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สารจากประธานกรรมการ

	 บริษัทได้ก้าวเข้าสู ่ปีที่	 7	 ของการเข้าจดทะเบียนเป็นสมาชิกใน

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ซึ่งบริษัทยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตมาอย่าง

ต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

	 ส�าหรบัภาพรวมเศรษฐกจิประเทศไทยในปีทีผ่่านมา	มปัีจจยัลบหลาย

ด้าน	ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก	ถึงแม้ธุรกิจในหลายภาค

ส่วนได้รบัผลกระทบในการด�าเนนิธรุกจิเป็นส่วนใหญ่	แต่ในด้านการด�าเนนิธรุกจิ

ของมุ่งพัฒนาฯ	ยังคงรักษาผลประกอบการให้มีการเติบโต		ในปี	2558	บริษัท

มีผลงานโดดเด่นด้านผลก�าไรในวิธีส่วนได้เสีย	 โดยมีผลก�าไร	 0.56	 บาทต่อหุ้น	

เพิ่มขึ้นจากปี	2557ที่มีผลก�าไร	0.48	บาทต่อหุ้น	หรือก�าไรสุทธิ	11.2%	เพิ่มขึ้น

จากปี	2557	ที่มีก�าไรสุทธิ	8.3%	ตามล�าดับ	และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้น	(R.O.E.)	เท่ากับ	14.7%	เปรียบเทียบ	13%	ในป	ี2557	ซึ่งเป็นเรื่องที่

น่ายินดีต่อคณะกรรมการของบริษัท

	 นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	120	

ล้านบาท	เป็น	144.157	ล้านบาท	เพือ่เป็นการรองรบัการขยายตวัของธรุกจิทีจ่ะเตบิโต

ในอนาคต	ในส่วนของผู้บริหาร	บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต	์

ขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เมื่อวนัที	่1	ม.ิย.	2558	โดยผมจะ

ท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาคณะผูบ้รหิาร	และ	ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการ

บริษัท	และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นด้วย

	 บริษัทฯ	 ยังคงมีการขยายการด�าเนินธุรกิจ	 ทั้งในด้านการขยายช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัด

จ�าหน่ายในปีทีผ่่านมา	ในขณะเดยีวกนั	ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้น�าไปจดัจ�าหน่ายใน	สปป.

ลาว	มผีลด�าเนนิการทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	ถงึแม้การแข่งขนัในตลาดค่อนข้างสงู	

และมีปัจจัยด้านก�าลังซื้อของผู้บริโภค	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังคงมีการเติบโต

ด้านส่วนแบ่งตลาดเหนือคู่แข่ง	 สามารถครองความเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์

ขวดนมและจุกนมพีเจ้นและก้าวสู่ต�าแหน่ง	1	ใน	3	อันดับแรกของตลาดส�าหรับ

กลุม่ผลติภณัฑ์ส�าล	ีวแีคร์	โดยทีบ่รษิทัฯ	มกีารสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรให้โดด

เด่น	ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและคู่ค้าเป็นอย่างดี

	 ในปี	2559	นี้	 เรายังคงมีภารกิจเดินหน้าด้านการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี	(CGR)	และด�าเนินงานนโยบายการป้องกันด้านคอร์รัปชั่นตามที่ได้ประกาศ

เจตนารมณ์ไว้ในปี	2558	เพือ่ความเตบิโตอย่างมจีรยิธรรม	คณุธรรมอย่างยัง่ยนื

ในอนาคต	ควบคูก่บัการพฒันาบคุลากร	การสร้างจติส�านกึในการท�างาน	เพือ่ให้

เกิดผลการท�างานที่มีประสิทธิภาพ	

	 ในฐานะประธานกรรมการบรษิทั	ผมมคีวามเชือ่มัน่ว่าบรษิทัจะพฒันา

คุณภาพในทุกด้านของการบริหารงานภายใต้จริยธรรม	คุณธรรมอันดี	สามารถ

สร้างความมัน่คง	ก้าวหน้า	พร้อมเป่ียมไปด้วยศกัยภาพเพือ่รองรบักบัการแข่งขนั

ทัง้ในประเทศและภมูภิาครอบอาเซยีนด้วยความอตุสาหะและมุง่มัน่	เพือ่ให้บรรลุ

ผลส�าเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้.

	 	ในนามคณะกรรมการบริษัท

	 	

	 	

	 นายสุเมธ		เลอสุมิตรกุล

	 ประธานคณะกรรมการบริษัท			
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ

“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้

คุณธรรม, จริยธรรม และความรับผิดชอบในการดำ เนินธุรกิจ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุน

และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า”

พันธกิจ
1.	 มุ่งเป็นองค์กรที่มีผลก�าไรโดดเด่น	และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค	คู่ค้า	และนักลงทุน

2.	 มุ่งเป็นองค์กรที่จะให้ความส�าคัญกับบุคลากร	เน้นการพัฒนาทักษะ	องค์ความรู	้และคุณภาพชีวิตของพนักงาน

3.	 มุ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า	และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว

4.	 มุ่งเป็นองค์กรที่เน้นย�้า	จริยธรรม	คุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	และรับผิดชอบต่อสังคม

5.	 มุ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการจัดจ�าหน่ายสินค้า

คุณค่า 
1.	 เรามุง่มัน่ในการท�างาน	รกัษาสญัญา	พร้อมและยอมรบัในการปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงเพือ่ให้ได้มาซึง่ผลงานทีเ่ป็นเลศิอย่างต่อเนือ่ง

ทั้งในด้านคุณภาพของผลงานและบุคลากร	

2.	 เรามุ่งเน้นให้ความส�าคัญในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว	 เราให้บริการกับคู่ค้าของเราด้วย

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและช�านาญการเพื่อสร้างแนวคิดหรือผลิตสิ่งใหม่ๆ	 ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้	 รวมถึงการบริหารงาน

โดยเน้นหลักหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม	

3.	 เรามุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร	 โดยยึดหลักความสามัคคีและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานและ

กิจกรรมต่างๆ	ขององค์กร	เรายึดมั่นในการท�างานเป็นทีมโดยมุ่งปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน	์และมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ซึ่ง

พนักงานให้เกียรติซึ่งกันและกัน	บุคลากรทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้มีความรู	้ความสามารถ	กระตุ้นให้มีความใฝ่รู	้และได้โอกาส

ในการพัฒนาตนเองให้เติบโตไปกับองค์กร	

4.	 เราให้ความสนใจและยดึถอืความต้องการของลกูค้าเป็นศนูย์รวมในการด�าเนนิธรุกจิ	โดยเรามองสิง่ต่างๆ	จากภายนอกเข้ามา	สามารถ

เข้าใจและเหน็ถงึความต้องการของลกูค้า	และพร้อมอยูเ่คยีงข้างลกูค้าเพือ่พฒันาหาวธิทีีจ่ะตอบสนองความต้องการนัน้	และสามารถ

สร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้จากความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงใจ	 ตรงความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์

และแปลกใหม	่เพื่อช่วยลูกค้าประสบความส�าเร็จในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยคุณภาพและความพึงพอใจ
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
				 ประธานคณะกรรมการบริษัท

2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/	
	 กรรมการอิสระ	/	
	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายมานิต เจียรดิฐ
	 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/		
	 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ

4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์
	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ/	
	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม
	 กรรมการ/
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

6. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต์
	 กรรมการ/
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7.  นายเมธิน เลอสุมิตรกุล
	 กรรมการ

1. 2.

7.

3.

5.

4.

6.
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 คุณวุฒิการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	สาขาบริหารการจัดการ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 •			ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ประวัติการฝึกอบรม
	 •	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	รุ่นที	่14/2014	

	 	 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

	 •	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน																																																	

						(หลักสูตร	วตท.	รุ่นที	่15/2012)	

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ	

	 	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา

	 	 ค่าตอบแทน	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

	 	 และก�ากับดูแลกิจการ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	(DCP)	รุ่นที	่107/2008	

	 	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ	(DAP)	รุ่น	69/2008	ของ			

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
	 61.254

	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 	คู่สมรสของนางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม

 ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
	 2558	-	ปัจจุบัน			 	 ประธานคณะกรรมการบริษัท

																								 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2554	-	2558	 		 ประธานคณะกรรมการบริษัท

	 	 	 	 	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

	 		 	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2551	-	2554	 		 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

	 		 	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2539	-	2558	 		 กรรมการที่ปรึกษาและกรรมการ	

	 		 	 	 	 บริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 2537	-	2558	 		 กรรมการที่ปรึกษาและกรรมการ

	 		 	 	 	 บริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 2533	-	ปัจจุบัน			 	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด

	 2524	-	2551	 		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 	 	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด

 คุณวุฒิการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	(ด้านบัญชีและการเงิน)	

	 	 Golden	Gate	University,	California	U.S.A.

	 •	 ปริญญาตรี	สาขาพาณิชย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	 ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(CPA)	เลขที่	5834

 ประวัติการฝึกอบรม
	 •	 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)_2015

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ	(ACP)	รุ่น	22/2008	

	 	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ	(DCP)	รุ่น	51/2004	

	 	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	(DAP)	รุ่น	23/2004

	 	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
	 0.008

	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 	ไม่มี

 ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
	 2558	–	ปัจจุบัน			 	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

																							 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2551-		ปัจจุบัน	 		 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

																								 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2554	–	ปัจจุบัน			 	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ																															

																								 	 บริษัท	น�้าตาล	เอราวัณ	จ�ากัด																									

	 2549	-	ปัจจุบัน	 		 กรรมการ	TPN	Singapore	Pte

	 2549	-	ปัจจุบัน	 		 กรรมการบริหาร	บริษัท	ฐาปนินทร์	จ�ากัด

	 2548	-	2555	 		 ประธานกรรมการตรวจสอบ																																																																				

																							 	 บริษัท	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2552	–	2554			 	 ประธานกรรมการ	บริษัท	กรีน	อาวี	จ�ากัด

	 2541	-	2547			 	 รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.	ไทยน๊อคซ์	สแตนเลส

 1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล  อายุ 65 ปี
  ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ  อายุ 71 ปี
	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
  กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติคณะกรรมการ
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 คุณวุฒิการศึกษา
	 •	 ปริญญาตรี	(เกียรตินิยมสูงสุด)	ด้านเศรษฐศาสตร์และบัญชีที	่

	 	 Claremont	McKenna	College		เมือง	Claremont

	 	 รัฐ	California	ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ประวัติการฝึกอบรม
	 •	 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)_2015

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	(DCP)	รุ่น	187/2014

	 	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ	(DAP)	รุ่น	87/2011

	 	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ	(ACP)	รุ่น	36/2011

	 	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
	 ไม่มี

	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 	ไม่มี

 ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
	 2558	–	ปัจจุบัน					 	 กรรมการ	บริษัทไลเซนส์ทูคิว	จ�ากัด

	 2558	–	ปัจจุบัน					 	 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

																										 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2555	–	ปัจจุบัน	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

	 2554	–	ปัจจุบัน	 	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2547	-	2552		 	 ประธานกรรมการ	

																											 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	บีที	จ�ากัด

	 2542	-	2551	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่

																											 	 ธนาคาร	ไทยธนาคาร	จ�ากัด	(มหาชน)

 คุณวุฒิการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน	

	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 •	 ปริญญาโท	สาขารัฐกิจ	University	of	Texas,	U.S.A.

	 •	 ปรญิญาโท	สาขาการบรหิารงานภาครฐั	Midwestern	State	University,												

	 	 Wichita	Falls,	Texas,	U.S.A.

	 •	 ปริญญาตรี	สาขากฏหมาย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประวัติการฝึกอบรม
	 •	 หลักสูตร	Anti-Corruption	the	Practical	Guide	(ACPG)	รุ่น	25/2015

		 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการอาชีพในท�าเนียบ	IOD	(CDC)	รุ่น	9/2015				

	 	 (ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว)

	 •	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	

		 	 ส�านักงานศาลยุติธรรม	(บ.ย.ส.)	รุ่น	19/2015

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	(DCP)	รุ่น	181/2013	

						 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ	(ACP)	รุ่น	43/2013

						 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ	(DAP)	รุ่น	72/2008

						 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
	 ไม่มี

	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 	ไม่มี

 ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
	 2558	-	ปัจจุบัน			 	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

																								 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2557	-	ปัจจุบัน			 	 กรรมการ	บริษัท	ซังออนอเร่	(กรุงเทพ)	จ�ากัด

	 2551	-	ปัจจุบัน	 		 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

	 		 	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2546	-	ปัจจุบัน	 		 ที่ปรึกษากฏหมาย	ส�านักกฏหมายไทยลีเกิล

	 2546	-	ปัจจุบัน	 		 กรรมการ	บริษัท	สุขจิต	จ�ากัด

	 2544	-	2545	 		 ผู้อ�านวยการฝ่ายรัฐกิจ	

	 	 	 	 	 บริษัท	ฟอร์ด	โอเปอเรชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 2540	–	2542				 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฏหมาย																																																																

																								 	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

	 2538	-	ปัจจุบัน	 		 กรรมการ	บริษัท	สุรินทร์	ออมย่า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 2525	-	2539	 		 ทนายความและที่ปรึกษากฏหมาย																																																							

																								 	 ส�านักกฏหมาย	ดร.อุกฤษ	มงคลนาวิน

 4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์   อายุ 55 ปี
	 	 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 3. นายมานิต เจียรดิฐ  อายุ 67 ปี
  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

 คุณวุฒิการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	สาขาบริหารการจัดการ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 •	 ปริญญาตร	ีสาขาเศรษฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

 ประวัติการฝึกอบรม
	 •	 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)_2015

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

	 	 และก�ากับดูแลกิจการ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	(DCP)	รุ่น	181/2013										 	 	

	 	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ	(DAP)	รุ่น	69/2008																 	 	

	 	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
	 1.332

	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 	คู่สมรสของนายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล

 ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
	 2557-	ปัจจุบัน				 	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	

																								 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 2558	–ปัจจุบัน			 	 กรรมการ	

	 	 	 	 	 บริษัท		โยชิโน		มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 2551	-	2557				 	 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	

	 		 	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2524	–	2551				 	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	

																								 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด

	 2526	-	ปัจจุบัน	 		 กรรมการ	บริษัท	เอลลิเก้นท	์ฮาร์ดแวร	์จ�ากัด

 คุณวุฒิการศึกษา
	 •	 ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ	(MBA	Executive)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	(การตลาด)	

	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ประวัติการฝึกอบรม
	 •	 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)_2015

	 •	 หลักสูตร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)_2015

	 •	 หลกัสตูร	Commercial	Contracts	Drafting,	Risk	Management	and																

	 	 Tax	Aspects,	Narit	&	Associates	Ltd._2013

	 •	 หลักสูตรการจัดท�า	Business	Process	และ	SOP,	

	 	 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ_2012

	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ	(DAP)	รุ่น	96/2012

	 	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	 หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	Strategy	–	SFE	

	 	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)_2011

 สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
	 ไม่มี

	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 	ไม่มี

 ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
	 2558	–	ปัจจุบัน		 	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

																								 	 บริษัท	มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2558	–	ปัจจุบัน		 	 กรรมการ	บริษัท	พีเจ้นอินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 2555	–	2558	 	 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส																												

	 	 	 	 	 ฝ่ายปฏิบัติการ

	 	 	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2554	-	2555	 	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาด

	 	 	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2552	–	2553	 	 กรรมการผู้จัดการ	

	 	 	 	 	 บริษัท	Maxus	ประเทศไทย	(Group	M	Thailand)

	 2549	–	2552	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	Branded	Business	

	 	 	 	 	 บริษัท	มาลี	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด

	 2546	–2548	 	 AVP.	Channel	Development			

	 	 	 	 	 บริษัท	เนสท์เล่	(ไทย)	จ�ากัด

	 2544	-	2545	 	 Senior	Manager	National	Distributor	

	 	 	 	 	 Development		(FoodServices	BU)

	 	 	 	 	 บริษัท	เนสท์เล่	(ไทย)	จ�ากัด

 5. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม  อายุ 65 ปี
  กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 

 6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์  อายุ 46 ปี
	 	 กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 คุณวุฒิการศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	International	Business,	Aston	Business	School,	UK

	 •	 ปริญญาตร	ีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการฝึกอบรม
	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ	(DAP)	รุ่นที	่122/2015	

	 •	 หลักสูตร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)_2015

	 •	 หลักสูตร	Investment	Laws	in	Myanmar	2015,	Idea	Forum	Co.,	Ltd

	 •	 หลักสูตร	Transforming	Mindsets	for	Executive	Leadership	-	Boost		

					 Accountability,	Engagement	and	Collaboration	in	your	team,	

					 Nethelands	-	Thai	Chamber	of	Commerce	(NTCC)_2014

	 •	 หลักสูตร	Commercial	Contracts	Drafting,	Risk	Management	and															

				 Tax	Aspects,	Narit	&	Associates	Ltd._2013

 สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
	 4.079

	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 	บุตรชายนายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	และนางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม

 ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
	 2556	-	ปัจจุบัน			 	 กรรมการและผู้อ�านวยฟการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

																								 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2554	-	2556	 		 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด	

																								 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2553	-	2554	 		 ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

																								 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2545	–	2551					 	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด,	ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์,											

																									 	 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

																									 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

 7. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล   อายุ 39 ปี
  กรรมการ 
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

ข้อมูลสำ คัญทางการเงิน

ประเภทธุรกิจ 2558 2557 2556 

ยอดขาย 665.60 693.66 699.20

รวมรายได้ 682.38 714.10 732.77

กำาไรขั้นต้น 353.50 352.50 309.04

กำาไรสุทธิ 74.74 57.74 59.05

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย

อัตรากำาไรสุทธิ % 11.2 8.3 8.4

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น % 14.7 13.0 14.3

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 97.8 74.1 80.7

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.5 0.5 0.8

กำาไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.56 													0.48	 0.49

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 3.52 														3.72	 3.43

สถานะทางการเงิน

รวมสินทรัพย์ 742.17 681.93 724.24

รวมหนี้สิน 235.03 236.11 312.16

ส่วนของผู้ถือหุ้น 507.14 445.82 412.08

บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม หน่วย	:	ล้านบาท
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : 	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	

(MOONG)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : อาคารมุ่งพัฒนา	

เลขที่	32	ซอยบางนา-ตราด	25	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา

เขตบางนา			กรุงเทพฯ	10260

ที่ตั้งคลังสินค้า : เลขที่	2/26	หมู่	1	ถนนบางนา-ตราด	ก.ม.ที่	16.5	ต�าบลบางโฉลง

อ�าเภอบางพล	ี	จังหวัดสมุทรปราการ	10540

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000274

เว็บไซต์บริษัทฯ : www.moongpattana.com

www.pigeonlittlemomentsclub.com

โทรศัพท์ : +662	361	9009	

โทรสาร +662	361	9025-8

ที่ตั้งโรงงานของบริษัทร่วม : บริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด

เลขที่	944	หมู่ที่	15	นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ	์	ต�าบลบางเสาธง

กิ่งอ�าเภอบางเสาธง		จังหวัดสมุทรปราการ		10540

โทรศัพท์ : +662	313	1625-7

โทรสาร : +662	313	1361

ชื่อบริษัท : บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่	93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก	

แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์ : +662	009	9000	

โทรสาร : +662	009	9991

ชื่อบริษัท : บริษัท	ส�านักงาน	อี	วาย	จ�ากัด

ที่ตั้งสำานักงาน : ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	193/136-137	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110

โทรศัพท์ : +662	267	0777			+662	661	9190

โทรสาร : +662	264	0789-90

นายทะเบียนหุ้นบริษัท

ผู้สอบบัญชีบริษัท
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท     : บริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด

ที่ตั้งสำานักงาน : 944	หมู่ที่	15	นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์	ต�าบลบางเสาธง	

กิ่งอ�าเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ

จำานวนหุ้น : 573,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	47	ของทุนจดทะเบียน	1,220,000	หุ้น																			

มูลค่าหุ้นละ	100	บาท

ชื่อบริษัท     : บริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ที่ตั้งสำานักงาน : 700/103	หมู่	1	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	ต�าบลบ้านเก่า	อ�าเภอพานทอง	

จังหวัดชลบุรี

จำานวนหุ้น : 360,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.5	ของทุนจดทะเบียน	14,400,000	หุ้น

มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

ชื่อบริษัท     : บริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ที่ตั้งสำานักงาน : 103/1	นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว	์ถนนบางนา-ตราด	กม.	36	ต�าบลบางสมัคร	

อ�าเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา

จำานวนหุ้น : 180,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	6	ของทุนจดทะเบียน	3,000,000	หุ้น

มูลค่าหุ้นละ	100	บาท

ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ คัญ

	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	(เดิมชื่อ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด)	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	29	มกราคม	

พ.ศ.	2524	โดยคุณสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	ด้วยทุนจดทะเบียน	10	ล้านบาท	เพื่อด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่มีคุณภาพ	

ต่อมาในปี	2531	บริษัทได้รับสิทธิในการผลิต	การใช้	และการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ	์รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า	“พีเจ้น”	(Pigeon)	แต่เพียงผู้

เดยีวในประเทศไทย	ซึง่พเีจน้เปน็ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัแมแ่ละเดก็ทีม่ชีือ่เสยีงจากประเทศญีปุ่น่	และดว้ยความรูแ้ละประสบการณข์องผูบ้รหิารท�าให้

บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ	สามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2524 : ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสุเมธ	 เลอสุมิตรกุล	ภายใต้ชื่อ	 “บริษัท	มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด”	ด้วยทุนจดทะเบียน	 10	ล้านบาท	

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

ปี 2531 : บริษัทได้รับสิทธิในการผลิต	การใช	้และการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ	์รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า	“พีเจ้น”	(Pigeon)	แต่

เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	จากพีเจ้น	คอร์ป	ประเทศญี่ปุ่น

ปี 2533 : บริษัทได้เข้าท�าสัญญากิจการร่วมค้ากับพีเจ้น	คอร์ป	เพื่อจัดตั้งบริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด	(“TP”)	มีจุดประสงค์เพื่อประกอบ

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จุกนมซิลิโคน	ขวดนม	และชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

TP	มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม	20	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นจ�านวน	200,000	หุ้น	โดยบริษัทถือหุ้นจ�านวน	84,000	หุ้น	คิดเป็น

อัตราร้อยละ	42	ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ปี 2535 : บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	50	ล้านบาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	มีจ�านวน	500,000	หุ้น	เพื่อวัตถุประสงค์

ในการขยายกิจการ

ปี 2537 : บริษัทได้เข้าท�าสัญญากิจการร่วมค้ากับ	บริษัท	โยชิโน	โคเคียวโซ	(ประเทศญี่ปุ่น)	(“โยชิโน	ญี่ปุ่น”)	และ	บริษัท	โนมูระ	

จิมูโช	อิ๊งค์	(ประเทศญี่ปุ่น)	เพื่อจัดตั้งบริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“YMP”)	เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตสินค้า

ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก	 อาทิเช่น	 หัวปั๊มสเปรย์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว	 ขวดบรรจุภัณฑ์	 และพลาสติก

เคลือบ	YMP	มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม	125	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นจ�านวน	1,250,000	หุ้น	โดยบริษัท	เข้าถือหุ้นจ�านวน	

437,500	หุ้น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	35	ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ปี 2539 : บริษัทได้เข้าท�าสัญญากิจการร่วมค้ากับพีเจ้น	คอร์ป	เพื่อจัดตั้งบริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“PIT”)	โดย

มีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแผ่นซับน้�านมและผ้าเช็ดท�าความสะอาด	 PIT	 มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม	

120	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นจ�านวน	12,000,000	หุ้น	โดยบริษัทถือหุ้น	จ�านวน	1,200,000	หุ้น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	10	

ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ปี 2541 : TP	เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	20	ล้านบาท	เป็น	122	ล้านบาท	คิดเป็นจ�านวนหุ้นเท่ากับ	1,220,000	หุ้น	เพื่อขยายโรงงาน

เพิ่มก�าลังการผลิต	 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน	 TP	 เป็นร้อยละ	 47	 ของทุนที่ออก	 และเรียกช�าระแล้ว	 หรือเทียบ

เท่ากับหุ้นจ�านวน	573,400	หุ้น

ปี 2543 PIT	เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	120	ล้านบาท	เป็น	144	ล้านบาท	คิดเป็นหุ้นจ�านวน	14,400,000	หุ้น	มีวัตถุประสงค์ในการ

เพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน	บริษัทขายหุ้นจ�านวน	840,000	หุ้นคืนให้กับพีเจ้น	คอร์ป	และไม่ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน	จึงท�าให้

สัดส่วนการถือหุ้นใน	PITลดลงเหลือร้อยละ	2.5	ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ปี 2544 : YMP	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	125	ล้านบาท	เป็น	300	ล้านบาท	คิดเป็นจ�านวนหุ้น	3,000,000	หุ้น		มีวัตถุประสงค์ใน

การเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน	บริษัทขายหุ้นจ�านวน	287,500	หุ้นคืนโยชิโน	ญี่ปุ่น	และลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนแต่ไม่ครบตาม

สัดส่วนการถือหุ้น	จึงท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน	YMP	ลดเหลือร้อยละ	6	ของทุนที่	ออกและเรียกช�าระแล้ว

ปี 2549 : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที	่1/2549	เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2549	มีมติอนุมัติจ่าย	เงินปันผลเป็น

จ�านวน	115	ล้านบาท
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ปี 2550 : บริษัทได้ซ้ือตราสินค้าสไมล์วี	 สมาร์ทวี	 และบีแคร์	 เป็นสินค้าประเภทของใช้ประจ�าวันจากบริษัท	 ไมซีส	 จ�ากัด	 (“ไมซีส”)	 ซ่ึงเคย

จ�าหน่ายสินค้าให้บริษัทในต่างจังหวัด	และไมซีสไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ	กับ	บริษัทท่ีอาจ	ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปี 2551 : บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9001:	2000	จากบริษัท	ยูไนเต็ดรีจิสตร้า	ออฟ	ซิสเท็มส	์(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	เมื่อเดือนมกราคม	2551

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 2/2551	 เมื่อวันที่	 18	มีนาคม	2551	มีมติให้เพิ่มทุน	จดทะเบียนและ

เรียกช�าระจ�านวน	40	ล้านบาท	ท�าให้ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น	จาก	50	ล้านบาทเป็น	90	ล้าน

บาท	และได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจ�านวน	60	ล้านบาท	

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 5/2551	 เมื่อวันที	่ 29	 สิงหาคม	 2551	 มีมติให้แปรสภาพบริษัทฯเป็น

บริษัทมหาชนจ�ากัด	และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น	“บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)”	และแปลง

มูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ	100	บาทเป็นหุ้นละ	1	บาท	รวมถึงมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	90	ล้านบาท	เป็น	120	ล้าน

บาท	โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	30	ล้านหุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก	นอกจากนี้ได้มีการอนุมัติ

จ่ายเงินปันผลเป็นจ�านวน	21.6	ล้านบาท

ปี 2552 : บริษัทร่วมลงนามในสัญญาจัดจ�าหน่ายสินค้า	 กับบริษัท	 พีไอพี	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 เพื่อเป็นตัวแทนจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ถุงลอกเท้า	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“Revival	Care”

ปี 2553 : บริษัทร่วมลงนามในสัญญาจัดจ�าหน่ายสินค้า	 กับบริษัท	 ไทย	 มัลติพลาย	 จ�ากัด	 บริษัท	 ศิริมงคล	 อินเตอร์เทรด	 จ�ากัด	

บริษัท	 ไทยยินตัน	 จ�ากัด	 และบริษัท	 ฟอร์แคร	์ จ�ากัด	 เพื่อเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ	์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า	

“YURA”	“BR”	“Jintan”	และ	“4CARE”	ตามล�าดับ

ปี 2554 : บริษัทเปิดตัวโครงการ	“Pigeon	Little	Moments	Club”	เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ลูกค้าติดต่อกับบริษัทได	้ ไม่ว่าจะ

เป็นการขอค�าปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก	 หรือการให้รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ของบริษัทในปีเดียวกันนี้

บริษัทได้ยกเลิกการขายสินค้าภายใต้ตรา	“Jintan”

ปี 2555 : ภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น	 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมากมาย	 อาทิเช่น	 จุกเสมือนนมมารดารุ่นพลัส	 แปรงสีฟัน

และยาสีฟันเด็ก	แก้วหัดดื่ม	MagMag	เป็นต้น	และในปีนี้บริษัทได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ดูแลสุขภาพช่องปากภายใต้ตราสินค้าจอร์แดน	 และบริษัท	 พีพีเอ็น	 ฟู้ดส	์ จ�ากัด	 ผู้ผลิตน้�าพริกภายใต้เครื่องหมายการค้า	

“รุ่งเจริญ”	 นอกจากนี้บริษัทยกเลิกการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า	 “YURA”	 และเพื่อรองรับการขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่อง	ในปีนี้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท	DHL	ซึ่งเป็นผู้น�าระดับโลกด้านลอจิสติกส์	ดูแลเรื่องการบริหารคลังสินค้า

ปี 2556       : บริษัทได้มีการเปิดตัวแคมเปญ	“Meet	The	Expert	-	เพราะเราเข้าใจ	เราจึงเชี่ยวชาญ”	เพื่อตอกย้�าความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ในด้านผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	จากการวิจัยพัฒนาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจถึงความต้องการ

ของแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อย	จาก	ศูนย์วิจัยและพัฒนา	Pigeon	ในประเทศญี่ปุ่น	และมี	การแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท�าความสะอาดสูตรลาโนลิน	ขนาด	20	ชิ้น	และ	กลุ่มขวดนมให้มีความหลากหลาย		ด้านการขยายการ

ด�าเนินธุรกิจ	 บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัด	 จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มเวเฟอร์และแครกเกอร	์ ภายใต้ตราสินค้า	

Rebisco	โดยบริษัท	Andaman	International	Resources	Co.,	Ltd.		นอกจากนี้บริษัทได้มีการแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่

สู่ตลาดในกลุ่มผ้าเช็ดท�าความสะอาดส�าหรับผู้ใหญ่	คือ	 	วีแคร	์แนชเชอรัลไวพส์	ลาย	 เฮลโลคิตตี	้ และ	ผ้าเช็ด	ท�าความ

สะอาดผิวกายส�าหรับผู้ชาย	วีแคร์	รีเฟรชชิ่งไวพส์	สูตรคูลแมกซ	์และมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ส�าลี	วีแคร์

ให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการผู้บริโภคด้วยความหลากหลายและมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มส�าลีเพื่อ

ความงาม		Beauty	and	Make	up	Cotton	โดยในปลายป	ี2556		บริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ	โดย

มีการน�าผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า	 วีแคร์	 และ	 จอร์แดน	 ไปจัดจ�าหน่ายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็น

ประเทศแรก	เพื่อรองรับการเปิดตลาดของ	AEC	ในอนาคต
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ปี 2557 : บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน�า้ส�าหรับทารกและเด็กเล็กภายใต้ตราสินค้า	 Splash	

About	 จากประเทศอังกฤษ	 และมีการแนะน�าผลิตภัณฑ์แผ่นซับน�า้นม	 Pigeon	 ที่มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มี

การซึมซับได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีผิวหน้าแบบรังผึ้ง	 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

อาหารและขนมส�าหรับเด็กเล็ก	ตราสินค้า	พีชชี	่ (Peachy)	ซึ่งจัดจ�าหน่ายไปยังประเทศกัมพูชา	นอกจากนี้	บริษัทมีการ

ยกเลิกการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เวเฟอร์และแครกเกอร์ตรา	 Rebisco	 และผลิตภัณฑ์ถุงลอกเท้า	 Rivival	 Care	 บริษัท

ได้มีการพัฒนาน�าระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 (ERP	 SAP	 System)	 เพื่อน�ามาใช้ในการวางแผนงาน	 การ

ควบคุมติดตามต่างๆ	 และเพื่อท�าให้การบริหารจัดการโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 เพื่อสร้างเสริมความ

พร้อมทางธุรกิจในการเปิดเสรีอาเซียน	(AEC)	ในอนาคตอันใกล้นี้

ปี 2558 : บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์	กระดาษทิชชู่	ตราเอลลิแอร์	(Elleair)	

จากประเทศญี่ปุ่น,มีดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิ้งตราลอร์ด	 (Lord)	 จากประเทศอียิปต์และผ้าอ้อมผู้ใหญ	่ ภายใต้ตรามูมู่	

(Mumu)	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยรวมถึงขนมวุ้นเพคตินส�าเร็จรูปส�าหรับเด็ก	 ตราเฮอร์บัลแลนด	์ (Herbaland)

จากประเทศแคนาดาและได้มีการยกเลิกการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ	์กะทิธัญพืชและ	น�้าจมูกข้าวตรา	ฟอร์แคร์	(4-Care)

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	200	ล้านบาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	มีจ�านวน	200	ล้านหุ้น	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวัน

ที	่31	ธันวาคม	2558	มีทุนช�าระแล้วทั้งสิ้น	จ�านวน	144.157	ล้านหุ้น	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายกิจการและสร้าง

ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ		รายละเอียดการเพิ่มทุน	สรุปได้ดังนี้

1.		 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	24	ล้านหุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้ง	ที	่1		

	 โดยในระหว่างปี	2558	มีการแปลงใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแล้วจ�านวน	215,800	หน่วย

2.		 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	5	ล้านหุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิตาม	

	 โครงการ	ESOP	(ยังไม่เริ่มโครงการ)

3.		 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	24	ล้านหุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	

	 (Right	Offering)	โดยบริษัทได้รับช�าระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว

4.		 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	27	ล้านหุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	Placement)	

	 โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	(ยังไม่เริ่มโครงการ)

5.		 โครงการหุ้นกู้	500	ล้านบาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและโครงสร้างรายได้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
	 บริษัทด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่มธุรกิจหลัก	ดังนี้	

 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

	  1.1  กลุ่มผลิตภัณฑ์สำาหรับใช้ในครัวเรือน	ได้แก่	

	 	 	 -	 กระบอกฉีดน�า้ภายใต้ตราสินค้าฟ๊อกกี้	(Foggy)	และ	สไมล์ว	ี(Smile-V)	

	 	 	 -	 มีดแสตนเลสภายใต้ตราสินค้าเกอร์ลาจ	(Gerlach)	

  1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำาวัน	ได้แก่	สินค้าจ�าพวกส�าล	ีผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวส�าหรับผู้ใหญ	่	

							 	แปรงสีฟัน	ตราสินค้าวีแคร์	(V-Care)	

	

 2. กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำาหน่าย 

	 บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญในด้านการตลาด	โดยจะบรหิารแบรนด์หรอืตราสนิค้าทีบ่รษิทัเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายให้เป็นทีรู่จ้กัและรกัษากลุม่ลกูค้า

เป้าหมายให้คงความนยิมในแบรนด์อย่างต่อเนือ่งผ่านกจิกรรมทางการตลาดทีบ่รษิทัได้ก�าหนดไว้	นอกจากนีบ้รษิทัยงัมคีวามช�านาญในด้านการจดั

จ�าหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด	(Modern	Trade)	ร้านค้าแบบ

ดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	และผ่านรถขายเงินสด	(Cash	Van)	รวมถึงช่องทางการจัดจ�าหน่ายอื่นๆ	อาท	ิธุรกิจขายตรง	และ	E-commerce	

เป็นต้น	จากความเชี่ยวชาญและความช�านาญในการบริหารตราสินค้า	และการมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ	ท�าให้บริษัท

มีศักยภาพสามารถให้บริการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับสินค้าอื่นๆ	 ที่ต้องการท�าการตลาดในประเทศไทยและท�าให้บริษัทมีจ�านวนสินค้าที่จัด

จ�าหน่ายเพิ่มขึ้น	โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น	ด้งนี้	

  2.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์สำาหรับแม่และเด็กภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น (Pigeon) จากประเทศญี่ปุ่นโดยเน้นที่เด็กทารกที่มีอายุระหว่าง	

0-3	ปี	รวมถึงผลิตภัณฑ์ส�าหรับคุณแม	่เพื่อครอบคลุมความต้องการในทุก	ๆ	ด้าน	อาทิเช่น	จุกนม	ขวดนม	ผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารทารก	อุปกรณ์

การให้นมมารดา	และผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิว	เป็นต้น

  2.2 ผลิตภัณฑ์ชุดว่ายนำ้าทารกและเด็กเล็ก Splash About	จากประเทศอังกฤษ

  2.3  กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำาวัน 

	 	 	 -	 ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก	แปรงสีฟัน	ไหมขัดฟัน	จอร์แดน	

	 	 	 -	 ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู	่ตรา	เอลลิแอร	์(Elleair)

	 	 	 -	 ผลิตภัณฑ์มีดโกนหนวด	ตรา	ลอร์ด	(Lord)

  2.4 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

	 	 	 -	 ผลิตภัณฑ์น�้าพริกมิน	ิตรา	รุ่งเจริญ

	 	 	 -	 ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมส�าหรับเด็ก	Peachy	(เฉพาะในประเทศกัมพูชา)	

	 	 	 -	 ผลิตภัณฑ์ขนมวุ้นเพคตินส�าเร็จรูปส�าหรับเด็ก	ตรา	เฮอร์บัลแลนด	์(Herbaland)

  2.5 กลุ่มสินค้าสำาหรับผู้สูงอายุ

	 	 	 -	 ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส�าเร็จรูป	ตรา	มูมู่	(	Mumu)

	 นอกจากการด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว	 บริษัทยังมีกิจการร่วมค้ารวมทั้งสิ้น	 3	 บริษัท	

ได้แก่	TP	PIT	และ	YMP	โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที่ร้อยละ	47	ร้อยละ	2.5	และร้อยละ	6	ตามล�าดับ	ในการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทได้รับ

ประโยชน์จากการได้สิทธิเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าที่แต่ละบริษัทร่วมค้าผลิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	 รวมถึงได้รับผลตอบแทนในรูปของ

เงินปันผล
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 บริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด	หรือ	TP	เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	จากประเทศญี่ปุ่น	และบริษัท	มุ่งพัฒนา	

อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่	11	กันยายน	2533	ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น	สินค้าที่ผลิต	ได้แก่	จุกนม	ขวดนม	ผลิตภัณฑ์พลาสติก	น�้ายาท�าความสะอาดจุกนมและขวดนม	เป็นต้น	

โดยจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ปัจจุบันมีทุนช�าระแล้ว	122	ล้านบาท	ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ของ	TP	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
	 บริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	YMP	เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง	3	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	โยชิโน	โคเคียวโช	(ประเทศ

ญีปุ่น่)	บรษิทั	โนมรูะ	จมิโูช	(ประเทศญีปุ่น่)	และบรษิทั	มุง่พฒันา	อนิเตอร์แนชชัน่แนล	จ�ากดั	(มหาชน)	โดยแต่ละบรษิทัถอืหุน้ใน	YMP	ในสดัส่วน

ร้อยละ	83	ร้อยละ	11	และร้อยละ	6	ตามล�าดับ	YMP	ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2537	ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติก	ชิ้นส่วน	ส่วนประกอบและอะไหล่ที่เป็นพลาสติก	 เพื่อจ�าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ		 เช่น	หัวฉีดน�้า,	 	หัวปั๊ม,	ขวดแชมพู,	

หลอดส�าหรับครีมบ�ารุงผม	และตลับแป้ง	เป็นต้น	ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ	YMP	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	

	 บริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	PIT	เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง	บริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	จากประเทศญี่ปุ่น	และ	

บรษิทั	มุง่พฒันา	อนิเตอร์แนชชัน่แนล	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัขึน้เมือ่วนัที	่29	เมษายน	2539	ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่าย

ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิว	และแผ่นซับน�า้นม	โดยจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ	PIT	แต่

เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

โครงสร้างรายได้  

ประเภทของรายได้
2558 2557 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 534.6 71.2 529.8 69.6 500.3 63.4

จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 130.0 17.3 130.7 17.2 104.6 13.3

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์			 1.0 0.1 33.2 4.4 94.3 12.0

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย1) 68.7 9.2 46.4 6.1 56.4 7.1

รายได้จากเงินปันผล2) 4.6 0.6 3.7 0.5 2.4 0.3

รายได้อื่น3) 12.2 1.6 16.7 2.2 31.1 3.9

รายได้รวม 751.1 100.0 760.5 100.0 789.1 100.0

หมายเหตุ	:		

														1	 ส่วนแบ่งก�าไรจาก	TP

			 2		 เงินปันผลจาก	YMP	และ	PIT

			 3		 รายได้อื่น	ประกอบด้วย	รายได้ค่าเช่า,	รายได้ค่านายหน้า,	ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	และก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

กลยุทธ์การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

กลยุทธ์การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย

1.  กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

         1.1  ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ตราสินค้า วีแคร์ 

       บริษัทฯ	เป็นผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล	ภายใต้แบรนด์หลักคือ	วีแคร์	โดยในปัจจุบันม	ี

	 	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วีแคร์ดังต่อไปนี้	

ตราสินค้า หมวดผลิตภัณฑ์ จุดขายหลัก

วีแคร์แนชเชอรัล

ส�าลีอเนกประสงค์ ส�าลีคุณภาพจากใยฝ้ายธรรมชาต	ิ100%		

เนียนนุ่ม	อ่อนโยนปราศจากสารเรืองแสง	

อ่อนโยนทุกๆ	สัมผัส

วีแคร์บิวตี้แอนด์เมคอัพ

ส�าลีเพื่อความงาม ส�าลีคุณภาพที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการดูแลผิวและแต่งหน้า

โดยเฉพาะ	เทคโนโลยีการถักทอด้วยน�้า	เพื่อให้ได้เส้นใยยาวกว่า	

เนื้อสัมผัสเนียนละเอียด	ไม่ระคายผิว	แม้ผิวบอบบางบริเวณรอบ

ดวงตาหรือริมฝีปาก

วีแคร	์ออร์แกนิค	ไวพส์			

ผ้าเช็ดท�าความสะอาด

ผิวส�าหรับผู้หญิง

สูตรอ่อนโยนจากธรรมชาติปราศจากแอลกอฮอล	์

พร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆจากคาโมมายล์และโรสฮิป

พร้อมลายเฮลโลคิตตี	้Hello	Kitty

วีแคร	์เมน

ผ้าเช็ดท�าความสะอาด

ผิวส�าหรับผู้ชาย

สูตร	Cool	Max	ให้ความเย็น	สดชื่น	มั่นใจในแบบผู้ชาย

ช่วยลดเหงื่อ	และการสะสมของแบคทีเรียอันเป็น

สาเหตุของกลิ่นกาย

วีแคร์แปรงสีฟัน

แปรงสีฟันส�าหรับเด็ก	

และผู้ใหญ่

ขนแปรงอ่อนนุ่ม	ถนอมป้องกันเหงือก

และเคลือบฟัน

ดีไซน์หลากหลาย	ราคาคุ้มค่า

	  

	  

	  

	  

กลยุทธ์การแข่งขัน

	 บริษัทเน้นพัฒนาและจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ	ราคาคุ้มค่า	และมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่แตก

ต่างกนัของกลุม่เป้าหมาย	โดยมุง่เน้นการสร้างแบรนด์	วแีคร์	(V-CARE)	ให้เป็นทีรู่จ้กักว้างขวางยิง่ขึน้	เป็นผูน้�าด้านส�าล	ีและเป็นแบรนด์ทีผู่บ้รโิภค

นึกถึง	ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ	หลากหลาย	จับกลุ่มตลาดใหม่ๆ	ออกสู่ตลาด	พร้อมกับเน้นการกระจายสินค้า	เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้

ทั่วถึง	ทั้งช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	และ	ช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบสมัยใหม่	(Modern	Trade)			
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	 ในปี	2558	บรัษัทฯ	มีนโยบายพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าลีวีแคร์และวางแผนสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ	โดยทุ่ม

งบการตลาดอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมครบวงจรบริษัทได้มีการเปิดตัว	คุณณิชา	-	ณัฎฐณิชา	ดังวัธนาวณิชย์	นางเอกดาวรุ่งชื่อดัง	ช่อง	3	และ

ถือว่าป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์	พร้อมกันนี้วีแคร์ออกแคมเปญใหม่	“สำาลีวีแคร์... จุดเริ่มต้นของผิวสวย”	ภายใต้

สโลแกน	“ผิวสวยใสไม่โดนสำาลีหลอก”	 โดยจัดกิจกรรมการตลาดตลอดป	ีอาท	ิ โรดโชว์ไปยังห้างสรรพสินค้าต่างๆทั่วประเทศ	 เพื่อกระตุ้นให้

กลุ่มเป้าหมายรู้จัก	 พร้อมท�าเวิร์คช็อปสอนเทคนิคการแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าชื่อดัง	 รวมทั้งสื่อโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์	 สื่อนอกบ้าน	

(BTS	and	LED	Screen)	และที่เน้นเป็นพิเศษคือการปรับภาพลักษณ์หน้าร้านให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

	  
ภาพจากงานแถลงข่าวเปิดตัว	วีแคร์	แบรนด์แอมบาสซาเดอร์	วันที่	21	พฤษภาคม	2558	

ณ	ห้องเพลย์รูม	โรงแรม	โอเรียลทอลเรสซิเดนซ	์ถนนวิทย	ุกรุงเทพ	

												ภาพจากจากกิจกรรม	V-Care	Workshop		วันที	่21	กรกฏาคม	2558

ณ	โรงแรม	S31	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ

	  



 

 19

รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

กิจกรรมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำาความสะอาดผิว  

	 ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิว	วีแคร์	เฮลโล	คิตตี้	บริษัทฯ	ยังคงเน้น	มีการสนับสนุนกิจกรรมการตลาดอย่างต่อ

เนือ่ง	โดยในปี	2558	ชจูดุเด่นของผลติภณัฑ์เรือ่ง	ผ้าเชด็ท�าความสะอาดสตูรออร์แกนคิ	ปราศจากแอลกอฮอล์	มกีลิน่หอมสดชืน่	สะอาดไม่เหนยีว

เหนอะหนะ	

	 หลังจากออกคอลเลคชั่นแรก	ประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม	มียอดขายอย่างต่อเนื่อง	โดยในปีนี้	มีการออกผลิตภัณฑ	์4	ลายใหม่	และ

ท�าการตลาดครอบคลุมยิ่งขึ้น												

	  

	  

	 ส�าหรบัผลติภณัฑ์กลุม่ผ้าเชด็ท�าความสะอาดผวิ	บรษิทัฯ	ยงัคงเน้น	การสร้างการรบัรู	้ผ่านกจิกรรมทางการตลาดทีเ่ข้าถงึกลุม่เป้าหมาย

หลัก	รวมถึงมีการสื่อสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน	์ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน

	 พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นตามห้างสรรพสินค้าต่างๆทั่วประเทศ	 เพื่อกระตุ้นและท�าให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักจดจ�าแบรนด์วีแคร์ได้มากยิ่งขึ้น	

รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างครบวงจรทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์		เช่น		นิตยสาร	สื่อวิทย	ุโทรทัศน์	และออนไลน์	เว็บไซต์	

ต่างๆ	 ในทุกช่องทางให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น	 โดยคาดว่าจะสร้างความมั่นใจในตัวของผลิตภัณฑ์และได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย

และผู้บริโภค	
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	 ภาพจากจากกิจกรรม	Sampling	Troop	แจกตัวอย่างทดลองใช้ช่วงสงกรานต	์ณ	ปั้ม	ปตท	8	สาขา	เพื่อให้เกิดการทดลองใช้และท�าให้

กลุ่มเป้าหมายรู้จักจดจ�าแบรนด์วีแคร	์ได้มากยิ่งขึ้น

การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย	

	 บริษัทฯ	จัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ	โดยผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลักๆ	ได้แก่	ช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายแบบสมัยใหม่	(Modern	Trade)	ช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีก

ทัว่ไปทีก่ระจายอยูท่กุภมูภิาคของประเทศ	และช่องทางอืน่ๆ	ได้แก่	ช่องทางการจดัจ�าหน่ายแบบขายตรง	ช่องทางการจดัจ�าหน่ายผ่านร้านตวัแทน

จ�าหน่ายเฉพาะ	(Specialty	Shop)	โรงพยาบาล	สถานเสริมความงาม	และช่องทางการจัดจ�าหน่ายทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-commerce)

 

 1.2 ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว ได้แก่ กระบอกฉีดนำ้าฟ็อกกี้ และ สไมล์วี 

	 ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่บริษัทฯ	 จัดจ�าหน่ายได้แก่	 กระบอกฉีดน�้าฟ็อกกี้	 (Foggy)	 กระบอกฉีดน�้า	 สไมล์ว	ี (Smile-V)	 และมีด

อุตสาหกรรม	เกอร์ลาจ	(Gerlarch)	บริษัทฯ	เป็นผู้ผลิต	และจัดจ�าหน่ายฟ็อกกี้	โดยบริษัทฯ	จดเครื่องหมายการค้า	ฟ็อกกี้	และ	สไมล์วี	เป็น

ของบริษัทฯ	และยังเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ให้ความสนใจพัฒนาสินค้ากระบอกฉีดน�า้	แบรนด์ฟ็อกกี้เป็นที่ยอมรับมากว่า	30	ปีใน

เรื่องของคุณภาพ	โดยเฉพาะหัวฉีด	ที่ได้ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย	และมีความทนทาน	

กลยุทธ์การแข่งขัน

	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีดน�้า	บริษัทฯ	วางต�าแหน่งแบรนด์		Foggy	ในระดับพรีเมี่ยม	มีสินค้าหลากหลายรุ่น	ที่เหมาะทั้ง	

อุตสาหกรรมหนักและการใช้งานทั่วไป	โดย	Foggy	Duty	เน้นจับกลุ่มตลาดที่ต้องการสินค้าคุณภาพด	ีมีความทนทานสูง	เช่น	ธุรกิจซักรีด	ล้างรถ

และ	Foggy	Multi	เน้นร้านอาหาร	เสริมสวย	ท�าสวนเป็นต้น	การจัดจ�าหน่ายจึงเน้นไปยังช่องทางพิเศษที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ	

นอกเหนือจากช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั่วไป	ส่วนแบรนด	์Smile-V	มุ่งจับกลุ่มตลาดลูกค้าทั่วไปที่ใช้งานไม่บ่อย	เน้นราคาย่อมเยา	หลากหลาย

ดีไซน	์เน้นการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง

การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย 

	 บริษัทฯ	จัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ	รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรมต่างๆ
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

2  กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำาหน่าย

	

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บรษิทัประกอบธรุกจิเป็นผูจ้ดัจ�าหน่าย	และเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าแต่เพยีงผูเ้ดยีวในผลติภณัฑ์หลกั	ได้แก่	กลุม่ผลติภณัฑ์ส�าหรบัแม่

และเดก็ภายใต้ตราสนิค้าพเีจ้น	(Pigeon)	กลุม่ผลติภณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ภายใต้ตราสนิค้า	น�า้พรกิมนิ	ิตรารุง่เจรญิ	ผลติภณัฑ์ชดุว่ายน�า้ทารก

และเด็กเล็ก	Splash	About	จากประเทศอังกฤษ	ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก	จอร์แดน	(Jordan)	ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมส�าหรับเด็กเล็ก	

พีชชี่	(Peachy)	ซึ่งจัดจ�าหน่ายไป	สู่ประเทศกัมพูชา	รวมถึงผลิตภัณฑ์ทิชชู	่เอลลิแอร์	(Elleair)	มีดโกนหนวดจากอียิปต์	ตรา	ลอร์ด	(Lord)	และ

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส�าเร็จรูป	ตรามูมู	่เป็นต้น	

คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่าย

	 สินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน	 ตัวอย่างเช่น	 ผลิตภัณฑ์ของพีเจ้น	 ซึ่งมี

ศูนย์วิจัยและพัฒนา	เพื่อท�าการค้นคว้าวิจัย	พัฒนาให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่	และมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐาน	ด้วยเครื่องมือและ

เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	จดัจ�าหน่ายไปยงัประเทศต่างๆทัว่โลก	ซึง่ผูบ้รโิภคสามารถมัน่ใจในคณุภาพสนิค้า	และระดบัมาตรฐานสากลเป็นทีย่อมรบัจาก

ทั่วโลก	ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากของจอร์แดน	มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมในการผลิตแปรงสีฟัน	และ	ไหมขัดฟันจากประเทศนอรเวย์	ที่ได้รับ

การยอมรับในระดับสากล	และส�าหรับบริษัทเองปัจจุบันได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9001:	2008	ซึ่งเป็นการยืนยันเจตนารมณ์

ในการน�าเสนอสินค้าและบริการ	รวมถึงประสิทธิภาพระบบการท�างานที่มีคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกัน	

รายละเอียดของกลุ่มผลิตภัณฑ์มีดังต่อไปนี้

1) ผลิตภัณฑ์สำาหรับแม่และเด็กภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น (Pigeon) 

	 บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ตราพีเจ้น	 โดยได้รับสิทธิ์การจัดจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวตามข้อตกลงการค้าที่มีกับบริษัท	 พีเจ้น	

คอร์ปอเรชั่น	 ประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งพีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็กที่มีคุณภาพสูง	 และได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่และครอบครัวทั่วโลก	

จนเป็นแบรนด์อันดับ	1	ในญี่ปุ่น	จีน	และอีกหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย

	 ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์	ที่มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องจาก	Pigeon	Central	Laboratories	ซึ่งตั้งอยู่

ที่เมืองอิบารากิ	ประเทศญี่ปุ่น	โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น	จะมีผู้เชี่ยวชาญท�าหน้าที่ค้นคว้า	ทดลอง	และวิจัยกับผู้บริโภค	เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตอบ

โจทย์ความต้องการ	และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทารกและทุกคนในครอบครัว

	 ส�าหรับแบรนด์พีเจ้น	ในประเทศไทย	บริษัทได้ท�าการสื่อสารการตลาดและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มากว่า	30	ปี	จนในปัจจุบันถือว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆที่คุณแม่นึกถึงและไว้วางใจ	ซึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรด์พีเจ้นที่จัดจ�าหน่ายในประเทศไทย	แบ่งออกเป็น	7	กลุ่มสินค้า		ได้แก	่

กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าหรับป้อนนม	(Feeding	Accessories),	กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท�าความสะอาด	(Baby	Wipe),	กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการให้นม

มารดา	(Mother	Care	&	Accessories),	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ฝึกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม	(Weaning	&	Accessories),	กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแล

สุขภาพและอนามัย	(Health	Care	&	Hygiene	Care),	กลุ่มผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและดูแลผิว	(Toiletries	&	Skincare)	และ	กลุ่มผลิตภัณฑ์

ท�าความสะอาดเครื่องใช้เด็กทารก	 (Cleansing	 and	 Sterilizing	 Accessories)	 ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นยอดขายหลักของพีเจ้นคือ	 กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับป้อนนม	(Feeding	Accessories)	ซึ่งคิดเป็น	67%	ของยอดขายทั้งหมด
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สภาวะการแข่งขัน

	 เนื่องจากกลุ่ม	Feeding	Accessories	เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก	และอยู่ในตลาดที่มีคู่แข่งขันมากราย	เนื่องจากมีหลากหลาย	แบรนด์

แข่งขันกันอยู่ในตลาดนี	้พีเจ้นถือเป็นผู้น�าตลาด	ส�าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม	Feeding	ซึ่งประกอบด้วย	ขวดนม,	จุกนม,	แก้วหัดดื่ม	และจุกนมหลอก

ส�าหรับทารกดูดเพื่อความผ่อนคลาย	โดยพีเจ้นครองความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งมาอย่างยาวนาน	โดยในปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาด	34%	

และมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์พีเจ้น

	 ตราสินค้าพีเจ้นได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง	 จากประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีและมาตรฐาน

การผลิตที่สูงมากแห่งหนึ่งของโลก	 และผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือว่าผ่านการวิจัยและพัฒนามาอย่างด	ี โดยค�านึงถึงพัฒนาการของทารก	 รวม

ถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกของคุณแม่	จึงท�าให้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์พีเจ้น	ได้รับการยอมรับจากคุณแม่ทั่วโลก	รวมถึงประเทศไทยด้วย

	 การที่แบรนด์พีเจ้นเป็นผู้น�าตลาด	 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็กในประเทศไทย	 และได้รับการยอมรับมากกว่า	 30	 ปี	 ท�าให้ได้รับการ

บอกกล่าวและแนะน�าจากรุ่นสู่รุ่น	จากแม่สู่ลูกเป็นทอดๆต่อไป

	 คุณภาพ	:	มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต	และผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ	จากหลายสถาบัน

ทัง้ในประเทศ	และต่างประเทศ	นอกจากนีน้วตักรรมของผลติภณัฑ์พเีจ้น	ถกูออกแบบผ่านแนวคดิทีแ่บรนด์อยากเป็นตวัช่วยส�าหรบัคณุแม่ในการ

ดแูลลกูน้อย	จงึท�าให้ผลติภณัฑ์ตอบโจทย์ความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน	และยงัมคีวามทนทานในการใช้งาน	จงึเป็นสาเหตทุี่

ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากคุณแม่ทั่วโลก

	 ความหลากหลาย	:	ผลิตภัณฑ์ของพีเจ้นมีความหลากหลายและมีจ�านวนสินค้าให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อได้ครอบคลุมทุกความต้องการ	

ตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์	 ไปจนถึงแรกคลอด	 และมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลลูกน้อยให้มีพัฒนาการที่ดี	 ไปจนถึงอายุประมาณ	 3	 ขวบ	 นอกจากนี้ยังมี

ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลายช่วงราคา	ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม	จึงเป็นข้อได้เปรียบที่เหนือคู่แข่ง	ที่มักเจาะตลาด

ได้เพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

กิจกรรมทางการตลาด

	 เนื่องจากพีเจ้น	 เป็นผู้น�าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็ก	 จนถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและทารก	พีเจ้นจึงเป็นที่

ปรึกษาและเพื่อนคู่คิด	 ส�าหรับคุณแม่มือใหม	่ โดยจัดให้มีโครงการ	Meet	 the	 Expert	 ซึ่งได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 ผ่านกิจกรรมทางการ

ตลาดมากมาย	และพีเจ้นยังเป็นแบรนด์เดียวที่ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

	 โดยปีทีผ่่านมาพเีจ้นได้จดัโครงการ	พเีจ้นสนบัสนนุการเลีย้งลกูด้วยนมแม่	หรอื	Pigeon	Support	Breastfeeding	ซึง่ถอืเป็นภาคเอกชน

รายแรกทีร่ณรงค์	และส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ผ่านกจิกรรมทางการตลาดมากมาย	โดยได้คดัเลอืกคณุแม่ต้นแบบ	คณุเป้ิล	จรยิด	ีสเปนเซอร์	

มาเป็นคุณแม่แห่งแรงบันดาลใจ	ในการส่งต่อก�าลังใจและร่วมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน�า้นมแม	่

	 ส�าหรับการสื่อสารกับผู้บริโภค	พีเจ้น	ใช้เครื่องมือในการสื่อสารอย่างครบวงจร	ทั้ง	Above	the	Line	และ	Below	the	Line	แต่ได้มี

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การใช้สื่อให้เข้าถึงคุณแม่ยุคดิจิตอล	ที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป	

	 ในปีที่ผ่านมานับเป็นก้าวส�าคัญของพีเจ้น	ในบทบาทการท�างานเพื่อสังคม	โดยการรณรงค์	สนับสนุน	และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่	ด้วยการจัดงาน	“Thailand	Breastfeeding	Day	by	Pigeon”	ซึ่งเป็นการรวมพลังคุณแม่ให้นมทั่วประเทศ	มาแสดงพลังร่วมสร้างสถิต	ิการ

ให้นมแม่จากอกพร้อมกัน	ซึ่งมีแม่ลูกถึง	410	คนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว	และได้บันทึกสถิติอันยิ่งใหญ่นี้ไว้ใน	Thailand	Book	of	Record	

อีกด้วย

	  

	  

กิจกรรม	“Thailand	Breastfeeding	Day	by	Pigeon”

ณ	อาคารเฉลิมพระบารมี	ซอยศูนย์วิจัย

ภาพการสื่อสารโครงการ	พีเจ้นสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	

โดยมี	คุณเปิ้ล	จริยดี	สเปนเซอร์	เป็นคุณแม่แห่งแรงบันดาลใจ
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	 พีเจ้น	 มีความโดดเด่นในผลิตภัณฑ์ส�าหรับส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่ ซึ่งอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความส�าคัญและมีแนวโน้มเติบโตสูง

ในอนาคตคอื	ผลติภณัฑ์แผ่นซบัน�า้นมมารดา	ทีพ่เีจ้นได้คดิค้นและพฒันาผลติภณัฑ์อย่างไม่หยดุนิง่	จงึได้วางจ�าหน่ายแผ่นซบัน�า้นมมารดารุน่ใหม่	

“รุน่ผวิหน้ารงัผึง้	–	Honeycomb.”	และมกีารจดักจิกรรมให้ตวัแทนผูบ้รโิภคและสือ่มวลชนได้เข้าเยีย่มชมเทคโนโลยกีารผลติอนัทนัสมยั	ในการ

ผลิตแผ่นซับน�้านม	พีเจ้น	รุ่นผิวหน้ารังผึ้ง	ซึ่งมีนวัตกรรมการซึมซับด้วยเจล	จากประเทศญี่ปุ่น	ท�าให้สามารถซึมซับได้เร็ว	และเก็บกักของเหลวได้

มาก	จึงท�าให้คุณแม่มั่นใจและรู้สึกแห้งสบาย	ไร้กลิ่นน�า้นมรบกวน	

	  

	 นอกจากการสือ่สารทางการตลาด	และการท�ากจิกรรมกบัผูบ้รโิภคแล้ว	พเีจ้นยงัได้ท�ากจิกรรมทีส่่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมมารดา	ผ่าน

การท�ากจิกรรมในโรงพยาบาล	เช่นการสนนัสนนุการจดัท�าห้องให้นม	ในโรงพยาบาลต่างๆ	การจดักจิกรรมให้ความรูค้ณุแม่ตัง้ครรภ์	และกจิกรรม

พิเศษส�าหรับสมาชิก	พีเจ้น	ลิตเติ้ล	โมเมนท	์คลับ	(Pigeon	Little	Moments	Club)	ซึ่งในปัจจุบันมีจ�านวนสมาชิกถึง	47,000	คน	ทั้งนี้สมาชิก	

Pigeon	Little	Moments	Club	จะได้รับสิทธิพิเศษในการปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก	และการดูแลตนเองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	และสามารถ

ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางคลับจัดขึ้นตลอดทั้งป	ี ถือเป็นการสร้างความผูกพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้า	 ให้มีความสัมพันธ์ต่อกันในระดับดีเยี่ยม	

ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ท�าให้พีเจ้น	แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ	ในท้องตลาด

คุณเปิ้ล	จริยด	ีน�าทีมคุณแม่สามาชิก	Pigeon	Little	Moments	Club	

เยี่มมชมการผลิตแผ่นซับน�้านม	พีเจ้น	รุ่นผิวหน้ารังผึ้ง

สนับสนุนห้องให้นมในโรงพยาบาลกว่า	25	แห่ง	ทั่วประเทศไทย
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

				กิจกรรมครบรอบ	4	ปี	Pigeon	Little	Moments	Club

	  

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ

	 ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการท�าการตลาด	และการมีเครือข่ายช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่มีศักยภาพ	บริษัทได้รับความไว้วางใจในการ

เป็นตัวแทนการจัดจ�าหน่าย	ผลิตภัณฑ์	ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ	โดยแต่ละตราสินค้าจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังต่อไปนี้

ตราสินค้า หมวดผลิตภัณฑ์ จุดขายหลัก

อาหาร	(น�้าพริก) กลุ่มผู้บริโภคอายุตั้งแต่	18-35	ปี

	ผู้นิยมความสะดวกในการรับประทาน

แปรงสีฟัน	ไหมขัดฟัน กลุ่มผู้บริโภคอายุตั้งแต	่18-35	ปี

ชุดว่ายน�้าส�าหรับเด็ก

และทารก

กลุ่มผู้บริโภคอายุตั้งแต	่0-6	ปี

อาหารและขนมส�าหรับ

เด็กเล็ก

กลุ่มผู้บริโภคอายุตั้งแต	่0-3	ปี

(จัดจ�าหน่ายไปยังประเทศกัมพูชา)
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ตราสินค้า หมวดผลิตภัณฑ์ จุดขายหลัก

ผ้าอ้อมผู้ใหญ	่ กลุ่มผู้บริโภคผู้สูงวัยอายุตั้งแต	่50	ปีขึ้นไป

มีดโกนหนวดและขน กลุ่มผู้บริโภคอายุตั้งแต	่18-50	ปี

ของใช้ในครัวเรือน																										

(กระดาษทิชชู	่เช็ดหน้า)

กลุ่มผู้บริโภคอายุตั้งแต่	25-35	ปี	

ขนมวุ้นเพคตินส�าเร็จรูป

ส�าหรับเด็ก

กลุ่มผู้บริโภคอายุตั้งแต	่2	ปี	ขึ้นไป

	  

	  

	  

	  

กลยุทธ์การแข่งขัน

	 บรษิทัท�าหน้าทีใ่นการกระจายสนิค้าให้กบัเจ้าของตราสนิค้า	จงึมุง่เน้นการกระจายสนิค้าผ่านช่องทางจดัจ�าหน่ายให้ครอบคลมุมากทีส่ดุ	

เพือ่ให้สนิค้าไปสูผู่บ้รโิภคได้อย่างกว้างขวาง	เข้าถงึผูบ้รโิภคให้เกดิการรบัรูแ้ละการใช้สนิค้าได้อย่างทัว่ถงึ	ด้านการตลาดมกีารวางแผนงานร่วมกบั

บรษิทัเจ้าของตราสนิค้าและตดิตามประเมนิผลงานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายการเตบิโตของแต่ละผลติภณัฑ์ตามทีไ่ด้ก�าหนดแผน

งานร่วมกัน	 	

ธุรกิจกิจการร่วมค้า

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำากัด หรือ YMP	

	 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง	3	บริษัท	ได้แก	่บริษัท	โยชิโน	โคเคียวโช	(ประเทศญี่ปุ่น)	บริษัท	โนมูระ	จิมูโช	(ประเทศญี่ปุ่น)	และบริษัท	

มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก	ชิ้นส่วน	ส่วนประกอบและอะไหล่ที่เป็น

พลาสติก	 เพื่อจ�าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ		 เช่น	หัวฉีดน�้า	หัวปั๊ม	ขวดแชมพ	ู เป็นต้น	YMP	มีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีการผลิต

ชั้นสูง	มีทีมงานประกอบด้วยฝ่ายผลิต	ฝ่ายประกอบ	ฝ่ายตรวจสอบควบคุมคุณภาพ	ฝ่ายจัดส่ง	และฝ่ายบริการลูกค้าในระดับมืออาชีพ	เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากลโลก	 โดยในปี	 2557	 ที่ผ่านมา	 YMP	 ได้ขยายโรงงานเพื่อขยายก�าลังการผลิตเพื่อรองรับค�า

สั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น	 	และในปี	2558	ก็ได้มีการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรมูลค่าประมาณ	144	ล้านเยน	น�าเข้ามาจากญี่ปุ่นเพื่อรองรับการผลิต

ให้กับลูกค้า	 โดยจะมีการติดตั้งเครื่องจักรและปรับปรุงพื้นที่ของโรงงาน	 ซึ่งใช้งบประมาณไปประมาณ	52	 ล้านบาท	 โดยการติดตั้งจะแล้วเสร็จ

และส่งมอบงานภายในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์	2558	นี	้ทั้งนี้	บริษัทเป็นตัวแทนการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ	YMP	แต่เพียงผู้เดียวใน

ประเทศไทย
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำากัด หรือ PIT

	 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	จากประเทศญี่ปุ่น	และ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	

ผลิตภัณฑ์หลักที่	PIT	ผลิตแบ่งได้	2	ประเภท	ได้แก	่

	 1)	ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิว	 เป็นผ้าใช้ท�าความสะอาดผิวบนใบหน้า	 แขนและส่วนต่างๆของร่างกายทารก	และผู้ใหญ	่ เนื้อผ้ามีความ

หนา	และนุ่มพิเศษเช็ดได้บ่อยเท่าที่ต้องการ	ผ้าเช็ดท�าความสะอาดปราศจากแอลกอฮอล์และน�า้หอม	นอกจากนี้ยังมีแบบผ้าทากันยุง	บรรจุใน

ห่อกะทัดรัดสะดวกส�าหรับพกพา	

	 2)	แผ่นซับน�้านม	เพื่อซึมซับน�า้นม	ให้ความกระชับขณะสวมใส่ในทุกอิริยาบถ	และยังป้องกันน�้านมซึมไหลออกทางด้านข้างมีเทปกาว	

2	จุดป้องกันการหลุดลื่นขณะสวมใส่	ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการวิจัยและค้นคว้าจากบริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น

	 PIT	 เป็นฐานผลิตผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวและแผ่นซับน�า้นมมารดา	 โดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากพีเจ้น	 คอร์ป	 ประเทศ

ญี่ปุ่น	ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ	PIT	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

	 PIT	ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ	ต่อเนื่องติดต่อกัน	14	ปีซ้อน	จากกระทรวงแรงงาน	และในปี	2558	ทาง	PIT	

ได้รับ	AEO	Certificate	(Authorized	Export	Operator)	รับรองจากกรมศุลกากรว่าเป็นผู้ส่งออก	ที่มีความน่าเชื่อถือได	้ในระบบรักษาความ

ปลอดภัย	จนถึงมือลูกค้าปลายทาง

บริษัท ไทยพีเจ้น จำากัด หรือ TP	

	 TP			ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต	จุกนมซิลิโคน	ขวดนม	ผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับเด็ก	ภายใต้ตราสินค้า	“PIGEON”	โดยได้รับอนุญาต

จากบริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น	 ให้เป็นผู้ผลิตขวดนม	จุกนม	และผลิตภัณฑ์พลาสติกของพีเจ้นอย่างเป็นทางการ	จุกนมซิลิโคนที่	

TP	ผลิตและจ�าหน่ายมีหลายแบบและหลายขนาดตามที่พีเจ้น	คอร์ปก�าหนด	อาทิเช่น	จุกนม	ซิลิโคนคลาสสิค	จุกนมซิลิโคนแบบ	Dome	จุกนม

เสมือนการให้นมมารดา	และจุกนมเสมือนการให้นมมารดามิน	ิ	

	 ส�าหรับขวดนมเป็นพลาสติกประเภท	Poly	Carbonate	(ส่งออกเฉพาะประเทศอินเดีย	สิ้นสุดภายใน	ปี2556)	Poly	Propylene	และ	

PPSU	(	Polyphenol		Sulfonic		Resin	)	โดยสามารถผลิตขวดนมได้ครบทุกขนาด	ซึ่งวัตถุดิบถูกก�าหนดและน�าเข้ามาจากต่างประเทศโดยตรง

ด้วยคุณภาพระดับ	 FOOD	 GRADE	 ซึ่งมีความปลอดภัยไร้สารพิษที่เป็นอันตรายต่อเด็กทารก	 มีกระบวนการผลิตที่สะอาดได้มาตรฐานด้วย

เครื่องจักรทันสมัยจากต่างประเทศ	และพนักงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกระบวนการ	การผลิตทุกขั้นตอนจะมีการป้องกันฝุ่นละอองและตรวจสอบ

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไร้รอยต�าหนิ	 และตรวจสอบขนาด	 ปริมาตร	 ความคงทนแข็งแรง	 ด้วยกระบวนการตรวจสอบที่ได้ตามมาตรฐาน	

Pigeon	Quality	Standard	ที่ละเอียดทุกขั้นตอน	ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตออกไปมีคุณภาพ	ปลอดภัย	และดีที่สุด

	 จุกนมพีเจ้นได้รับการรับรองมาตรฐาน	มอก.	ในประเทศไทย	และได้รับมาตรฐาน	JIS	(Japan	Industrial	Standard)	ซึ่งเป็นมาตรฐาน

หลักที่ทางญี่ปุ่นใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานของขวดนมและจุกนมรวมถึงสินค้าอื่น	ๆ

	 ในปัจจุบันมาตรฐาน	 JIS	 นี้	 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมก�าหนดกับพีเจ้น	 คอร์ป	 ซึ่งถือได้ว่าเป็น	 ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นรายแรกใน

ญี่ปุ่น	ด้วยกระบวนการผลิตและการจัดการที่ได้มาตรฐานTP	จึงได้รับใบรับรองดังนี้

	 -	ISO	14001:	2004	ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานจาก	MASCI	ในปี	2551

	 -	ISO	9001:	2008	ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลจาก	MASCI	ในปี	2551

	 -	GMP	(Good	Manufacturing	Practices)	จาก	MASCI	ในป	ี2553

	 -	TIS	969-2533	มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยส�าหรับจุกนมซิลิโคน

	 -	TIS	18001/BS	OHSAS	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ในป	ี2555	

	 -	TLS	8001–2010			มาตรฐานแรงงานไทย	จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ในปี	2556

	 -	AEO	(Authorized	Export	Operator)	จากกรมศุลกากร	ในปี	2556

	 -	ISO50001	Energy	Management	System	ในปี	2558

	 -	TP	ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที	่14	ธันวาคม	2542	และ	วันที่	22	กรกฎาคม	2555	

โดยได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและยกเว้นอากรขาเข้า	ส�าหรับวัตถุดิบ
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ภาวะอุตสาหกรรม

	 เนื่องจาก	TP	เป็นโรงงานผลิตสินค้าพีเจ้นเพียงตราสินค้าเดียว	วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นฐานผลิตขวดนมและจุกนมของพีเจ้น	

คอร์ป	ดังนั้นสินค้าที่	 TP	ผลิตได้ทั้งหมดจะจ�าหน่ายให้แก่พีเจ้น	คอร์ป	และบริษัทในกลุ่มของพีเจ้น	คอร์ป	 รวมถึงบริษัท	 (เฉพาะที่จ�าหน่ายใน

ไทย)	เท่านั้น	ดังนั้นในการด�าเนินธุรกิจของ	TP	จึงขึ้นอยู่กับนโยบายของพีเจ้น	คอร์ปเป็นส�าคัญ	ที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกของ	TP	มีการเติบโต

ขึ้นทุกปีท�าให้เชื่อได้ว่าอุตสาหกรรมขวดนมและจุกนมยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	เนื่องจากมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม	่ๆ	และ	มีการส่ง

เสริมการขายอย่างต่อเนื่อง		

กลยุทธ์การแข่งขัน

	 TP	 จะเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดย	 TP	 ให้ความส�าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างยิ่ง	 โดยมีการทดสอบคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ	 JIS	 ซึ่งเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่น	 ร่วมกับมาตรฐานของ	 สมอ	 (ส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย)	 นอกจากนี้

ยังปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย	 ปลอดภัย	 และหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	 รวมถึงมีการก�าหนด

นโยบายการผลิตสินค้าโดยจะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มโดยอาศัยข้อมูลจากฝ่ายขาย

และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หรือการปรับปรุงลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเน้นด้าน

คุณภาพ	ความสะดวก	และความปลอดภัยเป็นหลัก

การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

	 สินค้าทั้งหมดที่	 TP	 ผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศจะจ�าหน่ายผ่านบริษัท	 ซึ่งเป็นผู้จัดจ�าหน่ายและท�าการตลาดทั้งหมดให้แก่ผลิตภัณฑ์

ของพีเจ้น	 ส�าหรับตลาดส่งออก	 TP	 จะเป็นผู้ส่งออกสินค้าเองโดยส่งออกไปยังพีเจ้น	 คอร์ป	 และตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการของพีเจ้น	

คอร์ป	ได้แก่	ประเทศสิงคโปร์	เป็นต้น

										

กระบวนการลอจิสติกส์

	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับกระบวนการลอจิสติกส	์ จึงได้มอบหมายให้บริษัทดีเอชแอลซึ่งเป็นผู้น�าระดับโลกในเรื่องลอจิสติกส์ท�าการ

ดูแลคลังสินค้าและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่จัดจ�าหน่ายภายใต้บริษัทมุ่งพัฒนา	 โดยมีการก�าหนดนโยบายร่วมกับทางดีเอชแอลอย่างใกล้ชิด

ในการควบคุมการท�างานด้านลอจิสติกส	์ตั้งแต่กระบวนการรับสินค้าจากคู่ค้า	การเบิกสินค้าเพื่อจัดส่ง	ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า	เพื่อมุ่ง

เน้นให้มีการดูแลด้านคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างดี	 และส่งถึงลูกค้าได้ตรงตามก�าหนด	 จึงจ�าเป็นต้องจัดระบบการเก็บสินค้า	 และควบคุมสินค้า

เข้าออกอย่างรัดกุม	รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด	

	 ด้านการจัดส่งสินค้า	 บริษัทได้มีพันธมิตรด้านการขนส่งสินค้าที่มีเครือข่ายในการจัดส่งสินค้าได้กว้างขวาง	 และมีประสิทธิภาพในการ

จัดส่งสินค้า	เพื่อให้ครอบคลุมไปยังร้านค้าต่างๆ	ทั่วประเทศ	
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

	 เพื่อยกระดับการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัท	ในป	ี2557–2558	คณะอนุกรรมการสร้าง

คุณค่าร่วม	 (Create	Shared	Value	Committee	 :	CSV)	 	 ได้ประกาศพันธสัญญา	และโมเดลในการด�าเนินโครงการ	 	รวมทั้งก�าหนดตัวชี้วัด

ต่างๆ	ให้เป็นไปตามกรอบการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Global	Reporting	Initiative)	กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง	

โดยการปรับเนื้อหาให้สอด	คล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม	 (Corporate	Social	Reponsibility	

Institute	:	CSRI)	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานประจ�าปีของบริษัท

	 โดยได้พัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบ	ทิศทางองค์กร	ข้อมูลที่จ�าเป็นขององค์กร	การก�ากับดูแล	ขอบเขตและ

ดัชนีเนื้อหาGRI	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	 ด้านสังคม	 โดยยังคงยืดมั่นในเป้าหมายที่จะพัฒนารายงานความยั่งยืนให้

ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(GRI)	ภายใน	3	ปี	นับตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นไป

การจัดทำ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 ภายใต้หลกัปรชัญาการบรหิารความเสีย่งแบบบรูณาการทีด่ขีององค์กร	บรษิทัได้ก�าหนดกรอบการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเป็นรปู

ธรรมชัดเจนและครอบคลุมทุกมุมมอง	เริ่มจากการก�าหนดแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได	้การมีโครงสร้างการก�ากับดูแลด้านความเสี่ยง

อย่างชดัเจน	การจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่ง	และน�าไปปฎบิตัใินทกุภาคส่วน	ตลอดจนมกีารตดิตามและรายงานให้ผูบ้รหิารระดบัสงู	ผูต้รวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัท	 รับทราบอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์หลักที่วางไว	้ ทั้งในด้านสายการเงิน	 สายการขายและการตลาด	

การควบคุมคุณภาพ	การรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันและลดผลกระทบของความ

เสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได	้และให้สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันสมควร	ทั้งนี้	บริษัทมีการจัดท�าแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงโดยรองรับทั้งปัจจุบันและอนาคต	ด้วยการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงในระยะสั้น	ระยะปานกลางและระยะยาว

	 ส�าหรบัปี2558ทีผ่่านมาบรษิทัได้ให้ความส�าคญัในการพฒันาพืน้ฐานระบบสารสนเทศให้มคีวามทนัสมยัก้าวหน้า	เพือ่ให้สามารถรองรบั

การเติบโตทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 พร้อมรับโอกาสของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ที่ประเทศไทยต้อง

ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ	ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม		ส�าหรับบริษัทได้จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงไว	้ดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

 ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านธุรกิจ

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	 ที่ได้รับการยอมรับในการบริหารจัดการสินค้า

อุปโภคบริโภคในรูปของสินค้าของใช้ประจ�าวัน	อาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง	และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนือ่งทกุปีบรษิทัได้เลง็เหน็ถงึ	ความจ�าเป็นทีต้่องมกีารพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั	เพือ่ให้สามารถรองรบัการเตบิโตทางธรุกจิได้อย่าง

ยั่งยืนโดยการสรรหาเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าบริษัทและกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น			เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่มีความหลากหลายและ

กระจายทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องด้วย		ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานระดับสากลโลก	สนันสนุนด้วยการมีห่วงโซ่อุปทาน	ระบบโล

จิสติกส์ที่เข้มแข็งและทันสมัยเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองและรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลายด้วยสินค้าคุณภาพสูง	ราคา

ยุติธรรม	มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และมีบริการจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการอย่างทันที

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks)

 ความเสี่ยงจากการปรับราคาวัตถุดิบและสินค้าที่ผันผวนต่อต้นทุน

	 สบืเนือ่งจากภาวะการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวัลงอย่างต่อเนือ่ง	นบัจากช่วงเวลาการปรบัตวัการบรหิารทางการคลงัในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา	ตลอดจนกลุม่ประเทศพฒันาในสหภาพยโุรป	ท�าให้ธุรกรรมการสรรหาแหลง่วตัถดุบิและปัจจยัสนนัสนุนการผลิตมต้ีนทนุทีย่ากต่อ

การบริหารล่วงหน้าได้		การถูกจ�ากัดในนโยบายของคู่ค้าที่ส�าคัญ	ท�าให้ส่วนงานฝ่ายจดัซื้อสรรหาจ�าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สามารถบริหารต้นทนุ

ให้อยูใ่นระดบัทีส่ามารถแข่งขนัได้	ด้วยการท�างานร่วมกบัฝ่ายการตลาด		การวางแผนและการควบคมุคณุภาพ	การสรรหาคูค้่าใหม่ทีม่จีดุแขง็ทาง

ด้านต้นทนุ	เพือ่ให้ยงัคงปรบัปรงุคณุภาพสนิค้าให้ดขีึน้อย่างต่อเนือ่งได้	มรีะดบัราคาสนิค้าเป็นทีย่อมรบัในตลาดและสามารถแข่งขนัได้	นอกจากนี้

บริษัทมีนโยบายก�าหนดเงื่อนไขการท�าธุรกิจร่วมกับคู่ค้าส�าคัญ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดยคงราคาตามที่ก�าหนด	อย่างน้อย	1	ปี	เป็นต้น

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

 3.1 ความเสี่ยงในการไม่สามารถสร้างผลกำาไร

	 เนือ่งด้วยสภาพเศรษฐกจิของโลกค่อนข้างชะลอตวัอย่างต่อเนือ่งและยาวนานของทัง้กลุม่ประเทศทางตะวนัตกยโุรปรวมถงึประเทศจนี

ซึง่การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยจงึชะลอตามไปด้วย	ปัจจยัภายนอกดงักล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการชะลอตวัในการใช้จ่ายของทัง้ภาค

เอกชนและภาครฐับาล	โดยในปี	2558	ทีผ่่านมา	สภาพเศรษฐกจิภายในประเทศได้รบัผลกระทบเช่นเดยีวกนัโดยมกีารชะลอตวัอย่างมาก	ซึง่ปัจจยั

ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของรายได้ของบริษัท	บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงดังกล่าว	ดังนั้น	บริษัทจึงได้ผลัก	ดันนโยบายการ

ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดในทุกภาคส่วนขององค์กร	 มีการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกในการลดต้นทุน	 และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ลดลงเมื่อเทียบกับปี	2557	นอกจากนี้ในป	ี2558	บริษัทมีนโยบายการสรรหาคู่ค้าทางเลือกเพื่อช่วยในการจัดหาวัตถุดิบที่มีต้นทุนต�า่ลง	เพื่อช่วย

ลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อให้บริษัทยังคงสร้างผลก�าไรอย่างต่อเนื่องถึงแม้รายได้จะไม่เติบโตเนื่องจากการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศก็ตาม
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 3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

	 จากความผันผวนของค่าเงินบาทในตลาดโลกที่เกิดขึ้นในปี2558	ประกอบกับบริษัทฯ	มีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นรวม

ถึงมีการซื้อสินค้าโดยใช้สกุลเงินตราที่หลากหลาย	 ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนี้จะมีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าของบริษัทโดยตรงและ

ยังส่ง	ผลกระทบต่อผลก�าไรโดยรวมด้วย	ดังนั้น	ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงได้มีการควบคุมและติดตาม		ความเคลื่อนไหวของความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด	 โดยบริษัทได้มีการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าเจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ในการปรับราคาต้นทุนให้สอดคล้องกับการผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อรักษาผลก�าไรของบริษัท	 นอกจากนี้	 บริษัทได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดย

การท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	 เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าวนี	้ 	 โดยในปีที่ผ่านมาผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลก

เปลีย่นมผีลกระทบต่อผลก�าไรของบรษิทัเลก็น้อย	แต่ในภาพรวมของอตัราก�าไรขัน้ต้นของบรษิทัยงัอยูใ่นเกณฑ์ปกตเิมือ่เทยีบกบัปีก่อน	เนือ่งจาก

สินค้าส่วนใหญ่มากกว่า	80%	ของบริษัทเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ

 3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

	 บรษิทัมกีารท�าสญัญากูย้มืเงนิระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิ	เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการด�าเนนิธรุกจิ	ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้

เงนิกูย้มืจะมผีลกระทบโดยตรงต่อต้นทนุบรหิาร		อย่างไรกต็ามบรษิทัมกีารบรหิารจดัการแหล่งเงนิทนุให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของการใช้	โดย

จัดให้มีทางเลือกในการกู้ยืมเงินหลายทาง	เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนให้ได้อย่างเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา	บริษัทยังได้มีการท�าสัญญา

เงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิใหม่เพิม่ขึน้	เพือ่กระจายความเสีย่งในการกูย้มืและช่วยสนบัสนนุให้สามารถจดัหาแหล่งเงนิทนุได้อย่างเพยีงพอด้วยต้นทนุ

ทางการเงินต�า่สุด	โดยในปี2558	บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	ท�าให้บริษัทสามารถลดปริมาณ

การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน	ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้เป็นอย่างดี

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Compliance Risks)

 4.1 ความเสี่ยงตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability Law)

	 บริษัทมีนโยบายให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสุขอนามัยของผู้บริโภค	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส�าคัญกับ

คุณภาพของสินค้าซึ่งสินค้าของบริษัทต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานตามที่ก�าหนดไว้	บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าโดยหน่วย

งาน	Quality	Assurance	เพื่อให้มั่นใจได้ว่า	ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด	สด	ใหม่	ตลอดเวลา	รวมถึงมีหน่วยงานที่คอยรับข้อร้อง

เรยีนจากผูบ้รโิภคและมบีรกิารหลงัการขายโดยการประสานงานให้มกีารเปลีย่นสนิค้าใหม่ทีไ่ด้มาตรฐานให้กบัลกูค้าทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัความเสีย่งที่

อาจเกิดจากการร้องเรียนของผู้บริโภคได้

 4.2 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

	 บรษิทัมุง่มัน่ให้ความส�าคญักบับคุลากรโดยมุง่เน้นเอาใจใส่ในเรือ่งสขุภาพความปลอดภยัของพนกังานและผูม้าตดิต่อ	รวมถงึความรบัผดิ

ชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน		ซึ่งถือเป็นภารกิจงานที่มีความส�าคัญต่อการสนับสนุนให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น	มั่นคงและจะส่งผล

ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ทั้งนี้บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของพนักงานทุกคนในทุกระดับ	และทุกหุ้นส่วนธุรกิจ	ที่จะต้องปฏิบัติ

ตามนโยบายข้างต้นอย่างจริงจัง
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โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ที่ ชื่อ - นามสกุล จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. นายสุเมธ														เลอสุมิตรกุล 88,301,926 61.254

2. นายเมธิน														เลอสุมิตรกุล 5,880,000 4.079

3. นายสุธีร์															เลอสุมิตรกุล 5,880,000 4.079

4. นายสรพันธ์											เลอสุมิตรกุล 5,880,000 4.079

5. นางสุรีย์พร												อนุวัตรอุดม 1,920,000 1.332

6. นายพรชัย													ตนุภัทรชัย 1,856,000 1.287

7. น.ส.จันทรวรรณ						จรูญธรรม 1,831,000 1.270

8. นายพรชัย													งามมณีวัฒน์ 1,495,000 1.037

9. น.ส.ชนาทิพย	์								ศรีตระกูล 1,394,140 0.967

10. PIGEON	CORPORATION	 1,200,000 0.832

11. นายไพสิฐ														ตั้งวิวัฒน์วงศ์ 1,178,874 0.818

12. น.ส.ปวีณา													ศรีตระกูล 1,146,600 0.795

13. นางรุ่งรัตน	์												ศิริเพิ่มพูนสุข 1,068,700 0.741

14. น.ส.ธนพร													ปรีชาธนโชติ 622,020 0.431

15. นายอนุรักษ	์										บุญแสวง 613,700 0.426

16. นายธีระวุฒิ												เจือณรงค์ฤทธิ	์ 600,000 0.416

17. นายโสภณ													วิรเศรณี 560,000 0.388

18. นายอภิวัธน์												ศิวยาธร	 531,100 0.368

19. น.ส.มะลิวรรณ								นภดลสท้าน 529,273 0.367

20. นายเจษฎา													เหมันต์วิเชียร 500,000 0.347

ที่ ชื่อ - นามสกุล จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. นายสุเมธ									เลอสุมิตรกุล 88,301,926 61.254

2. นายเมธิน									เลอสุมิตรกุล 5,880,000 4.079

3. นางสุรีย์พร							อนุวัตรอุดม 1,920,000 1.332

4. นางละเอียด						ว่องวงศ์ภพ 12,000 			0.008

	 	 	 	 	 รวม 96,113,926 66.673

ผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

 2.  ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษี	และส�ารองตามกฎหมาย	

อย่างไรกต็าม	การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัแผนการด�าเนนิงาน	การลงทนุ	สภาพคล่อง	และความจ�าเป็นต่างๆ	ของ

บริษัทในอนาคต	ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอ�านาจในการพิจารณา	ยกเว้นไม่ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว	หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดัง

กล่าวได้เป็นครั้งคราว	โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	เช่น	น�าเงินไปใช้เป็นทุนส�ารอง

ส�าหรบัการช�าระคนืเงนิกู	้ใช้เป็นเงนิลงทนุเพือ่ขยายธรุกจิของบรษิทัหรอืกรณมีกีารเปลีย่นแปลงสภาวะตลาด	ซึง่อาจมผีลกระทบต่อกระแสเงนิสด

ของบริษัทในอนาคต

ตารางการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี 2558 2557 2556 

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.56 0.48 0.49

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.30 0.20 0.20

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	(%) 48% 42% 41%
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โครงสร้างการบริหารจัดการ

	  

ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2558	โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท	ประกอบด้วย

 

 • คณะกรรมการบริษัท 

 • คณะกรรมการชุดย่อย จำานวน 5 คณะ

	 	 o	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 o	 คณะกรรมการบริหารส่วนกลาง

	 	 o	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 o	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 	 o	 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

	

ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ
	 โครงสร้างการจัดการของบริษัท	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	และกรรมการชุดย่อย	5	ชุด	โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์(กลต.)	ดังนี้

	 •	 มีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ไม่น้อยกว่า	3	คน

	 •	 มีคณะกรรรมการตรวจสอบที่มาจากกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	คน

1. คณะกรรมการบริษัท
	 กรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการตดัสนิใจด�าเนนิงานทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่บรษิทั	ผูถ้อืหุน้	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	และเป็นผูก้�าหนด

วิสัยทัศน์	นโยบาย	รวมทั้งงบประมาณในการด�าเนินงาน	ร่วมกับฝ่ายบริหาร	ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะ

สมทีจ่ะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	

ประกาศก�าหนด	โดยคณะกรรม	การบริษัทจะต้องมีไม่น้อยกว่า	5	คน	และไม่เกิน	12	คน	เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น		และกรรมการไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	ปัจจุบันกรรมการบริษัท	มีจ�านวน	7	ท่าน	ประกอบด้วย

	 •	 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	3	ท่าน	คือ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม/	

	 	 ผู้อ�านวยการแผนกพัฒนาธุรกิจ

	 •	 กรรมการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน

	 •	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	1	ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง
การประชุมกรรมการ

จำานวนครั้ง
การประชุม

จำานวนครั้งที่ 
เข้าร่วมประชุม

1)	นายสุเมธ			 เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 6 6

2)	นางละเอียด		 ว่องวงศ์ภพ ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/	กรรมการอิสระ

6 6

3)	นายเทวัญ	 อุทัยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/	

กรรมการอิสระ							

6 6

4)	นายมานิต	 เจียรดิฐ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ

6 6

5)	นางสุรีย์พร	 อนุวัตรอุดม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 6

6)	นางสาวสุวรรณา				 โชคดีอนันต์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 6

7)	นายเมธิน	 เลอสุมิตรกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 6

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	คือ	นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล		หรือ	นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	หรือ	นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล	

ลงลายมอืชือ่ร่วมกบันางสาวสวุรรณา	โชคดอีนนัต์	กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่ร่วมกนัและประทบัตราส�าคญัของบรษิทัหรอืกรณทีีต้่องยืน่แบบ

แสดงรายการภาษีต่างๆ	 หรือการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใด	 ให้กรรมการผู้มีอ�านาจข้างต้นคนใดคนหนึ่งลงลายมือ

และประทับตราส�าคัญของบริษัท
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

	 1.	 มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค	์และข้อบังคับ

ของบริษัท	 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ

ผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว

	 2.	 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง	 โดยจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด	การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม	กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนน	 เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด	 ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	 และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

	 3.	 พจิารณาอนมุตักิารท�ารายการเกีย่วโยงกนัระหว่างบรษิทั	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	กบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั	ในส่วนทีไ่ม่จ�าเป็นต้องขอม

ติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 4.	 มีหน้าที่จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด�าเนินงาน		ด้านรายงานทางการเงิน	รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน	และการตรวจ

สอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ตลอดจนก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

	 5.	มีอ�านาจพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		ให้ด�ารงต�าแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท	อาจก�าหนดขึ้น	และ

คณะกรรมการบริษัท	 อาจมอบหรือก�าหนดอ�านาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	 ซึ่งเป็นอ�านาจที่ตาม

กฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัท	มิได้ก�าหนดไว้ว่าเป็นอ�านาจของผู้ถือหุ้น

	 6.	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ

	 7.	พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน		หรือการออกตราสารหนี้		รวมถึงการให้หลักประกัน	การค�้าประกันสินเชื่อ	การจ�าน�า	การจ�านอง	ใน

การขอสินเชื่อใดๆ	ของบริษัท	ที่มีมูลค่าเกิน	80,000,000	บาทต่อคราว

	 8.	พจิารณาอนมุตัเิงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ตราสารหนี้	ตราสารทนุ	หน่วยลงทนุ	รวมทัง้การเข้าซือ้	ร่วมทนุในโครงการ/กจิการอืน่ใด		ทีม่ี

มลูค่าโครงการ/กจิการสงูกว่า	80,000,000	บาทต่อคราวหรอืโครงการ/กจิการ	ภายใต้หลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

	 9.	 พิจาณาอนุมัติการจ�าหน่าย	 ท�าลาย	 บริจาคทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินอื่นๆ	 รวมทั้งการซื้อทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินอื่นๆ	 ที่มี

มูลค่าสูงกว่า	80,000,000	บาท		ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

	 10.	พิจารณาอนุมัติการให้เช่าทรัพย์สินของบริษัท	ที่มีอายุสัญญาเช่าตั้งแต	่3	ปีขึ้นไป

	 11.	พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�าป	ีและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

	 12.	 พิจารณาอนุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นสูญ	 ซึ่งได้กระท�าตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศ	 และ

ก�าหนด	วงเงินมากกว่า	5,000,000	บาท

	 13.	มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัทโดยสรุปดังนี้ 

	 1.	มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทในปี	2558	รับฟังและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยว

กับแผนการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัท

	 2.	จดัให้มรีะบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ด้านรายงานทางการเงนิ	และด้านการปฏบิตัติามกฏระเบยีบและนโยบาย	โดยหน่วย

งานตรวจสอบภายในของบรษิทั	มกีารตรวจสอบภายในและควบคมุภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

	 3.	 จัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กรและก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อช่วยลด

ความเสี่ยงทางธุรกิจ	และช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

	 4.	จดัให้มคีณะอนกุรรมการสร้างคณุค่าร่วมในสงัคมเพือ่ก�าหนดนโยบายทางด้านการสร้างคณุค่าต่อองค์กรสงัคมและสิง่แวดล้อม	พร้อม

ทั้งมีการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการจัดท�ารายงานความยั่งยืนขององค์กร

	 5.	จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรรมทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ

ตามรวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที	่www.moongpattana.com/investor_th

	 6.	พจิารณาเรือ่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์	โดยก�าหนดแนวทางทีช่ดัเจนและเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม

เป็นส�าคัญ	

	 7.	จดัให้มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเพือ่ก�าหนดนโยบายการบรหิาร	และการพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม	เป็นธรรม	และ

โปร่งใส	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีให้กับบุคลากรในองค์กร

วาระการดำารงดำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

	 ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งในสดัส่วน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	ถ้าจ�านวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกเป็น	3	ส่วนไม่ได	้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วน1	ใน	3	ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากคณะกรรมการตามวาระนั้น	อาจถูกเลือก

ให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้

การพ้นจากตำาแหน่งของคณะกรรมการ

	 การพ้นจากต�าแหน่งตาม	พ.ร.บ.	มหาชน	นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ	

	 	 1.	ตาย

	 	 2.	ลาออก

	 	 3.	ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535

	 	 4.	ครบวาระ

	 	 5.	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา	76	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	

	 	 6.	ศาลมีค�าสั่งให้ออก

2. คณะกรรมการชุดย่อย
     2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก�าหนด	มีจ�านวนอย่างน้อย	3	คนและอย่างน้อย	1	คน	ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน	ภารกิจโดยสรุปของกรรมการตรวจสอบคือ	

สอบทานงบการเงิน	สอบทานระบบการควบคุมภายใน	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญช	ีสอบทานการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน	

หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสม

เหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	กรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง หมายเหตุ

1)	นางละเอียด				 ว่องวงศ์ภพ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน	

2)	นายมานิต							 เจียรดิฐ กรรมการ กรรมการอิสระและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

3)	นายเทวัญ	 อุทัยวัฒน์ กรรมการ กรรมการอิสระและมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ	 โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่

รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี

	 2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน	(Internal	Control	และ	Management	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	

Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	

	 3.	 สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 4.	พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท	ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตา

มกฏหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์		ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 5.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท	มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย	เช่น	ทบทวนนโยบายการบริหาร

ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง	ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร	ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงาน

ส�าคัญๆ	ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด	ได้แก่	บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

	 6.	พิจารณา	คัดเลือก	เสนอให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ		มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีและเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอคา่ตอบแทนตามความเหมาะสม	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั	และขออนมุตัิจากผู้ถอืหุ้น	รวมทั้งเขา้ร่วม

ประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 7.	จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		 ให้ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัท�าและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทั	ถงึความถกูต้อง	ครบถ้วน	เป็น

ที่เชื่อถือได้	

	 	 (ข)		 ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

	 	 (ค)	 ให้เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท	เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

	 	 (ง)		 ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ 	 	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 (จ)		 ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 (ช)		 ให้ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)

	 	 (ซ)	 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ	 มอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

	 8.	พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน

	 9.	อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน	งบประมาณ	และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน

	 10.	 พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน

	 11.		พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง	โยกย้าย	หรือเลิกจ้าง	รวมทั้งการประเมินผลงานของแผนกตรวจสอบภายใน

									 12.		คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด	เมื่อเห็นว่าจ�าเป็น

									 13.		ควบคมุดแูลให้มกีารตรวจสอบหรอืสอบสวนเรือ่งทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้ลุล่วง

									 14.		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท	มอบหมาย	ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น	 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	 โดยตรง	 และคณะ

กรรมการบริษัท	ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก

วาระการดำารงตำาแหน่ง

	 ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน	9	ปี	หรือ	3	วาระ	โดยที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้

บริหารอย่างน้อย	1	ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

      2.2 คณะกรรมการบริหารส่วนกลาง

	 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	ท่าน	มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท	ตาม

ขอบเขตทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรษิทั	รวมทัง้มหีน้าทีก่ลัน่กรองเรือ่งต่างๆ	ทีจ่ะน�าเสนอกรรมการเพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ	โดย

มีนางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์	กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		ท�าหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร	ซึ่งได้ท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการทุกฝ่าย	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการบริหารส่วนกลางของบริษัท	มีจ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้	

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง

1.	นางสาวสุวรรณา			 โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

2.	นางสุรีย์พร	 อนุวัตรอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม/กรรมการ

3.	นายเมธิน	 เลอสุมิตรกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/กรรมการ	

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง

	 คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท

ก�าหนดไว้	ดังต่อไปนี้	

	 1.	มีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัท	ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค	์ข้อบังคับ	นโยบาย		ระเบียบข้อก�าหนดของบริษัท	และ

มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท		และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	

	 2.	ก�าหนดนโยบาย	ทิศทาง	แผนงาน	และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัท	รวมทั้งอนุมัติแผนการเงินโครงสร้างการบริหารงาน	งบ

ประมาณประจ�าปี	

	 3.	มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้บริษัท	มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม			และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง		การรายงานและ

การติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ

	 4.	 มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของคณะท�างานชุดต่างๆ	ที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย	 และให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 5.	มีอ�านาจในการก�าหนดนโยบายหลักเกณฑ์การให้สวัสดิการพนักงานและโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

	 6.	พิจารณาอนุมัติประเภทของการท�าประกันภัย		ทุนประกัน		และการเคลมประกันภัยสินค้า/ทรัพย์สินทุกประเภทยกเว้นยานพาหนะ	

	 7.	มีอ�านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภท	มูลค่ามากกว่า	20,000,000	บาท	รวมถึงการซื้อทรัพย์สินถาวรที่ก�าหนดไว้ใน

งบประมาณ	หรือที่ประมาณการประจ�าปีในวงเงินไม่เกิน	80,000,000	บาทต่อคราว	

	 8.	พิจารณาอนุมัติการจ�าหน่าย		การท�าลาย		และการบริจาคทรัพย์สินถาวร	และทรัพย์สินอื่นๆ	ที่มีมูลค่าต�่ากว่า	80,000,000	บาท

ต่อคราว		
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	 9.		พิจารณาอนุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นสูญ		 	ซึ่งได้กระท�าตามหลักเกณฑ	์วิธีการ	และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศ	และ

ก�าหนดวงเงินไม่เกิน	5,000,000	บาท

					 10.		พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี	้ตราสารทุน	หน่วยลงทุน	รวมทั้งการเข้าซื้อ	ร่วมทุนในโครงการ/กิจการอื่นใด		ที่

มีมูลค่าโครงการ/กิจการต�า่กว่า	80,000,000	บาทต่อคราวหรือโครงการ/กิจการ

					 11.		พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน		หรือการออกตราสารหนี	้รวมถึงการให้หลักประกัน		การค�า้ประกันสินเชื่อ		การจ�าน�า		การจ�านอง		ใน

การขอสินเชื่อใดๆ	ของบริษัท	ที่มีมูลค่าต�า่กว่า	80,000,000	บาทต่อคราว

					 12.		พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท	บริษัทร่วม	บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ในส่วนของรายการที่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ทั้งหมด		เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	พิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ

					 13.		ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม

												คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร	ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่าง

น้อย	2	ท่าน	จึงจะครบเป็นองค์ประชุม	โดยในปี	2558	มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง	ทั้งนี	้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วม

ในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น	

วาระการดำารงตำาแหน่ง

												คณะกรรมการบริหาร	มีวาระด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งอีกได	้

     2.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องค์กร		โดยประกอบด้วยคณะ	กรรมการไม่น้อยกว่า	5	คน	ซึง่

อย่างน้อย	1	คนต้องเป็นกรรมการบรษิทั	มหีน้าทีห่ลกัคอื	การก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง	ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้	และก�าหนด

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	มีจ�านวน	5	ท่าน	ดังนี	้

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง

1.	นางสุรีย์พร		 อนุวัตรอุดม ประธานกรรมการ

2.	นางสาวสุวรรณา		 โชคดีอนันต์ กรรมการ

3.	นางสาวภัทยา		 เทวธีระรัตน์ กรรมการ

4.	นายเมธิน	 เลอสุมิตรกุล กรรมการ

5.	นางศศิธร		 เลอสุมิตรกุล กรรมการ
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี	้

							 1.	 จัดท�าคู่มือการบริหารความเสี่ยง	

							 2.	 จัดท�าแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	

							 3.	 น�าเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 ต่อคณะกรรมการบริหาร	เพื่อขอความเห็นชอบก่อนน�าสู่การปฏิบัติ	

						 4.		สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง	โดยก�าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

							 5.		ศึกษา	วิเคราะห์	และประเมินความเสี่ยง	แนวโน้ม	ที่เกิดขึ้นและหรืออาจจะเกิดขึ้น	ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร

											 	 ทั้งภายในและภายนอก

							 6.		ประเมินผลและจัดท�ารายงานพร้อมน�าเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบและการควบคุม

											 	 ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

							 7.		ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงก�ากับดูแลประสิทธิผลการด�าเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับ

											 	 ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

						 8.		จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ	โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ

							 9.		ปฏิบัติงานอื่นๆ	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม 

	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมทุกเดือนหรือตามที่เห็นสมควร	 ในการประชุมจะต้องมีกรรมการ

เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย	3	คน	จึงจะครบเป็นองค์ประชุม	การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นมติของที่

ประชุม		โดยในปี	2558	มีการประชุมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	

วาระการดำารงตำาแหน่ง

	 คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	มวีาระด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	กรรมการผูอ้อกจากต�าแหน่งตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้าด�ารงต�าแหน่ง

อีกก็ได้

      

  2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นควรให้ก�าหนดกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ	หน้าที่ความรับผิด

ชอบ	 และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็น

ธรรม	เหมาะสม	และโปร่งใส	เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท	มีจ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง

1)		นายมานิต		 เจียรดิฐ ประธานกรรมการ

2)		นางละเอียด		 ว่องวงศ์ภพ กรรมการ

3)		นายเทวัญ		 อุทัยวัฒน์ กรรมการ
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องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 1.	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	กรรมการบริษัท	(ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	อย่างน้อยจ�านวน	3	ท่าน	และอย่างน้อย	

1	ท่าน	ต้องเป็นกรรมการอิสระ	และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

	 2.	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	1	ปี	(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)	โดยกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนที่พ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯอีกได้

	 3.	กรณทีีต่�าแหน่งกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระตามข้อ	2	ได้แก่	การพ้นสภาพการ

เป็นกรรมการบริษัทฯ	การลาออก	หรือการถูกถอดถอน	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการพิจารณาค่า

ตอบแทน	เพือ่ให้กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	มจี�านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯได้ก�าหนดไว้ในกฎบตัรนีโ้ดยบคุคลทีเ่ข้าเป็นกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

	 1.	พิจารณาแนวทาง	/	ก�าหนดค่าตอบแทน	ให้แก่กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ	์หรือวิธีการ

ก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 2.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

ความรับผิดชอบ

					 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

หมาย	และคณะกรรมการบริษัทฯ	ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ต่อบุคคลภายนอก

การประชุม

	 1.	 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ	 1ครั้ง	 โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ	 หรือผู้บริหาร	 หรือพนักงานของบริษัทฯ	 ที่เกี่ยวข้อง	 หรือผู้ที่เห็น

สมควรมาร่วมประชุม	ให้ความเห็น	หรือส่งเอกสาร	ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�าเป็น

	 2.	ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง	องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจ�านวน

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในต�าแหน่งขณะนั้น	จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

	 3.	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด	มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	ๆ	ยกเว้นกรณีการ

พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งคณะ

	 4.	ในการออกเสียง	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง	คนละ	1	เสียง	และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์	ใน

กรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	มีสิทธิออกเสียงอีก	1	เสียง	เพื่อเป็นการชี้ขาด

การรายงาน

	 รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบรษิทัฯรบัทราบและจดัท�ารายงานของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน		เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯและลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและรายงานผลการ

ประเมินประจ�าปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และกฎบัตรนี้ได้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการประชุมครั้งที่	3/2558	เมื่อวัน

ที่18	มีนาคม	2558	เรียบร้อยแล้ว
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

        2.5 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม 

							 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	 	 โดยประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	 5	 คน	

ซึ่งอย่างน้อย	1	คนต้องเป็นกรรมการบริษัท	มีหน้าที่หลักคือ	การก�าหนดนโยบายการสร้างคุณค่าร่วมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในสังคม	

รวมถึงก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัท	มีจ�านวน	9	ท่าน	ดังนี	้

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง

1.	นางสาวสุวรรณา		 โชคดีอนันต์ ประธานกรรมการ

2.	นายวีรวัฒน์		 วงษ์ประเสริฐ กรรมการ

3.	นางสาวภัทยา		 เทวธีระรัตน์ กรรมการ

4.	นางสาวสิริลักข์		 บินมารตอ กรรมการ

5.	นางสาวจิตรนาถ		 บัวเจริญ กรรมการ	

6.	นางสาวนุชนารถ		 แสงจันทร์ กรรมการ

7.	นางมะลิวรรณ	 เทียมทัน กรรมการ

8.	นางพรพิมล		 สุวรรณขจิต กรรมการ

9.	นางสาวหทัยชนก		 อัศวเทววิช กรรมการ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

	 คณะอนุกรรมการการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	มีหน้าที่และความรับผิด

ชอบดังนี้	

	 1.	 ก�าหนดนโยบายทิศทาง	และแนวทางในการด�าเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	(Create	Shared	Values	(CSV))	ของบริษัท

	 2.	 ด�าเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ	คู่ค้า	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้	 เข้าใจ	และเกิดความตระหนักในการสร้างคุณค่าร่วม

ในสังคม	(CSV)

	 3.	 จัดท�างบประมาณ	 ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของฝ่าย/แผนกต่างๆ	 ใน

หน่วยงาน	พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

	 4.	 ด�าเนินการตามแผนงาน	 และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	 ทั้งนี้อาจก�าหนดบุคคล	 หน่วยงาน	 หรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจาก

ภายนอก	ในการด�าเนินการแต่ละเรื่องก็ได้

	 5.	 สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน	ความรู้	ความส�าเร็จ	และประสบการณ์ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	(CSV)	ระหว่างหน่วย

งานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม�่าเสมอ

	 6.	ประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการด�าเนินงาน	ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัทต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อย่างต่อเนื่อง

การประชุม 

					 คณะอนุกรรมการการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมทุก	3	เดือน	หรือตามที่เห็นสมควร	ในการประชุมจะ

ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย	 3	คน	จึงจะครบเป็นองค์ประชุม	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในที่

ประชุมเป็นมติของที่ประชุม		โดยในปี	2558	มีการประชุมทั้งสิ้น	2	ครั้ง	
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วาระการดำารงตำาแหน่ง

					 คณะอนุกรรมการการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	มีวาระด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้า

ด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้

3. ผู้บริหาร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีผู้บริหารจ�านวนรวม	6	ท่าน	ดังนี้	

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง

1.	นางสาวสุวรรณา		 โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	นางสุรีย์พร								 อนุวัตรอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

3.	นางสาวภัทยา					 เทวธีระรัตน์ ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี

4.	นายเมธิน										 เลอสุมิตรกุล ผู้อ�านวยการสายงานการพัฒนาธุรกิจ

5.	นายวีรวัฒน์							 วงษ์ประเสริฐ ผู้อ�านวยการสายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์

6.	นางสาวสิริลักข์				 บินมารตอ ผู้อ�านวยการสายงานการขาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ส�าคัญของบริษัท	ก�าหนดภารกิจ	วัตถุประสงค์	แนวทาง	นโยบายของบริษัทรวมถึงการก�ากับดูแลการด�าเนิน

งานโดยรวม	ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

	 1.	 ด�าเนินการเพื่อให้บรรลุตามแนวทาง	 วัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 ตลอดจนนโยบายบริษัทที่ได้รับอนุมัติรวมถึงการก�ากับดูแลการ

ด�าเนินงานโดยรวม			

	 2.	 ติดตามผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้า		รวมทั้งรายงานผลการด�าเนินงาน	ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ

	 3.	พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพ	และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

	 4.	 มีอ�านาจอนุมัติค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ	และการส่งเสริมการขาย	ที่มีมูลค่าเกิน	8,000,000	บาท

	 5.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ	กรณีสินค้าใหม่

	 6.	พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภท	 	 และการซื้อทรัพย์สินถาวรที่ก�าหนดไว้ในงบประมาณ	 หรือที่ประมาณ

การประจ�าปี		ในวงเงินไม่เกิน	20,000,000	บาท

	 7.	พิจารณาก�าหนดโครงสร้างองค์กร	และอัตราก�าลังคนตามปีงบประมาณ

	 8.	พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง		ก�าหนดอัตราค่าจ้าง		และปรับบรรจุต�าแหน่งผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป	ตามแผนก�าลัง

คนในงบประมาณ	

	 9.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการขอว่าจ้างก�าลังคนนอกแผนงบประมาณ	 	 การลงนามในสัญญาว่าจ้างและก�าหนดอัตราค่าจ้าง	 ค่า

ตอบแทน	เงินโบนัส		รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดในบริษัท

	 10.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติบรรจุแต่งตั้ง	เลื่อนต�าแหน่งงาน	ตลอดจนการโอน	โยกย้ายข้ามสายงาน		หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน		

กรณีที่การบรรจุแต่งตั้ง	 เลื่อนต�าแหน่งงาน	 ตลอดจนการโอน	 โยกย้ายข้ามสายงาน	 	 หรือการพ้นจากการเป็นพนักงานนั้นไม่เป็นไปตามกฎ

ระเบียบบริษัท



 

 45

รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

	 11.	 พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานในต่างประเทศ

	 12.	 พิจารณาก�าหนดวันหยุดประจ�าปีของบริษัท

	 13.	 พิจารณาอนุมัติการจ�าหน่าย		การท�าลาย		และการบริจาคทรัพย์สินถาวร	และทรัพย์สินอื่นๆ	ที่มีมูลค่าต�่ากว่า	3,000,000	บาท

	 14.	 มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

	 15.	 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ	ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน

	 16.	 ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

	 ทั้งนี้	การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ

ของบริษัทและในกรณีที่การด�าเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการดังกล่าว	โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องน�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะ

กรรมการบริษัท	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท	 พิจารณาต่อไป	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการก�าหนดขอบเขตที่

ชัดเจน

		 นอกจากนี้	 ในกรณีที่การท�ารายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี	 การท�ารายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และ/หรือ	 การปฏิบัติอื่นใดตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ	 ด้วย	 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และประกาศของส�านักงาน	ก.ล.ต.	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการ

ก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจน

นโยบายการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

	 1.	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่เกิน	3	บริษัท	

	 2.	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	หรือ	พิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการในบริษัทที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น	

แผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง

	 ในกรณีที่ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารว่างลง	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทให้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน	หากไม่มีผู้ที่เหมาะสม	อาจพิจารณาคัดสรรจากบุคคลภายนอก

เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมการมีหน้าที่แต่งตั้งและจัดหาเลขานุการบริษัท	และแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	ภายใน14	วัน	นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบ	โดยเลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี	้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

	 1.	 มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท	รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทได้แก่	หน้าที่กรรมการ	หน้าที่

ของบริษัท	และมีความรู้ด้านกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนศึกษาหาความรู้และติดตามข้อมูล	ข่าวสาร	เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ

งานอย่างสม�่าเสมอ	

	 2.	ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย	กฏระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริต	มุ่งมั่น	ทุ่มเท	และ

สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัท	ให้บรรลุวัตถุประสงค์	โดยอยู่ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	
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	 3.	 ยึดมั่นในคุณธรรม	จริยธรรม	ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ไม่กระท�าการใดๆ	อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์

ของบริษัท	

	 4.	 ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างด	ี

	 5.	 มีมนุษยสัมพันธ์	มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้

เป็นตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวด	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและตามข้อก�าหนดของพระ

ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 4)	พ.ศ.	 2551	คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง	 นางสาวภัทยา	 เทวธีระรัตน์	 ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่	วันที่	8	สิงหาคม	2557	โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

	 เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	ในมาตรา	89/15	และมาตรา	

89/16	ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่	31	สิงหาคม	2554	ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฏหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	มติกรรมการ	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้หน้าที่ตามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

	 1.	จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	ทะเบียนกรรมการ

	 	 (ข)	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจ�าปีของบริษัท

	 	 (ค)	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	

	 2.	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

	 3.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

	 4.	จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารกิจการของบริษัท	หรือบริษัทย่อย	ให้ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วันท�าการนับแต่วัน

ที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

	 5.	 ให้ค�าแนะน�าด้านกฏหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลในการด�าเนินกิจกรรมของคณะ

กรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย

	 6.	ท�าหน้าที่ในการด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

	 7.	ด�าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 8.	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก�ากับดูแล	เช่น	ส�านักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ	และดูแลการเปิดเผยข้อมูล	และรายงานสารสนเทศ

ต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลและสาธารณชน	ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย

	 9.	จัดให้มีการปฐมนิเทศให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม	่

	 10.	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย	วัตถุประสงค์	

ข้อบังคับของบริษัท	มติคณะกรรมการ	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

			 	11.	 หน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

      นโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

	 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา

ก�าหนดค่าตอบแทน	

	 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการก�าหนดค่าตอบแทน		โดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน	และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้

ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	ให้กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบริหาร	ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม	โดย

แบ่งค่าตอบแทนแต่ละต�าแหน่ง	ดังนี้
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

	 • ประธานกรรมการบริษัท	 	 	 	 	 	 85,000	บาท/ครั้ง

	 • ประธานกรรมการตรวจสอบ	 	 	 	 	 40,000	บาท/ครั้ง

	 •	 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 	 	 	 10,000	บาท/ครั้ง

	 • กรรมการบริษัท		 	 	 	 	 	 30,000	บาท/ครั้ง

	 • กรรมการตรวจสอบ	 	 	 	 	 	 30,000	บาท/ครั้ง

	 • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 	 	 	 	 7,500	บาท/ครั้ง

รายชื่อกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม ปี 2558 โบนัส/บำาเหน็จ
สิทธิประโยชน์

อื่นๆ 

1.	นางละเอียด		 ว่องวงศ์ภพ 450,000 ไม่มี ไม่มี

2.	นายมานิต		 เจียรดิฐ 350,000 ไม่มี ไม่มี

3.	นายเทวัญ		 อุทัยวัฒน์ 315,000 ไม่มี ไม่มี

4.	นายสุเมธ		 เลอสุมิตรกุล 425,000 ไม่มี ไม่มี

5.	นางสุรีย์พร		 อนุวัตรอุดม 150,000 ไม่มี ไม่มี

6.	นางสาวสุวรรณา		 โชคดีอนันต์ 150,000 ไม่มี ไม่มี

7.	นายเมธิน		 เลอสุมิตรกุล 150,000 ไม่มี ไม่มี

ลักษณะค่าตอบแทน
ปี 2558

จำานวนเงิน
(บาท)

ปี 2557
จำานวนเงิน

(บาท)

ปี 2556
จำานวนเงิน

(บาท)

เงินเดือนรวม 25,880,840 19,407,780 19,399,900

โบนัส			 3,536,784 3,098,881 1,892,520

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 											54,750 36,000 36,000

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 											776,416 582,233 560,997

ค่าที่ปรึกษา 1,076,380 - -

เงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาว 350,758 998,700 998,700

รวมทั้งสิ้น 31,675,928 24,123,594 22,888,117

	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระยะสั้นและระยะยาว	โดยการให้ผลตอบแทนในระยะยาวนั้นอาจพิจารณาในรูป

แบบการให้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท	(ESOP)	หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	(Warrant)	เป็นต้น

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน 

	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 โดยการให้ผลตอบแทนในระยะยาวจะให้

ในรูปแบบการให้สิทธิพนักงานที่จะซื้อหุ้นในราคาที่ก�าหนด	(Employee	Stock	Options)	เป็นต้น
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บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

									บริษัทมีพนักงานทั้งหมด	138	คน	โดยในปี	2558	บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งสิ้น	120.5		ล้านบาท	ซึ่งผลตอบแทน	

ได้แก่	เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	เงินรางวัล	เงินช่วยเหลือพิเศษ	เงินประกันสังคม	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น

จำานวนพนักงานและค่าตอบแทนปี 2558 จำานวนคน

ผู้บริหาร		

									ชาย	(คน) 2

									หญิง	(คน) 4

พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน

									ชาย	(คน) 68

									หญิง	(คน) 88

ค่าตอบแทนพนักงาน	(ล้านบาท) 120.5

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

										บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	โดยได้จัดท�าแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผน

และทิศทางการเติบโตของธุรกิจ	 โดยแต่ละต�าแหน่งงาน	 แต่ละหน้าที่	 จะได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพ	 (Competency)	 ที่จ�าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรายบุคคล	 เพื่อก�าหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภาระงานในหน้าที่	 (Career	 Path	 &	 Succession	 Plan)	

ทั้งนี้	เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทที่มุ่งด�าเนินธุรกิจให้เป็นองค์กรแห่งผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ	(High	Performing	

Organization)	โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ	พนักงาน	และสังคม	ดังนี้

 • ค่านิยมองค์กร  (OPEC)  

	 	 ตามวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมที่บริษัทและพนักงานยึดถือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ	ประกอบด้วย

	 	 	 “O”	คือ	Operation Excellence	หรือ	การปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ	มุ่งมั่นการท�างานในทุกด้าน

	 	 	 “P”	คือ	Partnership	หรือ	พันธมิตรคู่ค้าที่มีหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน	

	 	 	 “E”	คือ	Employee	หรือ	พนักงานที่มีความใฝ่รู้	ความสามารถและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตลอดเวลา

	 	 	 “C”	คือ	Customer Centric	หรือ	ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการ	อย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณธรรม

											 	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ตอบสนองต่อแนวนโยบายหลักของบริษัท		จึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร

ทุกระดับในแนวทางหลัก	ดังนี้

 • ความสามารถหลัก (Core Competency)

	 	 พนักงานได้รับการพัฒนาและหล่อหลอมในด้านทัศนคติ	ความเชื่อ	พฤติกรรม	อันเป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองและสนับสนุนต่อ

การบรรลุค่านิยมขององค์กรร่วมกัน	
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

 • ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Management Principles)

	 	 ทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ	 ถือเป็นความจ�าเป็นและเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับพนักงานระดับบังคับ

บัญชา	พนักงานระดับบริหาร	 รวมถึงระดับจัดการ	บริษัทได้ให้ความส�าคัญ	 โดยการก�าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ในปัจจุบันและที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต	 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่ดีพอในการน�าพาองค์กรและทีมงานบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์	 พันธกิจ

และค่านิยมร่วมของบริษัท

 • ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)

บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 ความสามารถให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบงาน	 เพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 เต็มก�าลังความสามารถ	 เพื่อให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลของการท�างานและมีมาตรฐานไป

ในทิศทางเดียวกัน

											ในปี	2558	บริษัทได้เริ่มด�าเนินการจัดท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ	(Career	Path)	เพื่อเป็นการรักษาคนเก่งและคนดีให้

อยู่กับองค์กร	อีกทั้งยังส่งผลให้พนักงานมีโอกาสเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเอง	และเป็นการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของพนักงาน

ทุกระดับชั้น	ให้การท�างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในธุรกิจได้

	

	 ในปี	2558	บริษัทได้มีการส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานเข้าสัมมนา	ดังนี้

ประเภท
Competency

ชื่อหลักสูตร
จำานวน
ชั่วโมง

จำานวน
พนักงาน

(คน)

Core	Competency หลักสูตรที่คาดหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับต้องเรียน

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของมุ่งพัฒนา 8 49

Rock	the	Battle	ปฏิบัติการล้มยักษ	์#	2 6 94

Switch	on	to	Win	Together 4 140

Functional	

Competency

Supply	Chain	and	DSP	knowledge 16 13

Basic	Sales	Forecast	and	data	analysis 16 8

Basic	sales	forcast	for	Marketing	and	Sales 8 30

Learning	log	and	Promotion	evaluation 8 30

Commercial	knowledge	for	demand	palnning 16 8

การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 16 2

Report	Writing	Skills 8 1

การยื่นแบบฯ	ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบทดสอบ	(Site	Test) 8 2

การยื่นอุททรณ์การด�าเนินการพิจารณาอุททรณ์การพิจารณาเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีสรรพากร 8 1

กลยุทธ์การควบคุมสต๊อกอย่างมืออาชีพ	(Inventory	Management	Strategy	for	Excellence)”		 8 1

Legal	&	Financial	Due	Diligence	Strategies	(For	successful	Acquisitions,	JVS	&	Strategic	Alliances 16 1
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ประเภท
Competency

ชื่อหลักสูตร
จำานวน
ชั่วโมง

จำานวน
พนักงาน

(คน)

Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP) 4 4

เจาะลึก	L/C	และ	UPC	600 8 1

กลยุทธ์การสร้างช่องทางการขายสินค้าตลาดค้าปลีกสมัยใหม่	(Modern	Trade) 8 1

Negotiation	for	Buyer	&	Buyer 8 1

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ	TERS 8 1

การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการส�าหรับระบบจัดซื้อที่ใช้คอมพิวเตอร์ 8 1

การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ 8 1

หลักสูตร	เทคนิคการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 8 1

หลักสูตร	เทคนิคการปฏิบัติงานในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ	(ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้า) 8 1

80	วิธีในการประหยัดภาษีและถูกต้องตามกฏหมาย 8 1

เจาะลึกภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย 8 1

Company	Reporting	Program 8 1

ITIL	Best	Practices	for	IT	Service	Management 24 1

Big	Data	Analytics 16 1

Company	Secretary	Program 16 1

Director	Accreeditation	Program	(DAP) 8 1

Effective	Quality	Management	Representative 8 1

Investment	Laws	in	Myanmar	2015 16 1

เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 8 1

IT	Audit	for	Non	IT	Audit 8 1

Strategic	Planning:Optimzing	your	digital	marketing 14 1

CSR	for	corporate	Sustatinability 14 2

CSR	Reporting 7 2

Certified	Investment	and	Securities	Analyst	Program	(CISA)	ระดับ	1 48 1

Business	Matching	Forum 16 1

Dialogue	to	Human	Resources	Development 4 2

เทคนิคการจัดท�าวารสารพนักงานและการท�าเอกสารสื่อข้อความในองค์กร 8 1

Purchasing,	Procurement	&	Strategic	Summit	2015 16 1

Hino	Smart	Driver	(HSD) 16 11

เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน	CG	Report	(รอบที่	2) 8 1
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

ประเภท
Competency

ชื่อหลักสูตร
จำานวน
ชั่วโมง

จำานวน
พนักงาน

(คน)

การบัญชีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 8 1

การบัญชีภาษีเงินได้ป	ี59	(2016	deferred	tax)	หลักการปัญหาและแนวปฏิบัติ 8 1

เทคนิคการเช็คสต็อคอย่างมีประสิทธิภาพ 8 1

แนวทางการพัฒนาบุคลากร ปี 2558

	 การพัฒนาบุคลากรเน้นคุณค่าหลักในการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน	คือ	พนักงาน	องค์กร	และสังคม	แนวทาง

การบริหารงานบุคคล	ประกอบด้วย

 • การพฒันาความสามารถของบคุลากร		คือ	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพของบุคลากรทั้งความรู้	ความสามารถในด้านการปฏิบัติ

การและความปลอดภัย	ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่ดีในแต่ละด้าน	มีโอกาสก้าวหน้าใน

แต่ละสายอาชีพ		นอกจากนี้บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาใน	3	ด้าน	ซึ่งได้แก่	ทักษะ		ทัศนคติ		ความสามารถ/เทคนิค	อย่างเป็นระบบตามแผนการ

พัฒนารายบุคคล	(Individual	Development	Plan)	ซี่งครอบคลุมและสอดคล้องกับทักษะความสามารถ	(Competency)	หลักขององค์กร	

อันจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและ

บุคคลภายนอก

 • การยึดหลักคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล  คือการส่งเสริมและหล่อหลอมพนักงานให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักธร

รมาภิบาล	 โดยเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนตามหลักวิถีไทยที่ดี	 และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

รวมทั้งการยึดปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและคู่มือนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	
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	 คณะกรรมการบริษัท	 มุ่งพัฒนา	 อินเตอร์แนชชั่นแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น	ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ผู้มี

ส่วนได้เสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยยึดหลักการตามนโยบายการปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ	The	Organization	for	Economic	Co-Operation	and	Development	(OECD	Principles	

of	Corporate	Governance)	ซึ่งครอบคลุมหลักการทั้ง	5	หมวด	ได้แก่	สิทธิของผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	บทบาทของผู้

มีส่วนได้เสีย	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	เป็นแนวทางปฏิบัต	ิโดยได้รับความเห็นชอบ	และการ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที	่3/2556	เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2556	โดยให้มีผลนับจากวันอนุมัติเป็นต้นไป

	 โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและการด�าเนินการดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ	ควบคุมบริษัทโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�าหน้าที่แทนตน	และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท	บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน	นอกจากนี้บริษัทก�าหนดหลักเกณฑ์นี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของ

ผูถ้อืหุน้	และอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใช้สทิธขิัน้พืน้ฐานตามกฏหมายหรอืมากกว่าในเรือ่งต่างๆ	อย่างเท่าเทยีมกนั	โดยมรีายละเอยีด

ดังนี้

	 1.	 ผู้ถือหุ้นควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ	 ได้แก่	 สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไร	และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน	สิทธิในการได้รับ

การปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทซื้อ	ขาย	โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ

	 2.		ผู้ถือหุ้นมีสิทธิควบคุมการด�าเนินงานของบริษัท	โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ท�าหน้าที่แทนตน	และมีสิทธิในการตัดสินใจ

ในเรื่องที่ส�าคัญของบริษัท	เช่น	การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	หรือข้อบังคับบริษัท	การเลือกตั้งผู้สอบบัญช	ีอนุมัติงบดุล	และบัญชีก�าไร

ขาดทุน	การจ่ายเงินปันผล	การออกหุ้นเพิ่มทุน	และลดทุน	เป็นต้น	โดยผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าทุกปี

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  

	 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	บริษัทได้ด�าเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ในวันพฤหัสบดีที่	30	เมษายน	2558	เวลา	13.00	

น.	ณ	ห้องเทียร่า	ชั้น	3	โรงแรมเมเปิล	เลขที่	9	ถนนศรีนครินทร์	บางนา	กรุงเทพฯ	10250	มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	66	คน	นับจ�านวนหุ้นได	้

98,873,608	หุน้	คดิเป็นร้อยละ	82.40	ของจ�านวนหุน้ทัง้หมด	โดยในการประชมุมคีณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วย	ประธานกรรมการ	กรรมการ

บริษัท	 และกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น	 7	 ท่าน	 รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน	

ประธานกรรมการท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม	 ซึ่งประธานกรรมการได้ด�าเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฏหมายก�าหนด	 โดยมีขั้น

ตอนในการด�าเนินการประชุมดังนี้	

ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 1.	บริษัทได้ด�าเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย	์โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย	มีโอกาสเสนอชื่อ

บคุคลให้เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการได้	โดยผูถ้อืหุน้ต้องส่งหนงัสอืเสนอชือ่กรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบรษิทัภายในวนัที่

บรษิทัก�าหนด	พร้อมแนบหลกัฐานการถอืหุน้	หนงัสอืให้ความยนิยอมของบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่	และเอกสารประกอบการพจิารณาคณุสมบตัิ	

ทัง้นี	้บคุคลดงักล่าวต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดั	และสทิธใินการเสนอวาระการประชมุ	พร้อม

ทั้งเหตุผลสนับสนุนการเสนอวาระ	และเอกสารประกอบการพิจารณา	โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	(www.moongpattana.com)	ทั้งนี้

คณะกรรมการบรษิทัร่วมกนัพจิารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกวาระการประชมุ	และบคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั	ใน

กรณทีีม่กีารบรรจเุป็นวาระการประชมุ	บรษิทัจะแจ้งในหนงัสอืนดัประชมุว่าเป็นวาระทีก่�าหนดโดยผูถ้อืหุน้	ส่วนทีค่ณะกรรมการบรษิทัปฏเิสธไม่

รบัเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพือ่ให้บรรจเุป็นวาระ	บรษิทัจะชีแ้จงเหตผุลให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทราบ	นอกจากนีผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งค�าถามผ่านทาง

การกำ กับดูแลกิจการ
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

หน้าเวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ	ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2558	ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชมุหรอืเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด	

	 2.	เผยแพร่ก�าหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของ	ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์

ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม	30	วัน	

	 3.	จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ	ระบสุถานที	่วนั	เวลา	ระเบยีบวาระการประชมุและเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อที	่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอยีด	และ

เหตุผล	ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ	รายงานประจ�าปี	รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ

การพจิารณา	โดยได้จดัส่งเอกสารดงักล่าวให้ผูถ้อืหุน้ทกุคนทีม่รีายชือ่	ณ	วนัปิดสมดุทะเบยีน	เพือ่การประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชมุ	14	

วัน	และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	3	วันท�าการต่อเนื่อง	3	วันติดต่อกันก่อน

วันประชุม	ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม	เอกสารประกอบการประชุม	รายงานประจ�าปี	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ได้จาก

เว็บไซต์ของบริษัท	(www.moongpattana.com)		

	 4.	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	ท�าการมอบอ�านาจแก่ตัวแทนผู้ถือ	หุ้น	หรือกรรมการอิสระของ

บรษิทัซึง่บรษิทัจะเสนอชือ่กรรมการอสิระทกุคนของบรษิทัเพือ่เป็นผูร้บัมอบอ�านาจเข้าร่วมประชมุแทนได้	โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ	ซึง่ทางบรษิทั

จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ	ทั้งแบบ	ก.	ข.	และ	ค.	พร้อมหนังสือเชิญประชุม	และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทได	้รวมถึงแจ้งเอกสาร

หรือหลักฐานที่ต้องใช	้และค�าแนะน�าขั้นตอนการมอบฉันทะ	ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นก�าหนดการใช้สิทธิ

ออกเสียงในแต่ละวาระได้

ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น 

	 1	 บริษัทได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย	 และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น	 โดยเฉพาะนัก	 ลงทุนสถาบันเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น	และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ	 	 ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา	11.30	

น.	ซึง่เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชมุประมาณ	2	ชัว่โมง	กรรมการบรษิทั	ผูบ้รหิารทกุท่านรวมทัง้ผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัได้เข้าร่วมประชมุ

โดยพร้อมเพรียงกัน	

	 2	บริษัทได้น�าระบบบาร์โค๊ด	 โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาด	หลักทรัพย์	มาใช้ในการลง

ทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น	นอกจากนี้บริษัทเชิญที่ปรึกษากฏหมายเข้าร่วมประชุม	เพื่อเป็นสักขี

พยานในการนับคะแนนเสียง

	 3		จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ	เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

	 4		ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ	 ให้ที่ประชุมรับทราบ

และได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม

	 5		ประธานในทีป่ระชมุได้ด�าเนนิการประชมุตามล�าดบัวาระทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ	โดยไม่มกีาร	เปลีย่นล�าดบัระเบยีบวาระ	

และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด

	 6		ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียม	 กันในการตรวจสอบผล

การด�าเนินงานของบริษัท	ตลอดจนสอบถาม	แสดงความคิดเห็นต่างๆ	โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้

	 7		การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงข้างมาก	โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ	1	Share	:		1	Vote	หรือ	1	หุ้น	

มีคะแนน	1	เสียง	

	 8		ก่อนลงมติในวาระใดๆ	ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสังสัย

	 9		เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

	 10			ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม	บริษัทจะนับจ�านวนผู้ถือหุ้นและจ�านวนหุ้นใหม	่ทุกครั้ง	ที่มีผู้ถือหุ้นเข้า

มาร่วมประชมุเพิม่	โดยผูถ้อืหุน้ท่านทีเ่ข้ามาใหม่ในระหว่างการประชมุสามารถออกเสยีงลงคะแนนได้เฉพาะวาระทีย่งัไม่ลงมตใินทีป่ระชมุเท่านัน้	

ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

	 11		ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจ�านวนหุ้นที่ลงมต	ิเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง	
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ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

	 1.	หลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ	บรษิทัได้แจ้งมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์	โดยได้แจ้ง	รายละเอยีดการลงมต	ิและ

ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ

	 2.	 บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ	 และจัดท�าบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 โดย

เฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน	และวิธีการนับคะแนน	รวมถึงผลของคะแนน	ทั้งเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง	ความคิด

เห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย	โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท(www.moongpattana.com)	ภายใน	14	

วันหลังการประชุม	ทั้งฉบับภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ

	 3.	บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	เพื่อให้นักลงทุน	ผู้ถือหุ้น	ผู้เกี่ยวข้อง	และผู้สนใจทั่วไป

ได้รบัทราบผ่านทางช่องทางการสือ่สารของตลาดหลกัทรพัย์	เวบ็ไซต์ของบรษิทัและหากมปีระเดน็ข้อสงสยั	ความคดิเหน็	หรอืค�าแนะน�า	สามารถ

ติดต่อ	“นักลงทุนสัมพันธ์”	โทรศัพท์	02-361-9009	ต่อ	152	หรือ	119	หรือผ่านทางอีเมล	ir@moongpattana.com	และในทุกๆ	ความคิดเห็น	

และค�าแนะน�า	ทางบริษัทจะได้น�ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการท�างานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

	 ผู้ถือหุ้นทุกราย	ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทย	หรือต่างชาติ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ	

รายย่อย	ผู้ถือหุ้นบุคคล	หรือ	สถาบัน	ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม	และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า	

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม	เป็นปัจจัยส�าคัญต่อความมั่นใจในการลงทุน	บริษัท

จึงต้องก�าหนดการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ	เพื่อก�าหนดแนวทางปฏิบัติ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	

ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

											ในปี	2558	บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย	อย่างเท่าเทียมกัน	รายละเอียดดังนี	้

	 1.	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม	 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ	 แต่งตั้งเป็นกรรมการในการ

ประชุมสามัญประจ�าปี	 ในปี	 2558	 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อ

บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			ล่วงหน้า	3	เดือน	ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่	www.moongpattana.com/

investor		relation

	 2.	บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	โดยเลือก	สถานที่การคมนาคมสะดวก	เพื่อ

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง	

	 3.	 บริษัทได้แจ้งก�าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ	 รวมทั้งกฏเกณฑ์ต่างๆ	 ที่ใช้ใน

การประชุม	ขั้นตอนการออกเสียงมติ	รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทาง	Website	ของบริษัท	www.

moongpattana.com/investor	relation	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	1	เดือน	ก่อนวันประชุม

	 4.	บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	14	วัน	ก่อนวันประชุม

	 5.	การเพิม่วาระการประชมุโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2558	บรษิทัไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุในวนั

ประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า

	 6.	การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้	สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ	 แบบ	 ข	 ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนด

ทิศทางในการออกเสียงได	้นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมอิสระจ�านวน	2	ท่าน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ไม่ได้มอบอ�านาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	มีผู้ถือหุ้นมอบอ�านาจให้

กรรมการอิสระของบริษัททั้งหมด	1	ราย	จ�านวนหุ้น	4,800	หุ้น		
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

	 7.	การใช้บัตรลงคะแนนเสียง	การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ	บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ	1	Share	:	1	

Vote	หรือ	1	หุ้น	มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง	เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได	้

	 8.	การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	ระเบียบวาระที่	5	

อนมุตัแิต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามก�าหนดวาระ	บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถใช้สทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ

เป็นรายบุคคล	โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม	ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็น	หรืองดออกเสียง	

มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท 

	 บรษิทัจะไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้กลุม่ใดกลุม่หนึง่เป็นพเิศษ	ผูถ้อืหุน้ทกุท่านมสีทิธเิข้าถงึข้อมลูของบรษิทัในระดบัทีเ่ท่าเทยีมกนั	ผูถ้อื

หุ้นรายย่อย	และผู้ถือหุ้นสถาบัน	ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่อง

ทางต่างๆ	มีดังนี้	

	 โทรศัพท	์:	+662	361	9009	ต่อ	152	

	 เว็บไซต์	:		www.moongpattana.com

	 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	:	ir@moongpattana.com

	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	จะเป็นผูล่้วงรูข้้อมลูภายในเชงิลกึ	และทมีงานผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั	(Top	Management)	จะป็นผูล่้วง

รูห้ลกัการบรหิารและนโยบายของบรษิทั	และบคุลากรต้องรกัษาความลบัในส่วนทีต่วัเองรบัผดิชอบไม่ให้ความลบัตกไปยงับคุคลอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้อง

โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส�าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต	กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด	(รวมถึง

สื่อมวลชน	นักวิเคราะห์)	จนกว่าข้อมูลจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว	โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี	้

	 1.	ห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ	์ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและ

ผู้อื่นในทางมิชอบ	 ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น	 เช่น	 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	 (Insider	 Trading)	 โดยห้ามผู้บริหารและ

บุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภาย	ในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลา	1	เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน	หรือ	ก่อนการประกาศ

สารสนเทศที่มีนัยส�าคัญ	จนกว่าบริษัทจะได้ด�าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว	

	 2.	 บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน	 นักวิเคราะห์	 ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน	 และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมาย	 ได้แก	่

นางสาวสุวรรณา	 	 โชคดีอนันต	์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และนางสาวภัทยา	 เทวธีระรัตน์	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี	 โดยมีเจ้า

หน้าที	่นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ท�าหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์	นักลงทุน	และบุคคลอื่นๆ	ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน	ผล

การด�าเนินงาน	ฐานะของบริษัทและการด�าเนินการใดๆ	ที่มีผลกระทบต่อบริษัท	

	 3.	หลกีเลีย่งการให้ข้อมลูเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานทีม่ผีลกระทบต่อราคาหุน้หรอืเป็นประโยชน์ต่อผูห้นึง่ผูใ้ดโดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อน

ที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา	1	เดือน	(Quiet	Period)	ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็น

ทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ท�าให้ผล

ประกอบการของบรษิทัถกูคาดการณ์คลาดเคลือ่นอย่างมนียัส�าคญัจนส่งผลให้ผูท้ีน่�าข้อมลูไปใช้เกดิความเข้าใจผดิได้บรษิทัจะด�าเนนิการเปิดเผย

สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย 

	 บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นคง	และมั่งคั่งในระยะยาวควบคู่ไปกับการค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	จึงได้

ก�าหนดนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี	โดยให้ความส�าคญักบัสทิธทิีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีควรจะได้รบั	ไม่ว่าจะเป็นสทิธทิีก่�าหนดโดยกฏหมาย	หรอื

โดยข้อตกลงทีท่�าร่วมกนักต็าม	ไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณธรุกจิ	(Code	of	Conduct)	ซึง่ก�าหนดแนวทางความรบัผดิชอบการดแูล	และให้ความมัน่ใจ

ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครอง	และปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด	ทั้งผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	ผู้บริโภค	เจ้าหนี้	คู่ค้า	พนักงาน	คู่แข่ง	
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และหน่วยงานก�ากับดูแล	และเผยแพร่ไว้ใน	Website	ของบริษัท	รวมถึงพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุน	และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียท�าหน้าที่ในการ

มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 1.	นโยบายการปฏิบัติ	และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

	 เป็นนโยบายของบรษิทัในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ	เพือ่สร้างผลตอบแทนทีด่ใีห้

กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว	ดังนี้

	 	 1.1	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	 ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ	 ด้วยความสุจริตใจ	 เพื่อประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

	 	 1.2	 รายงานให้ผูถ้อืหุน้ทราบถงึสถานการณ์ของบรษิทัแนวโน้มในอนาคตทัง้ด้านบวกและลบด้วยเหตผุลสนบัสนนุอย่างเพยีงพอโดย

สม�่าเสมอ	และครบถ้วนตามความเป็นจริง

	 	 1.3	 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง	 รวมทั้งจัดท�าเว็บไซด์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดย

สะดวก	และจัดท�าข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 	 1.4	 จัดให้มีช่องทางส�าหรับการแจ้งเบาะแสการกระท�าที่ไม่สุจริต	หรือข้อร้องเรียนต่างๆ	คือ

	

														 	 ไปรษณีย์ผ่าน	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 	 	 	 	 32	ซอยบางนา-ตราด	25	ถนนบางนา-ตราด

	 	 	 	 	 	 แขวงบางนา		เขตบางนา

	 	 	 	 	 	 กรุงเทพฯ	10260

	 					 โทรศัพท์	 	 02	361	9009	ต่อ	115

	 					 อีเมล์	 	 ind.director@moongpattana.com

	 โดยมกีระบวนการตอบสนองข้อร้องเรยีน	การคุม้ครองผูร้้องเรยีน	รวมถงึแจ้งผลการด�าเนนิการต่อผูร้้องเรยีนอย่างเป็นระบบและยตุธิรรม	

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการรับข้อร้องเรียนของบริษัท

	 	 1.5	 ก�าหนดให้มกีารปกป้องพนกังาน	หรอืผูแ้จ้งเบาะแสการกระท�าผดิ	โดยการไม่เปิดเผยชือ่ผูแ้จ้งกรณทีีม่กีารสอบสวนการกระท�า

ผิดนั้นๆ

	 	 1.6	 จัดให้มีการอ�านวยความสะดวก	และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน	เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

	 	 1.7		ดูแลไม่ให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง	และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ	ขององค์กร	ซึ่ง

ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

	 2.	นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า	ผู้บริโภค	

								 	 2.1		มุง่มัน่ในการพฒันา	และส่งมอบผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ	และมาตรฐานสงูตรงตามความต้องการของลกูค้า	ภายใต้เทคโนโลยกีาร

ผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน	

								 	 2.2	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง	มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพ	และราคาเป็นธรรม

								 	 2.3		รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า	รวมถึงไม่น�าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ

								 	 2.4		ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	ด้วยความรวดเร็ว	ตรงต่อเวลา	เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

								 	 2.5	 จดัให้มกีระบวนการเพือ่รบัปัญหาและข้อร้องเรยีนจากลกูค้า	และด�าเนนิการอย่างดทีีส่ดุเพือ่ให้ลกูค้าได้รบัการตอบสนองผลอ

ย่างรวดเร็ว	รวมถึงการจัดท�าแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	เพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป

								 	 2.6	 ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ	 ให้ลูกค้า	 เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต	 หรือฝ่าฝืนข้อก�าหนด

ของกฎหมาย
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

	 3.	 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

	 	 3.1	 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่	เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

																3.2	 ปฏบิตัติามสญัญาข้อตกลง	หรอืเงือ่นไขต่างๆ	ทีม่ต่ีอเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครดั	กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัไิด้ต้องรบีแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบ

ล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน	ไม่ให้เกิดความเสียหาย

	 	 3.3	 ไม่เรียก	รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้

	 	 3.4	 รายงานภาระหนี้ที่ถูกต้อง	ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้เมื่อมีการร้องขอ

			 4.	 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

	 	 คู่ค้าของบริษัท	 หมายถึงกิจการหรือบุคคลที่ติดต่อการค้ากับบริษัทเช่น	 ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัท	 ลูกค้าในระดับองค์กร	

สถาบันการเงินที่บริษัทท�ารายการฝากเงินหรือกู้ยืมเงิน	หรือบริษัทประกันภัยเป็นต้น	โดยมีข้อพึงปฏิบัติดังนี้

						 	 4.1	 บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

	 	 4.1	 บริษัทพึงละเว้นการเรียกร้อง	การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจหรือในการติดต่อการ

ค้ากับคู่ค้า

	 	 4.2	 บริษัทพึงปฏิบัติตามสัญญา	 หรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด	 หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ

ใด	จะแจ้งให้คู่ค้าทราบทันที

	 	 4.3	 บรษิทัก�าหนดนโยบายในการคดัเลอืกคูค้่าส�าหรบัการจดัซือ้จดัจ้าง	เพือ่ให้เกดิความชดัเจน	และเป็นธรรมโดยได้รบัการพจิารณา

อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทและจะมีการทบทวน	นโยบายเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์

	 5.	 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

	 	 บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นปัจจัยหลักแห่งความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท	

จึงก�าหนดเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสการให้ผลตอบแทน	การแต่งตั้ง	การโยกย้าย	ตลอดจนการพัฒนา

ศักยภาพ	โดยยึดแนวปฏิบัติ	ดังนี้

	 	 5.1	 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู	้ความสามารถ	ความรับผิดชอบ	และผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

	 	 5.2	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

	 	 5.3	 การแต่งตั้งและโอนย้าย	รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน	ต้องกระท�าด้วยความสุจริตใจ	และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความรู้	ความสามารถ	และความเหมาะสมของพนักงาน

	 	 5.4	 ให้ความส�าคญัต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถ	และทกัษะของพนกังาน	โดยให้โอกาสพนกังานอย่างเท่าเทยีมและสม�่าเสมอ	

เหมาะสมตามความจ�าเป็นของต�าแหน่งงานแต่ละระดับ

	 	 5.5	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

	 	 5.6	 รบัฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ	ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังานจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทยีมและ

เสมอภาค	รวมถึงการร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�างาน	ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย	และสร้าง

ความ	สัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

	 	 5.7	 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน	ให้ความร่วมมือ	และการประสานงาน

ในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท

	 	 5.8	 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน	 ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายและไม่น�าผลงาน

ของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

	 6.	 นโยบายการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

	 	 6.1	 ปลูกฝังจิตส�านึกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคน	ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย	์สุจริต	และโปร่งใส	รวมถึงสังเกตการณ์

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอื่น	หากพบการกระท�าใดที่ไม่เหมาะสม	หรือทุจริต	ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา	หรือคณะกรรมการตรวจสอบ



 58

 

	 	 6.2	 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น	รวมทั้งฝ่ายจัดการ	ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย	และไม่น�าผลงานของ

ผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

						 	 6.3	 พึงปฏิบัติต่อพนักงานอื่น	 หรือบุคคลอื่นอย่างสุภาพโดยเท่าเทียมกัน	 ไม่เลือกปฏิบัต	ิ แม้ว่าจะมีความแตกต่างในสัญชาต	ิ เชื้อ

ชาต	ิชนชั้น	เพศ	อาย	ุศาสนา	หลักความเชื่อ	สถานภาพทางสังคมหรือโรคภัยไข้เจ็บ

	 	 6.4	 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน	และพนักงานไม่พึงกระท�าการใดๆ	อันเป็นการไม่เคารพนับถือ

ผู้บังคับบัญชา

	 	 6.5	 พึงเป็นผู้มีวินัย	และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือ

ไม่ก็ตาม

	 	 6.6	 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน

	 	 6.7	 งดเว้นการให้หรอืแสดงความคดิเหน็ต่อบคุคลภายนอกหรอืสือ่มวลชน	หรอืการกระท�าใดๆ	อนัอาจกระทบต่อชือ่เสยีงและภาพ

ลักษณ์ของบริษัทหรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลังได้

	 7.	 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

							 	 7.1	 พงึส่งสรมิให้เกดิการเตบิโตของตลาดหรอือตุสาหกรรมทีบ่รษิทัประกอบกจิการอยู	่โดยยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความเป็น

ธรรม	ภายใต้กรอบของกฏหมาย	และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

	 	 7.2	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม

						 	 7.3	 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า	ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

						 	 7.4	 ไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

	 8.	 นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานก�ากับดูแล

					 	 8.1	 ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล

					 	 8.2	 งดเว้นการกระท�าใดๆ	 อันจะเป็นการช่วยเหลือ	 สนับสนุน	 หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะท�าให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ

					 	 8.3	 ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานก�ากบัดแูล	และรายงานข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการฝ่าฝืน	หรอืการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบ

ต่างๆ	ต่อหน่วยงานนั้น

	 9.	 นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

	 	 9.1	 รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งถิ่นฐานอยู่

					 	 9.2	 สนับสนุนและด�าเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�า่เสมอ

					 	 9.3		ป้องกันอุบัติเหตุ	การบาดเจ็บ	และความเจ็บป่วยของพนักงานอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

					 	 9.4	 ตอบสนองอย่างรวดเรว็และอย่างมปีระสทิธภิาพต่อเหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชนอนัเนือ่งมาจากการด�าเนนิ

งานของบริษัทโดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาค	รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

	 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	นักลงทุนรายย่อย	และ

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	 จึงก�าหนดการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน	 และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง	

ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	 โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ	SET	Community	Portal	ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ	Website	ของบริษัทเป็นต้น	

เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	 มีความเท่าเทียมกัน	 และน่าเชื่อถือ	 รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการก�ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนของหน่วย

งานก�ากับดูแลต่างๆ	จึงได้ด�าเนินการดังต่อไปนี้
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

	 1.	 คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาก�าหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล	 และความโปร่งใสในจรรยาบรรณธุรกิจ	 และนโยบาย

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้ก�าหนดไว้	รวมถึงสื่อสารให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

	 2.	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน	และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	และทัน

เวลา	

	 3.	 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ	 และนโยบายบริหารความเสี่ยง	 เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจ

ลงทุนของผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และนักวิเคราะห์

	 4.	คณะกรรมการบริษัทจัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	และแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี

	 5.	คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา	และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระให้ท�าหน้าที่เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งจัดการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

	 6.	จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งท�าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่ต้องการข้อมูล	ไม่ว่าจะเป็น

ผู้ถือหุ้น	นักวิเคราะห์หลักทรัพย	์หรือนักลงทุน	ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่อีเมล์นักลงทุนสัมพันธ์	ir@moongpattana.com

 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำาปี 2558 

	 -	 จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558		

	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2558

	 -	 ร่วมงาน	Mai	Forum	2015	วันที	่1	กรกฏาคม	2558	จัดโดยตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	และ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนใน	 	

	 	 ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	

	 -	 Opportunity	Day	ไตรมาสที่	3/58	จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2558	

	 	 โดยได้น�าข้อมูลทั้งหมดเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่	www.moongpattana.com	

	 	 บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที	่

คุณภัทยา เทวธีระรัตน์ : เลขานุการบริษัท 

คุณศศิธร เลอสุมิตรกุล : นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : +662 361 9009 ต่อ 152,  โทรสาร :  +662 361 9025

อีเมล์ :   ir@moongpattana.com

จดหมาย 

เลขานุการบริษัท

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

เลขที่ 32 ซอยบางนาตราด 25 ถนนบางนาตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

	 บริษัทก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการก�ากับและการบริหารงานของบริษัท	 โดยกรรมการทุก

คนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของบริษัท	เพื่อก�ากับดูแลให้ด�าเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ถูกต้อง

และโปร่งใส	

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

	 คณะกรรมการของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการทีม่คีณุสมบตัหิลากหลายทัง้ในด้านทกัษะและประสบการณ์	มคีวามสามารถเฉพาะด้าน

ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท	โดยบริษัทได้ก�าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ดังนี้	

	 -	 มีจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	

	 -	 มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ประกอบด้วยผู้มีความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจและผู้มีความรู้

	 	 ด้านบัญชีการเงิน	

	 ณ	วันที่	31	มกราคม	2558	คณะกรรมการบริษัท	ของ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	มีจ�านวน	7	ท่าน	

ประกอบด้วย	

	 	 กรรมการอิสระ	 	 	 3	 ท่าน

																กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 	 3	 ท่าน

																กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		 1	 ท่าน

การจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

	 บริษัทก�าหนดให้มีการจัดท�าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้น

ฐานในการก�ากับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูง	โดยก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดท�าแบบรายงาน

ดังกล่าว	และก�าหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ	รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและก�ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน	์หากมีการ

เปลี่ยนแปลง	ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น	

การจัดทำารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ 

	 เพื่อก�ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน	 บริษัทได้ก�าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร	 ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ

และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	 59	 แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วันท�าการนับจากวันที่ซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอน	รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงาน

การซื้อ-	ขายหุ้น	 /	ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป	 โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปี

ส�านักเลขานุการบริษัทจะท�าหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก

หรอืบคุคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้อง	และซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง	45	วนัตัง้แต่วนัปิดงบจนถงึวนัแจ้งงบต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ	คอื	ก่อนทีง่บ

การเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน	เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น�าข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ	ทั้งนี้	ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหาร

ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 	 	 	 	คณะกรรมการบริษัท	 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม	และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร	 เพื่อให้มีการปรับปรุง

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน		ส่ง

เสริมให้จัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้อ�านวยการ		รองกรรมการผู้อ�านวยการ	ฯลฯ	โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	

ติดตามการจัดท�า	แผนสืบทอดต�าแหน่งงานของกรรมการผู้อ�านวยการและรองกรรมการผู้อ�านวยการเพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหาร	ที่มีความรู้

ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่	ดังนี้
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

	 1.	 คณะกรรมการบรษิทั	ก�าหนดให้มแีผนพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร	เพือ่จดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งงานประกอบด้วย	ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อ�านวยการทุกสายงาน

	 2.	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติให้สอดคล้องเทียบกับระดับ	

Competency	ที่ต้องการ	เพื่อจัดท�าแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด	Competency	Gap

	 3.	 มอบหมายให้ฝ่ายบรหิารทรพัย์กรมนษุย์ท�าหน้าทีด่แูลตดิตามการอบรม	และพฒันาความรูค้วามสามารถของผูส้บืทอดต�าแหน่งรอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

	 4.	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง	 และมอบหมายให้ผู้

บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อ�านวยการเข้าร่วมประชุมคณะ	กรรมการบริหาร	เพื่อให้มีความเข้าใจ	ประสบการณ์และความ

พร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

	 5.	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	รายงานผลการปฏบิตังิาน	และผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบคุคลของผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัต่ิอคณะ

กรรมการบริษัทปีละ	1	ครั้ง	

	 นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัจดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทนัททีีเ่ข้ารบัด�ารงต�าแหน่ง	โดยครอบคลมุเนือ้หาการด�าเนนิธรุกจิทกุ

ด้านของบริษัท	รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการบริษัท	ผู้บริหารระดับสูง	และเลขานุการบริษัท	เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

หน้าที่กรรมการ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัท	เช่น	หลักสูตร	DAP	(Director	Accreditation	Program)	และ	DCP	(Director	Certification	

Program)	ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทได้แก่	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	 เลขานุการบริษัท	และผู้ตรวจสอบภายใน	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง	โดยการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ	ที่เกี่ยวเนื่อง	ดังมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท
Competency ชื่อหลักสูตร

1.	นายสุเมธ		เลอสุมิตรกุล	 •		 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	รุ่นที่	14/2014	ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

•		 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.	รุ่นที	่15/2012)

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตร	บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ	

	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตร	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตร	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ	

	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	(DCP)	รุ่นที่	107/2008	

	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ	(DAP)	รุ่นที	่69/2008	

	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

2.	นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม •		 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)_2015

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตร	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ

	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	(DCP)	รุ่นที่	181/2013

	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ	(DAP)	รุ่นที	่69/2008	

					ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
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ประเภท
Competency ชื่อหลักสูตร

3.	นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์	 •		 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)_2015

•		 หลักสูตร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)

•		 หลักสูตร	Commercial	Contracts	Drafting,	Risk	Management	and	Tax	Aspects,	

	 Narit	&	Associates	Ltd._2013

•		 หลักสูตร	การจัดท�า	Business	Process	และ	SOP,สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ_2012

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ	(DAP)	รุ่นที	่96/2012	

	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•		 หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	Strategy	–	SFE	ของ	

					สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)_2011

4.	นางละเอียด		ว่องวงศ์ภพ •		 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)_2015

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ	(ACP)	รุ่น	22/2008	

	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	(DCP)	รุ่นที่	51/2004	

	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ	(DAP)	รุ่นที	่23/2004	

					ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

5.	นายเทวัญ		อุทัยวัฒน์	 •		 หลักสูตร	Anti-Corruption	the	Practical	Guide	(ACPG)	รุ่น	25/2015

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการอาชีพในท�าเนียบ	IOD	(CDC)	รุ่น	9/2015	(ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว)

•		 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	ส�านักงานศาลยุติธรรม	(บ.ย.ส.)	รุ่น	19/2015

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	(DCP)	รุ่นที่	181/2013	

	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ	(ACP)	รุ่นที	่43/2013	

	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•		 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ	(DAP)	รุ่นที	่72/2008	

					ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

6.	นายมานิต		เจียรดิฐ •	 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)_2015

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	(DCP)	รุ่นที่

				 187/2014	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)			

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ	(DAP)	รุ่นที	่87/2011	

					ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ	(ACP)	รุ่น	36/2011

					ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

7.นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล	 •		 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ	(DAP)	รุ่นที	่122/2015

					ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•		 หลักสูตร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)_2015

•		 หลักสูตร	Investment	Laws	in	Myanmar	2015,	Idea	Forum	Co.,	Ltd

•		 หลักสูตร	Transforming	Mindsets	for	Executive	Leadership	–	Boost	Accountability,	Engagement	

	 and	Collaboration	in	your		team,	Nethelands	-	Thai	Chamber	of	Commerce	(NTCC)_2014

•		 หลักสูตร	Commercial	Contracts	Drafting,	Risk	Management	and															

					Tax	Aspects,	Narit	&	Associates	Ltd._2013
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ
การประชุม

ผู้ถือหุ้น

จำานวนครั้งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ 
บริหาร

กรรมการ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

อนุกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

อนุกรรมการ
สร้างคุณค่า

ร่วม

1.	นายสุเมธ	 เลอสุมิตรกุล 1/1 6/6   12/12      

2.	นางสุรีย์พร	 อนุวัตรอุดม 1/1 6/6   12/12   4/4  

3.	นางสาวสุวรรณา	 โชคดีอนันต์	 1/1 6/6   12/12   4/4 1/1

4.	นางละเอียด							 ว่องวงศ์ภพ 1/1 6/6 5/5   2/2    

5.	นายมานิต									 เจียรดิฐ์ 1/1 6/6 5/5   2/2    

6.	นายเทวัญ									 อุทัยวัฒน์	 1/1 6/6 5/5   2/2    

7.	นายเมธิน									 เลอสุมิตรกุล	 1/1 6/6   12/12   4/4  

สรุปการประชุมของคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2558  

หมายเหตุ	:	กรรมการเข้าร่วมประชุม	และมีการแจ้งล่วงหน้าหากติดภารกิจในต่างประเทศ

การประเมินตนเองของกรรมการ 

											บริษัทจัดประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อให้มีการทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	เพื่อน�ามา

ปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 โดยแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล	 (ประเมินตนเอง)	 ประกอบด้วย	 6	

หัวข้อหลักคือ

	 1.	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการรายคณะ

	 2.	 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 3.	 การประชุมคณะกรรมการ

	 4.	 การท�าหน้าที่ของกรรมการ

	 5.	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

	 6.	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร	

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

											ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้	กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยก�าหนดให้มีกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า	5	ท่าน	

กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร	ในกรณทีีต่�าแหน่งว่างลงเนือ่งจากเหตอุืน่นอกจากถงึคราว

ต้องออกตามวาระให้กรรมการบรษิทัเป็นผูเ้ลอืกผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบรษิทัแทนในการประชมุครัง้ถดัไป	และหากกรรมการคน

ใดประสงค์จะลาออกจากบริษัท	ให้ยื่นหนังสือลาออกโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

											ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งในสัดส่วน	1	ใน	3	ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น	3	ส่วนไม่

ได	้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วน	1	ใน	3	ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้	นอกจาก

การพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการพ้นจากต�าแหน่ง	ดังนี้
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	 1.	 ตาย

	 2.	 ลาออก

	 3.	 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	

	 4.	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา	76	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	

	 5.	 ศาลมีค�าสั่งให้ออก

	 6.	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการด้วยเหตตุามทีก่�าหนดในกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดัแล้ว	กรรมการย่อมพ้นจาก

ต�าแหน่งเมื่อมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ก�าหนดใน

มาตรา	89/3	และจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปมิได	้(มาตรา	89/4	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์ฯ	พ.ศ.	2521)	

วิธีการสรรหากรรมการ

											เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา	ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่ว่า

จะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ	 จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะ

กรรมการ	โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ดังนี้

	

วิธีการสรรหากรรมการอิสระ 

											เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีอิสระอย่างแท้จริงคณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระที่เข้มงวดกว่า

ข้อก�าหนดขั้นต�่าของกลต.	และตลาดหลักทรัพย์	ดังนี้	

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

	 1.	 ถอืหุน้ในบรษิทั	ไม่เกนิร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วมหรอืนติบิคุคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	

	 2.	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(ปัจจุบันและช่วง	2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)	

	 3.	 ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา	มารดา	คูส่มรส	พีน้่อง	และบตุรรวมทัง้คูส่มรสของบตุร

กบัผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	

	 4.	 ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิ	ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีทัง้ทางตรงและทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทั	

บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ท�าให้ขาดความเป็นอิสระ	

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ	ผูบ้รหิารหรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านกังานสอบบญัชซีึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	

บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู	่เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาต

ต่อส�านักงาน

	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฏหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้รับค่า

บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อป	ี จากบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการ

ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการทาง

วิชาชีพนั้น	เว้นแต่จะได้พ้นจากมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันยื่นขอค�าอนุญาตต่อส�านักงาน

	 7.	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องกบั

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

	 8.	 มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ 

											ให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน	3	วาระ	หรือ	9	ป	ีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

ครัง้แรก	ในกรณทีีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป		คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาอย่างสมเหตสุมผลถงึความจ�าเป็นดงักล่าว	

วิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

											เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา	ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดวิธีการสรรหาด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 โดยดูจากคุณวุฒิ	 ประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญในสาขาที่บริษัทด�าเนินธุรกิจเพื่อเข้ารับการพิจารณาตั้งเป็น

กรรมการบรษิทัส่วนหนึง่	และส่วนหนึง่จะพจิารณาจากกรรมการทีอ่อกตามก�าหนดวาระให้กลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอกีวาระ

หนึ่ง	โดยดูจากผลการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง	คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้วจะเสนอชื่อให้ผู้

ถอืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในวนัประชมุสามญัประจ�าปี	โดยจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 ในกรณีที่มีต�าแหน่งกรรมการว่างลง	 เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ	 เช่น	ตายหรือลาออก	คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคราวถัดไป	

โดยมิต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง	แต่ถ้าวาระของกรรมการที่ว่างลงนั้นเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	คณะกรรมการจะไม่เลือกกรรมการ

ใหม่เอง	จะคอยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกก็ได้	มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการเพิ่มดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่	 และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนสามารถอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่	 และบุคคลซึ่ง

เข้าเป็นกรรมการแทนสามารถอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ารับต�าแหน่งแทน	 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	ดังต่อไปนี้	

										 1.	 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้

คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด	เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

										 2.	 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ	ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่

ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรรมการทีละคน

										 3.	 บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมา	เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่

บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

เป็นเสียงชี้ขาด	

										 4.	 กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 โดยบริษัทจะน�าเสนอข้อมูลกรรมการพร้อมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา	 ประกอบด้วย

ประวตักิารศกึษา	การท�างาน	รวมทัง้การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่	ประสบการณ์	และข้อพพิาททางกฏหมาย	(ถ้าม)ี	และในกรณทีีเ่สนอ

ชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกครั้งหนึ่ง	จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม	รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบ

ปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น	

										 5.	 บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้รับทราบถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ	และนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการน�าข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระส�าคัญและเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 ดังนั้น	 บริษัทจึงได้มีการก�าหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายในไว้ใน

จรรยาบรรณธุรกิจ	 ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายย่อย	 และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องการใช้ข้อมูล

ภายใน	ตลอดจนการเกบ็รกัษาข้อมลูภายในให้เป็นความลบัระหว่างผูท้ีเ่กีย่วข้องเท่านัน้	รวมทัง้ก�าหนดบทลงโทษอย่างร้ายแรงส�าหรบัผูท้ีน่�าข้อมลู

ภายในของบริษัทไปใช้	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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	 1.	 พนกังานพงึหลกีเลีย่งการใช้ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์ของตนในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัหรอืให้ข้อมลูภายในแก่บคุคล

อื่น	เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

	 2.	พนักงานพึงซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยความโปร่งใส	และรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้บริษัทรับทราบโดยทันทีที่มีการ

ซื้อขาย

	 3.	พนักงานพึงละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน	 สถานะของบริษัทหรือข้อมูล

ส�าคัญอื่นๆ

	 4.	 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลต่อสาธารณชนโดยไม่มีอ�านาจหน้าที่	 เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

	 กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	ต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตามมาตรา	59	และตาม

ประกาศส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.ที	่สจ.	12/2552	เรือ่งการจดัท�าและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของกรรมการ	ผูบ้รหิารและผูส้อบ

บัญชี	รวมทั้งบทลงโทษตามมาตรา	275	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	

	 กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน	 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ

ส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ดังนี้

	 1.	 การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก	(แบบ	59-1)	ภายใน	30	วันนับแต่วันปิดเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน	หรือวันที่ได้รับ

การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

	 2.	 การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย	์(แบบ	59-2)	ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับหลักทรัพย์	ภายใน	3	วันนับแต่

วันที่เกิดรายการขึ้น	พร้อมทั้งส่งส�าเนารายงานนี้ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

	 นอกจากนี้คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการทุกท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง	 และผู้เกี่ยวข้อง	 ต่อคณะกรรมการ	 โดยให้

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม	และเสนอให้ทบทวนข้อมูลดังกล่าวทุกป	ีปีละ	1	ครั้ง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้านต่างๆ ดังนี้

	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง	 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทท�าการตรวจสอบระบบการท�างาน

ต่างๆของบรษิทั	เพือ่มุง่เน้นให้มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ	และเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ	และป้องกนัความเสยีหายของบรษิทัโดยได้

ประเมนิระบบการควบคมุภายในในด้านต่างๆ	เช่น	การควบคมุภายในองค์กร	การประเมนิความเสีย่ง	การควบคมุการปฏบิตังิาน	ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตาม	

	 การรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท	 ฝ่ายบริหารก�าหนดให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	ส�าหรบัผลการตรวจสอบประจ�าปี	2558	ไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญัประการใด	นอกจากนี้

บรษิทัฯยงัให้ความส�าคญัต่อข้อเสนอแนะและข้อคดิเหน็ต่างๆ	เพือ่การพฒันาระบบการควบคมุการปฏบิตังิานภายในให้มปีระสทิธภิาพประสทิธผิล

สูงสุด	

	 สาระส�าคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทได้ก�าหนดไว้	ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

	 1.	 คณะกรรมการและผูบ้รหิารก�าหนดแนวทาง	และมกีารปฏบิตัทิีอ่ยูบ่นหลกัความซือ่ตรงและการรกัษาจรรยาบรรณในการด�าเนนิงาน	

ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวัน	การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	และการปฏิบัติต่อคู่ค้า	ลูกค้า	และบุคคลภายนอก

	 2.	 คณะกรรมการบรษิทั	ก�ากบัดแูลให้มกีารก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได้	เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน

ของพนักงาน	โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดท�า	และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

	 3.		ก�าหนดให้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ	รวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมาย	ไม่ก�าหนดเป้าหมายที่จะจูงใจ

หรอืให้ผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่กนิสมควร	หรอือาจน�าไปสูก่ารกระท�าทจุรติ	ประพฤตมิชิอบ	ทัง้นีก้ารก�าหนดเป้าหมายให้ค�านงึถงึสภาพแวดล้อม

ของธุรกิจเป็นส�าคัญ

	 4.	 มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

	 5.	 มกีารจดัท�าจรยิธรรม	และข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบรหิาร	และพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์

กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่นอันท�าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

	 1.	 มกีารประเมนิความเสีย่งอย่างสม�่าเสมอทัง้ความเสีย่งภายในและภายนอก	โดยคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	ซึง่ประกอบด้วย

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ	เป็นผู้น�าเสนอการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆ	ไตรมาส	

	 2.	 ก�าหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น

	 3.	 มกีารแจ้งให้พนกังานทกุคนรบัทราบและปฏบิตัติามมาตรการบรหิารความเสีย่งทีก่�าหนดไว้	รวมถงึตดิตามผลว่าได้มกีารปฏบิตัติาม

มาตรการนั้นๆ

	 4.	 บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

	 1.	 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร	และครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม	เช่น	มีการจัดท�า

นโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธรุกรรมด้านการเงนิ	การจดัซือ้	และการบรหิารทัว่ไปทีร่ดักมุ	และสามารถป้องกนัการ

ทุจริต	ได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และวงเงินอ�านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน	และเป็นลายลักษณ์อักษร	เป็นต้น

	 2.	 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน	3	ด้าน	ได้แก่	หน้าที่อนุมัต	ิหน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	และหน้าที่

ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	ได้อย่างชัดเจน	เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

	 3.	 การก�าหนดมาตรการที่ชัดเจนและถูกต้อง	ในกรณีที่บริษัทท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าว	และมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�าธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่ก�าหนดไว้
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	 4.	 การก�าหนดผู้มีหน้าที่อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าว	และค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ	และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก

	 5.	 กรณีที่มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ซึ่งมีผลผูกพันระยะยาวไปแล้ว	

จะต้องมีการติดตามผลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้

	 6.	 มกีารตดิตามการท�างานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมอย่างสม�่าเสมอรวมทัง้ก�าหนดทศิทางให้บคุคล	ทีบ่รษิทัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ

หรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ

	 7.	 มกีารก�าหนดมาตรการในการป้องกนัมใิห้เกดิการด�าเนนิงานของบรษิทัทีผ่ดิต่อกฎหมายทีเ่กีย่ว	ข้อง	เพือ่ลดความเสีย่งในการประกอบ

ธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

	 1.	 มีการน�าเสนอข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆอย่างเพียงพอ	เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ

	 2.	 กรรมการบริษัท	ได้รับหนังสือนัดประชุม	หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ�าเป็น	และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อน

การประชุมอย่างน้อยภายใน	7	วัน

	 3.	 รายงานการประชุม	มีรายละเอียดตามควรที่ท�าให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

	 4.	 มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญช	ีและบัญชีต่างๆไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่	

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

	 1.	 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบริหาร	และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะ

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 2.	 มีการก�าหนดการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม�า่เสมอ

	 3.	 มีการก�าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ	และเสนอรายงานได้อย่างตรงไปตรงมา

	 4.	 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ	 จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 /	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อพิจารณาสั่ง

การแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร

	 5.	 มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท	/	คณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ

	 6.	 มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน	กรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต	

มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฏหมาย	และมีการกระท�าผิดปกติอื่นๆ	ซึ่งอาจจะกระทบ	ต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

		 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท	 มีความเห็นด้านระบบการควบคุมภายในตรงกัน	 และมีการปฏิบัติตามนโยบายที่

ก�าหนดขึ้น

	 บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวศรีวรรณ	จึงสวัสดิ์	ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้พิจารณา

อนุมัติแต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้าย	หรือเลิกจ้าง	รวมทั้งประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 ในปี	 2558	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ไม่พบ

ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ	ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกัน

	 รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างบริษัท	 กับ	 บริษัทร่วม	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง	 และ	 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันกับบริษัทซึ่งเป็น

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในป	ี2557-2558	สิ้นสุด	วันที	่31	ธันวาคม	2556-	2558	ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท ไทยพีเจ้น จำากัด “TP”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 		 ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเจ้นเช่น	จุกนม	ขวดนม	ผลิตภัณฑ์

พลาสติก	และน�้ายาท�าความสะอาดจุกนมและขวดนม

ลักษณะความสัมพันธ์    					 TP	เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่างบรษิทั	พเีจ้น	คอร์ปอเรชัน่จากประเทศญีปุ่น่	และบรษิทั	มุง่พฒันา	อนิเตอร์แนชชัน่แนล	

จ�ากัด	(มหาชน)	โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ	47.0	ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว	และมีกรรมการบริหารร่วมกัน

บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำากัด “PIT”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 	 ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวและแผ่นอนามัยส�าหรับซับน�า้นม	

ลักษณะความสัมพันธ์  							 PIT	เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่างบรษิทั	พเีจ้น	คอร์ปอเรชัน่จากประเทศญีปุ่น่และบรษิทั	มุง่พฒันา	อนิเตอร์แนชชัน่แนล	

จ�ากัด	(มหาชน)	โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ	2.5	ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว	และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำากัด “YMP”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ		 ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ	เพื่อจ�าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

ลักษณะความสัมพันธ์ 							 YMP	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท	โยชิโน	โคเคียวโช	(ประเทศญี่ปุ่น)	และบริษัท	โนมูระ	จิมูโช	อิ๊งค	์(ประเทศ

ญีปุ่น่)	และบรษิทั	มุง่พฒันา	อนิเตอร์แนชชัน่แนล	จ�ากดั	(มหาชน)	โดยบรษิทัถอืหุน้ร้อยละ	6.0	ของทนุทีอ่อกและ

ช�าระแล้ว	และมีกรรมการบริหารร่วมกัน

บริษัท สุเมธาพร จำากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ		 ประกอบธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ 							 นายสเุมธ	เลอสมุติรกลุ	และนางสรุย์ีพร	อนวุตัรอดุม	ถอืหุน้ร้อยละ	75	และ	25	ของทนุทีอ่อกและช�าระแล้ว	ตามล�าดบั

รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

นายสุเมธ					เลอสุมิตรกุล ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท	และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	61.254

นางสุรีย์พร			อนุวัตรอุดม ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	และผู้ถือหุ้นของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	1.332

นายเมธิน					เลอสุมิตรกุล ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	และผู้ถือหุ้นของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	4.079
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รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ

ผู้ขาย / 
ผู้ให้บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับบริการ

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำาคัญ
มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

บริษัท PIT บริษัท	ขายกล่องและฝาปิดพลาสติกให้กับ	PIT	โดยบริษัทก�าหนดราคาขายใน

อตัราต้นทนุบวกก�าไรส่วนเพิม่	ซึง่เป็นราคาเดยีวกบัลกูค้ารายอืน่ๆ

- 2.8 12.4

YMP บริษัท	ด�าเนินการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ใน	การผลิตให้กับ	YMP	โดยบริษัท

ได้รับค่าบริการในอัตราส่วนร้อยละ1.5ของราคาวัสดุหรือบริการ	นอกจากนี้	

บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าในอัตราส่วนร้อยละ	0.3	ของราคาสินค้าสุทธิที่	YMP	

ขายให้กับลูกค้าทั้งหมด	ตามสัญญาแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจ�าหน่าย*	

(ปรับปรุงวันที่	1	มกราคม	2557)

5.8 6.6 11.6

TP

บริษัท

บริษัท	ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเจ้นจาก	TP	เช่น	จุกนม	ขวดนม	น�า้ยาท�าความ

สะอาดจุกนมและขวดนมและอื่นๆ	

111.4 92.4 104.1

PIT บริษัท	ซื้อผลิตภัณฑ์พีเจ้นประเภทผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิว	และแผ่นซับน�้านม

จาก	PIT	

85.4 73.9 89.8

YMP บริษัท	ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก	YMP	เช่น	กล่องและฝาปิดพลาสติก	

ตลับใส่แป้ง	หวีส�าหรับย้อมสีผม	หัวปั๊มและหัวฉีดกระบอกน�้า	

5.5 35.7 96.5

คุณสุเมธ	เลอสุมิตรกุล บริษัท	ว่าจ้างส�าหรับให้บริการปรึกษา	ในฐานะ	Company	Advisory	Director 1.1 - -

บริษัท	เช่าพื้นที่ห้องชุดชั้น	18	(บางส่วน)	และ	19	อาคารทศพลแลนด์	เพื่อใช้

เป็นส�านักงาน

0.3 - -

บจก.สุเมธาพร บริษัท	ว่าจ้างส�าหรับให้บริการปรึกษาทางธุรกิจ 1.2 - -

ผู้จ่ายเงินปันผล ลักษณะรายการ
มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

TP

บริษัท	รับรายได้เงินปันผล

14.1 14.1 14.1

PIT 2.5 2.0 2.0

YMP 2.1 1.7 0.4

*	รายการซื้อขายบางรายการมีการท�าสัญญาร่วมกันในการก�าหนดราคาซื้อขาย

	 ทั้งนี้	การท�ารายการระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วมเป็นการท�าการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกันที่ราคาตลาด	

	 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคาตามรายการระหว่างกัน

ข้างต้น

	 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคาตามรายการระหว่าง

กันข้างต้น

รายการเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
รายการคงค้างกับบริษัท

ประเภทรายการ
มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

TP ลูกหนี้อื่น 1.7 - -

เจ้าหนี้การค้า 47.3 27.3 31.3

PIT ลูกหนี้การค้า - - 0.7

เจ้าหนี้การค้า 24.1 28.8 29.9

YMP ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1.6 1.4 69.9

เจ้าหนี้การค้า 1.0 1.1 24.9

	 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคาตามรายการระหว่าง

กันข้างต้น	

รายการคำ้าประกัน 

	 ไม่มี

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา	ตามรายการระหว่าง

กันข้างต้น

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	 บริษัทมีการท�ารายการระหว่างกันอย่างสมเหตุผลในช่วงที่ผ่านมา	โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการท�า

รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วม	และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าการสอบทานจากการสอบถาม

ผู้บริหาร	และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารต่างๆ	ที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมให้	และในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส�าหรับงบการเงิน	ปี	2556	-	2558	สิ้นสุดวันที่	31ธันวาคม	

2556	-	2558	ตามที่บริษัทได้น�าเสนอและมีมติเห็นชอบตามที่บริษัทได้น�าเสนอนั้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

	 การอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน	บริษัทมีการก�าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน	

ซึ่งได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที	่1/2556	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2556	ทั้งนี้	เพื่อควบคุมการท�ารายการระหว่าง

กันของบริษัทหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

อนาคตตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 นอกจากนี้	 บริษัทจะจัดให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็น	ความสมเหตุสมผล	และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่

เกิดขึ้น	โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในตลาด	และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคล

ภายนอก	 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทจะน�าบุคคลที่มีความรู้

ความช�านาญพิเศษ	 เช่น	 ผู้สอบบัญชี	 ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	 เป็นต้น	 ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผล
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ประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจ

สอบ	และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

	 นอกจากนี้	บริษัทมีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร	หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการทีต่นเองมีส่วน

ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม	อีกทั้ง	คณะกรรมการบริษัท	จะเข้ามาดูแลบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย

ข้อมูล	 การท�ารายการเกี่ยวโยงและ	 การได้มาหรือจ�าหน่ายไปของทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วม	 รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐาน

บัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด	และจะ

ท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ	หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ	บริษัทและเปิด

เผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

	 บริษัทอาจมีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการท�าธุรกิจการค้าทั่วไป	และมี

เงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ	และสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทกระท�ากับบุคคลภายนอก	เช่น	การ

ซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป	การท�าสัญญาเช่าอาคาร/ส�านักงาน	สัญญาว่าจ้างการจัดการ/การให้บริการ	เป็นต้น	โดยรายการระหว่าง

กันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทโดยมีการก�าหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน	มี

ความเป็นธรรมและสอดคล้องกับราคาตลาด	พร้อมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

ให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส	

	 ส�าหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบ

ทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการท�ารายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าท�ารายการนั้น	

	 อย่างไรก็ตาม	รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต		คณะกรรมการบริษัทจะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ	 ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ

บริษัทและบริษัทร่วม	ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 มุ่งพัฒนา	 อินเตอร์แนชชั่นแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 รวมถึงข้อมูล

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	2558			ในการจัดท�างบการเงิน	บริษัทได้พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	ถือ

ปฏิบัติโดยสม�่าเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน	เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

	 งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ	 บริษัท	 ส�านักงาน	 อี	 วาย	 จ�ากัด	 โดยคณะกรรมการบริษัท

และผู้บริหารได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ	 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	

ซึ่งความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัท	จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง	และการควบคุมภายในที่เพียงพอ	เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูล

ทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด�ารงไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือมีการด�าเนินการที่ผิดปกติ

อย่างมีสาระส�าคัญ

	 คณะกรรมการบริษัท	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการ

เงิน	ระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	ระบบการบริหารความเสี่ยง	ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน	ทั้งนี้ความ

เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัท	 มีความเห็นว่าโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	

และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต	ท�าให้เชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	

ธันวาคม	พ.ศ.	2558	ได้แสดงฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป	และได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 	 ในนามคณะกรรมการบริษัท

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 (นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล)

	 	 	 	 	 ประธานคณะกรรมการบริษัท
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	กรรมการบริษัท	(ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	อย่างน้อย	จ�านวน	3	ท่าน	และอย่างน้อย	

1	ท่าน	ต้องเป็นกรรมการอิสระ	และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ	โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษัท	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	1	ปี	(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)	

		

									โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ในปี	2558	ประกอบด้วยสมาชิก	3	ท่าน	ดังนี้

	 1.	นายมานิต							เจียรดิฐ							ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

		 2.	นางละเอียด				ว่องวงศ์ภพ				กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 3.	นายเทวัญ							อุทัยวัฒน์					กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	

											คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้ก�าหนดไว้ในกฏบัตร

ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะท�าหน้าที่พิจารณาแนวทาง/ก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล		เพื่อน�า

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต	ิ

	 ในระหว่างปี	2558	มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	จ�านวน	2	ครั้ง	และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเข้า

ร่วมประชุมครบทุกท่าน	โดยได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม�่าเสมอ	ทั้งนี้	สามารถสรุปสาระส�าคัญของ

งานที่ได้ปฏิบัติในปี	2558	คือ	การพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก	่	กรรมการ		

ผู้บริหาร		และพนักงานของบริษัท	(“โครงการ	ESOP”	หรือ	“MOONG-ESOP”)	เพื่อน�าเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

											คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	มีความเห็นว่าการก�าหนดให้มีโครงการเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรม

การ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทในครั้งนี้	 จะช่วยเสริมสร้างก�าลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความส�าเร็จของบริษัทที่ผ่านมา	 เพื่อ

สร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการท�างาน	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต

	 	 	 	 	 ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน																									

	 	 	 	 	 	 			

	 	 	 	

	 	 	 	 	 (นายมานิต		เจียรดิฐ)								

	 	 	 	 	 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่านซึ่ง

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้	ความสามารถ	มีประสบการณ์เฉพาะด้าน	มีคุณสมบัติครบถ้วน	ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยมีนางละเอียด	 ว่องวงศ์ภพ	 เป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	นายมานิต	เจียรดิฐ	และนายเทวัญ	อุทัยวัฒน์	เป็นกรรมการตรวจสอบ	

	 ในปีพ.ศ.	2558	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม	5	ครั้ง	โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน	เข้าประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง	เพื่อร่วมเสนอข้อมูลและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน	ผลการประชุมได้สรุปเป็นรายงาน

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบทุกครั้ง	สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 

 1. งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส และประจำาปี 2558 

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงิน	ไตรมาส	และประจ�าปี	2558	

ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน	โดยสอบถาม	รับฟังค�าชี้แจง	เกี่ยวกับความถูกต้อง	

และครบถ้วนของงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินตามหลักการบัญชี	และพิจารณารายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นสาระส�าคัญ	ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ	นอกจาก

นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย	เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินการควบคุมภายในด้านบัญชี	และการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ	ซึ่งไม่พบ

ปัญหาหรือรายการผิดปกติที่เป็นสาระส�าคัญ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระ

ส�าคัญ	ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ

 

 2. ระบบการควบคุมภายใน

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี	และผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส	จากรายงาน

ผลการตรวจสอบภายในปี	 2558	 ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมระบบงานที่ส�าคัญ	 ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องที่เป็น

สาระส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน	 การด�าเนินการต่างๆ	 มีการมอบอ�านาจและอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 และได้เน้นย�้าให้ฝ่าย

บริหารปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ	และมีการ

แบ่งแยกอ�านาจหน้าที่โดยชัดเจน

 3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน	และส�านักงานเลขานุการของบริษัทฯ	แล้วไม่

พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

 4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส	เห็นว่าบริษัทฯ	ได้ปฏิบัติโดย

มีเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป	 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติ	 และได้เปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอ



 76

 

 5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงร่วมกับ	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส	

โดยเป็นการระบุ	และจ�าแนกความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	การจัดการกับความเสี่ยงทั้งภายใน	และภายนอกของบริษัทฯ	โดยวางแผน

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	รวมถึงการติดตามและทบทวนผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

	

 6. การพิจารณา และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2559

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา	โดยค�านึงถึงชื่อเสียง	และความน่าเชื่อ

ถือ	ความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ	ความสามารถในการให้บริการ	การรับรองงบแสดงฐานะการเงินได้ทันเวลาสม�่าเสมอ	และการให้

ค�าปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี		จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง	1.	คุณณรงค	์

พันตาวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	3315	หรือ	2.	คุณศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	3844	หรือ	

3.	คุณศุภชัย	ปัญญาวัฒโน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	3930	แห่งบริษัท	ส�านักงาน	อี	วาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2559	

ของบริษัทฯ	ต่อไปอีกวาระหนึ่ง	โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน	770,000	บาท	(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

	 ในการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง	 คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกิจกรรมที่ส�าคัญของคณะ

กรรมการตรวจสอบในรอบปี	กับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	และแนวปฏิบัติที่ดีแล้ว	ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

	 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นว่า	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ	ได้จัดท�าขึ้นตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	 และมีประสิทธิผล	 การด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	

มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม	 และคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่

คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนด

	 	 	 	 	 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

																									

	 	 	 	 	 	 	 	 				

	 	 	 	 	 (นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ)

	 	 	 	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบ

กระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ	และได้ตรวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ

สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนด	ด้านจรรยาบรรณ	รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อ

ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า	งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ

การเงิน	 วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	ผู้สอบบัญชีพิจารณาการ

ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง	กับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะ

สมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ	การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้ง

การประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

	

	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2558	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 ณรงค์	พันตาวงษ์

	 	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3315

	 	 	 	 	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

	 	 	 	 	 กรุงเทพฯ:	24	กุมภาพันธ์	2559
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สรุปรายงานทางการเงิน

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 	3.8	 	0.5	 	6.5	 	1.0	 	3.9	 	0.5	

		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 	137.1	 	18.5	 	147.7	 	21.7	 	228.5	 	31.5	

							กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	-	 	-	 	-	 	-	 	69.8	 	9.6	

							กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 	129.1	 	17.4	 	141.2	 	20.7	 	156.6	 	21.6	

							หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	(1.6) 	(0.2) 	(1.8) 	(0.3) 	(4.0) 	(0.5)

		รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ 	127.5	 	17.2	 	139.4	 	20.4	 	222.4	 	30.7	

		ลูกหนี้อื่น 	9.6	 	1.3	 	8.3	 	1.2	 	6.0	 	0.8	

		สินค้าคงเหลือ 	94.5	 	12.7	 	68.0	 	10.0	 	69.7	 	9.6	

		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	10.1	 	1.4	 	11.0	 	1.6	 	8.3	 	1.1	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  245.5  33.1  233.2  34.2  310.4  42.9 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

		เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้�าประกัน 	-	 	-	 	-	 	-	 	3.1	 	0.4	

		เงินลงทุนในบริษัทร่วม 	338.2	 	45.6	 	285.3	 	41.8	 	252.9	 	34.9	

		เงินลงทุนระยะยาวอื่น 	24.9	 	3.4	 	24.9	 	3.7	 	24.9	 	3.4	

		ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 	76.4	 	10.3	 	77.9	 	11.4	 	73.2	 	10.1	

		อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 	22.9	 	3.1	 	22.9	 	3.4	 	22.9	 	3.2	

		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	23.1	 	3.1	 	25.7	 	3.8	 	24.4	 	3.4	

		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 	3.7	 	0.5	 	3.9	 	0.6	 	3.8	 	0.5	

		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

							สิทธิการเช่าอาคาร 	6.7	 	0.9	 	7.4	 	1.1	 	8.0	 	1.1	

							อื่นๆ 	0.7	 	0.1	 	0.7	 	0.1	 	0.6	 	0.1	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  496.6  66.9  448.7  65.8  413.9  57.1 

รวมสินทรัพย์  742.1  100.0  681.9  100.0  724.2  100.0 

(หน่วย:	ล้านบาท)
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

		เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

								จากสถาบันการเงิน

	60.0	 	8.1	 	57.0	 	8.4	 	48.5	 	6.7	

		เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 	159.2	 	21.5	 	154.9	 	22.7	 	248.6	 	34.3	

							กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	72.4	 	9.8	 	57.2	 	8.4	 	86.1	 	11.9	

							กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 	27.8	 	3.7	 	29.4	 	4.3	 	113.3	 	15.6	

							ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	48.2	 	6.5	 	48.8	 	7.1	 	36.1	 	5.0	

							เจ้าหนี้อื่น 	10.8	 	1.5	 	19.5	 	2.9	 	13.2	 	1.8	

		ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

					ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี 	2.7	 	0.4	 	3.3	 	0.5	 	1.4	 	0.2	

		ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 	-	 	-	 	-	 	-	 	0.3	 	0.0	

		หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	2.3	 	0.3	 	2.5	 	0.4	 	3.6	 	0.5	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	224.2	 	30.2	 	217.6	 	31.9	 	302.5	 	41.8	

		หนี้สินไม่หมุนเวียน

		หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	สุทธิ

					จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 	5.5	 	0.7	 	8.4	 	1.2	 	0.8	 	0.1	

		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 	0.0	 	0.0	 	-	 	-	 	-	 	-	

		ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 	5.3	 	0.7	 	10.1	 	1.5	 	8.9	 	1.2	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  10.8  1.5  18.5  2.7  9.7  1.3 

รวมหนี้สิน  235.0  31.7  236.1  34.6  312.2  43.1 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน  200.0  27.0  120.0  17.6  120.0  16.6 

		ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 	144.2	 	19.4	 	120.0	 	17.6	 	120.0	 	16.6	

		เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 	0.1	 	0.0	 	-	 	-	 	-	 	-	

		ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 	34.8	 	4.7	 	34.8	 	5.1	 	34.8	 	4.8	

		ก�าไรสะสม

							จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย 	13.0	 	1.8	 	12.0	 	1.8	 	12.0	 	1.7	

							ยังไม่จัดสรร 	315.0	 	42.4	 	279.0	 	40.9	 	245.3	 	33.9	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  507.1  68.3  445.8  65.4  412.1  56.9 

รวมหนี้สินและส่วนชองผู้ถือหุ้น  742.1  100.0  681.9  100.0  724.2  100.0 

(หน่วย:	ล้านบาท)
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

รายได้

		รายได้จากการขาย 	665.6	 	97.5	 	693.7	 	97.1	 	699.2	 	95.4	

		รายได้อื่น

							รายได้ค่าเช่า 	3.2	 	0.5	 	2.0	 	0.3	 	3.1	 	0.4	

							รายได้ค่านายหน้า 	8.4	 	1.2	 	10.0	 	1.4	 	14.3	 	1.9	

							เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น 	4.6	 	0.7	 	3.7	 	0.5	 	2.4	 	0.3	

							อื่นๆ	 	0.6	 	0.1	 	4.7	 	0.7	 	13.8	 	1.9	

รวมรายได้  682.4  100.0  714.1  100.0  732.8  100.0 

ค่าใช้จ่าย

		ต้นทุนขาย 	312.1	 	45.7	 	341.2	 	47.8	 	390.2	 	53.2	

		ค่าใช้จ่ายในการขาย 	211.5	 	31.0	 	205.0	 	28.7	 	171.7	 	23.4	

		ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 	150.0	 	22.0	 	153.4	 	21.5	 	163.0	 	22.2	

รวมค่าใช้จ่าย  673.6  98.7  699.5  98.0  724.8  98.9 

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  8.8  1.3  14.6  2.0  7.9  1.1 

		ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 	68.7	 	10.1	 	46.4	 	6.5	 	56.4	 	7.7	

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  77.5  11.4  61.0  8.5  64.3  8.8 

		ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 	2.5	 	0.4	 	2.3	 	0.3	 	1.6	 	0.2	

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  75.0  11.0  58.7  8.2  62.7  8.6 

		ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	0.3	 	0.0	 	1.0	 	0.1	 	3.7	 	0.5	

กำาไรสุทธิสำาหรับปี  74.7  10.9  57.7  8.1  59.1  8.1 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  73.1  10.7  57.7  8.1  59.1  8.1 

กำาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)  0.56  0.48  0.49 

กำาไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)  0.52  0.48  0.49 

(หน่วย:	ล้านบาท)
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ

งบตรวจสอบ
(แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ก�าไรสุทธิก่อนภาษี 	75.0	 	58.7	 	62.7	

รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 	11.8	 	13.6	 	11.0	

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ) 	(0.2) 	(1.5) 	2.0	

ค่าเผื่อลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(โอนกลับ) 	(0.8) 	(5.6) 	12.5	

ขาดทุน	(ก�าไร)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน 	0.1	 	(0.3) 	(0.3)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 	(0.3) 	(3.2) 	(0.6)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(โอนกลับ) 	0.8	 	1.2	 	(0.5)

ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้แล้ว 	-	 	-	 	(3.8)

เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทอื่น 	(4.6) 	(3.7) 	(2.4)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 	(68.7) 	(46.4) 	(56.4)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 	2.5	 	2.3	 	1.6	

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย	์และหนี้สินด�าเนินงาน 	15.6	 	15.0	 	25.8	

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง	(เพิ่มขึ้น)	

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 	10.8	 	82.2	 	(15.9)

	 สินค้าคงเหลือ 	(25.7) 	7.3	 	(10.0)

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	1.4	 	(2.1) 	0.2	

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	(0.0) 	(0.2) 	0.7	

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 	4.2	 	(93.6) 	(8.9)

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	(0.1) 	(1.2) 	(0.6)

	 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย 	(5.6) 	-	 	-	

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 	0.6	 	7.5	 	(8.6)

	 จ่ายดอกเบี้ย 	(2.5) 	(2.3) 	(1.6)

	 จ่ายภาษีเงินได้ 	(0.5) 	(1.4) 	(2.7)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  (2.4)  3.7  (12.9)

(หน่วย:	ล้านบาท)
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ

งบตรวจสอบ
(แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้�าประกันลดลง 	-	 	3.1	 	-	

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 	14.1	 	14.1	 	14.1	

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น 	4.6	 	3.7	 	2.4	

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 	1.2	 	4.1	 	0.7	

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 	(6.9) 	(1.5) 	(4.4)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 	(0.5) 	(4.1) 	(21.0)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  12.5  19.4  (8.1)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น	สุทธิ 	3.0	 	8.5	 	27.0	

จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 	(4.0) 	(5.0) 	(1.8)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 	24.1	 	-	 	-	

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 	0.1	 	-	 	-	

เงินปันผลจ่าย 	(36.0) 	(24.0) 	(24.0)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (12.8)  (20.5)  1.2 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (2.7)  2.6  (19.8)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  6.5  3.9  23.7 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  3.8  6.5  3.9 

(หน่วย:	ล้านบาท)
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

รายการ หน่วย
งบตรวจสอบ

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	 	เท่า 	1.1	 	1.1	 	1.0	

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 	78	 	80	 	85	

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	 วัน 	100	 	93	 	96	

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร

อัตราก�าไรขั้นต้น	 % 	53.1	 	50.8	 	44.2	

EBITDA % 	13.4	 	10.8	 	10.8	

EBIT % 	11.6	 	8.8	 	9.2	

อัตราก�าไรสุทธิ	 % 	11.2	 	8.3	 	8.4	

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 % 	14.7	 	13.0	 	14.3	

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	 % 	10.1	 	8.5	 	8.2	

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	 % 	97.8	 	74.1	 	80.7	

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 	เท่า 	0.5	 	0.5	 	0.8	

อัตราการจ่ายเงินปันผล	 % 	48.2	 	41.6	 	40.6	

ข้อมูลต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น บาท 	3.52	 	3.72	 	3.43	

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น บาท 	0.56	 	0.48	 	0.49	

เงินปันผลต่อหุ้น บาท 	0.30	 	0.20	 	0.20	
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การวิเคราะห์และคำ อธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

	 บรษิทัด�าเนนิธรุกจิด้านการจดัจ�าหน่ายและเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภค	มสีนิค้าส�าหรบัแม่และเดก็เป็นหลกัภายใต้ตราสนิค้า	

“พเีจ้น”	โดยสนิค้าพีเจ้นที่บริษทัเปน็ตัวแทนจ�าหนา่ยส่วนหนึ่งจะถูกผลติโดยบริษทั	ไทยพเีจ้น	จ�ากดั	(“TP”)	ซึง่เป็นบรษิัทรว่มทุนระหวา่งบรษิัท	

พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(“พีเจ้น	คอร์ป”)	ประเทศญี่ปุ่น	กับบริษัท		โดยสินค้าที่ผลิตได้แก	่จุกนม	ขวดนม	และถ้วยหัดดื่ม	เป็นต้น	นอกจากนี	้

สินค้าบางประเภทซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายจะผลิตโดยบริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 (“PIT”)	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ

บริษัท	พีเจ้น	คอร์ป	โดยสินค้าที่ผลิต	ได้แก	่ผลิตภัณฑ์เช็ดท�าความสะอาดผิว	และแผ่นซับน�้านม	ส�าหรับสินค้าประเภทอื่นๆ	เช่น	กลุ่มผลิตภัณฑ์

ท�าความสะอาดเด็ก	และอุปกรณ์การให้นมมารดา	เป็นต้น	จะเป็นสินค้าที่บริษัทน�าเข้ามาจาก	พีเจ้น	คอร์ป	ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเด็กพีเจ้นใน

ประเทศญี่ปุ่น	นอกจากนี้	บริษัทยังด�าเนินธุรกิจในการเป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าอื่นๆ	ที่ไม่ใช่สินค้าแม่และเด็ก	ได้แก่	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	กระบอก

ฉีดน�้า	ภายใต้ตราสินค้าฟ๊อกกี	้(Foggy)	และของใช้ประจ�าวัน	เช่น	ส�าลี	แปรงสีฟัน	และผลิตภัณฑ์เช็ดท�าความสะอาดผิว	ภายใต้ตราสินค้า	วี-แคร์	

(V-Care)	โดยบรษิทัยงัได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าแปรงสฟัีน	ภายใต้ตราสนิค้า	จอร์แดน	(Jordan)	รวมถงึตราสนิค้าอืน่ๆ	ได้แก่	

น�้าพริกตรารุ่งเจริญ	และอื่นๆ	อีกหลายตราสินค้า	นอกจากการร่วมลงทุนใน	TP	และ	PIT	แล้ว	บริษัทยังร่วมลงทุนในบริษัทโยชิโน	มุ่งพัฒนา	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“YMP”)	โดยบริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าของ	YMP	ให้กับลูกค้าภายในประเทศด้วย

	 ในภาพรวมของผลการด�าเนินงานของปี	2558	บริษัทมีรายได้รวม	751.1	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ	1.2	ลดลงเล็กน้อย	

ส�าหรบัรายได้จากการขายและรายได้อืน่ๆ	ปรบัตวัลดลงจากปีก่อนคดิเป็นร้อยละ	4.0	โดยเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการขายผลติภณัฑ์

พลาสติกและบรรจุภัณฑ์จาก	33.2	ล้านบาท	ในปี	2557	เหลือเพียง	1	ล้านบาทในป	ี2558	ซึ่งหากไม่รวมการลดลงของรายได้ดังกล่าว	พบว่า	

บริษัทมีการเติบโตจากยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	และสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	4.1	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.6	ยังคงรักษา

ระดับยอดขายได้ไม่ต�า่กว่าปี	2557	

	 อย่างไรก็ตามในปี	2558	บริษัทได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจาก	46.4	ล้านบาทในป	ี2557	เป็น	68.7	ล้าน

บาทในป	ี2558	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	48.1	เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทร่วมที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในปี	2558

	 บรษิทัมอีตัราก�าไรขัน้ต้นอยูท่ีร้่อยละ	53.1	ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่อีตัราก�าไรขัน้ต้นอยูท่ีร้่อยละ		50.8	ในด้านค่าใช้จ่ายการด�าเนนิ

งาน	บรษิทัมสีดัส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อรายได้จากการขายของบรษิทัในปี	2556-2558	คดิเป็นร้อยละ	45.6	ร้อยละ	50.2	และ

ร้อยละ	53.0	ตามล�าดับ	ในป	ี2558	บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.1	ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริมการขาย	การเพิ่มช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย	และการท�าโฆษณาเพื่อโปรโมทสินค้าใหม่ๆ	และการท�าการตลาดเพื่อแนะน�าสินค้าใหม่ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้นในป	ี2558

บริษัทมีก�าไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสีย	อยู่ที	่74.7	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	10.9	จากรายได้รวม	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิอยู่ที่	57.7	ล้าน

บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	8.1	จากรายได้รวม	เพิ่มขึ้นจากป	ี2557	เป็นเงิน	17.0	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	29.5	ทั้งนี้	เป็นผลจากการเพิ่มขึ้น

ของส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วม	และการลดลงของรายได้จากการขาย	ก�าไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก	0.48	บาทต่อหุ้นในป	ี2557	เป็น	0.56	บาท

ต่อหุ้นในปี	2558	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	16.7	เมื่อเทียบกับปีก่อน

	 เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของบริษัทพบว่า	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558	เท่ากับ		742.1	ล้านบาท	โดยการเพิ่มขึ้น

ของสินทรัพย์	ณ	สิ้นปี	2558	เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือเพื่อเป็นการส�ารองสินค้าให้พร้อมส่งให้ลูกค้าในช่วงหลังเทศกาลปีใหม	่

ส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เป็นผลมาจากส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน	 ส�าหรับด้านหนี้

สินของบริษัท	ณ	สิ้นปี	2558	บริษัทมีหนี้สินรวมเป็นจ�านวนเท่ากับ	235.0	ล้านบาท	ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับป	ี2557	ซึ่งมี

หนี้สินรวมจ�านวน	236.1	ล้านบาท	โดยหนี้สินหลักประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	

ส�าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ณ	สิ้นปี	2558	มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	507.1	ล้านบาท	ทั้งนี้	เป็นผลจากการการเพิ่มขึ้น

ของก�าไรสุทธิของบริษัทและส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

ผลการดำาเนินงาน

	

 รายได้

	 รายได้ของบริษัทประกอบด้วย	รายได้จากการขาย	รายได้อื่นๆ	และส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	โดยในป	ี2557	บริษัทมี

รายได	้760.5	ล้านบาท	ลดลงเหลือ	751.1	ล้านบาท	ในป	ี2558	หรือลดลง	9.4	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	1.2	ของรายได้รวมในปี	2557	โดย

เป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการขายที่ปรับลดลงจาก	693.7	ล้านบาทในป	ี2557	เหลือ	665.6	ล้านบาทในป	ี2558	หรือลดลง	28.1	ล้าน

บาท	หรือลดลงร้อยละ	 4.0	 ทั้งนี้	 เป็นผลเนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายสินค้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่มีก�าไรต�่าดังที่กล่าวมาแล้ว	

และภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ชะลอตัวลงในป	ี2558	ทั้งนี้	ถึงแม้รายได้จากการขายของบริษัทจะปรับตัวลดลงแต่รายได้

จากส่วนแบ่งก�าไรในบริษัทร่วมในป	ี2558	กลับเพิ่มสูงขึ้นจาก	46.4	ล้านบาทในป	ี2557	เป็น	68.7	ล้านบาทในป	ี2558	เพิ่มขึ้น	22.3	ล้านบาท	

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	48.1	ซึ่งเป็นผลจากผลประกอบการของบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นในป	ี2558	เมื่อเทียบกับป	ี2557	ที่ผ่านมา

	 เมื่อพิจารณาแผนภูมิที่	 1	 ซึ่งแสดงโครงสร้างรายได้ตามประเภทของรายได้ในปี	 2558	 พบว่า	 รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กพีเจ้น	คิดเป็นร้อยละ	71.2	ของรายได้รวม	รองลงมาเป็นรายได้จากการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ	คิดเป็นร้อย

ละ	17.3	และรายได้อืน่ๆ	ประกอบด้วย	ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม	และเงนิปันผลจากเงนิลงทนุ	รายได้ค่านายหน้า	และรายได้อืน่ๆ	

คดิเป็นร้อยละ	11.4	ของรายได้รวม	ส�าหรบัสดัส่วนรายได้ส่วนทีเ่หลอืเป็นรายได้จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์พลาสตกิและบรรจภุณัฑ์	คดิเป็นร้อย

ละ	0.1	ของรายได้รวม	

 แผนภูมิที่ 1. โครงสร้างรายได้ตามประเภทของรายได้ปี 2558

	  

	 เมือ่พจิารณาการเตบิโตของรายได้ตามประเภทกลุม่ผลติภณัฑ์ของบรษิทั	พบว่าในปี	2558		บรษิทัมอีตัราการเตบิโตของรายได้จากการ

ขายกลุ่มสินค้าส�าหรับแม่และเด็กตราพีเจ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ	 1.0	 และรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคใกล้

เคียงกับปี	2557	ทั้งนี้	เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างมากในป	ี2558	ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�าลังซื้อของผู้บริโภค	รวมถึงราย

ได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ	์ลดลงอย่างมากคิดเป็นอัตราร้อยละ	97.0	จากป	ี2557	เนื่องจากนโยบายของบริษัทที่จะ

ขายสินค้าที่มีก�าไรขั้นต้นสูงและได้ลดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ลงตั้งแต่ป	ี 2557	 เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีก�าไร

ขั้นต้นต�่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ	

ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

71.2%

สินค้าอุปโภคบริโภค

17.3%

รายได้อื่นๆ	11.4%

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
และบรรจุภัณฑ์

0.1%
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	 หากพจิารณารายได้เงนิปันผลรบัจากการลงทนุในบรษิทัอืน่พบว่า	มกีารปรบัตวัสงูขึน้เลก็น้อยจากปี	2557	จ�านวน	3.7	ล้านบาทมาเป็น	

4.6	ล้านบาทในปี	2558	หรือเพิ่มขึ้น	0.9	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	24.3	จากปีก่อน

ประเภทของรายได้
2558 2557 2556

 จำานวน  ร้อยละ  จำานวน  ร้อยละ  จำานวน  ร้อยละ 

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 534.6 71.2 529.8 69.6 500.3 63.4

จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 130.0 17.3 130.7 17.2 104.6 13.3

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์			 1.0 0.1 33.2 4.4 94.3 12.0

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย1) 68.7 9.2 46.4 6.1 56.4 7.1

รายได้จากเงินปันผล2) 4.6 0.6 3.7 0.5 2.4 0.3

รายได้อื่น3) 12.2 1.6 16.7 2.2 31.1 3.9

รายได้รวม 751.1 100.0 760.5 100.0 789.1 100.0

ตารางที่ 1 ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ (หน่วย:	ล้านบาท)

หมายเหตุ	:		

														1	 ส่วนแบ่งก�าไรจาก	TP

			 2		 เงินปันผลจาก	YMP	และ	PIT

			 3		 รายได้อื่น	ประกอบด้วย	รายได้ค่าเช่า,	รายได้ค่านายหน้า,	ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	และก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น 

	 จากการที่บริษัทถือหุ้นใน	YMP	ในสัดส่วนร้อยละ	6.0	และ	ถือหุ้นใน	PIT	ในสัดส่วนร้อยละ	2.5	บริษัทมีรายได้เงินปันผลจากการลงทุน

ในบริษัททั้ง	2	แห่งอย่างสม�่าเสมอ	และมีสัดส่วนของรายได้จากเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน	โดยได้รับเงินปันผลระหว่างปี	2556-2558	

เป็นจ�านวนเงิน	2.4	ล้านบาท,	3.7	ล้านบาท	และ	4.6	ล้านบาท	ตามล�าดับ

		

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย

	 บริษัทได้ด�าเนินการร่วมทุนกับพีเจ้น	คอร์ป	ในการจัดตั้ง	TP	เพื่อใช้เป็นฐานในการผลิตสินค้าส�าหรับแม่และเด็กภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น	

เช่น	จุกนม	ขวดนม	และถ้วยหัดดื่มนม	เป็นต้น	โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวคิด	เป็นร้อยละ	47.1	ซึ่งจากผลการด�าเนินงานในช่วง	3	ปี

ที่ผ่านมา	บริษัทมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ	46.4	ล้านบาท	ในป	ี2557	เพิ่มขึ้นเป็น	68.7	ล้านบาท	ในปี	2558	ทั้งนี	้

เนือ่งจากในปี	2558	บรษิทั	TP	มกี�าไรจากการด�าเนนิงานดขีึน้เมือ่เทยีบกบัปี	2557	ซึง่เป็นช่วงทีผ่ลประกอบการในปีนัน้อยูใ่นระดบัทีต่�า่กว่าปกต	ิ

ทั้งนี	้หากพิจารณาส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในปี	2558	เทียบกับป	ี2556	ซึ่งเป็นช่วงที่ผลประกอบการของ	TP	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	จะพบว่าในปี	

2558	บริษัทมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ	21.8	เมื่อเทียบกับป	ี2556	

ต้นทุนการขาย 

	 บริษัทมีต้นทุนการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ	เป็นไปตามปริมาณยอดขาย	โดยในป	ี2557	บริษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ	341.2	ล้าน

บาท	และ	312.1	ล้านบาทในปี	2558	โดยต้นทนุขายปรบัตวัลดลงในปี	2558	เป็นผลจากยอดขายทีล่ดลง	ต้นทนุขายดงักล่าวเมือ่เทยีบเป็นสดัส่วน

ของรายได้จากการขาย	ในปี	2557	และ	2558	อยู่ที่ร้อยละ	49.2	และ	46.9	โดยปรับลดลงมีสาเหตุจากสัดส่วนการขายสินค้าที่มีต้นทุนการขาย

สูงลดลงซึ่งได้แก่สินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น



 

 87

รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

กลุ่มผลิตภัณฑ์
2558 2557 2556

 จำานวน  ร้อยละ  จำานวน  ร้อยละ  จำานวน  ร้อยละ 

1.	 สินค้าส�าหรับแม่และ

	 เด็กอ่อน	“พีเจ้น”

รายได้จากการขาย 534.6 100.0 529.7 100.0 500.3 100.0

ต้นทุนการขาย 231.1 43.2 232.3 43.9 234.0 46.8

ก�าไรขั้นต้น 303.5 56.8 297.4 56.1 266.3 53.2

2.		สินค้าอุปโภคบริโภค รายได้จากการขาย 130.0 100.0 130.7 100.0 104.6 100.0

ต้นทุนการขาย 80.1 61.6 76.6 58.6 64.9 62.0

ก�าไรขั้นต้น 49.9 38.4 54.2 41.4 39.7 38.0

3.		ผลิตภัณฑ์พลาสติก		

	 และบรรจุภัณฑ์

รายได้จากการขาย 1.0 100.0 33.2 100.0 94.3 100.0

ต้นทุนการขาย 0.9 90.0 32.3 97.2 91.3 96.8

ก�าไรขั้นต้น 0.1 10.0 0.9 2.8 3.0 3.2

รวมรายได้จากการขาย 665.6 100.0 693.7 100.0 699.2 100.0

รวมต้นทุนการขาย 312.1 46.9 341.2 49.2 390.2 55.8

รวมกำาไรขั้นต้น 353.5 53.1 352.5 50.8 309 44.2

ตารางที่ 2 ตารางแสดงต้นทุนการขายและกำาไรขั้นต้น (หน่วย:	ล้านบาท)

	 เมือ่พจิารณาต้นทนุขายของสนิค้าในแต่ละกลุม่ผลติภณัฑ์	ตามตารางที	่2	แสดงต้นทนุการขายและก�าไรขัน้ต้น	พบว่า	สดัส่วนของต้นทนุ

ขายเทียบกับรายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็กตราพีเจ้นคิดเป็นร้อยละ	43.9	ในป	ี2557	ลดลงเหลือร้อยละ	43.2	ในปี	2558	ส�าหรับ

กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคสัดส่วนต้นทุนการขายเทียบกับรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ	58.6	ในป	ี2557	เป็น	ร้อยละ	61.6	ในปี	2558		

ต้นทนุการขายทีเ่ปลีย่นแปลงของกลุม่ผลติภณัฑ์ดงักล่าวขึน้อยูก่บัสดัส่วนของการขายสนิค้าทีม่กี�าไรขัน้ต้นไม่เท่ากนั	โดยในปี	2558	บรษิทัมกีาร

ขายสนิค้าอปุโภคบริโภคทีม่ต้ีนทนุขายสงูในปรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี	2557	ส�าหรบัผลติภัณฑ์พลาสติกและบรรจภุณัฑ์บรษิทัมี

สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายที่ค่อนข้างสูง	คิดเป็นร้อยละ	97.2	และร้อยละ	90.0	ในป	ี2557	และ	2558	ตามล�าดับ

กำาไรขั้นต้น

	 จากผลการด�าเนินงานในช่วง	 3	 ปีที่ผ่านมา	 บริษัทมีก�าไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก	 309.0	 ล้านบาท	 352.5	 ล้านบาท	 และ	

353.5	ล้านบาท	ในปี	2556-2558	ตามล�าดับ	คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นที่ร้อยละ	44.2,	50.8	และ	53.1	ในปี	2556-2558	ตามล�าดับ	โดยในปี	

2558	มีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงขึ้นมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์ที่มีก�าไรขั้นต้นสูง	อาทิ	สินค้าส�าหรับแม่และเด็ก	และ

สินค้าอุปโภคบริโภค	และการลดลงของสัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ	์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	
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 แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนกำาไรขั้นต้นตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2558

สินค้าอุปโภค	บริโภค

14.0%

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

และบรรจุภัณฑ์

0.1%

ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

85.9%

	 ในป	ี2558	ก�าไรขั้นต้นของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการขายผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็กตราพีเจ้นเป็นจ�านวน	303.5	ล้านบาท	คิดเป็น

ร้อยละ	85.9	ของก�าไรขั้นต้นทั้งหมดของบริษัทรองลงมาเป็นก�าไรขั้นต้นจากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค	จ�านวน	49.9	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	14.0	ของก�าไรขัน้ต้นทัง้หมด	เมือ่พจิารณารายละเอยีดของอตัราก�าไรขัน้ต้นในแต่ละกลุม่ผลติภณัฑ์	ดงัตารางที	่2	ข้างต้นพบว่า	ในปี	2558	

อัตราก�าไรขั้นต้นจากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็กพีเจ้น	มีการปรับตัวสูงขึ้นจากปี	2557	คิดเป็นร้อยละ	56.1	มาอยู่ที่ร้อยละ	56.8	

ทัง้นี	้กลุม่ผลติภณัฑ์อปุโภคบรโิภคมอีตัราก�าไรขัน้ต้นอยูท่ีร้่อยละ	38.4	ซึง่ลดลงจากปีก่อนทีม่อีตัราก�าไรขัน้ต้นอยูท่ีร้่อยละ	41.4	ทัง้นี	้เป็นผลจาก

สดัส่วนการขายของสนิค้าทีม่กี�าไรขัน้ต้นต�่าเพิม่ขึน้ในปี	2558	ส่งผลให้ภาพรวมสดัส่วนของก�าไรขัน้ต้นเมือ่เทยีบกบัรายได้จากการขายสนิค้าของ

บริษัทในปี	2558	มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	จาก	352.5	ล้านบาทในปี	2557	เป็น	353.5	ล้านบาท	โดยอัตราก�าไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	

50.8	ในปี	2557	เป็นร้อยละ	53.1	ในป	ี2558

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

	 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของรายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ของบริษัทโดยในป	ี

2556-2558	บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจ�านวน	334.7	ล้านบาท	358.4	ล้านบาท	และ	361.0	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งประกอบ

ด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน	171.7	ล้านบาท,	205.0	ล้านบาท	และ	211.5	ล้านบาท	ในปี	2556-2558	ตามล�าดบั	ส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

อยู่ที	่163.0	ล้านบาท,	153.4	ล้านบาท	และ	149.5	ล้านบาทในปี	2556-2558	ตามล�าดับ

	 ทั้งนี้	 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เป็นผลจากการที่บริษัทเน้นการท�ากิจกรรมส่งเสริมการขาย

ให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น		เช่น	การจัดท�าโปรโมชั่น	การให้ส่วนลดพิเศษแก่ลูกค้าเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย	และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการน�า

สินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด	รวมถึงการท�าการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้าใหม่ๆ	ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัท	ได้แก่	กลุ่มสินค้าตราวีแคร	์โดยเฉพาะสินค้า

ในกลุ่มส�าลีที่มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายเข้มข้นขึ้นในช่วงกลางปี	2558	และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	ซึ่งท�าให้สินค้ากลุ่มส�าลีมี

อัตราการเติบโตสูงกว่าการเติบโตโดยรวมของสินค้ากลุ่มอื่นๆ	เป็นต้น	

	 ส�าหรับค่าใช้ใช้จ่ายในการบริหารลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 เป็นผลจากบริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายการบริหารอย่างเข้มงวดขึ้น	

ประกอบกับมีการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกในการลดต้นทุน	 ในปีที่ผ่านมาก็มีการตั้งเป้าลดค่าใช้จ่าย	 และสามารถบรรลุผลมากกว่า	 100%	
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

ของเป้าหมาย	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลง	ถึงแม้ว่าในป	ี2557	บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการ

ท�างานเพิ่มสูงขึ้น	เพื่อรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจ	โดยได้มีการเริ่มใช้ระบบในช่วงเดือนมกราคมป	ี2557	ที่ผ่านมา	แต่ในภาพรวมค่าใช้จ่าย

ในการบริหารปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นมา	ในปี	2558	มีการปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ	2.5	เมื่อเทียบกับปีก่อน	และบริษัทยัง

คงส่งเสริมรณรงค์เรื่องการลดต้นทุนให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ประเภทของค่าใช้จ่าย
2558 2557 2556

 จำานวน  ร้อยละ  จำานวน  ร้อยละ  จำานวน  ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายการขาย 211.5 58.6 205.0 57.2 171.7 51.3

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 149.5 41.4 153.4 42.8 163.0 48.7

	-	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 89.7 24.8 94.4 26.3 107.2 32.0

	-	ค่าเสื่อมราคา 8.4 2.3 11.6 3.2 11.0 3.3

	-	อื่นๆ 51.4 14.2 47.4 13.2 44.7 13.4

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 361.0 100.0 358.4 100.0 334.7 100.0

ตารางที่ 3 ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
(หน่วย:	ล้านบาท)

กำาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี

	 ในปี	2556-2558	บริษัทมีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเท่ากับ	64.3	ล้านบาท,	61.0	ล้านบาท	และ	77.5	ล้านบาท	ตาม

ล�าดับ	คิดเป็นอัตราส่วนของก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน	และภาษีเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ		8.8,	8.5	และ	11.4	ตามล�าดับ	ทั้งนี	้เป็น

ผลจากในปี	2558	บริษัทได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัท	TP	เพิ่มขึ้น	22.3	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	48	เนื่องจากผลประกอบการที่ดี

ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับป	ี2557	

กำาไรสุทธิ	

	 ก�าไรสุทธิในปี	2556-2558	อยู่ที่จ�านวน	59.1	ล้านบาท,	57.7	ล้านบาท	และ	74.7	ล้านบาท	ตาม	ล�าดับ	ทั้งนี้สาเหตุที่ท�าให้ก�าไรสุทธิ

ในป	ี2558	เพิ่มขึ้น	17.0	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	29.5		จากป	ี2557	เป็นผลมาจากส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	22.3	ล้านบาท	หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ	48.0	จากปีก่อน	และเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการแบบเฉพาะกิจการจะพบว่าในปี	2558	บริษัทมีก�าไรสุทธิลดลง	โดยลดลง

จาก	25.4	ล้านบาทในปี	2557	เป็น	20.2	ล้านบาท	ซึ่งลดลง	5.2	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	20.5	มีผลมาจากรายได้จากการขายในป	ี2558	

ที่ลดลงร้อยละ	4.0	เมื่อเทียบกับป	ี2557	และค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.2	เมื่อเทียบกับปี	2557	ถึงแม้ว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะเพิ่มสูง

ขึ้นและบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม

	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับปี	2556-2558	ค�านวณได้ในอัตรา	0.49,	0.48	และ	0.56	บาทต่อหุ้นตามล�าดับ	การจ่ายเงินปันผลให้แก่

ผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้	ในปี	2556-2558	บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องและสม�า่เสมอโดยจ่ายในไตรมาสที่	2	ของทุกปี	โดยจ่าย	

เป็นจ�านวน	24.0,	24.0	และ	36.0	ล้านบาท	ในป	ี2556,	2557	และ	2558	หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่าย	0.2,	0.2	และ	0.3	บาทต่อหุ้น	จากผลก�าไร											

ปีก่อน
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ฐานะการเงินของบริษัท 

สินทรัพย์ 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ		742.1	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	8.8		จากสิ้นป	ี2557	โดยสินทรัพย์

หลักๆ	ประกอบด้วย	ลูกหนี้การค้า	สินค้าคงเหลือ	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น		ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	และอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน	และสินทรัพย์อื่น	ๆ	สาเหตุการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยในปี	2558	เป็นผลมาจาก	สินค้าคงเหลือปรับเพิ่มขึ้น	26.5	ล้านบาท	หรือเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ	 39.0	 เมื่อเทียบกับป	ี 2557	 เป็นผลจากการส�ารองสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม	่ แต่พบว่าลูกค้ามีการชะลอรับสินค้า	 ท�าให้รายได้จาก

การขายโดยรวมส�าหรับปี	2558	ลดลงต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	อย่างไรก็ตาม	การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือนี้มีลักษณะชั่วคราว	และมีการ

ส่งมอบสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคดีขึ้นในช่วงต้นป	ี2559	นี้แล้ว	ส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากก�าไร

ที่เพิ่มขึ้นจาก	285.3	ล้านบาท	เป็น	338.2	ล้านบาทในป	ี2557	และ	2558	คิดเป็นจ�านวนเงินลงทุนในบริษัทร่วม	ระหว่างปี	ที่เพิ่มขึ้น	52.9	ล้าน

บาท	หรือร้อยละ	18.5

ลูกหนี้การค้า 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ	127.5	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นป	ี2557	จ�านวน	11.9	ล้านบาท	คิดเป็น

ร้อยละ	8.5	ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลจากรายได้จากการขายทีล่ดลงในปี	2558	เมือ่เทยีบกบัปี	2557	และการบรหิารจดัการลกูหนีท้ีม่ปีระสทิธภิาพมาก

ขึ้น

	 โดยลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่เป็นลกูหนีก้ารค้าของกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั	และส่วนใหญ่เป็นลกูหนีป้ระเภทโมเดร์ินเทรด	(Modern	Trade)	

กล่าวคือ	 เป็นร้านค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต	 เช่น	โลตัส	บิ๊กซี	และห้างสรรพสินค้า	 เช่น	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล	โรบินสัน	 เป็นต้น	โดยมีอายุ

ระยะเวลาการให้เครดิตประมาณ	60-75	วัน	ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าแต่ละราย	นอกจากนี้ยังรวมถึงลูกหนี้ประเภทร้านค้าส่งร้านค้าปลีกทั่วไป	

ทั้งในกรุงเทพฯ	และร้านในต่างจังหวัด	ซึ่งบริษัทให้เครดิตประมาณ	30-60	วัน	เมื่อพิจารณาอายุของลูกหนี้การค้าของบริษัทพบว่า	ส่วนใหญ่เป็น

ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก�าหนดช�าระเงิน	คิดเป็นร้อยละ	70.6	ของลูกหนี้การค้ารวม	ส�าหรับนโยบายการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทโดยทั่วไป

จะพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิ	และการวเิคราะห์ข้อมลูของลกูหนี	้เช่น	ข้อมลูการซือ้	และประวตักิารช�าระเงนิของลกูหนี	้	เพือ่ให้ทราบ

ถงึสถานะของกจิการ	และสถานะทางการเงนิของลกูหนี้			นอกจากนีบ้รษิทัฯยงัมีการพจิารณาปรบัลดหรอืเพิม่วงเงนิสนิเชือ่ของลกูค้า	เป็นราย	ๆ 	

ประจ�าทุกปี		และยังก�าหนดมาตรการส�าหรับลูกหนี้ที่จ่ายช�าระล่าช้าเกินก�าหนด			เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท		และ

หากปรากฏว่าลูกหนี้รายใดมีอายุการช�าระหนี้ที่เกินก�าหนดช�าระมากกว่า	90	วันขึ้นไป	บริษัทจะเริ่มพิจารณาตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญ	ซึ่ง	ณ	วัน

ที	่31	ธันวาคม	2558	บริษัทได้ตั้งส�ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�านวน	1.6	ล้านบาท	ซึ่งเมื่อเทียบกับป	ี2557	โดยลดลงจาก	1.8	ล้านบาทหรือ

ลดลงร้อยละ	11.1	แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารลูกหนี้การค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน



 

 91

รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

อายุลูกหนี้การค้า
งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 89.6 99.3 106.2

ค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน 37.5 39.6 46.7

ค้างช�าระ	3	-	6	เดือน 0.7 0.7 0.4

ค้างช�าระ	6	-	12	เดือน 0.3 0.3 0.7

ค้างช�าระเกิน	12	เดือนขึ้นไป 1.0 1.3 2.6

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 0.0 0.0 69.8

รวมลูกหนี้การค้า 129.1 141.2 226.4

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1.6 1.8 4.0

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 127.5 139.4 222.4

อายุลูกหนี้การค้า อัตราร้อยละสำารองหนี้สงสัยจะสูญ

ค้างชำาระ 3-4 เดือน 40

ค้างช�าระ	4-5	เดือน 50

ค้างช�าระ	5-6	เดือน 60

ค้างช�าระ	6	เดือน	-	1	ปี 80

ค้างช�าระเกิน	1	ปีขึ้นไป 100

ตารางที่ 4  ตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้า

ตารางที่ 5  ตารางแสดงนโยบายการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย:	ล้านบาท)

สินค้าคงเหลือ	

	 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ	94.5	ล้านบาท	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2558	คิดเป็นสัดส่วนของสินค้าคงเหลือเทียบกับสินทรัพย์รวม

อยูท่ีร้่อยละ	12.7	และเพิม่ขึน้จากสิน้ปี	2557	ร้อยละ	39.0	ทัง้นีเ้นือ่งจาก	บรษิทัมกีารส�ารองสนิค้าคงคลงัทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงปลายปี	2558	ประกอบ

กบับรษิทัมสีนิค้าระหว่างบรรจแุละมกีารน�าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศเพือ่พร้อมขายในต้นปี	2559	ส่งผลให้ภาพรวมของสนิค้าคงคลงัในช่วงปลาย

ปีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของสินค้าคงเหลือ	 ดังตารางด้านล่าง	 พบว่า	 สินค้าคงเหลือของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น	 สินค้าส�าเร็จรูป	

สินค้าระหว่างบรรจ	ุภาชนะบรรจุและหีบห่อ	และสินค้าระหว่างทาง	โดยสินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าส�าเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ	

68.4	ของสินค้าคงเหลือรวม	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2558	รองลงมา	คือสินค้าระหว่างบรรจุคิดเป็นร้อยละ	24.4	ของสินค้าคงเหลือรวม	ณ	วันที	่

31	ธันวาคม	2558
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สินค้าคงเหลือ
งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556

สินค้าส�าเร็จรูป 64.6 48.8 54.4

สินค้าระหว่างบรรจุ 23.1 14.5 20.8

ภาชนะบรรจุหีบห่อ 5.5 4.0 3.7

สินค้าระหว่างทาง 4.8 5.0 0.7

 รวมยอดสินค้าคงเหลือ 98.0 72.3 79.6

หัก	ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 3.5 4.3 9.9

 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 94.5 68.0 69.7

ตารางที่ 6 ตารางแสดงยอดสินค้าคงเหลือ (หน่วย:	ล้านบาท)

	 ส�าหรับนโยบายการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือประเภทสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างบรรจุของบริษัทจะแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	โดยต้นทุนของสินค้าส�าเร็จรูปประกอบด้วยราคาซื้อสินค้า		ฟิล์มห่อ	กล่อง

บรรจภุณัฑ์	และค่าภาษนี�าเข้า	ค่าประกนัภยัสนิค้าทางทะเล		ส�าหรบัสนิค้าน�าเข้าจากต่างประเทศ		ส่วนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัค�านวณจากราคาโดย

ประมาณที่คาดว่าจะขายได้หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จ�าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได	้ ที่ผ่าน

มาบริษัทมีการบริหารจัดการควบคุมสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมาโดยตลอดด้วยวิธีการจัดเก็บตามระบบ	FIFO	(First	in	First	out)	จัดวาง	

lay	out,	จัดท�าใบควบคุมสินค้าเข้า/ออก		และมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยแผนกควบคุมคุณภาพเป็นระยะตามก�าหนดเวลา	พร้อมทั้งจัด

ท�ารายงานแจ้งรายการสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวออกช้าให้ฝ่ายการตลาดทราบเป็นประจ�าทุกเดือน		นอกจากนี้ฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

ยังมีการวางแผนการสั่งซื้อและการจัดจ�าหน่ายร่วมกับฝ่ายการตลาด	ส�าหรับการตั้งส�ารองสินค้าช�ารุด	และด้อยค่า	จะพิจารณาจากประเภทของ

สนิค้า	และอายขุองสนิค้าคงเหลอืทีเ่กนิกว่า	9	เดอืนขึน้ไป		โดยใน	ณ	สิน้ปี	2558	บรษิทัได้ตัง้ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอืเป็นจ�านวน

เงิน	3.5	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจากป	ี2557	จ�านวน	0.8	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	18.6	แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท

มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

อายุสินค้าคงเหลือ
งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556

1	-	90	วัน 65.3 47.0 51.2

91	-	180	วัน 0.0 0.0 8.9

181	-	270	วัน 21.0 11.2 2.6

271	-	365	วัน 0.7 3.2 4.0

1	ปีขึ้นไป 6.2 5.9 12.2

สินค้าระหว่างทาง 4.8 5.0 0.7

มูลค่าสินค้าคงเหลือรวม 98.0 72.3 79.6

หัก	ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 3.5 4.3 9.9

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 94.5 68.0 69.7

อายุสินค้าคงเหลือ ประเภทสินค้า อัตราร้อยละค่าเผื่อมูลค่าลดลง

9	เดือน	-		1	ปี

สินค้าพีเจ้น	และอื่นๆ 50

สินค้ามีดและอุปกรณ์ในครัว 10

สินค้าอาหาร 50

1	ปีขึ้นไป

สินค้าพีเจ้น	และอื่นๆ 70

สินค้ามีดและอุปกรณ์ในครัว 20

สินค้าอาหาร 100

3 ปีขึ้นไป

สินค้าพีเจ้น	และอื่นๆ 100

สินค้ามีดและอุปกรณ์ในครัว 30

สินค้าอาหาร 100

ตารางที่ 7 ตารางแสดงอายุสินค้าคงเหลือ

ตารางที่ 8   ตารางแสดงนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 บริษัทถือหุ้นใน	TP	ร้อยละ	47	ซึ่งคิดเป็นมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	เป็นจ�านวนเท่ากับ	338.2	ล้านบาท	คิด

เป็นร้อยละ	45.6	ของสินทรัพย์รวม	และ	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2557	เท่ากับ	52.9	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	18.5	โดยเกิดจากการรับรู้รายได้จากส่วน

แบ่งก�าไรตามวิธีส่วนได้เสียจากผลประกอบการของบริษัทร่วม
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	 บรษิทัมกีารลงทนุใน	YMP	และ	PIT	ซึง่คดิเป็นสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ในบรษิทัดงักล่าว	อยูท่ีร้่อยละ	6.0	และ	2.5	ตามล�าดบั	โดยเงนิลงทนุ

ดังกล่าว	บริษัทจะบันทึกตามวิธีราคาทุน	ซึ่งเงินลงทุนระยะยาวมีจ�านวนคงที่เท่ากับ	24.9	ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย	ที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	

และยานพาหนะ	รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรเป็นจ�านวน	99.3	ล้านบาท	คิดเป็น

ร้อยละ	13.4	ของสินทรัพย์รวม		

	

สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุนบริษัท

กระแสเงินสด  

รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

กระแสเงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน (2.4) 3.7 (12.9)

กระแสเงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน 12.5 19.4 (8.1)

กระแสเงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน (12.8) (20.5) 1.2

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (2.7) 2.6 (19.8)

ตารางที่ 9  ตารางแสดงกระแสเงินสด (หน่วย:	ล้านบาท)

	 เมื่อพิจารณากระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมจากการด�าเนินงานในช่วงป	ี2556-2558	พบว่า	บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนิน

งานเท่ากับ	-12.9	ล้านบาท,	3.7	ล้านบาท	และ	-2.4	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	ในปี	2558	มีการเพิ่มขึ้นของ	สินค้าคงเหลือจ�านวน	25.7	ล้าน

บาท	ส่งผลให้กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานติดลบ	-2.4	ล้านบาท	ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจาก	6.5	ล้านบาท	ณ	วัน

ที	่31	ธันวาคม	2557	เหลือ	3.8	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง	

	 ในช่วงปี	2556-2558	บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	1.0,	1.1	และ	1.1	เท่า	ตามล�าดับ	นอกจากนี้	ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย

อยู่ที่	85	วัน,	80	วัน	และ	78	วัน	ในปี	2556-2558	ตามล�าดับ	เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการช�าระหนี้จากลูกหนี้ส่งผล

ให้ระยะเวลาเก็บหนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

	 ส่วนระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที	่96	วัน,	93	วัน	และ	100	วันในปี	2556-2558		ตามล�าดับ	ทั้งนี้ในปี	2558	ถึงแม้ว่าบริษัทจะ

มีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งเห็นได้จากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือก็ปรับลดลงจากปีก่อนแล้วก็ตาม	 แต่

เนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลง	ประกอบกับสินค้าระหว่างผลิตและสินค้าที่น�าเข้าจากต่างประเทศในช่วงปลายปีเพื่อเตรียมพร้อมขายในต้น

ป	ี2559	มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น	ส่งผลให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก	68.0	ล้านบาท	ณ	สิ้นป	ี2557	เป็น	94.5	ล้านบาท	ณ	สิ้นป	ี2558	

หนี้สิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ	235.0	ล้านบาท	โดยหนี้สินรวมส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้า

หนี้อื่น	โดยแบ่งเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจ�านวน	72.4	ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ

เจ้าหนี้อื่นรวมกันจ�านวน	38.6	ล้านบาท	และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	48.2	ล้านบาท
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รายงานประจ�าปี  2558

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นเนล จำ กัด (มหาชน)

	 นอกจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่	ส่วนของหนีส้นิอืน่ประกอบด้วย	เงนิส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน	ซึง่มกีารตัง้ส�ารอง

เป็นปีแรกตามมาตรฐานการบัญช	ีฉบับที่	19	เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีนี	้เป็นจ�านวน	5.3	ล้านบาท		

	 ในปี	2558	บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยค้างอยู่	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	เป็นจ�านวน	60.0ล้านบาท	ดังรายละเอียดตามที่

ปรากฎใน	ตาราง	10	ด้านล่างนี้

หนี้สิน
งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	-	เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้น 60.0 57.0 48.5

	-	เงินกู้ระยะยาว	(ครบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี) - - -

	-	เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - -

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 60.0 57.0 48.5

งบการเงิน (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556

ค่าสอบบัญชี 0.77 0.77 0.70

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.01 0.13 0.11

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 0.78 0.90 0.81

ตารางที่ 10 ตารางแสดงภาระหนี้สิน

ตารางที่ 11 ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ถึง	วันที่	31	ธันวาคม	2558		บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ	412.1	ล้านบาท,	445.8	ล้านบาท	

และ	507.1	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น	เกิดจากก�าไรสุทธิประจ�าปี	หักเงินปันผลจ่าย	และเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนักงานที่ตั้งส�ารองย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญช	ีฉบับที	่19	โดยในปี	2558	ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น	507.1	ล้านบาท	เกิดจากก�าไร

สุทธิประจ�าปี	2558	จ�านวนเงิน	73.1	ล้านบาท	หักเงินปันผลจ่าย	36.0	ล้านบาท	

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน   

	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	สิ้นปี	2556,	2557	และ	2558	มีค่าเท่ากับ	0.8,	0.5		และ	0.5	ตามล�าดับ	ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว		

แสดงให้เห็นโครงสร้างการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่ง

	

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

	

 การพึ่งพาพีเจ้น คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าพีเจ้น

	 การด�าเนินธุรกิจหลักของบริษัทอยู่ที่การเป็นผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ้นเป็นหลัก	 เช่น	 จุกนม	 ขวดนม	 และผ้าเช็ดท�าความสะอาด	

เป็นต้น	ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พีเจ้นเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ	71.6,	76.4	และ	80.3	

ในปี	2556,	2557	และ	2558	ตามล�าดบั	และเมือ่พจิารณาก�าไรขัน้ต้นของผลติภณัฑ์พเีจ้นเทยีบกบัก�าไรขัน้ต้นของบรษิทัพบว่า	ในปี	2556-2558	

บรษิทัมสีดัส่วนดงักล่าวอยูท่ีร้่อยละ	86.2,	84.4	และ	85.9	ตามล�าดบั		อาจกล่าวได้ว่า			การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัมกีารพึง่พงิตราผลติภณัฑ์พเีจ้น

ค่อนข้างสูง	อย่างไรก็ตาม	บริษัทมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพีเจ้น	คอร์ปมาโดยตลอด	และได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

พีเจ้นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	รวมทั้งบริษัทได้ร่วมกันลงทุนก่อตั้ง	TP	และ	PIT	เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น	และจ�าหน่ายให้แก่

บริษัทแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้บริษัทท�าการจัดจ�าหน่ายในประเทศไทยต่อไป	อีกทั้ง	บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากพีเจ้น	คอร์ป	 ให้เป็นตัวแทน

แต่เพียงผู้เดียวในการจัดจ�าหน่ายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวในป	ี2559	อีกด้วย	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและ

พีเจ้น	คอร์ป

	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมีการรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียใน	 TP	 ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	 47	 แต่

เนื่องจาก	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	จึงท�าให้บริษัทไม่มีอ�านาจเด็ดขาดในการควบคุมการจ่ายเงินปันผล	กระแสเงินสดจากเงินปันผลจึงขึ้นอยู่

กับการพิจารณาของฝ่ายผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ (พีเจ้น	คอร์ป)	อย่างไรก็ตาม	ที่ผ่านมา	TP	มีผลประกอบการที่ดีและมีการจ่ายเงินปันผลให้บริษัทใน

อัตราที่น่าพอใจมาโดยตลอด

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาการขายสินค้าตราพีเจ้น	 จึงได้มีความพยายามที่จะเพิ่มการเป็นผู้จัดจ�าหน่าย

สนิค้าอปุโภคบรโิภคอืน่ๆ	เพิม่มากขึน้	ซึง่จะสงัเกตได้จากสดัส่วนรายได้จากการขายของสนิค้าอปุโภคบรโิภคในปี	2558	คดิเป็นร้อยละ	19.5	ของ

ยอดรายได้รวม	ซึ่งสูงกว่าปี	2557	ที่สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ	18.8	เท่านั้น	เป็นต้น
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