคอบ 
โดยค านงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน  

ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในกรรมการชุดย่อยใดๆ ทัง้นี ้เพื่อให้การท าหน้าที่ของของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นไปอยา่งอิสระอยา่งแท้จริง 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหวัหน้าและผู้น าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจดัการ
บริษัทฯ ให้มีการด าเนินการตามทิศทาง กลยทุธ์ นโยบาย และงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทให้ส าเร็จบรรลุ
ตามเป้าหมาย โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ
บริษัทและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
บริษัทฯ ได้แบง่แยกบทบาทหน้าที่ระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน โดยกรรมการท าหน้าที่ในการ

ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการในระดบันโยบาย ขณะที่ฝ่ายจดัการท าหน้าที่บริหารงานในด้าน
ตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กรรมการสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่นได้ แตท่ัง้นี ้กรรมการแตล่ะคนจะต้องไมด่ ารงต าแหนง่กรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อื่นเกินกว่า 5 แห่ง เว้นแต่จะได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และในการเป็น
กรรมการดงักลา่วต้องไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนอื่นๆ (ยกเว้นบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ) เว้นแตจ่ะได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีไป 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง (Board Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผล

การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยวา่เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีหรือไม ่เพื่อทบทวนปัญหาและอปุสรรคที่เกิดขึน้ในรอบปีที่
ผา่นมา และเพื่อปรับปรุงการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงมาจากรูปแบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อง่ายต่อการท าความเข้าใจและท าการประเมิน โดยจัดท าแบบประเมิน
ออกเป็น 3 ชดุ ดงันี ้

เอกสารชดุที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการในภาพรวม
ขององค์คณะ  
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เอกสารชุดที่ 2 “แบบประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบคุคล” เพื่อใช้ประเมินการท าหน้าที่อยา่งเหมาะสมของการเป็น
กรรมการของกรรมการรายบคุคล  

เอกสารชุดที่  3 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการท างานของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ 

แบบประเมินแตล่ะชุดประกอบด้วย 2 สว่น คือ สว่นที่เป็นค าถามปิดและสว่นที่เป็นค าถามเปิด โดยให้กรรมการแต่ละคน
ประเมินให้ครบทัง้ 2 ส่วน ส าหรับหัวข้อในการประเมินของเอกสารแต่ละชุด ประกอบไปด้วย โครงสร้างและคุณสมบตัิของ
คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของกรรมการ 
ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการ 

เลขานุการบริษัทจะท าหน้าที่รวบรวมแบบประเมินตนเองของกรรมการ ซึ่งหลงัจากได้รับผลการประเมินจากกรรมการ  
แต่ละคนแล้วนัน้ จะน าคะแนนที่ได้มาเฉลี่ยรวมกัน และจัดท ารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการ
ประเมินตอ่ไป 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงู 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงู 
ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และพิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูจากผลของการ
ประเมินดงักลา่ว  

บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูในทกุปี โดยปรับปรุงมาจาก
รูปแบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อง่ายต่อการท าความ
เข้าใจและท าการประเมิน โดยก าหนดแบบประเมินออกเป็น 3 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 “ความคืบหน้าของแผนงาน” เพื่อใช้ประเมินการปฏิบตัิงานตามเปา้หมายและสถานะความส าเร็จ 
หมวดที่ 2 “การวดัผลการปฏิบตัิงาน” โดยก าหนดหวัข้อในการประเมิน ได้แก่ ความเป็นผู้น า การก าหนดกลยุทธ์ การ

ปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสมัพันธ์กับคณะกรรมการ ความสมัพันธ์กับภายนอก การ
บริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร การสบืทอดต าแหนง่ ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ และคณุลกัษณะสว่นตวั 

หมวดที่ 3 “การพฒันา CEO” เพื่อใช้ประเมินจุดแข็งส าคญัที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูควรรักษาไว้ 
และประเด็นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูควรได้รับการพฒันามากขึน้ในปีถดัไป 

หลงัจากได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว จะเสนอผลการประเมินตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิผลการประเมินและการก าหนดคา่ตอบแทนตอ่ไป 

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่จะได้รับทราบข้อมลูเบือ้งต้นที่ส าคญัเก่ียวกบับริษัทฯ อนัได้แก่ โครงสร้าง

องค์กร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ อย่างเพียงพอต่อการปฏิบตัิหน้าที่ 
อีกทัง้ รับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ก่อนเร่ิมปฏิบตัิหน้าที่ 
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สง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท ได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถท าหน้าที่และก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้การพฒันาความรู้
ของกรรมการมีทัง้หลกัสตูรการอบรมทัง้ภายในบริษัทฯ และสถาบนัภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
การศกึษาดงูานตา่งประเทศ และการเยี่ยมชมธุรกิจตา่งๆ ของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ในปี 2561 กรรมการเข้ารับการอบรมที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยดงันี ้

 นายณฏัฐะวฒุิ เครือประดบั   
 1) หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นท่ี 36/2561 ในวนัท่ี 9-10 กรกฎาคม 2561 
 2) หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 14/2018 ในวนัท่ี 25-26 ตลุาคม 2561 

 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์  
 1) หลกัสตูร Boards That Make A Differene (BMD) รุ่นท่ี 7/2561 ในวนัท่ี 24-25 กรกฎาคม 2561 
 2) หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) ในวนัท่ี 11-12 กนัยายน 2561 

 นายกฤช ฟอลเลต็   
 หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 43/ 2561 ในวนัท่ี 6-7 กนัยายน 2561 

 พลต ารวจเอก ชชัวาลย์ สขุสมจิตร์  
 หลกัสตูร Board Matters And Trends (BMT) รุ่นท่ี 6/2561ในวนัท่ี 30-31 ตลุาคม 2561 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และ

หวัหน้างานท่ีส าคญัในทกุระดบั เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ในกรณีผู้บริหารลาออก กรณีฉกุเฉิน หรือกรณีเกษียณอาย ุบริษัทฯ มีระบบการ
คดัสรรบคุลากรท่ีจะเข้ามาสบืตอ่ความรับผิดชอบในต าแหนง่ส าคญัของบริษัทฯ ได้อยา่งทนัทว่งที อีกทัง้ เพื่อเป็นการรักษาความ
เช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น พนกังาน ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายตอ่บริษัทฯ อีกด้วย 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และ
แผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และหวัหน้างานที่ส าคญัในทกุระดบั เพื่อให้การสรรหา
บุคคลดงักล่าวเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม โดยสามารถพิจารณาสรรหาบุคคลได้ทัง้จากภายในและภายนอก
บริษัทฯ รวมทัง้จดัให้มีการทบทวนแผนการสบืทอดต าแหนง่และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ า 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1) บริษัทฯ จะสง่บคุคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแตล่ะบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วม ตามสดัสว่น

การถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเพื่อด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้นโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ อยา่งไรก็ดี การสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการใน
แตล่ะบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยค านงึถึงความ
เหมาะสมของแตล่ะบริษัท 

2) หากในการเข้าท ารายการ หรือการด าเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนัท่ี
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เก่ียวข้อง ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนมุตัิที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าท ารายการ บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการหรือ
ด าเนินการนัน้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง (แล้วแตก่รณี) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 นอกจากนี ้หากในการเข้าท ารายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อนัท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดประกาศที่เก่ียวข้องคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้แทนของบริษัทยอ่ยดงักลา่วมีหน้าที่ต้องแจ้งมายงัฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ในทนัทีที่ทราบ
วา่บริษัทยอ่ยมีแผนจะเข้าท ารายการหรือเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

3) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัท จะมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ส าคญัตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานให้แก่บริษัทฯ 
ทราบ โดยน าประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม รวมทัง้เปิดเผยและน าสง่ข้อมลูสว่นได้เสียของตนและบคุคลที่มีความเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท 
ให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วม ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ และหลกีเลีย่งการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

4) บริษัทฯ จะก าหนดแผนงานและด าเนินการท่ีจ าเป็น เพื่อท าให้มัน่ใจได้วา่บริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมมีการเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัทฯ จะด าเนินการที่จ าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย  และ/หรือ
บริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมลูและระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วม
ดงักล่าว และน าเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย  
และ/หรือบริษัทร่วม มีการพฒันาและเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
ข้อห้ามในการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน  
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามข้อห้าม

ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 
241 “ในการซือ้หรือขายซึ่งหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ห้ามมิให้
บุคคลใดท าการซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่ง
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการ
ที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบตอ่บคุคลภายนอกโดยอาศยัข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ ที่ยงั
มิได้เปิดเผยตอ่ประชาชน และตนได้ลว่งรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ และไม่ว่าการกระท าดงักลา่วจะกระท าเพื่อประโยชน์ตอ่
ตนเอง หรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักลา่ว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน” 
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ช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ห้ามมิให้ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ

ประจ าปี หรือช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะก าหนดเป็นครัง้คราว และจะสามารถด าเนินการซือ้ขายได้ภายหลงัจากที่เปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศแล้วอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง 

เลขานกุารบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการลว่งหน้าพร้อมก าหนดการประชุมรายปี 
และมีการแจ้งเตือนก่อนถึงวนัก าหนดห้ามซือ้ขายในแต่ละไตรมาส เพื่อช่วยและสร้างความมัน่ใจว่าบคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดได้
รับทราบเก่ียวกบัระยะเวลาการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

การรายงานการถือหลกัทรัพย์ 
 การรายงานครัง้แรก กรรมการและผู้บริหารสี่ล าดบัแรก ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงคู่สมรส 

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินกนัฉนัสามีภรรยา) โดยให้สง่รายงานมายงัเลขานกุารบริษัท ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ โดยใช้แบบรายงานสว่นได้เสยีและข้อมลูประวตัิของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14) 

 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
โดยจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) 
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 ผา่นระบบการยื่นข้อมลูอิเลคทรอนิคส์ของส านกังาน 
ก.ล.ต. ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับการรายงานครัง้แรกหลงัจากได้รับการแตง่ตัง้ และภายใน 3 วนัท าการ
นบัแตว่นัท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ส าหรับการซือ้ขายในครัง้ถดัไป โดยให้น าสง่ส าเนารายงานมายงัเลขานกุารบริษัทด้วย 

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานฝ่าฝืนนโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อาจถกูพิจารณาลงโทษทางวินยั
ตามเหตอุนัสมควร รวมทัง้อาจมีความผิดทัง้ทางอาญาและทางแพง่ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ในปี 2561 ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุน

ให้กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยมีผลการปฏิบตัิงานเป็นท่ีนา่พอใจ และผู้สอบบญัชี คือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4068 มีคุณสมบตัิไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีไม่มีความสมัพนัธ์ 
และ/หรือการมีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้มีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมจ านวน 3,700,000 บาท โดยมี
รายละเอียดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2561 โดย KPMG 
(บาท) 

ปี 2560 โดย EY 
(บาท) 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 2,600,000 1,800,000 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศ 1,100,000 1,100,000 
คา่บริการอื่นๆ - - 

รวม 3,700,000 2,900,000 
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9.7 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 2560 ไปปรับใช้ 
บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ โดยอ้างอิงจากหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ส าหรับบริษัท 

จดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัที่ 17 
ธนัวาคม 2561 ได้พิจารณาแล้วพบวา่บริษัทฯ ได้มีการน าหลกัปฏิบตัิสว่นใหญ่มาปรับใช้แล้ว และได้พจิารณานโยบายก ากบัดแูล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการทบทวนและปรับปรุงข้อมลูนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  ให้ครอบคลมุและทนัต่อ
พฒันาการท่ีส าคญัด้านการหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งสม ่าเสมอ  

9.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 
บริษัทฯ ตระหนกัและน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยไปปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง และได้มีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในทกุปี โดยปี 2561 บริษัทฯ ได้มีมาตรการใน
การปฏิบตัิเพื่อทดแทนทีห่ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ที่บริษัทฯ ยงัไมส่ามารถปฏิบตัิได้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ 

 ปัจจบุนัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 
2 คน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้คณะ ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระที่มี
ประสบการณ์และสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 

2. การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการโดยการลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

 บริษัทฯ ยงัคงก าหนดให้มีการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการโดยวิธี 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง (One-Share One-Vote) โดย
ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู ่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงให้ความส าคญักบัสิทธิที่พึงมีของผู้ ถือ
หุ้นส่วนน้อยในการเลือกตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการ โดยการสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทฯ ได้ลว่งหน้าตามช่องทางตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ ก าหนด
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 
กลุม่บริษัทด าเนินธุรกิจอยูภ่ายใต้กรอบของธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุง่มัน่ที่

จะพฒันาธุรกิจควบคูไ่ปกบัการสร้างสมดลุทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้บริษัทฯ ตัง้มัน่ท่ีจะด ารงตนให้เป็นบริษัทที่
เป็นแบบอย่างที่ดีของสงัคม (Good Corporate Citizen) ในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโต
อย่างมัน่คงและเป็นที่ยอมรับในสงัคม บนพืน้ฐานของจรรยาบรรณธุรกิจและหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้สามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นได้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยค านงึถึงผลกระทบในการด าเนินธุรกิจที่มีตอ่ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 
ในทกุด้าน เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ เก่ียวข้อง 

เพราะบริษัทฯ เช่ือว่า ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยขบัเคลื่อนให้ประเทศชาติเติบโตได้อยา่งแข็งแกร่ง 
ซึ่งจะเป็นแรงสง่เสริมที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อยา่งยัง่ยืนในอนาคตเช่นเดียวกนั ภายใต้ช่ือบริษัทฯ “Do Day Dream” 
คือ “We DO to make every DAY your DREAM” ท าทกุวนัให้เป็นดัง่ฝันของคณุ  

10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
บริษัทฯ ได้จัดท าข้อมลูเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ตามแนวทางการจดัท ารายงานความยัง่ยืนของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวบรวมอยูใ่นแบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ทัง้นี ้บริษัทฯ 
อยู่ระหว่างศกึษาแนวทางการจดัท ารายงานความยัง่ยืน Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
จดัท านโยบายทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่ตรงประเด็น ให้เกิดการปฏิบตัิกิจกรรมอนัสง่ผลตอ่ความยัง่ยืนของบริษัทฯ และ
ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในทกุภาคสว่น แล้วจึงน าข้อมลูดงักลา่วมาจดัท ารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ ตอ่ไป 

10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทฯ ได้มีการก าหนดความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

1) กำรประกอบกิ กำรด้วยควำมเป นธรรม 
บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการดแูลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ  

ผู้มีสว่นได้เสีย ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า/เจ้าหนี ้ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ ยงัสง่เสริมการแขง่ขนัทางการค้า
อย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมถึงการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้

1.1) การก ากบัดแูลกิจการ 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งถกูต้อง ด้วยความสจุริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั และ

สามารถตรวจสอบได้ ซึง่บริษัทฯ ค านงึถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า พนกังาน และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
รวมถึงมีการแบง่ปันผลประโยชน์อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม  

1.2) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลกั

พืน้ฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง พร้อมทัง้น าหลักการก ากบัดแูลกิจการที่
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ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดลุยภาพของการด าเนินงานทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม อนัจะน าไปสูก่าร
พฒันาธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 

1.3) การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยั และความ

ปลอดภยัในระดบัท้องถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัภมูิภาค รวมถึงการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยก าหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัทต้องปฏิบตัิตนให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มีสว่นรู้
เห็น ช่วยเหลอื หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

1. ) การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญา 
บริษัทฯ ไมส่นบัสนนุการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานของกลุม่บริษัทต้องปฏิบตัิตนให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไมม่ีสว่นรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือ
กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิทางปัญญา 

1. ) การสง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 
บริษัทฯ สง่เสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัในองค์กรใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสม

และเพียงพอ และเกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนบัสนนุและสร้างจิตส านกึแก่พนกังานและผู้ ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร 

2) กำรต่อต้ำนกำรทุ ริตคอร์รัปช่ัน 
กลุม่บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนกัถึงความส าคญัในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ โดย

ได้ด าเนินกิจการอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และสนบัสนนุให้พนกังานปฏิบตัิงานอยา่งมีคณุธรรมและเป็น
พลเมืองที่ดีของสงัคม นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
โครงการนีเ้ป็นความร่วมมือของ 8 องค์กรชัน้น า อนัได้แก่ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้า
นานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สภาอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 

ในการนี ้บริษัทฯ จึงได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบตัิเพื่อปอ้งกนัและตอ่ต้านปัญหาทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ให้ชดัเจนยิ่งขึน้ โดยสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ทกุคนตระหนกัถึง
พิษภยัของการทจุริตคอร์รัปชัน่ สร้างค่านิยมที่ถกูต้อง และเพิ่มความเช่ือมัน่ต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย เพื่อให้การตอ่ต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้จะต้องถกูพิจารณาโทษทางวินยั และด าเนินคดี
ตามกฎหมายตามแตก่รณี โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบั ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ หรือใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลกักฎหมายหรือหลกัจริยธรรม ด าเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกบัการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม และการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้ในรูปแบบตา่งๆ เช่น การน าเสนอ การให้ค ามัน่สญัญา การขอ การเรียกรับหรือ
ให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิ รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบคุคลอื่นใดที่ท าธุรกิจกบับริษัทฯ  เป็นต้น การชกัจงู
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สูก่ารกระท าที่ผิดตอ่กฎหมาย หรือการท าลายความไว้วางใจ หรือการกระท าอื่นใดที่เป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงการเรียก รับ 
เสนอ หรือให้ทรัพย์สนิ ประโยชน์อื่นใดกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบคุคลอื่นใดที่ท าธุรกิจกบับริษัทฯ  เป็นต้น  

2.2) ก าหนดหลกัการส าหรับการให้ หรือรับของขวญั หรือการบนัเทิง ไว้เป็นสว่นหนึ่งของจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยพนกังานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลีย้งอาหารและความบนัเทิงต่างๆ หรือ
ประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสยัในพฤติกรรมการให้สินบน และการทุจริตหากเป็นการรับของขวญั ควรเป็นไปอย่าง
สมเหตสุมผล ไม่เก่ียวข้องกบัการผกูมดัทางธุรกิจ และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนกัอยู่เสมือนวา่การ
กระท าหรือไมก่ระท าใดๆ ต้องอยูภ่ายใต้ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

2.3) ก าหนดระเบียบจดัซือ้จดัจ้าง วตัถปุระสงค์ในการท ารายการ การเบิกจ่ายเงิน หรือสญัญาใดๆ โดยในแต่ละขัน้ตอน
จะต้องมีหลกัฐานประกอบอยา่งชดัเจน และมีการก าหนดอ านาจอนมุตัิในแตล่ะระดบัอยา่งเหมาะสม โปร่งใส ไม่ขดัตอ่กฎหมาย 
ระเบียบงาน และขัน้ตอนปฏิบตัิที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ รวมทัง้จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานจดัซือ้จดัจ้างอยา่งสม ่าเสมอ 

2.4) มีการสือ่สารนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ไปยงัหนว่ยงานทกุระดบัในบริษัทฯ ผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น การ
อบรมพนกังาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องทราบและน านโยบายไปปฏิบตัิ สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ได้ทราบ เพื่อสบืสวนหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการ และน าไปแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น 

2.5) จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวฒันธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการสื่อสาร
และเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติในด้าน
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 

2.6) จดัให้มีการแจ้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ านาจควบคมุ และตวัแทนทางธุรกิจ เพื่อน ามาตรการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิ และเปิดเผยนโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่แก่บคุลากรและสาธารณชน  

2.7) ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนกังานและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั ทัง้นี ้จะต้องมีมาตรการการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกป้องตวัตนของผู้แจ้ง
เบาะแสและผู้ปฏิเสธการกระท าทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างเข้มงวดไม่ให้ได้รับผลกระทบใดๆ จากการกระท าดงักลา่ว เพื่อหลีกเลี่ยง
การถกูลงโทษหรือถกูโยกย้ายที่ไมเ่ป็นธรรม รวมถึงมีการแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตามทกุเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา  

2.8) มีการพฒันามาตรการการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ให้สอดคล้องกบักฎหมายที่เก่ียวข้องรวมถึงหลกัปฏิบตัิด้าน
ศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีการจัดท า
มาตรการเพื่อปอ้งกนัอยา่งเหมาะสม โดยมีการสือ่สารภายในองค์กรอยา่งสม ่าเสมอ 

2.9) จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ และการด าเนินงานท่ีไมเ่ป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2.10) จัดให้มีนโยบายเร่ืองการเก่ียวโยงกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะท ารายการที่เก่ียวโยงกนั
อยา่งรอบคอบทกุรายการ รวมทัง้ก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s 
Length Basis) 

2.11) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานการกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย 
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อีกทัง้ บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการป้องกันมิให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่นใน
เร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

(1) การบริจาคเพื่อการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุ  
แนวทางในการบริจาคเพื่อการกศุล หรือการให้เงินสนบัสนนุของบริษัทฯ จะพิจารณาตามตารางอ านาจอนมุตัิที่ได้รับ

อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบของการบริจาค อาจให้ในรูปของเงินหรือสิ่งของอื่นที่ไม่ใช่เงิน เช่น 
ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน หนังสือ คอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียน โรงเรียน หรือการบริจาคสิ่งของต่างๆ เช่น สิ่งของเพื่อ
ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัภิบตัิ คา่รักษาพยาบาลหรือสิง่ของแก่ผู้ ป่วยยากไร้ ซึง่ต้องไมเ่ป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน่แตอ่ยา่งใด 

บริษัทฯ จดัให้มีการก ากบัดแูลเร่ืองการบริจาคหรือให้เงินสนบัสนนุ โดยให้มีจดหมายหรือบนัทกึร้องขอ โดยก าหนดให้
ผู้มีอ านาจตามตารางอ านาจเป็นผู้อนมุตัิ และมีใบเสร็จ และ/หรือหนงัสือขอบคุณ และ/หรือหนงัสือตอบรับ และ/หรือภาพถ่าย 
ส าหรับเป็นหลกัฐานประกอบทกุครัง้ที่มีการบริจาคหรือให้เงินสนบัสนนุ 

(2) การช่วยเหลอืทางการเมือง 
บริษัทฯ มีความเป็นอิสระทางการเมือง มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจโดยไมอ่ิงกบัการเมืองไมว่า่กรณีใดๆ จึงไม่

มีนโยบายให้การสนบัสนนุทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไมไ่ด้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอนัด าเนินการภายใต้
กฎหมายรัฐธรรมนญู กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง แตจ่ะต้องเข้าร่วมในนามสว่นตวัและไมพ่าดพิงบริษัทฯ ในทางเสยีหาย 

(3) การรับเงินและการจ่ายเงินเป็นคา่ของขวญั คา่บริการต้อนรับ และคา่รับรอง  
บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานสามารถรับเงินและจ่ายเงินเป็นค่าของขวญั ค่าบริการ และค่า

รับรองที่มีความชดัเจนและเข้าขา่ยลกัษณะการให้บริการลกูค้า คูค้่า และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจตามปกติ หรือ
ตามธรรมเนียมปฏิบตัิ หรือตามเทศกาลสากล โดยไม่สง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรืออาจเป็นช่องทางในการ
คอร์รัปชัน่ โดยต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนด ไมเ่ป็นการขดัหรือแย้งตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด ไมเ่ป็น
การกระท าเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระท าที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชดัเจน หรือแอบแฝง 
เพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในรูปแบบตา่งๆ อีกทัง้ ประเภทและมลูคา่มีความสมเหตสุมผล ถกูต้องตามกาลเทศะ  

(4) บริษัทฯ และบคุคลที่เก่ียวข้องทางธุรกิจ 
บริษัทฯ สนบัสนนุและให้ความส าคญัเพื่อให้บริษัทย่อย และ/หรือบคุคลอื่นใดที่อาจเป็นตวัแทนของบริษัทฯ เข้าร่วม

ในการปฏิบตัิการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และก าหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานว่าจ้างตวัแทนหรือตวักลางทางธุรกิจใดๆ 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการคอร์รัปชัน่ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทย่อยและบคุคลที่อาจถือได้วา่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ รับทราบ
นโยบายปฏิบตัิเพื่อการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่เช่นเดียวกบับริษัทฯ ทกุประการ 

(5) การประเมินความเสีย่ง 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องมีความเข้าใจในเร่ืองความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการติดสนิบนหรือการคอร์รัปชัน่ และต้องมี

การสื่อสารให้พนกังานทกุระดบัเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบตัิตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จดัให้มี
การประเมินความเสี่ยงในทกุระบบงาน โดยเฉพาะขัน้ตอนหรือวิธีการที่มีโอกาสเสี่ยงตอ่การเกิดการติดสินบนและคอร์รัปชัน่ ซึ่ง
ต้องท าการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละครัง้ รวมถึงมาตรการการจดัการความ
เสีย่งที่เหมาะสมที่จะปอ้งกนัความเสีย่งหรือลดความเสีย่งให้อยูใ่นภาวะที่ยอมรับได้ 
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(6) การควบคมุภายใน 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการจัดการเร่ืองคอร์รัปชั่น โดยครอบคลุมทัง้ด้านการเงิน  

การด าเนินงานทางบญัชี และการเก็บบนัทึกข้อมลู รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ซึ่งระบบ
การควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือ รวมถึง 
การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ที่ประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมองค์กร การประเมินความเสี่ยง 
มาตรการควบคมุ ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการรายงานผลการประเมินการควบคมุภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(7) การตรวจสอบบญัชีและการจดัเก็บรักษาข้อมลู 
บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบญัชี และมีการอนมุตัิตามตารางอ านาจอนมุตัิก่อนการบนัทกึรายการ

เข้าระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง กฎหมายที่เก่ียวข้อง สญัญาหรือข้อตกลง โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและนโยบายบญัชี 

(8) การบริหารด้านทรัพยากรบคุคล 
บริษัทฯ ได้น านโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลากรของบริ ษัทฯ 

รวมถึงกระบวนการในด้านการบริหารงานบคุคล เช่น การสรรหา วา่จ้าง ฝึกอบรม การให้คา่ตอบแทน และการเลือ่นต าแหนง่ 
(9) การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนกรณีทจุริตหรือคอรัปชัน่ 

ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน คนใดมีข้อสงสยัวา่การกระท าใด อาจเข้าลกัษณะเป็นการคอร์รัปชัน่ หรือ
เกิดความไม่แน่ใจ ควรปรึกษาผู้บงัคบับญัชาโดยตรง หรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้ รับแจ้งข้อร้องเรียน และหากมี
หลกัฐานวา่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และ/หรือ บคุคลกระท าการแทนในนามบริษัทฯ คนใดมีสว่นร่วมในการคอร์รัปชัน่ จะต้อง
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผา่นช่องทางที่ก าหนด ดงันี ้

 ผา่นทางโทรศพัท์ 02 917 3055 ตอ่ 307 และ 669 

 ผา่นทาง E-mail: whistle@dodaydream.com  

 ผา่นกลอ่งรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

 ผา่นทางไปรษณีย์ สง่มายงั บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) “ผู้ รับแจ้งข้อร้องเรียน”  
เลขที ่32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 

ทัง้นี ้ผู้ รับแจ้งข้อร้องเรียน หมายถึง ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือเลขานกุารบริษัท หรือกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท 

(10) การปกปอ้งผู้ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
ผู้ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมัน่ใจได้ว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจงั  และจะไม่ได้รับความ

เดือดร้อนอนัเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสโดยสจุริต อยา่งไรก็ตาม พนกังานผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส
ควรรวบรวมข้อมลูด้วยความระมดัระวงัและค านงึถึงความถกูต้องของข้อมลูที่เปิดเผย 

ผู้ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถให้ข้อมลูโดยไมต้่องเปิดเผยตวัตนได้ และบริษัทฯ จะเก็บข้อมลูของผู้ ร้องเรียนหรือ
แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับตลอดระยะเวลาการสอบสวน บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการกระท าอนัเป็นการตอบโต้พนกังานที่

mailto:whistle@dodaydream.com
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ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และจะด าเนินการทางวินยัต่อบคุคลที่พบว่าได้กระท าการตอบโต้ดงักลา่วตามขัน้ตอนที่เหมาะสม 
เพื่อปอ้งกนัมิให้กระทบตอ่การท างาน และ/หรือความสมัพนัธ์ด้านการท างานของพนกังานท่ีแสดงตนและแจ้งเบาะแส  

กรณีที่พนกังานเปิดเผยข้อมลูโดยไมส่จุริต อาทิ การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการร้องทกุข์สว่นตวั หรือมีเจตนาท าให้เกิด
ความแตกแยกภายในกลุม่บริษัท หรือเป็นข้อมลูที่พนกังานไม่เช่ืออยา่งแท้จริงว่าเป็นความจริง อาทิ ข่าวลือ หรือในกรณีการ
เปิดเผยข้อมลูเป็นการกระท าเพื่อผลประโยชน์สว่นตวั การกระท าดงักลา่วจะถือการกระท าผิดอยา่งร้ายแรง บริษัทฯ จะจดัให้มี
การด าเนินการสอบวินยั เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ตอ่ไป 

3) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ หมัน่ตรวจตราและดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิ
เสรีภาพของบคุคลทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนบั
ถือและปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ไม่เลือกปฏิบตัิ ซึ่งรวมถึงการ
ปฏิบตัิต่อบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย 
ฐานะ ชาติตระกูล หรือสถานะอื่นที่มิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และมีการกระตุ้นให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 
โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสทิธิมนษุยชนยงัครอบคลมุกลุม่บริษัท ผู้ ร่วมทนุ และคูค้่าอีกด้วย 

4) กำรปฏิบัตต่ิอแรงงำนอย่ำงเป นธรรม 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนกังานทกุคนอยู่ร่วมกนัภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานที่มีความสขุ และยอมรับซึ่งกนัและ

กนั มีการปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุระดบัเสมือนพี่น้อง ไมม่ีการเอารัดเอาเปรียบซึง่กนัและกนั เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสิทธิ
มนษุยชนและปฏิบตัิตามกฏหมายแรงงาน ในด้านการดแูลพนกังาน บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบคุคลในทกุขัน้ตอน เพื่อให้
เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ ตัง้แตก่ารสรรหาบคุลากร การพฒันาบคุลากร รวมทัง้มีการอบรมให้พนกังานอยา่งตอ่เนื่อง มีการก าหนด
ผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม และการจดัสวสัดิการอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานทกุคน
มีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทกุระดบัขององค์กร และพฒันาทกัษะเพื่อยกระดบัการท างานให้มีความเป็นมืออาชีพบน
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีเหมาะสม โดยนโยบายตา่งๆ ของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

4.1) การจ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัพนกังาน ทัง้ในรูปของเงินเดือนและโบนสัที่เป็นธรรมเหมาะสมตาม

ศกัยภาพ รวมถึงสร้างความมัน่คงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวสัดิการด้านต่างๆ 
ส าหรับพนกังานของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม เช่น ประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และการรักษาพยาบาล เป็นต้น 

4.2) การพฒันาความรู้ศกัยภาพและการฝึกอบรม 
 บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยสนบัสนนุให้พนกังานมีการพฒันาความรู้ ความสามารถ ศกัยภาพ 

มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมการสมัมนาการดูงาน เพื่อให้
พนกังานได้รับการพฒันาอยา่งมีประสทิธิภาพ  
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 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้ นกระบวนการท างานที่มี
ประสทิธิภาพ การก าหนดบทบาทหน้าที่ของพนกังานให้ชดัเจน การก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพฒันาระบบการประเมิน
และเพิ่มสมรรถนะการท างานของพนกังาน 

4.3) นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายที่สนบัสนนุให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภยัและมีสขุอนามยัในสถานที่ท างานที่ดี 

โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันอุบตัิเหตุที่อาจเกิดขึน้ได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตส านึกด้าน
ความปลอดภยั อีกทัง้ มีการให้ความรู้ผา่นการฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนกังานเร่ืองดงักลา่วด้วย เช่น การอบรมการปอ้งกนัอคัคภียั 
การใช้เคร่ืองจกัรอย่างถกูวิธี กิจกรรมโรงงานสีขาว เป็นต้น และสง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัที่ดี และไม่ท าการใดที่เป็น
ผลร้ายตอ่สขุภาพอนามยัแก่ลกูค้าหรือผู้ รับบริการ รวมถึงดแูลสถานท่ีท างานให้ถกูสขุลกัษณะและปลอดภยัอยูเ่สมอ 

จ านวนอบุตัิเหตใุนโรงงาน 
ในปี 2561 มีอุบตัิเหตุที่เกิดขึน้จากการท างานทัง้หมด จ านวน 7 ครัง้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดบัความรุนแรงของการเกิด

อบุตัิเหต ุดงันี ้

ระดับความรุนแรง จ านวนอุบัติเหตุ 
ระดบั 3 การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างานที่สง่ผลให้พนกังานไม่สามารถกลบัมาท างานได้ในวนั

ต่อไปมากกว่า 1 วนัข้ึนไป หรือกรณีที่ทรพัย์สินเสียหายมากกว่า 30,000 บาท 
2 

ระดบั 2 การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างานที่สง่ผลให้พนกังานไม่สามารถกลบัมาท างานไดต้ัง้แต่ 
2 ชัว่โมง แต่ไม่เกิน 1 วนั หรือกรณีที่ทรพัย์สินเสียหายตัง้แต่ 7,000 - 30,000 บาท 

2 

ระดบั 1 การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน แต่สามารถท าการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ หรือนอนพกั
เพือ่ระงบัอาการหรือวินิจฉยัอาการ ณ ห้องพยาบาลของบริษัทฯ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชัว่โมง 
และสามารถกลบัมาท างานไดต้ามปกติ หรือกรณีที่ทรพัย์สินเสียหายนอ้ยกว่า 7,000 บาท 

3 

รวม 7 
 

5) ควำมรับผิดชอบต่อลกูค้ำและผู้บริโภค 
บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการน าเสนอสนิค้าที่มีคณุภาพสงูสดุให้กบัลกูค้าเพื่อสร้างความพงึพอใจอนัสงูสดุแก่ลกูค้า  ดงันี ้
5.1) บริษัทฯ ค านึงถึงคณุภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นส าคญั โดยมุ่งเน้นการใช้วตัถดุิบที่มีคณุภาพ และการผลติที่มี

มาตรฐาน เพื่อให้ลกูค้าได้ใช้สนิค้าที่มีคณุภาพและได้รับความพงึพอใจสงูสดุในราคาที่เหมาะสม  
5.2) บริษัทฯ มีโครงการที่จะพฒันาคิดค้นสินค้าใหมอ่ย่างตอ่เนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ให้ลกูค้าได้ใช้

สนิค้าที่หลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการของลกูค้า 
5.3) บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเก่ียวกับสินค้าของ  

บริษัทฯ ที่ถกูต้อง ไมบ่ิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูที่ถกูต้องและเพียงพอในการตดัสนิใจ  
5.4) บริษัทฯ ตัง้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อออกแบบ สร้างสรรค์ และดัดแปลงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความ

เหมาะสมกบักลุม่ผู้บริโภค 



  บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ำกดั (มหำชน)   

ส่วนที ่2 หน้ำ 107 / 156 

5.5) บริษัทฯ ค านึงถึงความปลอดภยัของลกูค้า และมุ่งมัน่ที่จะให้ลกูค้าได้รับสินค้าที่มีคณุภาพและมีความปลอดภยัตาม
มาตรฐาน และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัระดบัสากลและตามที่กฎหมายก าหนด 

5.6) บริษัทฯ ท าการขออนญุาตการผลติที่ถกูต้องตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ดงันี  ้
5.6.1) บริษัทฯ ได้รับการอนญุาตการผลติจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านกังาน อ.ย.) 
5.6.2) ผลติภณัฑ์มีข้อความแสดงถึงวิธีการใช้ผลติภณัฑ์อยา่งละเอียดเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้บริโภค 
5.6.3) ผลติภณัฑ์มีการก าหนดนโยบายรับคืนหรือเรียกคืนสนิค้า ในกรณีสนิค้ามีปัญหาไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิ 
5.6.4) มีการรับฟังความคิดเห็นจากพนกังานขายและลกูค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ทาง Website, Call Center 

และ Social Media อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลติภณัฑ์ให้ดีขึน้ 
5.6.5) มีช่องทางเพื่อให้ข้อมลูผลิตภณัฑ์แก่ผู้บริโภคในหลายช่องทาง เช่น ทาง Website, Web Board, Call Center 

และ Social Media 
5.6.6) บริษัทฯ มีการประเมินหลกัเกณฑ์การเลือกผู้จัดจ าหน่ายวตัถุดิบ เพื่อให้วตัถุดิบมีคุณภาพที่สงูที่สดุ สร้าง

ความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้บริโภค 
5.7) บริษัทฯ จดัให้มีระบบลกูค้าสมัพนัธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกบัลกูค้า รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ

ของสนิค้าอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว  
5.8) บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางที่มิชอบ 
5.9) บริษัทฯ จดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูค้ากบับริษัทฯ ให้ยัง่ยืน 

6) กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมในการให้ความส าคญักบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงแหลง่

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการท าลาย แต่จะคอยปกป้อง ป้องกัน รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อ
สนบัสนนุการรักษาสิง่แวดล้อมต่อผู้คนในชมุชน รวมถึงปลกูฝังจิตใต้ส านกึของพนกังานทกุคนให้ปฏิบตัิตามมาตรฐาน กฎหมาย 
และกฎระเบียบ ที่เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมของหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล 

7) กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยดึมัน่การปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี และ

ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุง่มัน่ในการพฒันาสง่เสริมและยกระดบัคณุภาพชีวิต
ของสงัคม และชมุชนอนัเป็นท่ีที่บริษัทฯ ตัง้อยูใ่ห้มีคณุภาพดีขึน้พร้อมกบัการเติบโตของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ยดึถือนโยบายที่ต้องดแูลและสานสมัพนัธ์กบัชมุชนใกล้เคียง จึงสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ โดย
ด าเนินโครงการต่างๆ ที่ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสงัคมจะพึงได้รับเพื่อการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยื น 
รวมถึงสง่พนกังานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมชมุชน พร้อมทัง้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมในชมุชนอยา่งเป็นประจ าและสม ่าเสมอ 

8) กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้ ำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานภายในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหวา่งองค์กร 

ซึ่งนวตักรรมดงักลา่วหมายถึงการริเร่ิมท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากนี ้ยงัอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือ
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การผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มมลูค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท าให้สิ่งต่างๆ เกิด
ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้ ก่อให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่างสงูสดุ โดยบริษัทฯ มี
แนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้

8.1) ส ารวจกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสงัคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ พร้อมทัง้ศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดงักล่าว นอกจากนี ้บริษัทฯ จะ
ศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการท างานอย่างละเอียด และครอบคลมุทกุด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพฒันาไปสูก่าร
ค้นพบนวตักรรมทางธุรกิจ 

8.2) เปิดเผยนวตักรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการราย
อื่นได้ปฏิบตัิตาม 

8.3) วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมอย่างสม ่าเสมอ และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้าง
โอกาสในการคิดค้นผลติภณัฑ์ใหม ่และเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

9) ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าทรัพย์สินทางปัญญา อนัได้แก่ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า ความลบัทางการค้า เป็นสิ่ง

ส าคญัในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือผู้อื่นก็ตาม ทัง้นี ้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาสิทธิที่บริษัทฯ มีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทัง้หมด และใช้สิทธิ
เหลา่นัน้อยา่งรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพในทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นด้วย 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2561  

บริษัทฯ ได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบญัชีและการเงินเข้าร่วมงานเสวนา “Journey to IPO“ เพื่อน าเสนอข้อมลูในการน าธุรกิจ
เข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขัน้ตอนในการเตรียมตวัเข้าจดทะเบียนให้กบัผู้ประกอบการที่ก าลงัจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ โรงแรมอวานี จงัหวดัขอนแก่น ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 

 ร่วมบริจาคเงินให้กบัโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ในโครงการสานต่อที่พ่อให้ท า เพื่อช่วยเหลือผู้ ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส ใน
วนัท่ี 2 ตลุาคม 2561 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 การควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในท าการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ าทกุปี และ
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานผลการประเมินการควบคมุภายใน เพื่อให้มัน่ใจ
ว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เช่ือถือได้ และมีการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายใน และปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่าง
เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่ส าคญัซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเมื่อพบจุดบกพร่องของ
ระบบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัความเสีย่งและสภาพแวดล้อม
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจบุนัและอนาคต อีกทัง้ สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ทงันี ้ได้มีการแบง่บทบาทหน้าที่ท่ีชดัเจนในการควบคมุภายในของบริษัทฯ ดงันี ้
1) คณะกรรมกำรบริษัท รับผิดชอบในการก ากบัดแูลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งที่

มีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการปกปอ้งเงินการใช้เงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและทรัพย์สนิของบริษัทฯ โดยพิจารณาเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
1.1) ก าหนดลกัษณะและขนาดของความเสี่ยงที่มีสาระส าคญัที่สามารถยอมรับได้ในการที่จะท าให้บริษัทฯ  สามารถ

บรรลเุปา้หมายทางกลยทุธ์ (The Risk Appetite) และ 
1.2) ก าหนดให้ผู้บริหารจดัให้มีกระบวนการในการระบ ุประเมิน รวมทัง้การลดระดบัความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพ 

2) คณะกรรมกำรตรว สอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคมุภายในและการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ของบริษัทฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ ซึง่รวมถึงข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

2.1) การให้ความเช่ือมัน่จากการท างานของผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านขัน้ตอนการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี  ซึ่ง
ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเน้นในเร่ืองการพิจารณาประเมินความเสี่ยงและ
การควบคมุภายในท่ีส าคญัที่ได้ถกูวางไว้เพื่อลดระดบัหรือปอ้งกนัความเสีย่งนัน้ 

2.2) ได้รับการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคมุภายใน การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะในเร่ืองที่มีสาระส าคญัอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทกุรายไตรมาส 

2.3) การพฒันาระบบและการรับข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตและการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
(Whistle Blowing Policy) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้พนกังาน ผู้ ถือหุ้น และบุคคลภายนอกสามารถติดต่อกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้โดยตรง 

2.4) การให้ความเช่ือมัน่ในเร่ืองที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก 
3) ฝ่ำยตรว สอบภำยใน เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน

ด้านการด าเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ในการสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยการท าการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในท่ีส าคญั 
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ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยพิจารณาตามปัจจยัเสี่ยง (Risk Based Approach) ซึ่ง
จะเน้นความเสี่ยงที่มีความส าคัญ มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปีดงักลา่ว รวมทัง้ติดตามผลการตรวจสอบและ
ผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส 

ประเด็นที่ตรวจพบจะถูกน ามาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบที่ส าคญัจะถูก
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการติดตามการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงของฝ่ายจดัการจนกวา่จะได้ข้อสรุปเป็นท่ีนา่พอใจ นอกจากนี ้รายงานท่ีส าคญัจะถกูน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้จากผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายก ากบัดแูล โดยรายงานจะครอบคลมุใน
เร่ืองธุรกิจ การเงิน การควบคมุภายใน การด าเนินงาน และการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

การควบคุมภายในของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งสรุปตามองค์ประกอบของการควบคมุ
แตล่ะด้านดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
สภาพแวดล้อมของการควบคมุถือเป็นรากฐานส าคญัของการควบคมุภายในที่มีประสิทธิผล และยงัให้หลกัปฏิบตัิและ

โครงสร้างแก่องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบควบคมุภายใน ทัง้นี ้องค์ประกอบหลกัของสภาพแวดล้อมการควบคมุของบริษัทฯ ดงันี ้

 บริษัทฯ สนบัสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี โดยมีการก าหนดนโยบาย การวางแผน การด าเนินการ การ
ควบคมุ และการก ากบัดแูลที่ชดัเจนและเหมาะสม  

 บริษัทฯ ยึดมัน่ในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระท าและพฤติกรรม ซึ่งมีสว่นส าคญัในการช่วยให้ระบบ
การควบคมุภายในสามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัได้จดัท าคูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) เพื่อ
ใช้เป็นแนวปฏิบตัิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน  

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทุกระดับชัน้  ได้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของคุณค่าความซื่อสตัย์  มี
จริยธรรม มีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอยา่งเทา่เทียมกนัโดยค านงึถึงความเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ายตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี 

 มีการจดัโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกบัขนาดและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบถุึงสายอ านาจ
การบงัคบับญัชาและความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ก าหนดอ านาจในการด าเนินการและระดบัวงเงินอนุมตัิรายการประเภท
ตา่งๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในตารางอ านาจอนมุตัิและระดบัวงเงินอนมุตัิ (Delegated of Authority) 

 บริษัทฯ ได้น านโยบายการให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริตมาใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานการทจุริต 
ความผิดพลาด และการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูล
การกระท าผิดและการทจุริตเป็นประจ าทกุไตรมาส 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน และข้อพงึปฏิบตัิเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่ง โดยเน้นวา่การบริหารความเสีย่ง

ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน เพื่อให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงธุรกิจของบริษัทฯ  
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คณะกรรมการบริษัทได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ท าหน้าที่ในการด าเนินการทบทวนกรอบนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อ
ทิศทางกลยทุธ์การด าเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมก ากบัดแูลติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส าคญั 
เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เหมาะสมกบั

ธุรกิจและการปฏิบตัิงานของพนกังานในแต่ละฝ่าย การควบคมุภายในถกูก าหนดให้มีการปฏิบตัิผ่านข้อก าหนด นโยบาย และ
วิธีการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและพฒันาอย่างสม ่าเสมอ การท ารายการธุรกรรม
ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เก่ียวข้องกนั รวมทัง้ข้อตกลงต่างๆ ทางการค้าได้มีการควบคมุดูแลอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ 
และเป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุให้พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบตัิตาม
ระบบการควบคมุภายในที่วางไว้ รวมทัง้กฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึน้รวมทัง้ความเสีย่งจากการทจุริตและการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายตา่งๆ 

4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication) 
ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยงัให้

ความส าคญัเก่ียวกบัความถกูต้อง เช่ือถือได้ และทนัต่อเวลาของข้อมลูสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมลู เพื่อน าข้อมลูมาใช้
ประกอบการตดัสินใจได้ทนัเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมูล และการก าหนดแผนส ารองฉุกเฉินที่มี
ประสิทธิภาพ ส าหรับป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัของระบบสารสนเทศขณะที่มีอบุตัิภยัร้ายแรงจนระบบไมส่ามารถปฏิบตัิงาน
ได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลงัได้ และระบบข้อมูลที่สามารถ
วิเคราะห์หรือบ่งชีจุ้ดที่อาจจะเกิดความเสี่ยง ซึ่งท าการประเมินและจดัการความเสี่ยงพร้อมทัง้บนัทึกหรือรายงานผลไว้อย่าง
ครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ในการจดัเก็บข้อมลู
จราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ลงทนุเพื่อสร้างระบบการสือ่สารที่
มีประสิทธิภาพทัง้จากภายในและภายนอก และจดัให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง มีการจดัสง่เอกสาร
ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูที่เพียงพอตอ่การตดัสินใจส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น การประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุยอ่ย
อื่นๆ โดยสง่ข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้ เข้าร่วมประชมุเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุในระยะเวลาที่เหมาะสม 

5. การติดตามผล (Monitoring) 
จากระบบข้อมลูในปัจจุบนัที่สามารถให้ข้อมลูที่เช่ือถือได้และทนัต่อเวลา ท าให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท

สามารถควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเปา้หมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้ ในขณะเดียวกนัก็สามารถสอบทาน ประเมิน และให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแผน
ธุรกิจผา่นกระบวนการก ากบัดแูลที่มีประสทิธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนมุตัิและติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งแผนการตรวจสอบจดัท าขึน้จากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงล าดบัความส าคญัของบริษัทยอ่ย
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ในกลุม่บริษัท กลุม่ธุรกิจหลกั และกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง ผลของการตรวจสอบและการติดตามการปรับปรุงแก้ไขจะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้จนถึงปัจจบุนั ผลการตรวจสอบไมพ่บข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน
ที่มีสาระส าคญั อยา่งไรก็ตาม ได้มีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคมุภายในบางจดุที่ตรวจพบ 

คณะกรรมการบริษัทจะท าการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระส าคญั ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และการบริหารจดัการความเสี่ยงนัน้ๆ โดยใช้แนวทาง
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบถุึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้ บริหารระดับสูงของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับประธานกรรมการบริหาร  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามประกาศตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเร่ือง “คณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558” 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชมุด้วย ได้ประเมินประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ใน 5 องค์ประกอบดงักลา่วข้างต้น และมีข้อสรุปวา่
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมโดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ด าเนินการตามระบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ อีกทัง้ไมพ่บข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในท่ีส าคญั 

บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 วา่ไมต่รวจพบข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในด้านการบญัชีและการเงินท่ีส าคญั 

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการบริหารความเสี่ยง โดยได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้มีการ

แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมอบหมายฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ระบคุวาม
เสี่ยงของกิจกรรม ประเมินระดบัของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และติดตามเพื่อให้ความเสี่ยงได้รับการแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ เป็นผู้ประสานงานและให้การสนบัสนนุแต่ละสว่นงานในการบริหารจดัการความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัที่รับได้ 
ก่อนน าเสนอข้อมลูต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาด าเนินการท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

โดยได้จ าแนกความเสีย่งทีเ่กิดขึน้กบับริษัทฯ เป็น 3 หวัข้อใหญ่ ได้แก่  
1) ความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ  

1.1) ความเสีย่งจากการพึง่พงิผู้บริหารหลกัและบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจ 
1.2) ความเสีย่งจากการใช้สารสกดัจากเมือกหอยทากเป็นสว่นประกอบหลกัของผลติภณัฑ์ทัง้หมด 
1.3) ความเสีย่งจากการพึง่พงิผู้ผลติขวดบรรจภุณัฑ์ 
1.4) ความเสีย่งเก่ียวกบัการด าเนินการผลติผลติภณัฑ์บ ารุงผิวของโรงงานผลติของบริษัทฯ 

2) ความเสีย่งทางด้านตลาด  
2.1) ความเสีย่งจากภาวะการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมตลาดผลติภณัฑ์ความงามและผลติภณัฑ์ดแูลร่างกาย 
2.2) ความเสีย่งจากการลอกเลยีนแบบสนิค้า หรือการน าเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ไปใช้ 
2.3) ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูค้าสญัชาติจีนเป็นหลกั 
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2.4) ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูค้าหรือตวัแทนจ าหนา่ยรายใหญ่ 
2.5) ความเสีย่งจากความเสยีหายที่เกิดขึน้กบัผู้บริโภคหรือการเรียกคืนผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ 

3) ความเสีย่งทางด้านการเงิน  
3.1) ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้รายละเอยีดเก่ียวกบัปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสีย่งและแนวทางการบริหารความเสีย่งแตล่ะด้าน ระบอุยูใ่นหวัข้อ 
“ปัจจยัความเสีย่ง” 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้จัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ และรองรับการก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานภายในของบริษัทฯ ให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2560  เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติแตง่ตัง้ นางสาวณภทัร 
รัตตะพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีคณุสมบตัิ  
วฒุิการศึกษา และประสบการณ์ รวมถึงได้ผ่านการอบรมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคมุการปฏิบตัิงานดงักลา่ว โดย
รายละเอียดเก่ียวกบัผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน  

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ เกิดขึน้ในรอบปี 2560 และ 2561 สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560  
และ 2561 ตามล าดับ ดังนี ้

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะธุรกิจ / ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 
นายสราวุฒ ิพรพฒันารักษ์ 
ความสมัพนัธ์ 
เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารของบริษัทฯ 

ค า้ประกันเงินกู้ ยืมและค่าเช่า
รถยนต์โดยไม่มีค่าตอบแทน 
นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ เป็น 

ผู้ค า้ประกันวงเงินกู้ ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์ 2 แห่ง และค่าเช่ารถยนต์
ตลอดอายุสัญญาเช่า ให้แก่บริษัทฯ 
เพื่อใช้ในการขยายกิจการ เพื่อใช้ใน
การด าเนินงานและเพิ่มสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ แบบไม่มีค่าตอบแทน  
- วงเงินกู้ยืม 
- วงเงินค่าเช่ารถยนต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

120.0 
3.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
401.00 

3.6 

บริษัทฯ มีวงเ งินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร
พาณิชย์ 2 แห่ง เพื่อใช้ในการขยายกิจการ และเพิ่ม
สภาพคล่องของบริษัทฯ โดยวงเงินกู้ ยืมดังกล่าว  
ค า้ประกันโดยการจดจ านองท่ีดินของบริษัทฯ และ
ค า้ประกนัโดย นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ์ ซึง่เป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยธนาคารพาณิชย์ท่ีให้กู้ยืม
เงิน อย่างไรก็ตาม หลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้จดทะเบียน
ซือ้ขายหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการยกเลิกการค า้
ประกันของ นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ตัง้แต่วันท่ี 
26 มกราคม 2561 เป็นต้นมา 
ส าหรับการค า้ประกันค่าเช่ารถยนต์ตลอดอายุ

สญัญาเช่า เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดโดยผู้ให้เช่า 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ

ดงักล่าวเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
การค า้ประกนั วงเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการขยายกิจการ 
และเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ  โดยมิได้จ่าย
ค่าตอบแทน ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและ
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บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะธุรกิจ / ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ   
ทัง้นี  ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

บริษัทฯ ควรลดการพึง่พิงหรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากการค า้ประกันส่วนบุคคลโดยกรรมการ
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

บริษัท พ ีเอ็ม เคมิคัล จ ากัด 
ลกัษณะธุรกิจ 
น า เ ข้าและจ าหน่ายสารเคมี  และผลิตและ

จ าหน่ายสีพ่นรถยนต์และสีทาอาคาร 
ความสมัพนัธ์ 
กรรมการ คือ นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ์ 
ผู้ถือหุ้นร่วมกนั คือ 1) นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ์ 
2) นางสรัญญา งามไพบลูย์สมบตัิ และ  
3) นายสรานนท์     พรพฒันารักษ์  

1) เช่าโกดังสินค้า 
บริษัทฯ เช่าโกดงัสินค้าจาก บจก. 

พี เอ็ม เคมิคลั จ านวน 1 แห่ง มีพืน้ท่ี 
800 ตารางเมตร ตัง้อยู่เลขท่ี 15 ซอย
เสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบรีุ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อใช้ในการ
เก็บบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 
40,000 บาท (หรือคิดเป็น 50 บาท
ต่อตารางเมตร) จ่ายช าระเป็นประจ า
ทุกเดือน โดยเ ร่ิมเช่าตัง้แต่ เดือน 
กันยายน 2561 มีก าหนดระยะเวลา 
6 เดือน 
- ค่าเช่า  
-  ค่าบริการ 
- เงินประกนัค่าเช่าท่ีจะได้รับคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.16 
0.02 
0.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 

การเช่าโกดงัสินค้าจาก บจก. พี เอ็ม เคมิคลั เพื่อ
ใช้ในการเก็บสิบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 50 บาทต่อตาราง
เมตร เป็นอตัราค่าเช่าท่ีเทียบเคียงได้กบัค่าเช่าโกดงั
ในบริเวณใกล้เคียง ท่ีมีอัตราค่าเช่าระหว่าง 100 – 
110 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และเง่ือนไขการ
ช าระราคาเป็นไปตามเ ง่ือนไขทางการค้าปกติ
เช่นเดียวกบัรายการเช่าทัว่ไป โดยบริษัทฯ เลือกพืน้ท่ี
ของ  บจก. พี  เอ็ม  เคมิคัล  เ น่ืองจากสามารถ
ตอบสนองทัง้พืน้ท่ีใช้สอยไม่ใหญ่เกินความจ าเป็น 
ราคาค่าเช่าต่อตารางเมตรก็มีความเหมาะสม และ
ระยะทางก็ไม่ไกลจากบริษัทฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ

ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยท่ีท าเลท่ีตัง้ของพืน้ท่ี
เช่าอยู่ ใกล้ เคียงกับบริษัทฯ  ซึ่งมีความสะดวก
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บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะธุรกิจ / ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 
เหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ  อัตราค่าเช่าท่ีคิด
ระหว่างกันเป็นอัตราราคาตลาด มีราคาต ่ากว่าคู่
เทียบ และเง่ือนไขการช าระราคาเป็นไปตามธุรกิจ
เช่าอาคารพาณิชย์โดยทัว่ไป 

 2) การซือ้วัตถุดิบและสีทาอาคาร 
บริษัทฯ ซือ้วัตถุดิบบางประเภท 

ซึ่งโดยหลัก ได้แก่ น า้แร่ชนิดพิเศษ 
สติ๊กเกอร์ปอ้งกนัสินค้าปลอม รวมถงึ
สี ทาอาคารส าห รับโรงงานและ
ส านักงานของบริษัทฯ จาก บจก. พี 
เอ็ม  เคมิคัล  โดยราคาขายและ
เง่ือนไขการช าระราคาเป็นราคาต่อ
หน่วยสินค้า และมีการคิดค่าบริการ
ขนส่งแยกต่างหากตามค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง 
- ซือ้วตัถดุิบและสีทาอาคาร 
- ค่าบริการขนส่ง  
- เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
0.1 
0.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.9 
0.1 
0.0 

รายการซือ้วตัถดุิบและสีทาอาคารดงักล่าวเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยราคาซือ้สินค้าโดย
หลักมีราคาท่ีต ่ากว่าผู้ ขายรายอื่น โดยเง่ือนไขการ
ช าระราคาเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าปกติ  
รายการดงักล่าวจงึมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล   
อย่างไรก็ดี วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ และ 

บจก.พี เอ็ม เคมิคัล ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงเพื่อ
ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่  บจก.พี เอ็ม เคมิคัล 
ส าหรับการจัดซือ้น า้แร่ชนิดพิเศษและสติ๊กเกอร์
ปอ้งกนัสินค้าปลอม ในลกัษณะต้นทนุบวกก าไรส่วน
เพิ่ม (Cost Plus) ไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อให้ครอบคลมุ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ บจก.พี เอ็ม เคมิคลั 
และสอดคล้องกบัผู้ ให้บริการจดัจ าหน่ายทัว่ไป และ
หากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเกิดขึน้ บจก.พี 
เอ็ม เคมิคัล จะคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อบริษัทฯ 
ตามท่ีเกิดขึน้จริง 
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บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะธุรกิจ / ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ

ดังกล่าวเกิดขึน้ตามความจ าเป็นตามการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ การท ารายการดังกล่าวมี
ราคา และเง่ือนไขทั่วไปเสมือนกับท่ีบริษัทฯ ท า
รายการกบับคุคลภายนอก  
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและเห็น

ด้วยกับการท าบนัทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และ 
บจก. พี เอ็ม เคมิคัล ซึ่งเป็นการก าหนดราคากับ
บริษัทฯ ในลกัษณะ Cost Plus ซึง่จะช่วยให้รายการ
ซือ้สินค้าดงักล่าวมีความเหมาะสมมากขึน้ 

บริษัท เมอืงไทยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
ลกัษณะธุรกิจ 
ด าเนินธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต 

ความสมัพนัธ์ 
มีกรรมการและผู้ถอืหุ้นร่วมกนั คือ นางนวลพรรณ 

ล ่าซ า 

ค่าเบีย้ประกันภยั 
บริษัทฯ มีการท าสญัญาประกนัภยั

รถยนต์  จ านวน 3 สัญญา  โดย
สัญญามีผลตัง้แต่ เดือนมิถุนายน  
2560 และมีระยะเวลาตามสญัญา  
- ค่าเบีย้ประกนัภยั 
- ค่าเบีย้ประภนัภยัอาคาร 
 
 

 
 
 
 
 

0.1 
0.4 

 
 
 
 
 

0.1 
0.0 

รายการค่าเบีย้ประกันภัยดังกล่าวเป็นไปตาม
นโยบายบริษัทฯ เกี่ยวกบัการสรรหาผู้ ให้บริการ โดย
การพิจารณาผู้ให้บริการประกนัภยั บริษัทฯ ได้มีการ
คดัเลือกผู้ให้บริการตามนโยบายและหลกัเกณฑ์การ
คดัเลือกผู้ให้บริการของบริษัทฯ โดย บมจ. เมืองไทย
ประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยชัน้น าท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และค่าเบีย้ประกันภัย มี
อัตราท่ีต ่ากว่าคู่เทียบ และเง่ือนไขการช าระราคา
เป็นไปตามปกติธุรกิจ ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงมี
ความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และเกิดขึน้ตามความ
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จ าเป็นตามการด าเนินธุรกิจ  และมีความส าคัญ
เน่ืองจากเป็นการควบคมุความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้  
ในขณะท่ีบริษัทฯ ไม่ได้เสียประโยชน์เน่ืองจากมลูค่า
ค่าเบีย้ประกนัภยัเป็นราคาท่ีเหมาะสมและโดยทัว่ไป 

บริษัท ภทัรลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
ลกัษณะธุรกิจ 
บริการให้เช่ารถยนต์ 

ความสมัพนัธ์ 
มีกรรมการร่วมกนั คือ นางนวลพรรณ ล ่าซ า 

เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในธุรกิจ 
บจก.นาม ุไลฟ์ พลสั (บริษัทย่อย) 

มี การท าสัญญาเช่ า รถ เพื่ อ เ ป็น
สวัสดิการให้แก่พนักงานขายราย
เดือนทัง้หมดจ านวน 9 คนั และอตัรา
ค่าเช่าคันละ 12, 00 - 13,300 บาท
ต่อเดือน โดยเ ร่ิมเช่าตัง้แต่ เดือน
กนัยายน 2559 และมีระยะเวลาตาม
สญัญา 4 ปี 
ทัง้นี ้ได้มีการยกเลิกสัญญาเช่า

รถยนต์ก่อนก าหนดจ านวน 4 คัน 
เนื่องจากไม่มีการใช้งาน 
- ค่าเช่า 
-  ค่าธรรมเนียม 
- เจ้าหนีค้่าเช่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
0.4 
0.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 
0.0 
0.1 

รายการค่าเช่ารถยนต์ดังกล่าวเป็นไปตาม
นโยบายบริษัทฯ เกี่ยวกบัสวสัดิการของพนกังานขาย 
โดยในการพิจารณาเช่ารถยนต์ดงักล่าว บริษัทฯ ได้มี
การคดัเลือกผู้ให้บริการตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
การคัดเลือกผู้ ให้บริการของบริษัทฯ โดย บจก.ภัทร
ลิสซิ่ง เป็นบริษัทให้เช่ารถยนต์ท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ตลาด มีความน่าเชื่อถือ ค่าเช่ามีอัตราท่ีต ่ากว่าคู่
เทียบ และเง่ือนไขการช าระราคาเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ซึง่การเช่า
รถยนต์ดังกล่าวเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน
ขาย ช่วยอ านวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตวั
ในการติดต่อกับลูกค้า อัตราค่าเช่าท่ีคิดระหว่างกนั
เป็นอัตราราคาตลาด และเง่ือนไขการช าระราคา
เป็นไปตามปกติธุรกิจ  
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บริษัท เดอะ โฟร์ทนี จ ากัด  
ลกัษณะธุรกิจ 
ผู้แทนจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ไปยังช่องทางจ าหน่ายต่างๆ ท่ีกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่ได้ขายโดยตรง 
ความสมัพนัธ์ 
มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ (98%) คือ นางสาวพรเพ็ญ 

สรวงเกษม เป็นคู่สมรสของ นายนิติโรจน์ มโนลม้าย 
ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และเป็น
กรรมการและผู้ถือหุ้นใน บกจ.เดอะ โฟร์ทีน 

รายได้จากการขาย 
บจก.เดอะ โฟร์ทีน เป็นหนึ่งใน

ผู้ แทนจ าหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่ ม
บริษัทไปยงัช่องทางจ าหน่ายต่างๆ ท่ี
กลุ่มบริษัทไม่ได้ขายโดยตรง โดย 
บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส (บริษัทย่อย) 
ขายสินค้าให้ บจก.เดอะ โฟร์ทีน ใน
ลักษณะขายขาดในราคาขายสุทธิ
ภายหลังหักค่าตอบแทนในการ
กระจายสินค้า โดยบจก. นามุ ไลฟ์ 
พลัส เป็นผู้ ก าหนดราคาขายและ 
กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีบจก.เดอะ 
โฟร์ทีนขายให้แก่ลกูค้า ซึง่บจก.นาม ุ
ไล ฟ์  พลัส  จะ เ ป็นผู้ รั บผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายท่ี
เกิดขึ น้ตามจ ริ ง  ราคาขายและ
ค่าตอบแทนในการจ าหน่ายสินค้าท่ี
จ่ายให้แก่ บจก.เดอะ โฟร์ทีน เป็นไป
ตามสญัญา และมีอตัราและเง่ือนไข
ทางการค้าท่ีสามารถเทียบเคียงได้
กับท่ีบจก.  นามุ ไลฟ์ พลัส ให้แก่
ผู้แทนจ าหน่ายสินค้ารายอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก.เดอะ โฟร์ทีน เป็นผู้แทนจ าหน่ายสินค้าราย
ใหญ่ท่ีมีส่วนส าคัญคิดเป็นประมาณร้อยละ 18.5 
และร้อยละ 10.8 ของรายได้รวมก่อนหักส่วนลดใน
การกระจายสินค้าให้แก่กลุ่มบริษัท ในปี 2560 และ 
2561 ตามล าดบั ซึง่ราคาท่ีซือ้ขายระหว่างกนั เป็นไป
ตามราคามาตรฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้อย่างชดัเจน 
เพื่อขายให้กบัผู้แทนจ าหน่ายสินค้าทกุราย โดยบจก.
เดอะ โฟร์ทีน ต้องจ าหน่ายต่อตามราคาท่ีบริษัทฯ 
ก าหนด นอกจากนี ้ค่าตอบแทนท่ีให้แก่บจก.เดอะ 
โฟร์ทีน ในการจ าหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ เป็นไป
ตามสัญญา และมีอัตราและเง่ือนไขทางการค้าท่ี
สามารถเทียบเคียงได้กับท่ีบจก.นามุ ไลฟ์ พลัส 
ให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายสินค้ารายอื่น  
อย่างไรก็ด ีบริษัทฯ มีส่วนลดล่วงหน้าให้แก่ บจก.

เดอะ โฟร์ทีน เพื่อให้ครอบคลมุค่าใช้จ่ายส่งเสริมการ
ขายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งได้แก่ส่วนลดในการขาย
สินค้าของผู้ แทนจ าหน่าย การท าการตลาดเพื่อ
การค้าตามท่ีได้รับความเห็นชอบ และเงินจงูใจของ
ผู้ แทนจ าหน่ายตามผลส าเร็จของยอดขาย (KPI) 
เป็นต้น ซึง่บริษัทฯ มีการช าระค่าใช้จ่ายส่งเสริมการ
ขายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงแก่ผู้ จัดจ าหน่ายรายอื่น
เช่นเดียวกัน โดยบจก.เดอะ โฟร์ทีน ต้องส่งใบแจ้ง



  บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ำกดั (มหำชน)   

ส่วนที ่3 หน้ำ 120 / 156 

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะธุรกิจ / ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 
- รายได้จากการขายสินค้าสทุธิ 
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 
- ลกูหนีก้ารค้า 
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส าหรับ
ค่าตอบแทนในการจ าหน่ายสินค้า 

138.2 
23.9 
5.3 
1.0 

317.8 
21.9 
50.1 
4.8 

รายการขายและยอดค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ 
ท่ีเกิดขึน้จริงให้แก่บริษัทฯ เป็นรายเดือน ค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงจะถกูหกักลบกบั
ส่วนลดล่วงหน้าดงักล่าว ดงันัน้ รายการดงักล่าวจึง
มีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล  
อย่างไรก็ดี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ

ความถูกต้องของยอดขายและสินค้าคงเหลือของ 
บจก.เดอะ โฟร์ทีน ในวันท่ี 9 เมษายน 2560 บจก.
นามุ ไลฟ์ พลัส และบจก.เดอะ โฟร์ทีน ได้เข้าท า
บนัทกึข้อตกลงเพื่อการตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ
และยอดขาย นอกจากนี ้เพื่อลดสดัส่วนการกระจาย
สินค้าของบริษัทฯ ผ่าน บจก.เดอะ โฟร์ทีน บริษัทฯ มี
แผนท่ีจะให้ตวัแทนจ าหน่ายสินค้ารายอื่นเข้ามาเป็น
ผู้กระจายสินค้าให้บริษัทฯ ในบางส่วนของอาณาเขต
ท่ี บจก.เดอะ โฟร์ทีน เป็นผู้ รับผิดชอบ  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ

ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย บจก.เดอะ โฟร์ทีน เป็น
บริษัทท่ีมีความสามารถในการกระจายสินค้าของ
บริษัทฯ ไปยงัช่องทางจ าหน่ายต่างๆ ทัง้นี ้ราคาท่ีซือ้
ขายระหว่างกัน เป็นไปตามราคามาตรฐานท่ี บจก.
นามุ ไลฟ์ พลัส ก าหนดไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี ้
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ค่าตอบแทนท่ีให้แก่บจก.เดอะ โฟร์ทีน ในการ
จ าหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ เป็นไปตามอัตราและ
เง่ือนไขทางการค้าท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับท่ี
บริษัทฯ ให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายสินค้ารายอื่น โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายตามจริง  
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและเห็น

ด้วยกับการท าบันทึกข้อตกลงระหว่าง  บจก.นามุ 
ไลฟ์ พลสั และบจก.เดอะ โฟร์ทีน ซึง่เป็นการเพิ่มการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการขายสินค้าระหว่าง
บริษัทฯ และบจก. เดอะ โฟร์ทีน ให้มากขึน้ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ซือ้ขายสินค้าสวัสดิการพนักงาน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบาย

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
สามารถซือ้สินค้าของบริษัทฯ ได้ใน
ราคาท่ีต ่ากว่าราคาตลาด ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบาย เร่ือง สวสัดิการส่วนลด
ในการซื อ้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ส าหรับกรรมการ ผู้ บ ริหาร และ
พนักงาน โดยมีมาตรฐานและสิทธิ
จ า กัด เ ป็ น ร าย เ ดื อ น  แบ่ ง ต าม
ต าแหน่งอย่างชดัเจน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย
บริษัทฯ เกี่ยวกบัสวสัดิการของพนกังานบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรฐานและสิทธิจ ากัดต่อคน
เป็นรายเดือน แบ่งตามต าแหน่งอย่างชดัเจน โดยให้
อัตราส่วนลดท่ีเท่ากันแก่พนักงานทุกราย ทัง้นี ้การ
ให้ส่วนลดแก่กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ในการ
ซือ้สินค้านัน้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารน าไปเป็น
สินค้าทดลองใช้ให้แก่คู่ค้าหรือผู้บริโภคได้ นอกจากนี ้
การให้ซือ้สินค้าในราคาสวัสดิการยังเป็นการช่วย
เพิ่มขวัญก าลังใจ ความผูกพันต่อองค์กร และเป็น
แรงจูงใจในการท างานของพนักงาน ประกอบกับ
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บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะธุรกิจ / ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 
- รายได้ 
- ลกูหนีก้ารค้า 

0.5 
0.0 

1.2 
0.0 

ช่วยเพิ่มความผูกพันและความรู้ความเข้าใจของ
พนกังานต่อสินค้าของบริษัทฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ

ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีความส าคญัเน่ืองจาก
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบางส่วนงานต้องมี
การน าสินค้าไปเป็นสินค้าทดลองให้แก่คู่ค้าหรือ
ผู้บริโภค นอกจากนี ้ยังเป็นการตอบแทนกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ในขณะท่ีบริษัทฯ ไม่ได้เสีย
ประโยชน์เน่ืองจากราคาท่ีขายเป็นราคาท่ีสูงกว่า
ต้นทนุการผลิตสินค้าของบริษัทฯ และจ านวนสินค้า
ท่ีให้ซือ้ต่อเดือนต่อคนมีการก าหนดปริมาณอย่าง
เหมาะสม 
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12.2 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
12.2.1 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนมุตัิให้เข้าท ารายการระหวา่งกนั  
ตามมติคณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ  และ

บริษัทย่อยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับ
บริษัทฯ อาทิ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั  

ในการท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) ด้วย ในการท ารายการดงักลา่ว
บริษัทฯ จะท าการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดขึน้ โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ดงักล่าวมีสว่นในการ
ตดัสนิใจเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหว่างกนัหรือรายการที่เก่ียวโยงกนัอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรม  
ที่ดี ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั และดูแลให้การ
ปฏิบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันต่อ
สาธารณชนให้มีความถกูต้องและครบถ้วน  

ในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่อาจเกิดขึน้ต่อเนื่องใน
อนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดกรอบของรายการดงักลา่วซึง่จะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัท่ีวิญญชูน
จะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง และไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือสามารถแสดงให้เห็นได้วา่การ
ท ารายการดงักลา่วมีการก าหนดราคาหรือเง่ือนไขที่สมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม และหากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิกรอบ
การท ารายการข้างต้นเป็นหลกัการทัว่ไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยอ่มสามารถด าเนินการท ารายการท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามกรอบ
ที่ก าหนดไว้ไปได้ในทนัทีโดยไม่ต้องน ารายการดงักลา่วเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการอีกครัง้  และบริษัทฯ จะจดัท ารายงาน
สรุปการท าธุรกรรมรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อรายงานในที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
หรือข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เ ก่ียวโยงกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตสุมผลของรายการนัน้ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัที่เกิดขึน้  บริษัทฯ จะจัดให้มีบคุคลที่มีความรู้ความช านาญ
พิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว 
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ที่อาจมีความ
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ขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสยีในการท ารายการจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียว
โยง เพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการเข้าท ารายการดงักลา่วจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการท า
รายการท่ีได้ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นส าคญั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ  

12.2.2 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เ ก่ียวโยงกันในอนาคต  บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วจะไมเ่ป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการท ารายการท่ี
ได้ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นส าคญั 

ในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ และเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ตอ่เนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดยอ้างองิกบัราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสม
และยตุิธรรม สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นและคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้พิจารณาอนมุตักิรอบการท ารายการดงักลา่ว 

นอกจากนี ้หากมีการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเง่ือนไข
เก่ียวกบัธุรกรรมระหว่างกนักบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งหรือบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกัน
ของบริษัทฯ กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีจะไมเ่ข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในวาระท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว   

12.2.3 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทนุ 
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึน้กับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะจดัให้มีการน าเสนอรายการดงักลา่วผา่นท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ เพื่อสอบทานและให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไป  
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ส่วนที่ 3 

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

เพื่อประกอบค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผู้ลงทุนควรพิจารณา
ข้อมลูทางการเงินและงบการเงินรวมส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 2559 - 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 
ที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินรวมดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดที่ส าคญั ดงันี ้

13.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญช ี

รอบระยะเวลาบัญชี ผู้สอบบัญชี สรุปรายงานการตรวจสอบ 

ประจ าปี 2559 นางสาวสมใจ คณุปสตุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบ
จากส านกังาน กลต. 

ผู้ สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้ สอบบัญชีอย่างไม่มี
เง่ือนไขว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุด 
วนัเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

ประจ าปี 2560 นางสาวสมใจ คณุปสตุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบ
จากส านกังาน กลต. 

ผู้ สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้ สอบบัญชีอย่างไม่มี
เง่ือนไขว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุด 
วนัเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

ประจ าปี 2561 นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4323 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบ
จากส านกังาน กลต. 

ผู้ สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้ สอบบัญชีอย่างไม่มี
เง่ือนไขว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุด 
วนัเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
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13.2  สรุปข้อมูลตามงบการเงนิรวมและอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
13.2.1 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41.54 5.36 4,388.52 80.37 1,774.48 33.81 
เงินลงทนุชัว่คราว - - - - 2,399.56 45.72 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 196.92 25.39 429.18 7.86 265.89 5.07 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - - - 
สินค้าคงเหลือ 263.65 34.00 291.68 5.34 391.58 7.46 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 10.75 1.39 13.16 0.24 5.10 0.10 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 512.86 66.14 5,122.54 93.81 4,836.62 92.16 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจ ากดัในการเบกิ
ใช้ 

3.25 0.42 35.27 0.65 20.27 0.39 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 245.14 31.61 278.56 5.10 274.22 5.23 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 7.71 0.99 16.50 0.30 108.83 2.07 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2.29 0.30 7.34 0.13 6.53 0.12 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 4.21 0.54 0.27 0.01 1.72 0.03 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 262.60 33.86 337.95 6.19 411.58 7.84 
รวมสินทรัพย์ 775.46 100.00 5,460.49 100.00 5,248.20 100.00 

หนีส้ินหมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 72.82 9.39 267.14 4.89 - - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 170.74 22.02 309.28 5.66 156.90 2.99 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั - - - - - - 
เงินกู้ ยืมระยะยาวส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายใน

1 ปี 
27.40 3.53 18.77 0.34 29.49 0.56 

เงินกู้ ยืมระยะยาวส่วนท่ีจดัเป็นหนีส้ินหมนุเวียน 51.52 6.64 - - - - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทาง
การเงินส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

1.45 0.19 1.45 0.03 0.99 0.02 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจ่าย 27.27 3.52 20.05 0.37 4.23 0.08 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1.97 0.25 0.50 0.01 2.85 0.05 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 353.17 45.54 617.20 11.30 194.47 3.71 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะยาว – สทุธิจากส่วนท่ีถงึก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 

44.01 5.68 49.42 0.91 61.70 1.18 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทาง
การเงิน – สทุธิจากส่วนท่ีถงึก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี 

1.68 0.22 3.21 0.06 2.21 0.04 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.65 0.21 4.17 0.08 7.10 0.14 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 47.34 6.11 56.80 1.04 71.01 1.35 

รวมหนีส้ิน 400.51 51.65 674.00 12.34 265.48 5.06 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       
ทนุจดทะเบียน 225.00 29.02 318.00 5.82 318.00 6.06 

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแล้ว 225.00 29.02 316.00 5.79 317.89 6.06 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 47.66 6.15 4,347.92 79.63 4,399.86 83.84 

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - 0.12 0.00 - - 

ก าไรสะสม       

จดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 22.50 2.90 31.80 0.58 31.80 0.61 

ยงัไม่ได้จดัสรร 111.63 14.40 122.49 2.24 237.54 4.53 
ส่วนต ่ากวา่ทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงิน
ลงทนุในบริษัทย่อย 

(31.84) (4.11) (31.84) (0.58) (31.84) (0.61) 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น - - - - 2.00 0.00 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 374.95 48.35 4,786.49 87.66 4,957.25 94.46 
ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทย่อย 

- - - - 25.47 0.49 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 374.95 48.35 4,786.49 87.66 4,982.72 94.94 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 775.46 100.00 5,460.49 100.00 5,248.20 100.00 
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13.2.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้       

รายได้จากการขาย 1,236.85 99.73 1,674.44 99.41 1,249.63 95.83 

รายได้อ่ืน 3.33 0.27 9.94 0.59 54.35 4.17 

รวมรายได้ 1,240.18 100.0 1,684.38 100.00 1,303.98 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขาย (374.82) (30.22) (543.32) (32.25) (412.35) (31.63) 

คา่ใช้จ่ายในการขาย (354.47) (28.58) (580.91) (34.49) (510.50) (39.15) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (87.12) (7.02) (135.00) (8.01) (158.73) (12.17) 

รวมค่าใช้จ่าย (816.41) (65.8) 1,259.23 (74.76) (1,081.58) (82.95) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

423.78 34.17 425.15 25.24 222.40 17.05 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (5.82) (0.47) (11.97) (0.71) (9.49) (0.73) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 417.96 33.70 413.18 24.53 212.91 16.33 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (82.76) (6.67) (62.12) (3.69) (28.42) (2.18) 

ก าไรขาดทุนส าหรับปี/งวด 335.20 27.03 351.06 20.84 184.49 14.15 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    
รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั 

   

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

(0.64) (0.19) - 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 0.13 0.04 - 

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
หน่วยงานต่างประเทศ 

- - 1.67 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี/งวด (0.51) (0.15) 1.67 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี/งวด 334.68 350.91 186.16 

การแบ่งปันก าไรขาดทุน    

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 328.00 351.06 181.41 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 7.19 - 3.08 

ก าไรขาดทุนส าหรับปี/งวด 335.19 351.06 184.49 

 
 

   



  บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ำกดั (มหำชน)   

ส่วนที ่3 หน้ำ 130 / 156 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ 327.49 350.91 183.41 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทย่อย 

7.19 - 2.75 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี/งวด 334.68 350.91 186.16 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานปรับปรุงมูลค่าที่ตราไว้    

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
(ปรับปรุง) 2/(บาทตอ่หุ้น) 

2.34 1.50 0.57 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 
(ปรับปรุง) 2/ (หุ้น) 

139,927,595 234,279,452 317,411,896 

มลูคา่ท่ีตราไว้ (ปรับปรุง) 2/ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00 

13.2.3 งบกระแสเงนิสดรวม 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

(หน่วย: ล้านบาท) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรส าหรับปี 33 .19 3 1.06 1  .49 
รายการปรับกระทบยอดก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน    
ภาษีเงินได้  2.76 62.12 2 . 2 
ต้นทนุทางการเงิน  . 2 11.97  . 0 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 16.94 26.33 32.12 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 0.94 2.34 2.92 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง 0.92 (0.92) (1.44) 
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - 0.12 0.07 
ก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม - - (1.76) 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว - - (4.66) 
ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ - - (2.16) 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู - 0.21 0.95 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินค้า 0.61 5.69 4.66 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (0.16) (1.66) - 
ตดัจ าหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 0.33 1.92 0.05 
ดอกเบีย้รับ (1.40) (1.31) (48.14) 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 441.95 457.87 205.02 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (11.16) (232.47) 167.89 
สินค้าคงเหลือ (158.29) (33.72) (99.35) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.69 (2.41) 8.05 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (3.63) 3.93 (1.45) 

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 41.24 129.46 (148.87) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (0.73) 8.61 2.35 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 310.07 331.27 133.64 

จ่ายดอกเบีย้ (5.82) - - 
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1.62) - - 
จ่ายภาษีเงินได้ (83.89) (74.35) (45.09) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 218.74 256.92 88.55 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
การเปล่ียนแปลงในเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจ ากดัในการเบกิใช้ - (32.02) 15.00 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั (เพิ่มขึน้) ลดลง 1.60 - - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้กลุ่มสินทรัพย์ - - (94.89) 
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ - - 22.72 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุชัว่คราว - - (5,057.80) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว - - 2,664.67 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (114.81) (58.82) (28.80) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 3.18 3.32 - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (5.36) (10.09) (2.87) 
ดอกเบีย้รับ 1.41 1.30 44.55 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (113.98) (96.31) (2,437.42) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ 21 .62  ,391.26 - 
เงินสดรับจากหุ้นทนุออกให้ตามสิทธิ - - 53.65 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 72.25 194.89 - 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้ - - (267.14) 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ (ลดลง) (68.32) - - 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 137.64 76.15 49.90 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ ยืมระยะยาว (73.23) (130.88) (26.90) 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

(หน่วย: ล้านบาท) 
เงินสดที่ผู้ เช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหนีส้ินซึง่เกิดขึน้จากสญัญาเช่าการเงิน (3.24) (2.05) (1.67) 
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (416.82) (330.75) (65.93) 
ดอกเบีย้จ่าย - (12.25) (9.30) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (137.13) 4,186.37 (267.39) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของ
อัตราแลกเปล่ียน 

(32.37) 4,346.97 (2,616.26) 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน - - 2.22 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (32.37) 4,346.97 (2,614.04) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี/งวด 73.91 41.55 4,388.52 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี/งวด 41.54 4,388.52 1,774.48 
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ    
ที่ดนิอาคารและอุปกรณ์ที่ซือ้ระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 

2561  
   

ท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์ท่ีเพิ่มขึน้ในระหวา่งปี 123.33 62.03 25.47 
การเปล่ียนแปลงในเจ้าหนีค้า่ซือ้ทีดินอาคารและอปุกรณ์ 0.46 (3.21) 3.33 

ยอดซือ้สุทธิท่ีดนิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงนิสด 123.79 58.82 28.80 

13.2.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญส าหรับงบการเงนิรวม  

 หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 1.  8.3 24.9 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 0.6 7.8 10.3 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ 0.7 0.5 0.2 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 6.6 5.6 3.9 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 54.2 64.3 93.4 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 9.0 7.8 3.5 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั 40.0 46.4 101.4 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 4.5 4.8 4.8 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 79.9 75.9 75.5 
วงจรกระแสเงินสด (Cash Cycle) วนั 14.4 34.9 119.3 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      
อตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 68.8 68.1 67.0 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 35.0 24.8 13.4 
อตัราก าไรอ่ืน ร้อยละ 0.3 0.6 4.2 
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 หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (ต่อ)     
อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร ร้อยละ 52.0 57.7 39.8 
อตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 27.8 20.8 14.1 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 108.6 13.6 3.7 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 51.4 11.3 3.5 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 182.3 144.1 78.4 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 1.8 0.5 0.2 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ      
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.1 0.1 0.05 
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (interest bearing 
debt) ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

เทา่ 0.4 0.1 0.02 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 53.8 27.1 14.4 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) เทา่ 0.3 0.4 0.7 
อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 124.4 94.2 35.7 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย  

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 รายได้จากการขายของบริษัทฯ เท่ากับ 1,674.44 ล้านบาท และ 
1,249.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.37 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายตา่งประเทศที่ลดลงร้อยละ 46.03 เมื่อเทียบกบั
รอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการชะลอการสง่สินค้าหลงัจากได้รับใบอนญุาตจากองค์การอาหารและยาแหง่
ประเทศจีน (CFDA) เมื่อต้นปี 2561 ซึง่ท าให้บริษัทฯ ต้องท าการปรับรูปแบบบรรจภุณัฑ์ดงักลา่วให้เป็นไปตามใบอนญุาติที่ได้รับ 
และการปรับโครงสร้างการขายส าหรับผู้กระจายสินค้าในประเทศจีนเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ทัง้นี  ้ในระหว่างปี 
ประเทศจีนยงัมีการเปลี่ยนแปลงเร่ืองกฏเกณฑ์การน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ส่งผลต่อการส่งออกของบริษัทฯ  จากเหตุ
ดงักลา่วจึงสง่ผลให้รายได้จากการขายต่างประเทศลดลงโดยเฉพาะรายได้จากประเทศจีนที่ไม่เป็นไปตามที่คาด อย่างไรก็ตาม
เมื่อเดือนกันยายน 2561 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อขยายฐานลกูค้าและกระจายความเสี่ยงของ
รายได้จากการขายตา่งประเทศและลดความเสีย่งการพึง่พิงจากการขายในประเทศจีน  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้รับผลกระทบจากขา่วผู้ผลติสินค้าที่ไมไ่ด้มาตรฐานและการปิดตลาดค้าสง่ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวที่
ใหญ่ที่สดุในประเทศไทยตัง้แต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ท าให้ลกูค้าของบริษัทฯ บางส่วนสญูเสียช่องทางการจ าหน่ายสินค้าที่
ส าคญัและชะลอการสัง่ซือ้สนิค้าจากบริษัทฯ และในปีที่ผา่นมามีหลายเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเที่ยวในประเทศท าให้
นกัท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยน้อยลงโดยเฉพาะนกัท่องเที่ยวชาวจีนท่ีถือเป็นกลุม่ลกูค้าส าคญัของบริษัทฯ จากผลกระทบ
ดงักลา่วสง่ผลท าให้รายได้จากการขายสินค้าในประเทศปี 2561 ลดลงร้อยละ 16.69 เมื่อเทียบกบัปีก่อน บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึง
ผลกระทบดงักลา่วและได้ด าเนินการปรับกลยทุธ์และแผนการตลาดตัง้แตช่่วงเดือนสงิหาคม 2561 เพื่อให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเดิมที่
ได้รับผลกระทบและเพิ่มฐานลกูค้าใหม่ โดยรายได้จากการขายสินค้าในประเทศส าหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 และ 2561 เทา่กบั 380.39 ล้านบาท และ 216.71 ล้านบาทตามล าดบั ลดลงในอตัราร้อยละ 43.03 อยา่งไรก็ตาม
หากพิจารณารายได้จากการขายสินค้าในประเทศส าหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ รอบ
ระยะเวลาสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 รายได้เท่ากบั 207.86 ล้านบาท และ 216.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.26 
ซึง่จะเห็นได้วา่แนวโน้มรายได้จากการขายสนิค้าในประเทศในไตรมาส 4 ปี 2561 มีแนวโน้มดีขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2561 ที่ผา่นมา  

รายได้ตามกลุม่ผลิตภณัฑ์พบว่าหลายกลุม่ผลิตภณัฑ์มีรายได้ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากรายได้จากขายของบริษัทฯ ที่ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะรายได้จากการขายต่างประเทศ ยกเว้นรายได้จากกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าและชดุของขวญั ที่เติบโตขึน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 89.47 และ 36.25 ตามล าดบั เป็นผลจากการ
ที่บริษัทฯ จดัโปรโมชัน่เพื่อดงึดงูลกูค้าและจดักิฟท์เซ็ทเพื่อจ าหน่าย โดยเน้นจบักลุม่นกัท่องเที่ยวและจ าหน่ายในช่องทางร้านค้า
ปลอดภาษี (Duty Free Shop) และเมื่อช่วงเดือนกนัยายน 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมโปรโมทสนิค้าในประเทศฟิลปิปินส์ โดยผลติภณัฑ์
ที่ได้รับความนิยมในประเทศฟิลิปปินส์คือสินค้าในกลุม่ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าสง่ผลท าให้รายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์
ท าความสะอาดผิวหน้าส าหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 71.84 ล้านบาท หรือเติบโตขึน้ 
ร้อยละ 520.38 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
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ตาราง 1: รายได้จากการขายแยกตามสายผลติภณัฑ์ส าหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม (YoY) 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม             
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 

           

1) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 330.93  78.66 156.89  56.58 (174.04) (52.59) 

2) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย 18.38  4.37 5.18  1.87 (13.20) (71.82) 
3) ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า 11.58  2.75 71.84  25.91 60.26  520.38 
4) ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย 40.03  9.51 18.29  6.60 (21.74) (54.31) 

5) ผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดด 15.12  3.59 7.93  2.86 (7.19) (47.55) 
6) ชดุของขวญั 14.48  3.44 13.99  5.04 (0.49) (3.38) 
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ - รวม 430.52  102.32 274.12  98.86 (156.40) (36.33) 

หกั ส่วนลด (12.52) (2.97) (7.86) (2.84) 4.66  (37.22) 
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ - สุทธิ 418.00  99.35 266.26  96.02 (151.74) (36.30) 

รายได้อ่ืน/1 2.73  0.65 11.05  3.98 8.32  304.76 
รวม 420.73  100.00 277.31  100.00 (143.42) (34.09) 

หมายเหตุ: /1รายได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรายได้จากการให้บริการ 
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ตาราง 2: รายได้จากการขายแยกตามสายผลติภณัฑ์ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม (YoY) 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม             

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ       

1) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า  1,327.47  78.81  894.78  68.62  (432.69) (32.60) 
2) ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย  60.00  3.56  39.40  3.02  (20.60) (34.33) 

3) ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า  71.88  4.27  136.19  10.44  64.31  89.47 
4) ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย  134.42  7.98  98.43  7.55  (35.99) (26.77) 
5) ผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดด  65.14  3.87  32.12  2.46  (33.02) (50.69) 

6) ชดุของขวญั  54.21  3.22  73.86  5.67  19.65  36.25 
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ - รวม  1,713.12  101.71  1,274.78  97.76  (438.34) (25.59) 

หกั ส่วนลด  (38.68) (2.30)  (25.15) (1.93)  13.53  (34.98) 
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ - สุทธิ  1,674.44  99.41  1,249.63  95.83  (424.81) (25.37) 

รายได้อ่ืน/1 9.94  0.59 54.35  4.17 44.41  446.78 

รวม 1,684.38  100.00 1,303.98  100.00 (380.40) (22.58) 
หมายเหตุ: /1รายได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรายได้จากการให้บริการ 
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ตาราง 3: รายได้จากการขายแบง่ตามสถานที่ส าหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน และ 31 ธนัวาคม 2 61 (QoQ) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

2561 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม             
1. รายได้จากการขาย
ภายในประเทศรวม 207.86 79.64 216.71  78.15          8.85  4.26 

2. รายได้จากการขาย
ตา่งประเทศรวม 41.94 16.07 49.55  17.87          7.61  18.15 

รายได้จากการขายรวม 249.80 95.71 266.26  96.02        16.47  6.59 
รายได้อ่ืน/1 11.21 4.29 11.05  3.98         (0.16) (1.43) 

รวม 261.01 100.00 277.31  100.00        16.31  6.25 

หมายเหตุ:  /1รายได้อ่ืนโดยหลกัได้แก ่ดอกเบีย้รับ และรายได้จากการให้บริการ 

 
ตาราง 4: รายได้จากการขายแบง่ตามสถานท่ีส าหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม (YoY) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม             
1. รายได้จากการขาย
ภายในประเทศรวม 380.39  90.41 216.71  78.15 (163.68) (43.03) 

2. รายได้จากการขาย
ตา่งประเทศรวม 37.61  8.94 49.55  17.87 11.94 31.75 

รายได้จากการขายรวม 418.00  99.35 266.26  96.02 (151.74) (36.30) 
รายได้อ่ืน/1 2.73  0.65 11.05  3.98 8.32  304.76 

รวม 420.73  100.00 277.31  100.00 (143.42) (34.09) 

หมายเหตุ:  /1รายได้อ่ืนโดยหลกัได้แก ่ดอกเบีย้รับ และรายได้จากการให้บริการ 
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ตาราง 5: รายได้จากการขายแบง่ตามสถานท่ีส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม (YoY) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม             

1. รายได้จากการขาย
ภายในประเทศรวม 1,178.91  69.99 982.18  75.32 (196.73) (16.69) 

2. รายได้จากการขาย
ตา่งประเทศรวม 495.53  29.42 267.45  20.51 (228.08) (46.03) 

รายได้จากการขายรวม 1,674.44  99.41 1,249.63  95.83 (424.81) (25.37) 
รายได้อ่ืน/1 9.94  0.59 54.35  4.17 44.41  446.78 
รวม 1,684.38  100.00 1,303.98  100.00 (380.40) (22.58) 

หมายเหตุ :  /1รายได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรายได้จากการให้บริการ 

 
 
ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 เท่ากับ 543.32 ล้านบาท และ 412.35 ล้านบาท
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 24.11 ในขณะที่อตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 
32.45 เป็นร้อยละ 33.00 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการปรับลดก าลงัการผลติให้สอดคล้องกบัการหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลอืทีช้่า
ลงซึง่เป็นผลจากรายได้การขายสนิค้าที่ชะลอตวั การปรับลดก าลงัการผลติจะสง่ผลตอ่การปันสว่นต้นทนุคงที่ท าให้ต้นทนุสนิค้าที่
ผลิตสูงขึน้เล็กน้อย นอกจากนีอ้ตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้นัน้แปรผันตามสดัส่วนการขายของกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ 
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ตาราง 6: ต้นทนุขายแบง่ตามประเภทของคา่ใช้จา่ยส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม (YoY) 

ต้นทุนขาย 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ 450.98 83.00 328.65 79.70 (122.33) (27.13) 

เงินเดือนและคา่จ้าง 51.34 9.45 37.24 9.03 (14.10) (27.46) 
คา่เส่ือมราคาของโรงงานและ
เคร่ืองจกัร 15.40 2.83 17.53 4.25 2.13 13.83 

คา่พาหนะขนส่งและเดนิทาง 1.54 0.28 1.94 0.47 0.40 25.97 

ต้นทนุขายอ่ืน/1 24.06 4.43 26.99 6.55 2.93 12.18 
รวมต้นทนุขาย 543.32 100.00 412.35 100.00 (130.97) (24.11) 
อตัราส่วนต้นทนุขายตอ่รายได้
จากการขาย (ร้อยละ) 32.45 33.00 

  

อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 67.55 67.00   
หมายเหตุ : /1 ต้นทนุขายอ่ืนๆ โดยหลกัได้แก่ คา่คา่เชา่พืน้ที่คลงัสนิค้า คา่สาธารณปูโภค และคา่ใช้จา่ยอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัการผลติ เป็นต้น    

 
 
ก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 1,131.12 ล้านบาท และ 
837.28 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 67.55 และร้อยละ 67.00 ตามล าดบั โดยอตัราก าไรขัน้ต้น
ของบริษัทฯ ลดลงเล็กน้อยโดยหลกัเป็นผลมาจากต้นทนุขายที่ปรับตวัขึน้เล็กน้อยซึ่งเป็นผลมาจากการปรับแผนการผลิตสินค้า
และสดัสว่นการขายของกลุม่ผลติภณัฑ์ที่เปลีย่นไป  
 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คา่ใช้จ่ายในการขายส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 เทา่กบั 580.91 ล้านบาท และ 510.49 ล้านบาท
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 12.12 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เห็นได้วา่บริษัทฯ สามารถปรับคา่ใช้จ่าย
การขายลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมากเพื่อให้เหมาะสมตามการชะลอตวัของรายได้ อย่างไรก็ตามการปรับค่าใช้จ่ายในการขาย
บ้างสว่นไมส่ามารถปรับได้ทนัทีตามการชะลอตวัของรายได้ เนื่องจากมีระยะเวลาที่บริษัทฯต้องตกลงแผนลว่งหน้า (Lead time) 
เช่นคา่ใช้จ่ายโฆษณาตามสือ่ตา่งๆ  สง่ผลให้เมื่อเทียบอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้จากการขาย มีอตัราเพิ่มขึน้จากปี
ก่อนจากร้อยละ 34.69 เป็น ร้อยละ 40.85 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่เปิดตวัในเดือน
ตลุาคมที่ผา่นมา 
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ตาราง 7: คา่ใช้จ่ายในการขายแบง่ตามประเภทของคา่ใช้จ่ายส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม (YoY) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
คา่ใช้จ่ายการโฆษณาและ 
คา่ส่งเสริมการขาย 511.29 88.02 455.66 89.26 (55.63) (10.88) 

คา่ใช้จ่ายพนกังานขาย 35.01 6.03 22.99 4.50        (12.02) (34.33) 
คา่ใช้จ่ายในการขนส่ง 14.02 2.41 6.46 1.27           (7.56) (53.92) 
คา่ใช้จ่ายในการขายอ่ืนๆ/1 20.59 3.54 25.38 4.97              4.79  23.26 

รวมคา่ใช้จ่ายในการขาย 580.91 100.00 510.49 100.00         (70.42) (12.12) 
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
ตอ่รายได้จากการขาย (ร้อยละ) 34.69 40.85 

  

หมายเหตุ : /1 คา่ใช้จา่ยในการขายอ่ืนๆ โดยหลกัได้แก่ คา่ใช้จา่ยในการวิจยัการตลาด และคา่เชา่พืน้ที่สาขาร้านค้าของบริษัทฯ เป็นต้น     
 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
คา่ใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 เทา่กบั 135.00 ล้านบาทและ 158.73 ล้านบาท 

ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.58 ซึ่งโดยหลกัมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานส านักงาน ค่าใช้จ่ายส านักงานและ
เบ็ดเตลด็และคา่เสือ่มราคาทรัพย์สนิและคา่ตดัจ าหนา่ย เพื่อรองรับปริมาณงานและหนว่ยงานที่เพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  

 

ตาราง 8: คา่ใช้จ่ายบริหารแบง่ตามประเภทของคา่ใช้จ่ายส าหรับปีเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม (YoY) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
คา่ใช้จ่ายพนกังานส านกังาน 83.73 62.02 100.08 63.05     16.35  19.53 
คา่ใช้จ่ายส านกังานและเบด็เตล็ด 21.42 15.87 23.13 14.57       1.71  7.98 
คา่เส่ือมราคาทรัพย์สินและคา่ตดั
จ าหน่าย 10.93 8.10 14.60 9.20       3.67  33.58 

ภาษีและคา่บริการอ่ืนๆ 15.88 11.76 13.02 8.20      (2.86) (18.01) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ/1 3.04 2.25 7.90 4.98       4.86  159.78 
รวมคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 135.00 100.00 158.73 100.00     23.73  17.58 

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ตอ่รายได้รวม (ร้อยละ) 8.01 12.17   

หมายเหตุ : /1 คา่ใช้จา่ยในการบริหารอ่ืนๆ โดยหลกัได้แกค่า่ตดัจ าหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ และคา่เผ่ือและคา่ตดั
จ าหน่ายหนีส้งสยัจะสญู          
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ก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561  เทา่กบั 351.06 ล้านบาท และ 184.49 ล้านบาท

ตามล าดบั คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 47.45 และอตัราก าไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 20.84 เป็นร้อยละ 14.15 อตัรา
ก าไรสทุธิที่ลดลงมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงโดยเฉพาะรายได้จากการขายตา่งประเทศ อตัราสว่นต้นทนุขายที่
ปรับตวัสงูขึน้เลก็น้อยจากการปรับแผนการผลติ และคา่ใช้จ่ายการบริหารที่ปรับเพิ่มขึน้จากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

 
 

ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 5,248.20 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 3.89 
โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุนระยะสัน้ ลกูหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีอ้ื่น สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์รวมลดลงโดยหลกัเกิดจากรายการเงินสดซึ่งเป็นผลมาจาก
รายการเงินสดใช้ไปในการด าเนินงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่น เช่น สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึน้ หรือการช าระหนีเ้งินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน  

 
 

หนีส้นิรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ากับ 265.48 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 60.01  

หนีส้นิรวมที่ลดลงโดยเกิดจาก การช าระเงินคืนกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นท่ีลดลง  
 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากบั 4,982.72 ล้านบาท  โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นที่เพิ่มขึน้

เลก็น้อย คิดเป็นร้อยละ 4.10 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

รายช่ือกรรมการ ผู้บริหารที่ ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้

1. พลต ารวจเอกชัชวาลย์  สุขสมจติร์   
ต าแหน่งในบริษัทฯ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
อาย ุ 63   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ประวตัิการอบรม - Directors Accreditation Program (DAP) 122/2015  

- Role of the Chairman Program (RCP) 39/2016 
- Ethical Leadership Program (ELP) 10/2017 
- Board Matters and Trends (BMT) 6/2018 
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ, บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 
2559 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริษัท, บมจ. เจนเนอราลี่ประกนัภยั 
2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท, บมจ. เจนเนอราลี่ประกนัชีวิต 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

2557 – ปัจจบุนั สมาชิก, สภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 / 8 ครัง้  

- การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น 1 / 1 ครัง้ 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 13 มิถนุายน 2559 

 
 

2. ดร.สราวุฒ ิพรพฒันารักษ์   
ต าแหน่งในบริษัทฯ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานปฏิบตักิารและสายงาน
พาณิชย์ และกรรมการผู้มอี านาจลงนามผกูพนับริษัท 

อาย ุ 41   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
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การศกึษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาโท การจดัการและพฒันาองค์กร (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกโฆษณา (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวตัิการอบรม - Directors Certification Program (DCP) 215/2016  
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  ร้อยละ 56.48 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร พี่ชายของคู่สมรส นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2553 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย์ ดรีม เทรดดิง้  
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย์ ดรีม โฮลดิง้  
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. สกิน เมค สไมส์ 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูอินฟินิท ดรีม 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั 
2546 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. คลัเลอร์ เทรนด์ 
2546 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. โอเวอร์ ไดร์ฟ (ประเทศไทย) 
2543 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. พเีอ็ม เคมคิลั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครัง้  

- การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 3 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 11 / 11 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 กนัยายน 2553 
 

3. นายกฤช ฟอลเล็ต   
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อาย ุ 69   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการอบรม - Audit Committee Seminar: Get Ready for the Year End  

โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- Directors Certification Program (DCP) 149/2011 
- Diploma Examination Exam (EXAM) 32/2012 
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- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 9/2017 
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  ร้อยละ 0.01 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ, บมจ. เจ้าพระยามหานคร 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ, บมจ. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,  

บมจ. ไทยวาโก้ 
2554 – 2559 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง, 

บมจ. ธนลูกัษณ์ 
2556 – 2559 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ 
2555 – 2559 กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซี่ส์ 

2553 – 2558 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ,  
บมจ. พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟ็ค 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

2552 – 2556 ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่, บจก. บญุรอดบริวเวอร่ี 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครัง้  

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 8 / 8 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 3 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 13 มิถนุายน 2559 
 

4. นายณัฏฐะวุฒ ิเครือประดับ   
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ 45   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา หลกัสตูรการบริหารจดัการ โรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวตัิการอบรม - Directors Accreditation Program (DAP) 125/2016  

- Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2017 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2/2017 
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- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 14/2018 
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  ร้อยละ 0.04  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 

2558 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติ, บมจ. ปตท. 
2555 – 2558 ผู้จดัการส่วนบ ารุงรักษาเคร่ืองกลโรงแยกก๊าซธรรมชาติ, บมจ. ปตท. 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 / 8 ครัง้  

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7 / 8 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5 / 5 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 13 มิถนุายน 2559 
 

5. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์   
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ 46   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (MA) สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัเคสเวสเทิร์นรีเสิร์ฟ 

สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลยัฟินด์เลย์ สหรัฐอเมริกา 

ประวตัิการอบรม - หลกัสตูรนกับริหารการเงินการคลงัระดบัสงู รุ่นท่ี 3 กรมบญัชีกลาง 
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 7/2015 
- Directors Certification Program (DCP) 231/2016 
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ. บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 
2558 - 2560 กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บลจ. กรุงไทย 
2557 - 2560 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่, บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
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2553 - 2557 รองกรรมการผู้จดัการ, บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการและความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม, บจก. ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ 

ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เวนดิง้ คอร์ปอเรชัน่ 
ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เวนดิง้ พลสั 
ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. สเปซ แอท สยาม 
ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอสบ ีสยาม 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6 / 8 ครัง้  

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 8 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 / 5 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 13 มิถนุายน 2560 
 

6. นางนวลพรรณ ล ่าซ า   
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ 
อาย ุ 52   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท การจดัการศกึษา มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์การบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการอบรม - Directors Certification Program (DCP) 67/2005  

  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  ร้อยละ 0.03 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการคณะ

อ านวยการบริหาร, บมจ. เมืองไทยประกนัภยั 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ. ภทัรลสิซิง่ 
2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการ, บมจ. เมอืงไทยประกนัชีวิต 
2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากรรมการ, บมจ. เมอืงไทย เรียล เอสเตท 
2552 – 2560 กรรมการ, บมจ. นวนคร 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการรองเลขาธิการ, หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ, สภามหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
2558 – ปัจจบุนั กงสลุกิตติมศกัด์ิ, สาธารณรัฐลิทวัเนีย ประจ าประเทศไทย 
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2557 – ปัจจบุนั กรรมการเอกลกัษณ์ของชาต ิคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ 
ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ, กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ , สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท 
2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ, บจก. เมอืงไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ 
2552 – ปัจจบุนั ประธานกิตติมศกัด์ิ, บจก. ซงัออนอเร่ (กรุงเทพ) 
2557 – 2559 ท่ีปรึกษา, ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6 / 8 ครัง้  

- การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น 0 / 1 ครัง้ 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 13 มิถนุายน 2559 

 

7. นายยุทธพงษ์ มา   
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ 
อาย ุ 52   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท บริหารธรุกิจ Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Columbia College ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวตัิการอบรม - ไม่ม ี- 
การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. มอร์แกน สแตนลย์ี (ประเทศไทย) 
ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมาธิการ, โรงเรียนนานาชาตไิอเอสบ ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 2 / 4 ครัง้  
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 24 เมษายน 2561 

 

8. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย   
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

ผกูพนับริษัท 
อาย ุ 41   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
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การศกึษา ปริญญาโท อินเตอร์เนตและอ-ีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวตัิการอบรม - Directors Accreditation Program (DAP) 123/2016  
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  ร้อยละ 0.12 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร,  
บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูอินฟินิท ดรีม 
2545 – 2555 Graphic Supervisor, บจก. บอีีซ-ีเทโร เรดิโอ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครัง้  

- การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 / 3 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 10 / 11 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 23 กนัยายน 2558 
 

9. นายศุภวัฒน์ วนิชประภา   
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มี

อ านาจลงนามผกูพนับริษัท 
อาย ุ 42   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท บริหารธรุกิจ International Trading, University of La Verne, แคลิฟอร์เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธรุกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวตัิการอบรม - Directors Accreditation Program (DAP) 123/2016  
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  ร้อยละ 0.36 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหาร, บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

2553 – 2555 Project Manager, บจก. ไอพรอสเพค (ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
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การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครัง้  
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5 / 5 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 8 / 9 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 23 กนัยายน 2558 
 

10. นายฤทธไิกร ธรรมรักษ์   
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มอี านาจลงนามผกูพนับริษัท 
อาย ุ 41   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท สือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัเว็บสเตอร์ 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประวตัิการอบรม - Directors Accreditation Program (DAP) 123/2016  

  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  ร้อยละ 0.19 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย์ ดรีม เทรดดิง้  
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย์ ดรีม โฮลดิง้  
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ดรีม เดอร์มาโทโลจี 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. สกิน เมค สไมส์ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั 
2551 – 2557 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การวางแผนสือ่และโฆษณา, บจก. วเีซยีม 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 / 8 ครัง้  

- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 10 / 11 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 23 กนัยายน 2558 
 

11. นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ   
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มอี านาจลงนามผกูพนับริษัท 
อาย ุ 40   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
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การศกึษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
อนปุริญญาตรี Fashion Merchandiser, Mesa College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวตัิการอบรม - Directors Accreditation Program (DAP) 123/2016  
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  ร้อยละ 0.33 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร คู่สมรสของน้องชาย ดร.สราวฒิุ พรพฒันารักษ์ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการบริหาร, บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 
2554 – 2561 ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการตลาด, บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

2550 – 2552 Marketing Coordinator & Buyer, บจก. เซน็ทรัล มาร์เก็ตติง้ กรุ๊ป 
2548 – 2549 Store Manager Assistance, American Apparel, สหรัฐอเมริกา 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6 / 8 ครัง้  

- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 5 / 9 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 23 กนัยายน 2558 
 

12. นายปิยวัชร ราชพลสิทธ์ิ   
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบญัชีและการเงิน และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

ผกูพนับริษัท 
อาย ุ 32   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท สาขาการเงิน Cass Business School, City University ประเทศองักฤษ 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการอบรม - ประกาศนียบตัรชมรมวาณิชธนกจิ หลกัสตูรท่ีปรึกษาการเงิน (FA License)  

  สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
- Directors Certification Program (DCP) 215/2016  
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  ร้อยละ 0.18 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบญัชีและการเงิน,  
บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 

2556 – 2557 ผู้จดัการงานธุรกิจกลุม่ประเทศอาเซยีน, บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
2553 – 2556 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายวาณิชธนกิจ, บมจ. หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย์ ดรีม เทรดดิง้  
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย์ ดรีม โฮลดิง้  
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2560 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูอินฟินิท ดรีม 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั 
ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. แคเรียร์คอนเนกซ์กรุ๊ป 
ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นามะ นามะ กรุ๊ป 
2557 – 2558 รองกรรมการผู้จดัการฝ่าย Private Equity, บจก. ริชาร์ดสนั ดอยล์ 

แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 
2555 – 2556 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนีส้ินแห่งชาติ, 

รัฐสภา 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2561 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครัง้   
- การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 23 กนัยายน 2558 
 

13. นายธิติ รัตตมณี   
ต าแหน่งในบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานกลยทุธ์และวิเคราะห์ข้อมลู 
อาย ุ 41   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัลอนดอน เซาท์ แบงค์ ประเทศ

องักฤษ 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวตัิการอบรม - Directors Accreditation Program (DAP) 2017 
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  ร้อยละ 0.03 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2559 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานกลยทุธ์และวิเคราะห์ข้อมลู,  
บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 

2557 – 2559 Vice President, Customer & Market Insight, บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั 
2556 – 2557 Customer Engagement Director, บจก. ไฮเปอร์เทรด คอนซลัติง้ 
2551 – 2556 Head of Insight, บจก. เอก-ชยั ดสิทริบวิชัน่ ซสิเทม 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 1 กรกฎาคม 2559 
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14. นางสาวสุภาพร ตัง้เทยีนทอง   
ต าแหน่งในบริษัทฯ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัช ี
อาย ุ 42   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท บริหารธรุกิจ เอกการเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ปริญญาตรี การบญัช ีมหาวิทยาลยักรุงเทพ (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
ประวตัิการอบรม หลกัสตูร Merger and Acquisition และ หลกัสตูร Professional Controller 

โดยสภาวิชาชีพบญัชี 
การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2560 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี, บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 
2554 – 2559 ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน, บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

2559 – 2560 ท่ีปรึกษาอิสระด้านการวางระบบบญัชีและการควบคมุภายใน 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2560 

 

15. นางพรีะวรรณ มาตรงามเมือง   
ต าแหน่งในบริษัทฯ เลขานกุารบริษัท 
อาย ุ 35   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาตรี สาขาการจดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ประวตัิการอบรม - Company Secretary Program 30/2009 (IOD) 

- Effective Minute Taking 26/2013 (IOD) 
- Company Reporting Program 9/2014 (IOD) 
- Board Reporting Program 17/2015 (IOD) 

การถือหลกัทรัพย์ “DDD”  - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไม่ม ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีน 

2561 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท, บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 
2560 - 2561 เลขานกุารบริษัท, บมจ. ซลีิค คอร์พ 
2559 - 2560 เลขานกุารบริษัท, บมจ. บางกอกแร้นช์ 
2558 - 2559 ผู้จดัการ ส่วนงานเลขานกุารบริษัท, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ 
2555 - 2558 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านกักรรมการผู้จดัการ, บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิง่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่ม ี- 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 2 กรกฎาคม 2561 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้

ชื่อ – นามสกุล DDD NLP SMS DID DDM DDDH DDDT DDD PH 
1. พลต ารวจเอกชชัวาลย์  สขุสมจิตร์  - - - - - - - 
2. ดร.สราวฒิุ พรพฒันารักษ์     -   - 

3. นายกฤช ฟอลเล็ต  - - - - - - - 
4. นายณฏัฐะวฒิุ เครือประดบั  - - - - - - - 
5. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์  - - - - - - - 
6. นางนวลพรรณ ล ่าซ า  - - - - - - - 
7. นายยทุธพงษ์ มา  - - - - - - - 
8. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย  - -  - - -  

9. นายศภุวฒัน์ วนิชประภา  - -      

10. นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์    -    - 

11. นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ  - - - - - -  

12. นายปิยวชัร ราชพลสิทธ์ิ   -  -   - 
13. นายธิติ รัตตมณี   - - - - - - 

14. นางสาวณฐัฐินี เจนวฒันาเวช - -  - - - - - 

15. นางสาววรัญญา ฉตัรตระกลูพงษ์ - - - -  - - - 
16. Tan Lian Kiow - - - - -   - 

17. Nicardo M. Falcis, II - - - - - - -  

18. Mydia Merdeka Lorena V. Lacaba - - - - - - -  

 = ประธานกรรมการ = กรรมการ  = กรรมการบริหาร  = ผู้บริหาร 
หมำยเหตุ: นบัรวมทัง้การถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม โดยมีรายช่ือบริษัท ดงันี ้  
 DDD  =   บมจ. ด ูเดย์ ดรีม  DID = บจก. ด ูอินฟินิท ดรีม 
 NLP = บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั  DDDH = บจก. ด ูเดย์ ดรีม โฮลดิง้ 
 SMS = บจก. สกิน เมค สไมส ์ DDDT = บจก. ด ูเดย์ ดรีม เทรดดิง้ 
 DDM = บจก. ดรีม เดอร์มาโทโลจี  DDD PH  = บจก. ด ูเดย์ ดรีม ฟิลปิปินส์ คอร์ปอเรชัน่ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

นางสาวณภทัร รัตตะพงษ์ 

อาย ุ   36 ปี 

ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

วันที่ได้รับแต่งตัง้  27 กมุภาพนัธ์ 2560 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาการบญัชี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ประสบการณ์ท างาน 
2559 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ด ูเดย์ ดรีม 
2  6 – 2    ผู้จดัการอาวโุส   บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
2  6 – 2  6 ผู้จดัการ    บจก. เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

การถอืหลักทรัพย์ “DDD”   ร้อยละ 0.03 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร - ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไมม่ี - 
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เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 156 / 156 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

ทรัพย์สินที่ประเมิน เป็นทรัพย์สินไม่มีตัวตน ได้แก่  เคร่ืองหมายการค้า/แบรนด์ “Oxe’Cure”  
(จัดอยู่ ในกลุ่ม  Marketing-Related Intangible Assets) ซึ่งใ ช้ก ากับสินค้า
ประเภทผลติภณัฑ์ส าหรับผู้ที่มีปัญหาสวิและผิวบอบบางแพ้ง่าย 

 
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ บริษัท ดรีม เดอร์มาโทโลจี จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 

วิธีการประเมิน วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ( the Relief from Royalty Rate 
Method) 

ราคาประเมิน (บาท)  91,840,000 บาท ณ วนัท่ีท าการซือ้ขาย (5 เมษายน 2561) และ 

 99,080,000 บาท ณ วนัท่ีสิน้ปีตามงบการเงินของกิจการ (31 ธนัวาคม 2561) 

ผู้ประเมิน บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จ ากดั   

ซึ่ง เป็นบริษัทที่ ได้ รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการสามารถลงลายมือช่ือใน
รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ “เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ” 

ผู้ประเมินหลัก นางอดุมศรี นาทีกาญจนลาภ (วฒ. 026) 

วัตถุประสงค์การประเมิน เพื่อประกอบมาตรฐานการบญัชี (Accounting Standards) 

วันที่ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน 7 กมุภาพนัธ์ 2562 

 


