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สารจากประธานกรรมการ
บริษัท	 มุ ่งพัฒนา	 อินเตอร์แนชช่ันแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ข้าพระพุทธเจ้า		
นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	พร้อมด้วยคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต่างรู้สึก
ทุกข์โศกและอาดูรเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	และด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณอนัหาทีส่ดุมไิด้	
ปวงข้าพระพทุธเจ้าทัง้หลาย	ขอตัง้จติปฏิญาณจะน้อมน�าแนวทางตามพระราชด�ารสั	
และพระบรมราโชวาทไปปรับใช้ในชีวิตและการท�างานตลอดไป

	 ด้วยมุง่หวงัให้มุง่พฒันาเป็นบรษิทัฯ	ทีเ่ป็นเลศิในด้านสนิค้าและบรกิาร	มี
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 	 และด�าเนินธุรกิจภายใต ้คุณธรรม	 จริยธรรม		
บริษัทฯ	 ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย	
ในการต ่อต ้านการทุจริต	 (CAC)	 ในป ี	 พ.ศ.	 2558	 และต ่อมาบริษัทฯ		
ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณธุรกิจ	และ
จรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับบริษัทคู่ค้า	 รวมถึงได้จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติการ
ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น	และยื่นขอรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
และผ่านการรับรองจาก	CAC	แล้ว	 เมื่อวันที่	 14	ตุลาคมที่ผ่านมา	และจากการที่
บริษัทฯ	 ยึดมั่นที่จะมุ่งพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับ
สากลอย่างต่อเนือ่ง	ส่งผลให้ผลส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน	(CGR)	
ปี	2559	บริษัทฯ	ได้ผลประเมินในระดับ	4	ดาว	ดีขึ้นจากระดับ	3	ดาวในปีก่อนหน้า

	 ปี	2559	ถอืได้ว่าเป็นปีทีด่ขีองบรษัิทฯ	ด้วยบรษิทัฯ	ยงัคงรกัษาระดบัการ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	โดยยอดขายเพิ่มขึ้น	5.76	%	จากปี	2558	และมีก�าไรต่อ
หุน้ปรบัลด	(วธิส่ีวนได้เสยี)	0.52	บาท	ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นผลจากความมุง่มัน่และทุ่มเท
ของคณะกรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนกังานบรษิทัฯ	ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	

	 จากนี้ไปบริษัทฯ	 จะมุ่งพัฒนาธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เติบโตควบคู่ไปกับประเทศไทย	4.0	สู่	“ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน”	และมุ่งที่จะ
พัฒนาการด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ	 ปรับปรุงวิธีการท�างานให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย	ีและการพฒันาศกัยภาพของพนกังานซึง่เป็นปัจจยั
ส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต	บริษัทฯ	จะยังคงด�าเนินการขยายธุรกิจซึ่ง
จะเป็น	New	Engines	of	Growth	ในตลาดดิจิตอลที่มีการเติบโตตามพฤติกรรม
ของผู้บริโภค	และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าจากทั่วโลก	

	 สดุท้ายนี	้ในนามของมุง่พฒันา	ผมเชือ่ม่ันว่า	คณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และ
พนักงานของบริษัทฯ	 จะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจก้าวเดินไปข้างหน้าตาม
พนัธกจิและแผนการด�าเนนิงานของบริษทัฯ	และยดึมัน่ตามแนวทางการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีของกิจการ	 สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมทุกๆ	 ท่าน
อย่างยั่งยืนตลอดไป	

ในนามคณะกรรมการบรษิทั

นายสเุมธ	เลอสมิุตรกลุ
ประธานคณะกรรมการบรษัิท
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 

ในการด�าเนนิธรุกจิ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค นักลงทนุ และสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัคู่ค้า

เป็นองค์กรที่มี
ผลก�าไรโดดเด่น

 และได้รับความไว้วางใจ
จากผู้บริโภค คู่ค้า

 และนักลงทุน

เป็นองค์กรที่ให้
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า 
และเติบโตควบคู่กันไป

ในระยะยาว

เป็นองค์กรที่เน้นย�้า 
จริยธรรม คุณธรรมในการ

ด�าเนินธุรกิจ และ
รับผิดชอบต่อสังคม

เป็นองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับในความเป็นมืออาชีพ

ด้านการตลาดและการ
จัดจ�าหน่ายสินค้ามุ่ง

เป็นองค์กรที่จะให้
ความส�าคัญกับบุคลากร
 เน้นการพัฒนาทักษะ 

องค์ความรู้ และคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน
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OperatiOn excellence 
การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

emplOyee 
พนักงาน

partnership 
พันธมิตร

คุณค่าและ
วัฒนธรรมองค์กร

Passion	for	Excellence		
(ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ)

Commitment		
(การรักษาสัญญา)

Ready	to	Change	
(ความพร้อมในการรับ	
การเปลี่ยนแปลง)

Harmony		
(ความสามัคคี)

Entrepreneur	(ความเป็นเจ้าของ)

Transparent	(ความโปร่งใส)

custOmer centric
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

P

E
C

Professional		
(ความเป็นมืออาชีพ)	

Cresitive	
(ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก)

O
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล   ประธานคณะกรรมการบริษัท	
2. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ  กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		
3. นายมานิต เจียรดิฐ  กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	/	กรรมการตรวจสอบ		
4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์  กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
5. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม   กรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	
6. นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์  กรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
7. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล  กรรมการ	

คณะกรรมการบริษัท

2

6

4
1

5

7

3

P
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ประวัติคณะกรรมการ
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล :  
ประธานคณะกรรมการบริษัท

		 อายุ		66		ปี	
คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโท		สาขาบริหารการจัดการ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
		 ปริญญาตรี		สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
ประวัติการฝึกอบรม 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
  หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	รุ่นที่	14/2014	
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	15/2012		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	รุ่น	31/2013)	
		 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC	รุ่น	16/2013)	
		 หลักสูตร	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG	รุ่น	5/2013)	
		 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	รุ่น	107/2008)	
		 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่น	69/2008)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		59.316%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 
คู่สมรสของนางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม	และบิดานายเมธิน	เลอสุมิตรกุล	
ความสัมพันธ์กับบริษัท 
  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 	 	 	 เป็น	
		 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 	 	 	 ไม่เป็น	
		 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 	 	 ไม่มี	
		 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 	 	 มี	
ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทจดทะเบียน	
		 2558	-	ปัจจุบัน		 	 ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 2554	-	2558		 	 ประธานคณะกรรมการบรษิทัและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	บริษทั	มุ่งพฒันา	อนิเตอร์แนชชัน่แนล	จ�ากดั	(มหาชน)	
		 2551	-	2554		 	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)		
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  2558	-	ปัจจุบัน		 	 ที่ปรึกษา	บริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
		 2558	-	ปัจจุบัน		 	 ที่ปรึกษา	บริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
		 2533	-	ปัจจุบัน		 	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด	
		 2524	-	2551		 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 	 	 	 	 	 	 ไม่ม	ี
การเข้าร่วมประชุม ปี 2559		 	
		 การประชุมผู้ถือหุ้น				 	 				 	 1	/	1		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 			 	 6	/	6		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริหาร	 	 	 12	/	12			ครั้ง
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ :
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

		 อายุ		72		ปี	
คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	(ด้านบัญชีและการเงิน)	Golden	Gate	University,		
		 California,	USA	
		 ปริญญาตรี	สาขาพาณิชย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
		 ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(CPA)	เลขที่	5834	
ประวัติการฝึกอบรม	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
		 หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL	รุ่น	5/2016)	
		 หลักสูตร	Anti	–	Corruption	for	Executive	Program	(ACEP	รุ่น	15/2015)	
		 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP	รุ่น	22/2008)	
		 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	รุ่นที่	51/2004)	
		 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	23/2004)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 	0.008%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร		 	 	 	 	 	 	 	 	 ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับบริษัท	
		 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 	 	 	 ไม่เป็น	
		 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 	 	 	 ไม่เป็น	
		 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 	 	 ไม่มี	
		 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 	 	 ไม่มี	
ประสบการณ์ท�างาน 
บริษัทจดทะเบียน	
		 2558	-	ปัจจุบัน		 	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 2551	-	ปัจจบุนั	 	 กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบรษัิท	มุง่พัฒนา	อนิเตอร์แนชชัน่แนล	จ�ากดั	(มหาชน)	
		 2548	-	2555		 	 กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 2541	-	2547		 	 รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทยน๊อคซ์	สแตนเลส	จ�ากัด	(มหาชน)	
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  2554	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	น�้าตาล	เอราวัณ	จ�ากัด	
		 2549	-	ปัจจุบัน		 	 กรรมการ	TPN	Singapore	Pte	
		 2549	-	ปัจจุบัน		 	 กรรมการบริหาร	บริษัท	ฐาปนินทร์	จ�ากัด	
		 2552	-	2554		 	 ประธานกรรมการ	บริษัท	กรีน	อาวี	จ�ากัด	
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท       ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ปี 2559	 	 	
		 การประชุมผู้ถือหุ้น				 	 	 	 1	/	1		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 6	/	6		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 	 	 7	/	7		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 2	/	2	 ครั้ง
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		 อายุ		68		ปี	
คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี	(เกียรตินิยมสูงสุด)	ด้านเศรษฐศาสตร์และบัญชี		
		 CLAREMoNT	MEN’S	CoLLEGE	(Now	CLAREMoNT	MCKENNA	CoLLEGE),		
		 CLAREMoNT,	CALifoRNiA,	USA	
ประวัติการฝึกอบรม	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
		 หลักสูตร	ANTi	-	CoRRUPTioN	foR	ExECUTivE	PRoGRAM	(ACEP	รุ่น	15/2015)	
		 หลักสูตร	AUDiT	CoMMiTTEE	PRoGRAM	(ACP	รุ่น	36/2011)	
		 หลักสูตร	DiRECToR	CERTifiCATioN	PRoGRAM	(DCP	รุ่นที่	187/2014)	
		 หลักสูตร	DiRECToR	ACCREDiTATioN	PRoGRAM	(DAP	รุ่นที่	87/2011)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ไม่ม	ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร		 	 	 	 	 	 	 	 	 ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับบริษัท	
		 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 	 	 	 ไม่เป็น	
		 เป็นเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)			 	 	 	 	 	 ไม่เป็น	
		 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 	 	 ไม่มี	
		 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 	 	 ไม่มี	
ประสบการณ์ท�างาน 
บริษัทจดทะเบียน	
		 2558	-	ปัจจุบัน		 	 ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 2555	-	ปัจจุบัน		 	 กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์	
		 2554	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 2542	–	2551		 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารไทยธนาคาร	(ปัจจุบัน	ธนาคารซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  2558	-	ปัจจุบัน		 	 กรรมการ	บริษัท	ไลเซนส์ทูคิว	จ�ากัด	(License	2Q	Company	Limited)	
		 2547	-	2552		 	 ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	บีที	จ�ากัด	
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท       ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ปี 2559  
  การประชุมผู้ถือหุ้น				 	 	 	 1	/	1		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 6	/	6		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 	 	 7	/	7	 ครั้ง	
		 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 2	/	2	 ครั้ง

นายมานิต เจียรดิฐ :  
กรรมการอิสระ / ประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ :  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

		 อายุ	56		ปี	
คุณวุฒิการศึกษา 
		 ปริญญาโท	สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
		 ปริญญาโท	สาขารัฐกิจ	UNivERSiTy	of	TExAS,	USA		
		 ปริญญาโท	สาขาการบริหารงานภาครัฐ	MiDwESTERN	STATE	UNivERSiTy,		
		 wiCHiTA	fALLS,	TExAS,	USA	
		 ปริญญาตรี	สาขากฎหมาย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการฝึกอบรม 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
		 หลักสูตร	CG	foR	ExECUTivES	(CGE	รุ่น	6/2016)	
		 หลักสูตร	ANTi-CoRRUPTioN	THE	PRACTiCAL	GUiDE	(ACPG	รุ่น	25/2016)	
		 หลักสูตร	ETHiCAL	LEADERSHiP	PRoGRAM	(ELP	รุ่น	3/2016)		
		 หลักสูตร	ioD	CHARTERED	DiRECToR	CLASS	(CDC	รุ่น	9/2015)		
		 หลักสูตร	AUDiT	CoMMiTTEE	PRoGRAM	(ACP	รุ่น	43/2013)	
		 หลักสูตร	DiRECToR	CERTifiCATioN	PRoGRAM	(DCP	รุ่นที่	181/2013)	
		 หลักสูตร	DiRECToR	ACCREDiTATioN	PRoGRAM	(DAP	รุ่นที่	72/2008)	
ส�านักงานศาลยุติธรรม
		 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.	รุ่น	19/2015)	
สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม 
  หลักสูตรการอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท	(2016	-	2017)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท           ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร         	 ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับบริษัท	
		 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 	 	 	 ไม่เป็น	
		 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 	 	 	 เป็น	
		 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 	 	 ไม่มี	
		 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 	 	 ไม่มี	
ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทจดทะเบียน 
  2558	-	ปัจจุบัน			 	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 2551	-	ปัจจุบัน		 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  2557	-	ปัจจุบัน		 	 กรรมการ	บริษัท	ซังออนอเร่	(กรุงเทพ)	จ�ากัด	
		 2546	-	ปัจจุบัน		 	 ที่ปรึกษากฎหมาย	ส�านักกฎหมายไทยลีเกิล	
		 2546	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บริษัท	สุขจิต	จ�ากัด	
		 2544	-	2545		 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายรัฐกิจ	บริษัท	ฟอร์ด	โอเปอเรชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
		 2540	-	2542	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	
		 2538	-	ปัจจุบัน		 	 กรรมการ	บริษัท	สุรินทร์	ออมย่า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
		 2525	-	2539		 	 ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย	ส�านักกฎหมาย	ดร.อุกฤษ	มงคลนาวิน	
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   	 	 	 	 ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ปี 2559	 	
		 การประชุมผู้ถือหุ้น				 	 	 	 1	/	1		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 6	/	6		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 	 	 7	/	7		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 2	/	2	 ครั้ง
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		 อายุ	66		ปี	
คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโท	สาขาการบริหารการจัดการ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
		 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
ประวัติการฝึกอบรม 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  หลักสูตร	ANTi-CoRRUPTioN	foR	ExECUTivE	PRoGRAM	(ACEP	รุ่น	15/2015)	
		 หลักสูตร	RoLE	of	NoMiNATioN	AND	GovERNANCE	CoMMiTTEE		
		 (RNG	รุ่น	5/2013)	
		 หลักสูตร	DiRECToR	CERTifiCATioN	PRoGRAM	(DCP	รุ่นที่	181/2013)	
		 หลักสูตร	THE	BoARD’S	RoLE	iN	MERGERS	&	ACQUiSiTioNS	(M&A	รุ่น	1/2011)	
		 หลักสูตร	DiRECToR	ACCREDiTATioN	PRoGRAM	(DAP	รุ่นที่	69/2008)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  1.317%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	
		 คู่สมรสนายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล		/	มารดานายเมธิน	เลอสุมิตรกุล	
ความสัมพันธ์กับบริษัท	
		 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 	 	 	 เป็น	
		 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 	 	 	 ไม่เป็น	
		 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 	 	 ไม่มี	
		 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 	 	 มี
ประสบการณ์ท�างาน
บริษัทจดทะเบียน	
		 2557	-	ปัจจุบัน			 	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 2551	-	2557		 	 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  2558	-	ปัจจุบัน		 	 กรรมการ	บริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
		 2526	-	ปัจจุบัน		 	 กรรมการ	บริษัท	เอลลิเก้นท์	ฮาร์ดแวร์	จ�ากัด	
		 2524	-	2551		 	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท    	 	 	 ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ปี 2559	 	
		 การประชุมผู้ถือหุ้น				 	 	 	 1	/	1		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 6	/	6		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริหาร	 	 	 12	/	12		ครั้ง	
		 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 	 4	/	4	 ครั้ง

นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม :  
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

		 อายุ	47		ปี	
คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ	(MBA	ExECUTivE)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
		 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	(การตลาด)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประวัติการฝึกอบรม	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  หลักสูตร	ANTi-CoRRUPTioN	foR	ExECUTivE	PRoGRAM	(ACEP	รุ่น	15/2015)	
		 หลักสูตร	How	To	DEvELoP	A	RiSK	MANAGEMENT	PLAN	(HRP	รุ่น	3/2013)	
		 หลักสูตร	DiRECToR	ACCREDiTATioN	PRoGRAM	(DAP	รุ่นที่	96/2012)	
		 หลักสูตร	SUCCESSfUL	foRMULATioN	&	ExECUTioN	STRATEGy		
		 (SfE	รุ่น	13/2011)	
		 หลักสูตร	THE	BoARD’S	RoLE	iN	MERGERS	&	ACQUiSiTioNS	(M&A	รุ่น	1/2011)	
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
  หลักสูตรการจัดท�า	BUSiNESS	PRoCESS	และ	SoP	(2012)	
narit & assOciates limited 
		 หลักสูตร	CoMMERCiAL	CoNTRACTS	DRAfTiNG,	RiSK	MANAGEMENT	AND	TAx	ASPECTS	(2013)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		0.137%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร		 	 	 	 	 	 	 	 	 ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับบริษัท	
		 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 	 	 	 เป็น	
		 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 	 	 	 ไม่เป็น	
		 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 	 	 ไม่มี	
		 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 	 	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างาน 
บริษัทจดทะเบียน 
  2558	-	ปัจจุบัน		 	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 2555	-	2558	 	 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารอาวโุสฝ่ายปฏบิตักิาร	บรษิทั	มุง่พฒันา	อนิเตอร์แนชช่ันแนล	จ�ากดั	(มหาชน)	
		 2554	-	2555		 	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาด	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  2558	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บริษัท	พีเจ้นอินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
		 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	BUSiNESS	UNiT)		
		 	 	 บริษัท	เนสท์เล่	(ไทย)	จ�ากัด	
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	 	 	 	 	 	 	 ไม่ม	ี
การเข้าร่วมประชุม ปี 2559  
  การประชุมผู้ถือหุ้น				 	 	 	 1	/	1		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 6	/	6		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริหาร	 	 	 12	/	12		ครั้ง	
		 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 	 4	/	4	 ครั้ง	
		 การประชุมคณะอนุกรรมการคุณค่าร่วมในสังคม		 4	/	4	 ครั้ง

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ :  
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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นายเมธิน เลอสุมิตรกุล :  
กรรมการ

		 อายุ	40		ปี	
คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโท	iNTERNATioNAL	BUSiNESS,	ASToN	BUSiNESS	SCHooL,	UK	
		 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการฝึกอบรม	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  หลักสูตร	How	To	DEvELoP	A	RiSK	MANAGEMENT	PLAN	(HRP	รุ่น	3/2013)	
		 หลักสูตร	DiRECToR	ACCREDiTATioN	PRoGRAM	(DAP	รุ่นที่	122/2015)	
thai chamber Of cOmmerce (ntcc) 
  หลักสูตร	TRANSfoRMiNG	MiNDSETS	foR	ExECUTivE	LEADERSHiP	-		
		 BooST	ACCoUNTABiLiTy,	ENGAGEMENT	AND	CoLLABoRATioN	iN	yoUR	TEAM,		
		 NETHERLANDS	(2014)	
narit & assOciates limited 
		 หลักสูตร	CoMMERCiAL	CoNTRACTS	DRAfTiNG,	RiSK	MANAGEMENT	AND	TAx	ASPECTS	(2013)	
ideal fOrum cOmpany limited 
  iNvESTMENT	LAwS	iN	MyANMAR	2015	
สัดส่วนการถือหุ้น วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 4.649%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	
		 บุตรนายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	และนางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	
ความสัมพันธ์กับบริษัท 
  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 	 	 	 เป็น	
		 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 	 	 	 ไม่เป็น	
		 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 	 	 ไม่มี	
		 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 	 	 มี	
ประสบการณ์ท�างาน 
บริษัทจดทะเบียน	
		 2559	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการและผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 2556	-	2559		 	 กรรมการและผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	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	 	 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด	/	ผูจ้ดัการกลุม่ผลติภณัฑ์	/		
		 	 	 ผูจั้ดการผลติภณัฑ์	บรษิทั	มุง่พฒันา	อนิเตอร์แนชช่ันแนล	จ�ากดั	(มหาชน)	
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท       ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ปี 2559	 	
		 การประชุมผู้ถือหุ้น				 	 	 	 1	/	1		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 6	/	6		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริหาร	 	 	 12	/	12		ครั้ง	
		 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 	 4	/	4	 ครั้ง



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน (ตามวิธีส่วนได้เสีย)

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

รายได้จากการขาย (หน่วย : ล้านบาท)
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2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน 3 ปี อัตราร้อยละ 
ของการเติบโต

รายการ หน่วย 2559 2558 2557 2559 2558

งบก�าไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสีย) (ล้านบาท)      

รายได้จากการขาย  703.9	 665.6	 693.7 5.8 -4.1

รายได้รวม  722.9	 682.4	 714.1	 5.9 -4.4

ก�าไรขั้นต้น  367.7	 353.5	 352.5	 4.0 0.3

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม	ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
นิติบุคคล

 15.1	 8.8	 14.6	 71.6 -39.7

ต้นทุนทางการเงิน  2.8	 2.5	 2.3	 12.0 8.7

ก�าไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้  12.3	 6.3 12.3	 95.2 -48.8

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  1.6	 0.3 1.0	 433.3 -70.0

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี  77.8	 74.7 57.7	 4.1 29.5

ก�าไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  77.8	 73.1 57.7 6.4 26.7

โครงสร้างรายได้ตามประเภทของรายได ้
จากการขาย ปี 2559

ผลิตภัณฑ์แม่ 
และเด็ก 80.6%

สินค้าอุปโภค 
บริโภค 19.4%

ผลิตภัณฑ์ 
พลาสติดและบรรจุภัณฑ์ 0.1%
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งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย) (ล้านบาท)    

สินทรัพย์รวม  828.7	 742.1	 681.9	 11.7 8.8

หนี้สินรวม  252.3 235.0	 236.1	 7.4 -0.5

ส่วนของผู้ถือหุ้น  576.4	 507.1	 445.8	 13.7 13.8

หนี้สินสถาบันการเงิน  96.8 68.2	 68.7	 41.9 -0.7

ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ     

จ�านวนหุ้นทุนที่ออกและช�าระแล้ว (พันหุ้น) 145,832	 144,157	 120,000	 1.2 20.1

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.95	 3.52	 3.72	 12.2 -5.4

มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 1.00	 1.00	 1.00	 0.0 0.0

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด	(วิธีส่วนได้เสีย) (บาท) 0.52	 0.52	 0.48	 0.0 8.3

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด	(วิธีเฉพาะกิจการ) (บาท) 0.20	 0.14	 0.21	 42.9 -33.3

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.15	 0.30 0.20	 -50.0 50.0

อัตราส่วนทางการเงิน     

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 52.23	 53.11 50.81	 -1.7 4.5

อัตราก�าไรสุทธิ	(วิธีส่วนได้เสีย) (ร้อยละ) 11.05	 10.98 8.32	 0.6 32.0

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(วิธีส่วนได้เสีย) (ร้อยละ) 29.5	 	62.4 40.6	 -52.7 53.7

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(วิธีเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ) 107.3	 141.7	 143.1	 -24.3 -1.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 9.4	 10.1 8.5 -6.9 18.8

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 13.5	 14.4 12.9	 -6.3 11.6

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.10	 1.10	 1.07	 0.0 2.8

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 74	 78	 80	 -5.1 -2.5

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 101	 100	 93	 1.0 7.5

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4	 0.5	 0.5	 -20.0 0.0

อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของ	
ผู้ถือหุ้น

(เท่า) 0.2	 0.1 0.2	 100.0 -50.0

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน 3 ปี อัตราร้อยละ 
ของการเติบโต

รายการ หน่วย 2559 2558 2557 2559 2558



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท    บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)		(MooNG)	
เลขทะเบียนบริษัท 	 	 0107551000274	
ประเภทธุรกิจ	 	 	 ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	
ทุนจดทะเบียน	 	 	 213,488,988	บาท	
ปีที่จดทะเบียนใน	 	 	 2552	
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	
รอบปีบัญชี	 	 	 1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 	 	 เลขที่	2/97	-	104	ชั้น	18	-	19		อาคารทศพลแลนด์	4	ซอยบางนา-ตราด	25		
	 	 	 	 ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	10260	
โทรศัพท์		 	 	 +662	020	8999	
โทรสาร 			 	 	 +662	020	8990	
ที่ตั้งคลังสินค้า	 	 	 เลขที่	888/1	หมู่	7	ต�าบลบางปลา	อ�าเภอบางพลี		สมุทรปราการ	10540	
ฝ่ายเลขานุการบริษัท	 	 e-mail	 company.secretary@moongpattana.com		
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	 	 e-mail	 ir@moongpattana.com		
เว็บไซต์	 	 	 	 www.moongpattana.com			และ	www.pigeonlittlemomentsclub.com	

นายทะเบียนหุ้นบริษัท 

ชื่อบริษัท		 	 	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
ที่ตั้งส�านักงาน	 	 	 เลขที่	93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	
	 	 	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400	
โทรศัพท์ 	 	 	 +662	009	9000			
โทรสาร    	 +662	009	9991

ผู้สอบบัญชีบริษัท 

ชื่อบริษัท		 	 	 บริษัท	ส�านักงาน	อี	วาย	จ�ากัด	
ที่ตั้งส�านักงาน	 	 	 เลขที่	193	/	136	-	137		อาคารเลครัชดา	ชั้น	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	
	 	 	 	 เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	
โทรศัพท์ 	 	 	 +662	264	9090	
โทรสาร	 	 	 	 +662	264	0789	–	90	

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
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ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น

ชื่อบริษัท   	 บริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด	(TP)	
ประเภทธุรกิจ	 	 	 ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเจ้นในประเทศ	
	 	 	 	 และต่างประเทศ	เช่น	จุกนม	ขวดนม	ผลิตภัณฑ์พลาสติก		
ที่ตั้งส�านักงาน	 	 	 เลขที่	944	หมู่ที่	15	นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์		ต�าบลบางเสาธง	กิ่งอ�าเภอบางเสาธง		
	 	 	 	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540	
การถือหุ้น		 	 	 ร้อยละ	47	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว		
จ�านวนหุ้นที่ถือ		 	 	 573,400	หุ้น	จากจ�านวนหุ้นทั้งหมด	1,220,000	หุ้น	

ชื่อบริษัท		 	 	 บริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(yMP)	
ประเภทธุรกิจ	 	 	 ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก	
ที่ตั้งส�านักงาน	 	 	 เลขที่	103/1	หมู่ที่	5	นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์	ถนนบางนา-ตราด	กม.	36		
	 	 	 	 ต�าบลบางสมัคร	อ�าเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24180	
การถือหุ้น	 	 	 ร้อยละ	6	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว		
จ�านวนหุ้นที่ถือ 	 	 	 180,000	หุ้น	จากจ�านวนหุ้นทั้งหมด	3,000,000	หุ้น	

 
ชื่อบริษัท		 	 	 บริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(PiT)	
ประเภทธุรกิจ	 	 	 ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นซับน�้านม	ผ้าเช็ดท�าความสะอาด	และน�้ายาท�าความ	
	 	 	 	 สะอาดจุกนมและขวดนม	
ที่ตั้งส�านักงาน	 	 	 เลขที่	700/103	หมู่ที่	1	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร		ต�าบลบ้านเก่า		
	 	 	 	 อ�าเภอพานทอง	จังหวัดชลบุรี	20160	
การถือหุ้น	 	 	 ร้อยละ	2.5	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้ว		
จ�านวนหุ้นที่ถือ 	 	 	 360,000	หุ้น	จากจ�านวนหุ้นทั้งหมด	14,400,000	หุ้น	



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ปี  2524	 คุณสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	ก่อตั้งบริษัท	มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	ด้วยทุนจดทะเบียน	10	ล้านบาท

ปี  2531	 พีเจ้น	 คอร์ป	 (ประเทศญี่ปุ่น)	 ให้ใช้สิทธิในการผลิต	 การใช้	 และการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 รวมถึงการใช้
เครื่องหมายการค้า	“พีเจ้น”	(Pigeon)	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ปี  2533	 จัดตั้งบริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด	(“TP”)	โดยการท�าสัญญาร่วมค้ากับ	พีเจ้น	คอร์ป	โดยมีทุนจดทะเบียน
แรกเริ่ม	20	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นจ�านวน	200,000	หุ้น	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นจ�านวน	84,000	หุ้น	คิดเป็น
ร้อยละ	42	ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ปี 2535	 บริษัท	มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	50	ล้านบาท	เพื่อใช้ในการขยายกิจการ

ปี 2537	 จดัต้ังบรษิทั	โยชิโน	มุง่พัฒนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“yMP”)	โดยท�าสญัญาร่วมค้ากบับรษัิท	โยชโิน	โคเคียวโซ	
(ประเทศญี่ปุ่น)	และบริษัท	โนมูระ	จิมูโช	อิ๊งค์	(ประเทศญี่ปุ่น)	โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม	125	ล้านบาท	
แบ่งเป็นหุ้นจ�านวน	1,250,000	หุ้น	โดยบริษัทฯ	เข้าถือหุ้นจ�านวน	437,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	35	ของทุน
ที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ปี 2539	 จัดตั้งบริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“PiT”)	โดยท�าสัญญาร่วมค้ากับ	พีเจ้น	คอร์ป	โดยมีทุน
จดทะเบยีนแรกเริม่	120	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุน้จ�านวน	12,000,000	หุน้	บรษิทัฯ	ถอืหุน้จ�านวน	1,200,000	หุน้		
คิดเป็นร้อยละ	10	ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ปี 2541 TP	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	122	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นจ�านวน	1,220,000	หุ้น	และบริษัทฯ	ได้เพิ่มสัดส่วน
การถือหุ้นเป็น	573,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	47	ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	

ปี 2543 PiT	 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	144	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นจ�านวน	14,400,000	หุ้น	บริษัทฯ	ขายหุ้นจ�านวน	
840,000	หุ้น	คืนให้กับพีเจ้น	คอร์ป	และไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน	จึงท�าให้มีสัดส่วนการถือหุ้นคงเหลือร้อยละ	2.5	
ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ปี 2544 yMP	 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	300	ล้านบาท	แบ่งเป็นจ�านวนหุ้น	3,000,000	หุ้น	บริษัทฯ	ขายหุ้นจ�านวน	
287,500	หุ้น	คืนให้กับโยชิโน	ญี่ปุ่น	และไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน	จึงท�าให้มีสัดส่วนการถือหุ้นคงเหลือร้อยละ	6.0	
ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ปี 2550 บริษัทฯ	 ได้ซื้อตราสินค้าสไมล์วี	 สมาร์ทวี	 และบีแคร์	 เป็นสินค้าประเภทของใช้ประจ�าวันจากบริษัท	
ไมซีส	จ�ากัด	(“ไมซีส”)	ซึ่งเคยเป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าให้บริษัทฯ	ในต่างจังหวัด

ปี 2551 บริษัท	 มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด	 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	 90	 ล้านบาท	 ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชน	และเปล่ียนชื่อเป็น	“บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์	แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)”	รวมถึงเพิ่มทุน
จดทะเบียนด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก	 จ�านวน	 30	 ล้านบาท	 จากทุน
จดทะเบียนเดิม	90	ล้านบาท	เป็น	120	ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
ปี 2552 น�าหุ้นเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(MAi)

ปี 2554 เปิดตัวโครงการ	“Pigeon	Little	Moments	Club”	เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า	แนะน�าและ
ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ของบริษัทฯ	รวมถึงให้ค�าปรึกษาในการเลี้ยงดูทารกปี	2558	

ปี 2558	 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	 200,000,000	 บาท	 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	 1	 บาท	 โดยมีทุนช�าระแล้วทั้งสิ้น	
144.157	ล้านบาท	และมีรายละเอียดการเพิ่มทุน	ดังนี้

	 (1)	 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	 จ�านวน	 24,000,000	 หุ้น	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบส�าคัญ	
	 แสดงสิทธิครั้งที่	1	(MooNG-w1)	มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้ว	จ�านวน	215,800	หน่วย

	 (2)	 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ	จ�านวน	5,000,000	หุน้	เพืร่องรบัการใช้สทิธซ้ืิอหุน้สามัญของผูถื้อใบส�าคญัแสดงสทิธิ	
	 โครงการ	ESoP	(MooNG-ESoP)	

	 (3)	 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	 จ�านวน	 24,000,000	 หุ้น	 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	
	 (Right	offering)	ซึ่งได้รับช�าระครบตามจ�านวนแล้ว

	 (4)	 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ	จ�านวน	27,000,000	หุน้	 เพือ่เสนอขายแก่บคุคลในวงจ�ากดั	(Private	Placement)		
	 ยังไม่เริ่มโครงการ

	 (5)	 โครงการหุ้นกู้	500,000,000	บาท

	 เปิดตัวโครงการ	 “Thailand	 Breastfeeding	 Day	 By	 Pigeon”	 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์	
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย

ปี 2559	 บริษัทฯ	 ลดทุนจดทะเบียนจาก	 200,000,000	 บาท	 เป็น	 167,999,968	 บาท	 โดยยกเลิกหุ้นสามัญ	
ที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายจ�านวน	 32,000,032	 หุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	 1.00	 บาท	 ทั้งนี้	 มิได้ยกเลิกหุ้นสามัญที่	
ส�ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามญัของบริษทัผูถื้อใบส�าคัญแสดงสทิธ	ิ ครัง้ที	่ 1	 (MooNG-w1)	
จ�านวน	23,784,184	หุน้	

	 ต่อมาบรษิทัฯ	ได้เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจาก	167,999,968	บาท	เป็น	213,488,988	บาท	โดยออกหุน้สามญัใหม่		
จ�านวน	45,489,020	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ	1.00	บาท	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

	 (1)	 หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก�าหนดวัตถุประสงค์	 จ�านวน	 2,224,285	 หุ้น	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือ	
	 หุน้สามญัของบรษิทัของผู้ถอืใบส�าคญัแสดงสิทธทิีจ่ะออกและเสนอขายตามโครงการ	 ESoP	 จ�านวน		
	 2,000,000	หุ้น	และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	1	จ�านวน	224,285	หุ้น

	 (2)	 หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป	(Genal	Mandate)	จ�านวน	43,264,735	หุ้น	เพื่อเสนอขาย	
	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Right	offering)



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

2555

2556

2557

2558

2559

2553

*	

*	

2552
***	 *	

2531 - 2551

*	

ปี   ตราสินค้าของบริษัท         ตัวแทนจัดจ�าหน่าย

การผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์  

**

*ยกเลิกการจัดจ�าหน่ายแล้ว	 	 	
**	Peachy	จ�าหน่ายเฉพาะในประเทศกัมพูชา	 	 	
***	B	Care	เปลี่ยนชื่อเป็น		v	Care	
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
และโครงสร้างรายได้

บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่มธุรกิจหลัก	ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท
	 1.	กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้ในครัวเรือน	กระบอกฉีดน�้าภายใต้ตราสินค้าฟ๊อกกี้	(foggy)	และ	สไมล์วี	(Smile	v)
	 2.	กลุม่ผลติภณัฑ์ของใช้ประจ�าวนั	สนิค้าจ�าพวกส�าล	ีผ้าเช็ดท�าความสะอาดผวิส�าหรบัผูใ้หญ่	และแปรงสีฟัน		ตราสนิค้าวแีคร์	(v-Care)

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจ�าหน่าย
บริษัทฯ	มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด	โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทฯ	เป็นผู้จัดจ�าหน่ายให้เป็นที่รู้จักและรักษากลุ่มลูกค้า
เป้าหมายให้คงความนิยมในแบรนด์อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทฯ	ได้ก�าหนดไว้	นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยังมีความช�านาญ
ในด้านการจัดจ�าหน่าย	โดยมีเครือข่าย	และช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ	ทั้งร้านค้าสมัยใหม่	(Modern	Trade)	ร้านค้าแบบ
ดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	และผ่านรถขายเงินสด	(Cash	van)	รวมถึงช่องทางการจัดจ�าหน่ายอื่นๆ	อาทิ	ธุรกิจขายตรง	E-Commerce	และ	
food	Service	เป็นต้น	

จากความเชี่ยวชาญและความช�านาญในการบริหารตราสินค้าและการมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ	ท�าให้บริษัทฯ	
มีศักยภาพสูงในการบริการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับสินค้าที่ต้องการท�าการตลาดในประเทศไทย	และเพิ่มยอดการจัดจ�าหน่าย	โดยบรษัิทฯ	
มีผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�าหน่าย	จ�าแนกตามผลิตภัณฑ์	ดังนี้

	 1. ผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็ก ตราสินค้าพีเจ้น (Pigeon) 
 -	เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น	ส�าหรับแม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง	0	–	3	ปี	โดยครอบคลุมความต้องการ
ทุกๆ	ด้าน	รวมถึงอ�านวยความสะดวกให้กับคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูก	เช่น	จุกนม	ขวดนม	ผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารทารก	อุปกรณ์การให้นมมารดา	
และผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิว	
	 2. ผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน�้าทารกและเด็กเล็ก ตราสินค้า Splash About
 -	เป็นผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน�้าและอุปกรณ์ว่ายน�้าจากประเทศอังกฤษ	
	 3. ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจ�าวัน 		
	 -		ตราสินค้าจอร์แดน	ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก	แปรงสีฟัน	และไหมขัดฟัน
	 -		ตราสินค้าเอลลิแอร์		ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่	และผ้าท�าความสะอาดผิว
	 -		ตราสินค้ามิโดริ		ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย
	 -		ตราสินค้าทรีเฮิร์บ	ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร
 4. ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  
 -		ตราสินค้ารุ่งเจริญ	ผลิตภัณฑ์น�้าพริกมินิ
	 -		ตราสนิค้า	Peachy	ผลติภณัฑ์อาหารและขนมส�าหรบัเดก็	(จ�าหน่ายเฉพาะในประเทศกัมพชูา)
	 -		ตราสินค้า	Herbaland	ผลิตภัณฑ์ขนมวุ้นแพคตินส�าเร็จรูปส�าหรับเด็ก
	 5. ผลิตภัณฑ์ส�าหรับผู้สูงอายุ ตราสินค้ามูมู่	
	 -	เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมส�าหรับผู้ใหญ่
	 6. ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ตราสินค้าฮีโร่	
	 -	เป็นผลิตภัณฑ์ถุงขยะ	ถุงซิป	และถุงหูหิ้ว	

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ตราสินค้า หมวดผลิตภัณฑ์ จุดขายหลัก

	
วีแคร์แนชเชอรัล

	
	

ส�าลีอเนกประสงค์

	
ส�าลีคุณภาพจากใยฝ้ายธรรมชาติ	100%			
เนียนนุ่ม	อ่อนโยนปราศจากสารเรืองแสง	

	อ่อนโยนทุกๆ	สัมผัส

	
	
	

วีแคร์บิวตี้แอนด์เมคอัพ

	
	

ส�าลีเพื่อความงาม

ส�าลีคุณภาพที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการดูแลผิว	
และแต่งหน้าโดยเฉพาะ	ด้วยเทคโนโลยีการถักทอ	

ด้วยน�้า	เพื่อให้ได้เส้นใยยาวกว่า	เนื้อสัมผัสเนียนละเอียด	
	ไม่ระคายผิว	แม้ผิวบอบบางบริเวณรอบดวงตา	

หรือริมฝีปาก

         
 

วีแคร์	เอ็กซ์ตร้า	ลาร์จ

	
ส�าลีเพื่อความงาม	
เกรดพรีเมี่ยม

นวัตกรรมใหม่ในเมืองไทยกับส�าลีที่มีลาย	2	ด้านที่	
แตกต่างกัน	เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า	

ที่ครบครัน	ด้านผิวลายน�้าส�าหรับใช้เป็นแผ่นมาส์กหน้า		
ด้านหลังลายตรงส�าหรับเช็ดเครื่องส�าอาง		

และกระจายโทนเนอร์ได้ดี

	
วีแคร์	แนชเชอรัล	สกินไวพส์	

	
	

ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวส�าหรับผู้หญิง

	
สูตรอ่อนโยนจากธรรมชาติปราศจากแอลกอฮอล์		
พร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆ	จากคาโมมายล์และโรสฮิป		

พร้อมลายเฮลโลคิตตี้	Hello	Kitty

วีแคร์	เมน

ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวส�าหรับผู้ชาย สูตร	Cool	Max	ให้ความเย็น	สดชื่น	มั่นใจในแบบผู้ชาย	
ช่วยลดเหงื่อและการสะสมของแบคทีเรียอันเป็น	

สาเหตุของกลิ่นกาย

               
วีแคร์	มัลติ	เพอร์โพส	ไวพส์

	
ผ้าเช็ดท�าความสะอาดอเนกประสงค์

สูตรแอนตี้แบคทีเรีย	แผ่นใหญ่เช็ดง่าย	เนื้อผ้าหนาเหนียว	
ไม่เปื่อยยุ่ย	ปราศจากแอลกอฮอล์	ช่วยลดการระคายเคือง	

ไม่ทิ้งคราบเหนียว

วีแคร์แปรงสีฟัน
แปรงสีฟันส�าหรับเด็ก	และผู้ใหญ่

ขนแปรงอ่อนนุ่ม	ถนอมป้องกันเหงือกและเคลือบฟัน	
ดีไซน์หลากหลาย	ราคาคุ้มค่า

กลยุทธ์การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ตราสินค้า วีแคร์ 

บริษัทฯ	เป็นผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล	ภายใต้แบรนด์หลัก	คือ	วีแคร์	โดยในปัจจุบันมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วีแคร์	
ดังต่อไปนี้
	

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท
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บรษิทัฯ	เน้นพฒันาและจ�าหน่ายสินค้าทีม่คีณุภาพ	ราคาคุม้ค่า	และมคีวามหลากหลายเพือ่ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ทีแ่ตกต่างกนั
ของกลุ่มเป้าหมาย	 โดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์	 วีแคร์	 (v-CARE)	 ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น	 เป็นผู้น�าด้านส�าลี	และเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภค
นึกถึง	ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ	หลากหลาย	จับกลุ่มตลาดใหม่ๆ	ออกสู่ตลาด	พร้อมกับเน้นการกระจายสินค้า	เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ให้ทั่วถึง	ทั้งช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	และช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบสมัยใหม่	(Modern	Trade)	
	
ในปี	2559	บริษัทฯ	มีนโยบายพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าลีวีแคร์และวางแผนสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ	โดยทุ่มงบ
การตลาดอย่างเตม็รูปแบบครอบคลมุครบวงจร	บรษิทัฯ	 ได้มีการวางจ�าหน่ายสนิค้านวตักรรมใหม่	ส�าลวีแีคร์	 เอก็ซ์ตร้า	ลาร์จ	 	 โดยมคุีณณชิา	 -	
ณัฎฐณิชา	ดังวัธนาวณิชย์	นางเอกดาวรุ่งชื่อดัง	ช่อง	3	แบรนด์แอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์	เป็นผู้บอกเล่าถึงจุดเด่นของสินค้าผ่านสื่อต่างๆ	

พร้อมกันนี้วีแคร์ออกแคมเปญใหม่	“สวยวิ๊ง ใสว๊าว ดาวมหาลัย” เพื่อขยายความรู้จักของแบรนด์วีแคร์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	นิสิต	และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ	พร้อมกันนี้ยังมีการโปรโมทแคมเปญของวีแคร์ผ่านช่องทางออนไลน์	

กลยุทธ์การแข่งขัน
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

กจิกรรมทางการตลาดผลติภัณฑ์ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผวิ  
ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิว	วีแคร์	เฮลโล	คิตตี้	และวีแคร์	เมน	ไวพส์	บริษัทฯ	ยังคงสนับสนุนกิจกรรมการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง	โดยในปี	2559	ได้น�าสินค้าไปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนิตยสาร	สื่อ	on-Line	การแจกสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้	และเป็นสปอนเซอร์
การวิ่ง	Kitty	Run	ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้า

กิจกรรม Kitty Run  
วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ. Airport Link มักกะสัน

กจิกรรม ฟตุบอลประเพณ ีจฬุา-ธรรมศาสตร์  13 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ สนามศภุชลาศยั
Sampling	Troop	แจกตัวอย่างทดลองใช้ช่วงสงกรานต์	ณ	ป้ัม	ปตท.	สลีม	จตจุกัร	และสยาม	เพือ่ให้เกดิการทดลองใช้และท�าให้กลุม่เป้าหมาย
รู้จักจดจ�าแบรนด์วีแคร์ได้มากยิ่งขึ้น
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ส�าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิว	ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้วางจ�าหน่ายสินค้าใหม่	ผ้าเช็ดท�าความสะอาดอเนกประสงค์แบบเปียก	
วีแคร์	มัลติ	เพอร์โพส	ไวพส์	สูตรแอนตี้	แบคทีเรีย	เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มองหาสินค้าคุณภาพดี	ในราคาที่คุ้มค่า	คุ้มราคา	ทั้งยังคงเน้น
การสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก	รวมถึงมีการสื่อสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์	ซึ่งเป็นสื่อที่
เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน

พร้อมทัง้จดัโปรโมชัน่ตามห้างสรรพสนิค้าต่างๆ	ทัว่ประเทศ	เพ่ือกระตุน้และท�าให้กลุ่มเป้าหมายรูจั้กจดจ�าแบรนด์วแีคร์ได้มากยิง่ขึน้	โดยคาดว่าจะ
สร้างความมั่นใจในตัวของผลิตภัณฑ์และได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภค	

ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิว 
วีแคร์ มัลติ เพอร์โพส ไวพส์ 

การจ�าหน่ายและช่องทางการจดัจ�าหน่าย 
บริษัทฯ	จัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ	โดยผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลัก	ได้แก่	ช่องทางการ
จัดจ�าหน่ายแบบสมัยใหม่	(Modern	Trade)	ช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไปที่
กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศและช่องทางอื่น	 ได้แก่	 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบขายตรง	 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านร้านตัวแทน
จ�าหน่ายเฉพาะ	(Specialty	Shop)	โรงพยาบาล	สถานเสริมความงาม	และช่องทางการจัดจ�าหน่ายทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-commerce)

กระบอก 
ฉีดน�้าสไมล์วี

ผลติภณัฑ์เคร่ืองครวั - กระบอกฉดีน�า้ฟ็อกกีแ้ละสไมล์วี 
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่บริษัทฯ	จัดจ�าหน่าย	ได้แก่	กระบอกฉีดน�้า
ฟ็อกกี้	(foggy)	และกระบอกฉีดน�้า	สไมล์วี	(Smile	v)	บริษัทฯ	เป็นผู้ผลิต
และจดัจ�าหน่ายฟ็อกกี	้โดยบรษิทัฯ	จดเครือ่งหมายการค้าฟ็อกกีแ้ละสไมล์วี
เป็นของบรษัิทฯ	และยงัเป็นผูผ้ลติรายแรกของประเทศไทยทีใ่ห้ความสนใจ
พฒันาสนิค้ากระบอกฉดีน�า้แบรนด์ฟ็อกกีเ้ป็นทีย่อมรับมากว่า	30	ปีในเรือ่ง
ของคุณภาพ	 โดยเฉพาะหัวฉีดท่ีได้ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้
หลากหลายและมีความทนทาน	

ส�าหรับผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน�้าสไมล์วี	ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้ปรับดีไซน์
แพค็เกจสนิค้าใหม่	3	ลาย	เพือ่เพ่ิมความน่าสนใจในการเลอืกซือ้	ณ	จุดขาย	
พร้อมทัง้มีกจิกรรมส่งเสรมิทางการตลาดอย่างต่อเนือ่ง	 ซ่ึงได้รบัการตอบรับ
ที่ดีจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

กลยุทธ์การแข่งขัน
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีดน�้า	บริษัทวางต�าแหน่งแบรนด์		foggy	ในระดับพรีเมี่ยม	มีสินค้าหลากหลายรุ่นที่เหมาะทั้งอุตสาหกรรม
หนกัและการใช้งานทัว่ไป	โดย	foggy	Duty	เน้นจบักลุม่ตลาดท่ีต้องการสนิค้าคณุภาพด	ีมคีวามทนทานสงู	เช่น	ธรุกจิซกัรดี	ล้างรถ	และ	foggy	
Multi	 เน้นร้านอาหาร	เสริมสวย	ท�าสวน	เป็นต้น	การจัดจ�าหน่ายจึงเน้นไปยังช่องทางพิเศษที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ	นอกเหนือ
จากช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั่วไป	ส่วนแบรนด์	Smile	v	มุ่งจับกลุ่มตลาดลูกค้าทั่วไปที่ใช้งานไม่บ่อย	เน้นราคาย่อมเยา	หลากหลายดีไซน์	เน้น
การกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง

การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
บริษัทฯ	จัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ	รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรมต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็กภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น (Pigeon) 
บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ตราพีเจ้น	 โดยได้รับสิทธิการจัดจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวตามข้อตกลงการค้าที่มีกับบริษัท	 พีเจ้น	
คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งพีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็กที่มีคุณภาพสูง	และได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่และครอบครัวทั่วโลก	
จนเป็นแบรนด์อันดับ	1	ในญี่ปุ่น	จีน	และอีกหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์พีเจ้นมีความหลากหลายและผ่านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องจาก	Pigeon	Central	Laboratories	ซึ่งตั้งอยู่
ที่เมืองอิบารากิ	 ประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญท�าหน้าที่ค้นคว้าทดลองและวิจัยกับผู้บริโภค	 เพื่อให้ม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกช้ินตอบโจทย์ความ
ต้องการ	และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทารกและทุกคนในครอบครัว

ส�าหรับแบรนด์พีเจ้นในประเทศไทย	บริษัทฯ	ได้ท�าการสื่อสารการตลาดและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มามากกว่า	30	ปี	จนในปัจจุบันถือว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆ	ที่คุณแม่นึกถึงและไว้วางใจ	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พีเจ้นที่จัดจ�าหน่ายในประเทศไทย	แบ่งออกเป็น	 7	 กลุ่มสินค้า		
ได้แก่	กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าหรับป้อนนม	(feeding	Accessories)	กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท�าความสะอาด	(Baby	wipe)	กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการ
ให้นมมารดา	(Mother	Care	&	Accessories)	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ฝึกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม	(weaning	&	Accessories)	กลุ่มผลิตภัณฑ์
ดูแลสุขภาพและอนามัย	(Health	Care	&	Hygiene	Care)	กลุ่มผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและดูแลผิว	(Toiletries	&	Skincare)	และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดเครื่องใช้เด็กทารก	(Cleansing	and	Sterilizing	Accessories)	ทั้งน้ี	กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นยอดขายหลัก
ของพีเจ้น	คือ	กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าหรับป้อนนม	(feeding	Accessories)	ซึ่งมีสัดส่วน	69%	ของยอดขายทั้งหมด

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจ�าหน่าย
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สภาวะการแข่งขัน
เนือ่งจากกลุม่	feeding	Accessories	เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์หลกั	และอยูใ่นตลาดทีม่คีูแ่ข่งขนัมากราย	โดยพเีจ้นเป็นผูน้�าตลาด	ส�าหรบัผลติภัณฑ์
กลุ่ม	 feeding	 ซึ่งประกอบด้วย	 ขวดนม	 จุกนม	 แก้วหัดดื่ม	 และจุกนมหลอกส�าหรับทารกดูดเพื่อความผ่อนคลาย	 โดยพีเจ้นครองความเป็น
แบรนด์อันดับหนึ่งมาอย่างยาวนาน	ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด	36%	เพิ่มขึ้น	2%	ในปีที่ผ่านมา	โดยสามารถครองอันดับ	1	ในทุกกลุ่มสินค้า
และมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากการตอบรับอย่างดีในวงกว้างของขวดนมคุณภาพที่ดีเลิศ	ท�าจากวัสดุ	PPSU	ในรุ่น	SofTouch	Peristaltic	Plus	ที่มาพร้อมจุกนมเสมือน
นมมารดา	รุน่พลสั	ทีช่่วยให้คณุแม่สามารถให้นมจากอกโดยสลบักบัการให้นมจากขวด	โดยทารกไม่รูส้กึแตกต่าง	ท�าให้ขวดนมและจกุนมพเีจ้น	
สามารถรักษาความเป็นผู้น�าและประสบความส�าเร็จอย่างดีในปีที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์ขวดนมคอกว้าง วัสดุ PPSU รุ่น SofTouch 
Peristaltic Plus
ทางด้านการตลาดได้มีการส่งเสริมการตลาดมากยิ่งข้ึนในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์	จุกนมเสมือนนมมารดารุ่นมินิ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง	
และได้ท�าการขยายช่องทางการจดัจ�าหน่ายให้ครอบคลมุมากยิง่ขึน้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์พีเจ้น
พีเจ้นเป็นแบรนด์อันดับ	 1	 ในญี่ปุ่น	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์เพื่อคุณแม่
และทารก	 และได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง	
มีเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตที่ดีมากแห่งหนึ่งของโลก	
ผลิตภัณฑ์พีเจ้นผ่านการวิจัยและพัฒนามาอย่างดี	 โดยค�านึงถึง
พัฒนาการของทารก	 รวมถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกของคุณแม	่
จึงท�าให้ตราสนิค้าและผลติภัณฑ์พเีจ้น	ได้รบัการยอมรบัจากคณุแม่
ทั่วโลก	รวมถึงประเทศไทยด้วย
	
ด้านคุณภาพ : มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต	และ
ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ	จากหลาย
สถาบันทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	นอกจากนี้	นวัตกรรมของ
ผลติภณัฑ์พเีจ้นได้รบัการออกแบบผ่านแนวคดิทีแ่บรนด์อยากเป็น
ตัวช่วยส�าหรับคุณแม่ในการดูแลลูกน้อย	 จึงท�าให้ผลิตภัณฑ	์
ตอบโจทย์ความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน	และ
ยังมีความทนทานต่อการใช้งาน	 จึงเป็นสาเหตุท่ีได้รับการยอมรับ
อย่างสูงจากคุณแม่ทั่วโลก

จุกนมเสมือนนมมารดา รุ่นมินิ ใช้ร่วมกับขวดนมทรงมาตรฐาน
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ด้านความหลากหลาย : ผลิตภัณฑ์ของพีเจ้นมีความหลากหลายและมีจ�านวนสินค้าให้กับ
ผู้บริโภคได้เลือกซื้อครอบคลุมทุกความต้องการตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึงแรกคลอด	และมี
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลลูกน้อยให้มีพัฒนาการที่ดี	ไปจนถึงอายุประมาณ	3	ขวบ	นอกจากนี้	ยังมี
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลายช่วงราคา	 ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม	
จึงเป็นข้อได้เปรียบที่เหนือคู่แข่งที่มักเจาะตลาดได้เพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

กิจกรรมทางการตลาด
พเีจ้นเป็นผูน้�าในกลุม่ผลติภัณฑ์ส�าหรบัแม่และเดก็	และได้รบัการยอมรบัว่าเป็นผู้เชีย่วชาญด้าน
พฒันาการเดก็และทารก	พเีจ้นจงึเป็นทีป่รกึษาและเพือ่นคูค่ดิ	ส�าหรบัคณุแม่มอืใหม่	ด้วยความ
ตระหนักถึงความส�าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 จึงจัดให้มีโครงการ	 “พีเจ้นสนับสนุนการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่	หรือ	Pigeon	Support	Breastfeeding”	อย่างต่อเนื่อง	ผ่านเครื่องมือใน
การสื่อสารอย่างครบวงจร	ทั้ง	Above	the	Line	และ	Below	the	Line	ทั้งนี้	 ได้มีการปรับ
เปลี่ยนกลยุทธ์การใช้สื่อให้เข้าถึงคุณแม่ยุคดิจิตอลที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับสื่อท่ี
เปลี่ยนแปลงไป	
	
ในปีทีผ่่านมาพีเจ้นได้จดังาน	“Thailand	Breastfeeding	Day	by	Pigeon”	ครัง้ที	่2	ซึง่เป็นการ
รวมพลังคุณแม่ให้นมทั่วประเทศ	 มาแสดงพลังร่วมสร้างสถิติ	 การให้นมแม่จากอกพร้อมกัน
เป็นปีที่	2	ซึ่งมีคู่แม่ลูกถึง	796	คนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว	โดยแบ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่
กรงุเทพมหานคร	มคีูแ่ม่ลกูเข้าร่วม	602	คน	และเป็นปีแรกทีม่กีารจดักจิกรรมดงักล่าวท่ีจงัหวัด
เชียงใหม่	ซ่ึงเป็นความร่วมมือของบริษัทและคณะแพทย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดย
มีคู่แม่ลกูในเขตภาคเหนอืเข้าร่วมงาน	194	คน	กจิกรรมดงักล่าวได้บนัทกึสถติอินัยิง่ใหญ่นีไ้ว้ใน	
Thailand	Book	of	Record	อีกครั้งหนึ่ง

กิจกรรม “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ครั้งที่ 2  ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ซอยศูนย์วิจัย
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กิจกรรม “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” ครั้งที่ 2   
ณ. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์พีเจ้นมีความโดดเด่นในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่ โดยในปีที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
ออกสู่ตลาด	ได้แก่	Pigeon Breast Pump  Manual เครื่องปั๊มน�้านม	ชนิดปั๊มมือ	รุ่นใหม่	น�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกคิดค้น
และพัฒนาโดยศูนย์วิจัย	พีเจ้น	ประเทศญี่ปุ่น	ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย	เงียบ	น�้าหนักเบา	กะทัดรัด	พกพาสะดวก	สนองความต้องการ
คุณแม่ยุคใหม่	 มีคุณสมบัติกระชับเต้านมได้พอดีด้วยกรวยครอบฐานเต้านมผลิตจากวัสดุซิลิโคนคุณภาพดีที่นุ่มพิเศษและมีความยืดหยุ่นสูง	
สามารถไล่อากาศและยดึเกาะกบัเต้านมได้ดข้ึีน	นอกจากนี	้เครือ่งป๊ัมน�า้นมแบบใช้มอืรุน่ใหม่นี	้ยงัมรีะบบกระตุน้น�า้นม	และระบบการป๊ัมน�า้นม
ที่นุ่มนวล	สามารถควบคุมแรงดูดและความเร็วได้ตามต้องการ	คันโยกถูกออกแบบตามสรีระศาสตร์	ช่วยผ่อนแรงคุณแม่	ในการปั๊มน�้านม
ได้อย่างราบรื่น

เครื่องปั๊มน�้านมชนิดปั๊มมือ รุ่นใหม่ Manual Breast Pump น�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

สื่อสารการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท�าความสะอาดส�าหรับเด็ก (Baby Wipe) มากยิ่งขึ้น
ตลาดผ้าเช็ดท�าความสะอาดส�าหรับเด็กหรือเบบี้	 ไวพส์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 เพราะคุณแม่รุ่นใหม่มีความใส่ใจในเรื่องสุขอนามัยมากข้ึน	
และต้องการความสะดวกสบายในการดูแลลูก	ในปี	2559	ทางผลิตภัณฑ์ได้เลือก	คุณสิงโต	น�าโชค	คุณพ่อหัวใจดนตรีอารมณ์ดีที่มาเป็นแบรนด์	
แอมบาสเดอร์	เป็นตัวแทนคุณพ่อที่มีความเป็นคุณพ่อมืออาชีพในการเลี้ยงลูกชายทั้ง	3	คนร่วมกับภรรยาได้อย่างน่าชื่นชม	โดยเฉพาะการดูแล
เรื่องความสะอาดของลูก
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ส�าหรับแคมเปญน้ีคณุสงิโตได้แต่งเพลงให้กบังานโฆษณาพีเจ้น	มชีือ่ว่า	”Hero	Calling	(อนึเนะ	เอ๊ะ	เฮะ	อ้าว)”	ซึง่เป็นการพัฒนาไอเดยีร่วมกนั
ระหว่างทมีพเีจ้นกบัคณุสงิโต	เพือ่สือ่สารออกมาให้ทกุคนได้รูจั้กและเข้าใจเกีย่วกบัการเลอืกผลติภณัฑ์เบบีไ้วพส์มากขึน้	ว่าการท�าความสะอาด
ผิวเด็กทารกนั้นต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกตามวัยของลูกน้อยที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน

ผลิตภัณฑ์พีเจ้น	เบบี้ไวพส์	ได้ถูกคิดค้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของการดูแลเรื่องความสะอาด	เช่น	เด็กทารกแรกเกิดมีผิวที่
บอบบางแต่ต้องขับถ่ายบ่อยครั้งจึงต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์	 ซ่ึงช่วยป้องกันเรื่องผื่นผ้าอ้อม	 หรือหากลูกน้อย
รับประทานหรอืเล่นแล้วเปรอะเป้ือนท้ังปาก	มอื	หรอืตวั	เรากส็ามารถเชด็ท�าความสะอาดได้อย่างง่ายดายโดยคณุพ่อคณุแม่เชือ่มัน่ใจได้	100%	
ด้วยสูตรแฮนด์	แอนด์	เมาท์	นอกจากนี้	ยังมีตัวเลือกให้กับคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลเรื่องการท�าความสะอาดให้กับลูกน้อยด้วยสูตรคาโมมายล์
ที่ปราศจากแอลกอฮอล์	น�้าหอม	และสารพาราเบน	จึงท�าความสะอาดได้อย่างอ่อนโยนและมีสูตรกันยุงส�าหรับเด็กเล็กอีกด้วย

กิจกรรมในแคมเปญนี้	ได้สื่อสารผ่าน	Above	the	Line	และ	Below	the	Line	โดยเน้นที่ส่ือออนไลน์	ส่ือวิทยุ	การแจกสินค้าตัวอย่าง	และ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ในตราสินค้า	และคุณประโยชน์ของผลิตภัณณ์ได้เป็นอย่างดี

พีเจ้น ลิตเติ้ล โมเมนท์ คลับ ความผูกพันที่เกิดจากความรัก
นอกจากการสื่อสารทางการตลาด	และการท�ากิจกรรมกับผู้บริโภคแล้ว	พีเจ้นยังได้ท�ากิจกรรมที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาผ่านการท�า
กิจกรรมในโรงพยาบาล	เช่น	การสนันสนุนการจัดท�าห้องให้นมในโรงพยาบาลต่างๆ		การจัดกิจกรรมให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์	และกิจกรรม
พิเศษส�าหรับสมาชิก	พีเจ้น	ลิตเติ้ล	โมเมนท์	คลับ	(Pigeon	Little	Moments	Club)	ทั้งนี้	สามาชิก	Pigeon	Little	Moments	Club	จะได้
รับสิทธิพิเศษในการปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก	และการดูแลตนเองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	นอกจากนี	้ยงัสามารถร่วมกจิกรรมต่างๆ	ทีท่าง
คลับจัดขึ้นตลอดทั้งปี	เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์และลูกค้า	
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การจัดท�ารายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ด้วยบรษิทัฯ	ค�านงึถึงความรับผดิชอบของผลกระทบต่อเศรษฐกจิ	สงัคม	ชมุชน	และสิง่แวดล้อม	รวมถงึ
ผู ้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	 (Creating	 Shared	 value	
Committee	:	CSv)	จึงได้ก�าหนดนโยบาย	ทิศทาง	และแนวทางในการด�าเนินการสร้างคุณค่าร่วมใน
สังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ	 รวมถึงได้ส่ือสารให้พนักงานทุกระดับ	
คู่ค้า	และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	
	
ในปี	 2559	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนแยกต่างหากจากรายงานประจ�าปีของบ
ริษัทฯ	และจัดท�าให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามกรอบการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(GRi)	
ภายใน	3	ปี	นับแต่ปี	2557	เป็นต้นมา
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม	ภายใต้หลักปรัชญาการบริหาร
ความเสีย่งแบบบรูณาการ	โดยเริม่จากการก�าหนดแผนกลยทุธ์ด้านความเสีย่งทีย่อมรบัได้	มกีารจดัท�าแผน
บริหารความเสี่ยงทั้งในระยะส้ัน	ระยะปานกลาง	และระยะยาว	เพื่อน�าไปปฎิบัติในทุกภาคส่วน	มีการ
ก�ากับดูแลด้านความเสี่ยงอย่างชัดเจน	 ตลอดจนมีการติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง	 และ	
คณะกรรมการบริษัทฯ	ฯ	รับทราบอย่างต่อเนื่องในทุกๆ	ด้าน	เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันและ
ลดผลกระทบของความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ	ให้สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันสั้น
	
ส�าหรับปี	2559	ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติมต่อเนื่องจาก
ปีก่อนหน้า	 ให้มีความสะดวกรวดเร็วแก่การให้บริการและลดต้นทุนการบริหารจัดการให้ดีขึ้น	 ทันสมัย
ก้าวหน้ามากขึน้ไปอกีขัน้	เพือ่ให้สามารถรองรบัการขยายตวัทางธรุกจิในอนาคตของบรษิทัฯ	โดยบรษัิทได้
จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงไว้	ดังนี้

ความเสี่ยงจากอัตราการเกิดของประชากรลดน้อยถอยลง
อตัราการเกดิของประชากรในประเทศมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี	2556	ในอตัราเฉลีย่ร้อยละ		
3.5	ต่อปี	โดยลดลงจาก	808,901	คนต่อปี	เหลอืเพยีง	736,352		คนต่อปี	ในปี	2558		และคาดว่า	อตัราการ
เกิดของประชากรไทย	 ยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งการลดลงของอัตราการเกิดของประชากรไทย
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการซ้ือสินค้าแม่และเด็กให้มีจ�านวนลดลงตามไปด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 แม้
จ�านวนการเกิดจะลดน้อยลง	 แต่ความต้องการใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อแม่และเด็กกลับมี
จ�านวนเพิ่มมากขึ้น	 บริษัทฯ	 จึงได้มีการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุม	 เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในคุณภาพความปลอดภัย	และให้ความ
ส�าคัญต่อสุขอนามัยของลูกน้อยมากขึ้น	 จนสามารถสร้างรายได้เพิ่มมาชดเชยปริมาณการซื้อที่ลดลงจาก
อตัราการเกดิทีล่ดลงได้	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัมกีลุ่มผลิตภัณฑ์อืน่ทีไ่ด้พฒันาและน�ามาจดัจ�าหน่ายเพิม่ขึน้	
เช่น	ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล	ผลิตภัณฑ์ส�าหรับผู้สูงวัย	ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม	เป็นต้น	

ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านธุรกิจ
บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจด้านการตลาดและการจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้
รับการยอมรับในด้านการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ	 สินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทเป็นผู้จัด
จ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องใช้ประจ�าวัน	อาหาร	และเครื่องดื่ม	ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่
มีการแข่งขันสูง	และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี		ส่งผลให้การแข่งขันในการให้บริการ
จัดจ�าหน่ายหรือเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสูงขึ้นตามไปด้วย	
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บรษิทัฯ	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการปรบัตวัต่อภาวะการแข่งขนัทีม่อียูส่งูดงักล่าว	โดยจ�าเป็น
ต้องมกีารพัฒนาเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจัดการตลอดเวลา	เพือ่ตอบสนองต่อการเจรญิ
เติบโตของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขยายปริมาณการขายสินค้า	 และเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ให้มากขึ้น	 รวมไปถึงการรองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแผนในการขยายธุรกิจของตน
ไปยังภูมิภาคอื่นๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม	CLMv	บริษัทฯ	จึงได้มีการ
พัฒนาและสรรหาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ภายใต้ตราสินค้าบริษัทฯ	 และกลุ่มบริษัทฯ	 ให้มากขึ้น	
เพิ่มเติมการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่มีความหลากหลายเพ่ือรองรับสินค้าใหม่จากเจ้าของ
สนิค้า	สร้างฐานลกูค้าในมือให้มคีวามเหนยีวแน่น	สรรสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดต่ีอกนั	มกีารปรบัปรงุ
โครงสร้างพื้นฐานในการด�าเนนิธรุกจิ	เพือ่รองรบัการแข่งขนัและการเตบิโต	เช่น	ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	และคลังสินค้า	มีการส�ารวจความพึงพอใจของเจ้าของสินค้าที่มีต่อบริษัท	เพื่อใช้
ในการปรับปรุงวิธีการท�างานให้ตอบสนองความต้องการของเจ้าของสินค้า	 สร้างภาพลักษณ์ใน
การเป็นตวัแทนจดัจ�าหน่ายทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นทีย่อมรับของตลาด	และมกีารพฒันาประสทิธภิาพ
ในการจัดการ	รวมถึงการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ความเสีย่งจากการพึง่พา พเีจ้น คอร์ป ซึง่เป็นผูผ้ลติและเจ้าของตราสนิค้า “พเีจ้น”
บรษิทัฯ	นอกจากจะด�าเนนิธรุกจิเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์แม่และเดก็ภายใต้ตราสนิค้า	“พเีจ้น”	
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี	 2531	 แล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท	
ไทยพีเจ้น	 จ�ากัด	 และบริษัท	 พีเจ้น	 อินดัสทรีส์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ในการผลิตสินค้าภายใต้
ตราสนิค้า	“พเีจ้น”	ให้แก่บรษิทัเพือ่จดัจ�าหน่ายในประเทศอกีด้วย	โดยสดัส่วนรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์	“พีเจ้น”	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	มีสัดส่วนที่สูงเกินกว่าร้อยละ	80	ล่าสุดในปี	2559	
บริษัทมีสัดส่วนการขายสินค้า	“พีเจ้น”	อยู่ที่ร้อยละ	80.6	ซึ่งถือได้ว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
พึ่งพิงสินค้าตรา	“พีเจ้น”	อยู่ค่อนข้างมาก	แต่ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนานและการที่
ยอดขายสนิค้า	“พเีจ้น”	มกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	บรษัิทฯ	จงึได้รบัความไว้วางใจจาก	พเีจ้น	คอร์ป	
ในการเป็นตวัแทนจดัจ�าหน่ายสนิค้า	“พเีจ้น”	ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว
แต่เพยีงผูเ้ดยีวในปี	2559	แสดงให้เหน็ถึงสายสมัพนัธ์อนัดทีีม่ต่ีอกนัระหว่างบรษิทัฯ	และ	พเีจ้น	คอร์ป	
ได้เป็นอย่างดี	

อย่างไรกต็าม	การพ่ึงพา	พเีจ้น	คอร์ป	เป็นหลกัอาจส่งผลกระทบต่อการเตบิโตของกจิการในอนาคต	
บริษัทฯ	 จึงได้มีการให้บริการจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้
ตราสินค้าอื่นเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งจะเห็นได้จากการเติบโตของรายได้เฉลี่ย	10	ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	
มีรายได้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ	9.9	ต่อปี	โดยเป็นการเติบโตของสินค้าตรา	“พีเจ้น”	เฉล่ียร้อยละ	
9.5	ต่อปี	และเป็นการเติบโตของยอดขายภายใต้ตราสินค้าอื่นเฉลี่ยร้อยละ	11.6	ต่อปี
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ความเสี่ยงในการสรรหาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพมาร่วมงานกับบริษัท
จากการที่ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว	 ขาดการขยายการลงทุนในภาครัฐ
และเอกชนติดต่อกันมาเป็นเวลานาน	 ส่งผลกระทบต่อการผลิตบุคคลากรที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด	ท�าให้บคุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	มปีระสบการณ์และคณุสมบติั
ทีเ่หมาะสมเป็นทีต้่องการของตลาดแรงงานมาก		การสรรหาบคุลาการทีด่มีคุีณภาพมาเตมิเตม็
ให้ครบตามโครงสร้างและผังขององค์กรจึงท�าได้ยากและใช้เวลานานในการสรรหา	 ซึ่งอาจ
ส่งผลให้การขยายตัวทางธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่วางไว้	 บริษัทฯ	 จึงได้
วางแผนการสรรหาบุคคลากรล่วงหน้าและเก็บประวัติบุคคลเหล่านั้นไว้เป็นฐานข้อมูล	 เพ่ือ
ความสะดวกรวดเรว็ในการพจิารณาคัดเลือกบคุคลากรต่อไป	ทัง้ในกรณีทดแทนบคุคลากรเดมิ
ท่ีลาออกหรือบุคคลากรใหม่ส�าหรับหน่วยงานส่วนขยาย	 ในขณะเดียวกันก็มีแผนการพัฒนา
บคุคลากรทีม่อียูเ่ป็นรายบคุคลให้มศีกัยภาพและเพิม่ทกัษะในงาน	สามารถท�างานทดแทนหรอื
สนับสนุนส่วนงานอื่นที่ขาดก�าลังคนได้ทันที	มีการวัดช่องห่างของทักษะความสามารถ	อบรม
พนักงานให้เกิดความรู้ความช�านาญและเข้าใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ	ตรวจติดตาม
และวดัผลการเรยีนรูแ้ละพฒันาของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง	รวมไปถงึการหาพนัธมติรทางธรุกจิ
ในการฝึกอบรมและสร้างนักศึกษาฝึกงานให้พร้อมบรรจุเป็นพนักงานได้ทันที	นอกจากนี้	ยังมี
แผนสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร	ให้สามารถอยู่กับองค์กรได้ยาวนาน

ความเสี่ยงจากการใช้บริการคลังสินค้าจากผู้ให้บริการภายนอกเพียงรายเดียว
การท่ีบริษัทฯ	 ได้ใช้บริการคลังสินค้าจากผู้ให้บริการภายนอกในการบริหารจัดการคลังสินค้า
ของบริษทัฯ	เพยีงรายเดยีว	ท�าให้บรษิทัฯ	สามารถควบคมุต้นทนุการจัดเกบ็สินค้าและค่าใช้จ่าย
ในการบริหารคลงัสนิค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้	อย่างไรกต็าม	หากผูใ้ห้บรกิารคลงัสนิค้า
ไม่สามารถบรหิารคลงัสนิค้าได้อย่างมปีระสทิธิภาพเพยีงพอ	อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาใน
การขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าไปยงัร้านค้าปลกีได้	และอาจก่อให้เกดิต้นทนุในการบรหิารสนิค้า
คงคลงัทีส่งูเกินความจ�าเป็น	บรษิทัฯ	จงึได้มกีารติดตาม	ควบคมุ	และประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของผู้ให้บริการคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง	มีระบบการตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า
คงคลังเพื่อให้มั่นใจได้ว่า	 สินค้าไม่สูญหาย	 มีการก�าหนด	 KPi	 เพื่อวัดผลการท�างานของผู้ให้
บริการคลังสินค้า	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทก�าหนดไว้	 มีการศึกษาการให้บริการของผู้ให้
บริการคลังสินค้ารายอื่น	 เพื่อเปรียบเทียบต้นทุน	 ประสิทธิภาพ	 ตลอดจนคุณภาพของงานที่
คาดหวัง	 มีการสรรหาผู้ให้บริการขนส่งและคลังสินค้ารายอื่นควบคู่เพื่อป้องกันความเสี่ยง	
หากผู้ให้บริการรายเดิมไม่สามารถบริหารคลังสินค้าให้บริษัทได้มีประสิทธิภาพตามสัญญา	
มีการก�าหนดกลยุทธ์หรือนโยบายของบริษัทฯ	 ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าท้ัง
ระยะสั้นและระยะยาว	 เพื่อให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าสามารถจัดท�าแผนงานด้านการบริหาร
คลังสินค้าที่เหมาะสม	สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks)
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ความเสีย่งจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อรายได้และผลการด�าเนนิงานของกจิการ
เนือ่งด้วยสภาพเศรษฐกจิของโลกทีช่ะลอตวัอย่างต่อเนือ่งและยาวนานของประเทศรสัเซยี	อเมรกิา	จนี	และ
กลุม่ประเทศในทวปียโุรป	รวมไปถงึความขดัแย้งทางการเมอืงในประเทศตลอดระยะหลายปีทีผ่่านมา	ท�าให้
การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยชะลอตวัตามไปด้วย	ซึง่ปัจจยัดงักล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การจบัจ่ายใช้สอยของทัง้ภาครฐัและเอกชน	โดยในปี	2559	อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิภายในประเทศ
มเีพยีงร้อยละ	3.2	ขณะทีอ่ตัราเงนิเฟ้อเท่ากบัร้อยละ	1.5	ปัจจยัดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเตบิโต
ของรายได้ของบริษัท	

บริษัทฯ	ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว	จึงได้ผลักดันนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดใน
ทุกภาคส่วนขององค์กร	มีการจัดท�างบประมาณรายรับและรายจ่ายในทุกหน่วยงาน	ส่งเสริมให้พนักงานมี
จติส�านกึในการลดต้นทนุและรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวลดลงเมือ่เทยีบกบั
ปี	2558	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีการสรรหาคู่ค้าหรือผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและ
ต้นทุนของสินค้า	เพื่อให้สามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีต้นทุนต�่าลง	และช่วยให้บริษัทฯ	สร้างผลก�าไรได้อย่าง
ต่อเนือ่งทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต	และมกีารสรรหาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	จดักจิกรรมส่งเสรมิการขายทีเ่หมาะสม	
เพื่อสร้างยอดขายและรายได้ของบริษัทฯ	ได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ทีผ่่านมาใน	ปี	2559	ความผนัผวนของค่าเงนิบาทจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกจิโลก	และการทีบ่รษิทัฯ	
มีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น	ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนจึงกระทบต่อต้นทุนสินค้า
ของบรษิทัฯ	โดยตรง	และยงัส่งผลต่อผลก�าไรโดยรวมของบรษิทัฯ	อกีด้วย	ดงันัน้	บรษิทัฯ	จงึได้มกีารควบคุม
และตดิตามความเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นในสกลุเงนิส�าคญัอย่างใกล้ชดิ	รวมถงึมกีารเจรจาต่อรอง
กบัคูค้่า	เจ้าของสนิค้าและผลติภณัฑ์	ในการปรบัราคาต้นทนุ	หรอืชดเชยส่วนต่างให้สอดคล้องกบัการผนัผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อรักษาส่วนต่างของผลก�าไรของบริษัทฯ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีนโยบายป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	โดยการท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อ
คุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าว	 อย่างไรก็ดี	 ผลจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนมีผลต่อผลก�าไรของ	
บรษิทัฯ	เพยีงเลก็น้อย	และยงัคงมอีตัราก�าไรขัน้ต้นอยูใ่นเกณฑ์ปกตเิมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า	เนือ่งจากสินค้า
ส่วนใหญ่กว่า	80%	ของบริษัทฯ	เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ	

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
บริษัทฯ	มีการท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแห่ง	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด�าเนนิงาน	ท�าให้ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืจะมผีลกระทบโดยตรงต่อต้นทนุบรหิาร		แต่ด้วย
บริษัทฯ	มีการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	โดยจัดให้มีทางเลือก
ในการกูย้มืเงนิหลายทาง	เพือ่ใช้เป็นทางเลอืกในการจดัหาเงนิทนุให้ได้อย่างเหมาะสม	นอกจากนี	้บรษัิทฯ	
ได้มีการประสานงานกับสถาบันการเงินมากขึ้นเพื่อให้เข้าใจในผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารท่ีมี
ความทันสมัยมากขึ้น	และสามารถน�ามาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน	และลดขั้นตอนในการท�างานให้
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น	

ปี	2559	บริษัทฯ	ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	
และมีการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	(ESoP)	ท�าให้
บริษัทฯ	สามารถลดปริมาณการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้	ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้อีกทางหนึ่งด้วย

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
(Compliance Risks)

ความเสี่ยงจากความซับซ้อนของกฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อปฏิบัติของรัฐและหน่วยงาน
ก�ากับดูแล
จากการทีบ่รษิทัฯ	ประกอบธรุกจิจดัจ�าหน่ายและเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าทีม่ธีรุกรรมทัง้การน�าเข้าและ
ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ	 ซึ่งต้องมีการยื่นขอใบอนุญาตการขายสินค้าที่เป็นอาหารและยา	 รวมถึง
มาตรฐานผลิตภัณฑ	์ อุตสาหกรรม	 และต้องติดต่อประสานงานกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	
อันมีข้อกฎหมาย	กฏเกณฑ์	ระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่มีความซับซ้อน	และในบางครั้งมีการใช้ดุลยพินิจ
ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตหรืออนุมัติให้กระท�าการตามความประสงค์
ของบริษัทฯ	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงได้ก�าหนดนโยบายในการด�าเนินธุรกิจว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย	 /	
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ในกรณีที่พบว่า	มีค่าใช้จ่าย	ค่าธรรมเนียม	หรือขั้นตอนในการยื่น
ขออนุญาตบางรายการที่อาจน�าไปสู่การกระท�าผิดกฎเกณฑ์	 ระเบียบหรือข้อปฏิบัติของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง	บริษัทฯ	จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ	ในหลายช่องทาง	เช่น	เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร	ผู้ช�านาญ
การด้านภาษศีลุกากร	ผูช้�านาญการด้านมาตรฐานอาหารและยา	ผูต้รวจสอบภายใน	และผูส้อบบญัชี	เป็นต้น	
เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอน		และเสียภาษอีย่างถกูต้อง	โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	
ไม่มกีารกระท�าทีไ่ม่เป็นไปตามขัน้ตอนหรอืละเมดิกฎเกณฑ์ใดๆ	กบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง
อย่างเด็ดขาด
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของธุรกิจของบริษัทและบริษัทร่วม

บรษิทัฯ	ด�าเนนิธรุกจิด้านการจดัจ�าหน่ายและเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าส�าหรบัแม่และเดก็	ภายใต้ตราสนิค้า	“พเีจ้น”	โดยม	ีบรษิทั	ไทยพเีจ้น	จ�ากดั	
บริษทั	พเีจ้น	อนิดสัทรส์ี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	และบรษิทั	โยชิโน	มุง่พฒันา	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	เป็นผู้ผลิตสินค้าและส่วนประกอบให้กบับรษัิทฯ	
เพื่อการขายภายในประเทศและส่งขายไปยังประเทศลาว

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น	 ได้แก่	 บรรจุภัณฑ์พลาสติก	 กระบอกฉีดน�้า	 ภายใต้ตราสินค้า		
“ฟ๊อกกี้	(foggy)”	และตราสินค้า	“สมายวี	(Smile-v)”	และของใช้ประจ�าวัน	เช่น	ส�าลี	แปรงสีฟัน	และผลิตภัณฑ์เช็ดท�าความสะอาดผิว	
ภายใต้ตราสนิค้า	“ว-ีแคร์	(v-Care)”	ชดุว่ายน�า้ส�าหรับเดก็ทารกและเด็กเลก็	ภายใต้ตราสนิค้า	“Splash	About”	บรษัิทฯ	ยงัได้รบัการแต่งตัง้ให้
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าแปรงสีฟันและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก	ภายใต้ตราสินค้า		“จอร์แดน	(Jordan)”	รวมถึงตราสินค้าอ่ืนๆ	
ได้แก่	น�้าพริกตรา	“รุ่งเจริญ”	ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูและผลิตภัณฑ์เช็ดท�าความสะอาดผิวตรา	“เอลลิแอร์	(Elleair)”	ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส�าเร็จรูป
ตรา	“มูมู่”	เยลลี่กัมมี่รสผลไม้ตรา	“เฮอร์บัลแลนด์	(Herbaland)”		ยาสีฟันสมุนไพรไทยตรา	“ทรีเฮิร์บ	(Tree	Herb)”	ถุงขยะและถุงพลาสติก
ตรา	“ฮีโร่	(Hero)”	และผ้าอนามัยตรา	“มิโดริ	(Midori)”	

แม้ว่าประเทศไทยจะยังคงมีปัญหาทางการเมืองท่ียังรอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตย	และสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยัง
ชะลอตัวอนัเป็นผลมาจากสภาวะถดถอยของเศรษฐกจิโลกในกลุม่ประเทศในยโุรป	และกลุม่ประเทศผูค้้าน�า้มนัทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการตกต�า่
ของราคาน�้ามันในตลาดโลก	 แต่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยังคงแข็งแรง	 โดยส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 (สศค.)	 ประเมินว่า	
เศรษฐกิจไทยในปี	2559	คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ	3.3	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ	2.8		ส่งผลให้ในภาพรวมของ
ผลการด�าเนนิงานของปี	2559	บรษิทัฯ	ก็ยงัคงมอีตัราการเตบิโตของรายได้รวมเพิม่ขึน้ในอตัราร้อยละ	5.9	โดยมยีอดรายได้รวมอยูท่ี	่722.89	ล้านบาท

ในรอบปี	2559	ทีผ่่านมาบรษิทัฯ	ได้ด�าเนินกลยทุธ์ทางการตลาด	ทัง้ด้านผลิตภณัฑ์ทีมุ่ง่เน้นถึงคณุภาพ	รวมถงึการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าจัดให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการซื้อของผู้บริโภค		
บริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ	จัดกิจกรรมโฆษณา	และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง	ขยายฐานลูกค้าใหม่ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า
ให้กว้างขวางมากขึ้น	 รวมถึงการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ	 การควบคุมการจัดเก็บสินค้า	 และการขนส่งสินค้าทุกขั้นตอนที่สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลบัได้	เป็นทีย่อมรบัของทัง้เจ้าของสนิค้าทีน่�าสนิค้ามาจดัจ�าหน่ายผ่านทางบรษิทัฯ	ร้านค้าทีเ่ป็นผูข้ายสนิค้า	และลกูค้าผูซ้ึง่เป็น
ผู้บริโภคสินค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ส�าหรับงวดปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 มีก�าไรสุทธิ	 (ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ)	ตามวิธีส่วนได้เสีย	ส�าหรับงวดจ�านวน	77.81	ล้านบาท	ก�าไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน	
4.70	ล้านบาท	หรือก�าไรเพิ่มขึ้นร้อยละ	6.43	โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญดังนี้

รายได้
รายได้จากการขายสินค้ามีจ�านวน	703.95	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน	38.36	ล้านบาท	หรือ
เพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ	 5.8	 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กจ�านวน	
32.41	 ล้านบาท	 จากการขายสินค้าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น	 6.42	 ล้านบาท	 ในขณะที่รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ลดลง	0.48	ล้านบาท

รายได้อื่นมีจ�านวน	18.94	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน	2.16	ล้านบาทจากรายได้ค่านายหน้า
การขายท่ีเพิ่มข้ึน	 1.26	 ล้านบาท	 รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอื่นและรายได้อื่นๆ	 เพิ่มขึ้น	
0.90	ล้านบาท	

อัตราก�าไรขั้นต้นในปี	2559	อยู่ที่ร้อยละ	52.2	ลดลงจากร้อยละ	53.1	ในปีก่อนหน้า	อันเป็นผลมาจากการ
ด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายให้สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ	มากขึ้น	 ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มี
ต้นทุนสูงกว่าผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าขายเพิ่มมากขึ้น	24.16	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	7.7	ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปี	2559	มีจ�านวน	206.28	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราร้อยละ	29.30	ต่อยอดขาย	
ลดลงจากปีก่อนหน้า	 5.21	 ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	 2.46	 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�านวน	
165.25	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	15.28	ล้านบาท		หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.2	รายการหลักมาจาก	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนพนักงาน	 ค่าใช้จ่ายค่าเช่าคลังสินค้า		
รวมไปถึงค่าเช่าและค่าเส่ือมราคาทีเ่พิม่ขึน้จากการย้ายทีท่�าการไปยงัอาคารส�านกังานแห่งใหม่ในกลางปี	2559	
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจ�านวน	2.75	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	0.21	ล้านบาทจากปีก่อนหน้า	จากการมีเงินกู้ยืมเงิน
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่มากขึน้เพือ่น�ามาใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในปีทีผ่่านมา	โดยมยีอดเงินกูย้มื
ระยะสั้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	จ�านวน	90.00	ล้านบาท	เทียบกับ	60.00	ล้านบาทในงวดเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

ค่าใช้จ่ายภาษีมจี�านวน	1.62	ล้านบาท	เพิม่ข้ึนจากงวดเดยีวกันของปีก่อนจ�านวน	1.37	ล้านบาท	จากการที่
บรษิทัฯ	มกี�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนรายได้เงินปันผลและส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมเพิม่มากขึน้	

ก�าไรสุทธิ
บรษิทัฯ	มกี�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม	ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ	และ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	จ�านวน	15.12	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.2	ต่อยอดขาย	หรือร้อยละ	2.1	ต่อ
รายได้รวม	เพิม่ขึน้	6.28	ล้านบาทจากปีก่อนหน้า	ซึง่เมือ่รวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุโดยวธิส่ีวนได้เสยี
จากบรษิทัร่วมแล้ว	บรษัิทฯ	มกี�าไรสทุธ	ิ77.81	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นอตัราส่วนก�าไรต่อยอดขายร้อยละ	11.1	
หรอืร้อยละ	10.8	ต่อรายได้รวม
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ฐานะการเงิน (แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย)

สินทรัพย์
สนิทรัพย์รวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	มจี�านวน	828.75	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกันของปีก่อนจ�านวน	86.58	ล้านบาท	โดยมรีายการ
เปลีย่นแปลงในงวด	ดงันี้

สนิทรัพย์หมนุเวียนมจี�านวนเพิม่ข้ึน	22.87	ล้านบาท		จากการทีม่รีายการลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิม่ข้ึน	14.51	ล้านบาท	อนัเป็นผลมาจาก
ยอดขายที่เพิ่มสูงข้ึนและการเพิ่มขึ้นของจ�านวนร้านค้าระหว่างปี	 มีสินค้าคงเหลือสุทธิลดลง	 13.11	 ล้านบาท	 โดยเป็นการลดลงของสินค้า
ส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างทาง	5.39	ล้านบาท	วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ลดลง	7.72	ล้านบาท			โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่	101	วัน	
และมสีินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ลดลง	3.88	ล้านบาท	

ในงวดนีบ้ริษัทฯ	มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ข้ึน	25.32	ล้านบาท	ส่วนหนึง่เป็นเงินทีไ่ด้รบัจากการใช้สทิธซิือ้หุน้สามญัของผูถ้อืใบส�าคญั
แสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญกับการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน	(ESoP)	และบางส่วนจากการกู้ยืมเงินเพื่อส�ารองการจ่ายเจ้าหนี้การค้า
ที่ครบก�าหนดในต้นปีถัดไป		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	63.71	ล้านบาท		จากการที่บริษัทมีการย้ายที่ท�าการไปยังอาคารส�านักงานแห่งใหม่	
มกีารลงทนุเพ่ือการตกแต่งอาคารส�านกังานใหม่	จ�านวน	26.72	ล้านบาท	และในงวดส้ินปี	2559	บรษิทัฯ	มกีารจดัประเภทสินทรพัย์ใหม่โดยท�าการ
โอนทีดิ่นและอาคารทีไ่ม่ได้ใช้ในการด�าเนนิงานไปอยูใ่นกลุม่อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ยงัได้มกีารทบทวนมลูค่าราคาทีด่นิ
และอาคารทีไ่ม่ได้ใช้ด�าเนนิการใหม่	ซึง่ได้มกีารท�าการประเมนิมลูค่าไว้เดมิเมือ่ปี	 2556	 	 และจากการประเมนิมลูค่าใหม่โดยผูป้ระเมนิอสิระมีผล
ท�าให้ราคาทีดิ่นและอาคารทีไ่ม่ได้ใช้ในการด�าเนนิงานมมีลูค่า	152	ล้านบาท	มากกว่าเมือ่เทียบกบัมลูค่า	77.31	ล้านบาททีบั่นทกึไว้ในทางบญัช	ี

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน	48.25	ล้านบาท	จากการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรในบริษัทร่วมเป็นหลัก		สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตดับญัชเีพิม่ข้ึน	0.30	ล้านบาท		และสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ลดลง	0.76	ล้านบาท
	
หนี้สิน
หนีส้นิรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	มจี�านวน	252.32	ล้านบาท	เพิม่ข้ึนจากงวดเดยีวของปีก่อนจ�านวน	17.30	ล้านบาท	จากการเพิม่ขึน้ของ
เงินกู้ยืมระยะสั้น	 จ�านวน	30.00	ล้านบาท	 เพื่อน�ามาใช้ในการขยายธุรกิจการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าใหม่ๆและบางส่วนส�ารองไว้จ่าย
เจ้าหนี้การค้าที่จะครบก�าหนดในต้นปีถัดไป	หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ลดลงจ�านวน	1.46	ล้านบาท		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ลดลงจ�านวน	13.72	ล้านบาท	หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้	1.94	ล้านบาท		และมเีงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานเพ่ิมข้ึน	0.56	ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ในส่วนของผูถ้อืหุ้น	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559		มจี�านวน	576.42	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกันของปีก่อน	69.28	ล้านบาท	โดยมกี�าไรในงวด	
77.81	ล้านบาท	มกีารจ่ายเงนิปันผลในปี	2559	จ�านวน	21.63	ล้านบาท	และมอีงค์ประกอบอืน่ของส่วนผูถ้อืหุ้นเพิม่ขึน้จากการใช้สทิธใินการซือ้
หุ้นสามัญของผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธซ้ืิอหุน้สามัญ	(MooNG-w1)	และการใช้สิทธใินการซือ้หุน้สามญัของพนกังาน	(ESoP)	จ�านวน	13.11	ล้านบาท

สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน
สภาพคล่องหรอืเงนิสดสทุธใินการด�าเนนิงานของบรษิทัดข้ึีนจากยอดขายท่ีเพิม่สูงขึน้	มกี�าไรจากการด�าเนนิงานมากขึน้	และมคีวามต้องการใช้
เงินทุนหมุนเวียนลดน้อยลงจากการควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม	โดยมีเงินสดสุทธิในการด�าเนินงาน	8.02	ล้านบาท	เทียบกับติดลบ	
2.44	ล้านบาท	ในปี	2558		บรษิทัไม่มเีงนิกูย้มืระยะยาว	จะมเีพยีงแต่เงนิกูย้มืระยะสัน้เพือ่ใช้เป็นทุนหมนุเวยีนในกิจการ	และหนีส้นิตามสญัญา
เช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินเท่านั้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ	0.44	เท่า	และมี
อัตราหนี้สินจากสถาบันการเงินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเพียง	0.26	เท่า



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2559	จ�านวน	1,009	ราย		โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด	20	รายแรก	ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ นามสกุล จ�านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 86,501,926 59.316%

2 นายเมธิน เลอสุมิตรกุล 6,780,000 4.649%

3 นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล 6,280,000 4.306%

4 นายสรพันธ์ เลอสุมิตรกุล 6,180,000 4.238%

5 นางสาวจันทรวรรณ จรูญธรรม 2,335,000 1.601%

6 นางรุ่งรัตน์ ศิริเพิ่มพูนสุข 2,010,600 1.379%

7 นายพรชัย ตนุภัทรชัย 2,007,636 1.377%

8 นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม 1,920,000 1.317%

9 นายพรชัย งามมณีวัฒน์ 1,527,000 1.047%

10 นางสาวชนาทิพย์ ศรีตระกูล 1,394,140 0.956%

11 PiGEoN	CoRPoRATioN 1,200,000 0.822%

12 นายไพสิฐ ตั้งวิวัฒน์วงศ์ 1,178,874 0.808%

13 นางสาวปวีณา ศรีตระกูล 1,146,600 0.786%

14 นายเฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร 1,026,300 0.704%

15 นายธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์ 839,000 0.575%

16 นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ 718,200 0.492%

17 นางสาวมะลิวรรณ นภดลสท้าน 617,826 0.424%

18 นางสาวธนพร ปรีชาธนโชติ 582,020 0.399%

19 นายฐาปนา ถนัดสร้าง 496,471 0.340%

20 นายแชน พูนดี 476,700 0.327%

รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 20 รายแรก 125,218,293 85.865%

รวมทั้งหมด 145,832,431 100.000%
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รายงานการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2559

ชื่อ-นามสกุล
ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง

ระหว่างปีจ�านวนหุ้น ร้อยละ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

คุณสุเมธ	เลอสุมิตรกุล 86,501,926 59.316%  61.2541% -1,800,000

คุณละเอียด	ว่องวงศ์ภพ 12,000	 0.008% 12,000	 0.0083% -

คุณมานิต		เจียรดิฐ -			 0.000% 	-			 0.0000% -

คุณเทวัญ		อุทัยวัฒน์ - 0.000% -			 0.0000% -

คุณสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม 1,920,000 1.317% 1,920,000	 1.3319% -

คุณสุวรรณา		โชคดีอนันต์ 200,000	 0.137% - 0.0000% 200,000

คุณเมธิน		เลอสุมิตรกุล 6,780,000 4.649% 5,880,000 4.0789% 900,000

คุณภัทยา		เทวธีระรัตน์ -			 0.000% - 0.0000% -

คุณทินารมย์	ชีวินวิวัฒน์ -			 0.000% -	 0.0000% -

คุณศุภฤกษ์		ยุทธโกวิท -			 0.000% - 0.0000% -

รวมหุ้นกรรมการและ 
ผู้บริหาร

95,413,926 65.427% 96,113,926 66.6732% -700,000

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บรษัิทฯ	มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสทุธิหลงัจากหักภาษแีละเงนิทนุส�ารองตามกฎหมาย	ทัง้นี้	
การจ่ายเงนิปันผลอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลการด�าเนนิงาน	แผนขยายธรุกจิ	การลงทนุ	สภาพคล่อง	และความจ�าเป็นต่างๆ	ของบริษทัฯ	
ในอนาคต	 โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	มอี�านาจในการพจิารณาตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุ้น	 อย่างไรก็ด	ีมตขิองคณะกรรมการ	
บรษัิทฯ	ทีอ่นุมตัใิห้จ่ายเงนิปันผล	จะต้องถูกน�าเสนอเพือ่ขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	 เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล	ซึง่คณะกรรมการ	
บรษัิทฯ	มอี�านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้	แล้วให้รายงานให้ทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป

88,301,926



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการบริหารจัดการ
 

คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารกจิการทีม่มีหาชนเป็น
ผูถ้อืหุน้ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ประกาศก�าหนด	โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ	จะต้องมไีม่น้อยกว่า	5	คน	
และไม่เกนิ	12	คน	เลอืกตัง้โดยทีป่ระชุมผูถื้อหุน้	และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของกรรมการทัง้คณะจะต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร	

ปัจจุบันบรษิทัฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน ประกอบด้วย
	 กรรมการอสิระ		 	 จ�านวน		 3		ท่าน
	 กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร		 จ�านวน		 1			ท่าน
	 กรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร	 จ�านวน		 3			ท่าน

1.โครงสร้างองค์กร

2. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารจัดการของบรษิทัฯ	ณ	วนัที	่30	ธนัวาคม	2559	ประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิทัฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย	จ�านวน	5	คณะ	
ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	และ
คณะอนุกรรมการสร้างคณุค่าร่วมในสังคม	และในปี	2559	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการปรบัโครงสร้างองค์กร	โดยแยกฝ่ายบญัชแีละการเงนิออกจากกัน	
เป็นฝ่ายบญัช	ีและฝ่ายการเงนิ	เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการและรองรับการขยายตวัของธรุกจิ
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ

นายสุเมธ		เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	/	
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

นายมานิต	เจียรดิฐ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา	
ค่าตอบแทน	/	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

นายเทวัญ	อุทัยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการพิจารณา	
ค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สรปุการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชดุย่อย ปี 2559

 
 

รายชื่อกรรมการ

คณะ 
กรรมการ
บริษัท

รวม 6 ครั้ง

คณะ 
กรรมการ 
 ตรวจสอบ

รวม 7 ครั้ง

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร

รวม 12 ครั้ง

คณะ 
อนุกรรมการ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน

รวม 2 ครั้ง

คณะ 
อนุกรรมการ 

บริหาร 
ความเสี่ยง

รวม 4 ครั้ง

คณะ 
อนุกรรมการ 
สร้างคุณค่า 
ร่วมในสังคม

รวม 4 ครั้ง

นายสุเมธ		เลอสุมิตรกุล 6/6 -

นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ 6/6 7/7 2/2 -

นายมานิต	เจียรดิฐ 6/6 7/7 2/2 -

นายเทวัญ	อุทัยวัฒน์ 6/6 7/7 2/2 -

นางสรีุย์พร		อนวุตัรอดุม 6/6 12/12 4/4 -

นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์ 6/6 12/12 4/4 4/4

นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล 6/6 12/12 4/4 -
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

คณะอนกุรรมการพจิารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย	กรรมการอย่างน้อย	3	ท่าน	และประธานคณะอนกุรรมการพจิารณาค่าตอบแทนควรเป็น
กรรมการอิสระ

ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2559	คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

นายมานิต		เจียรดิฐ ประธานกรรมการ

นางละเอียด		ว่องวงศ์ภพ กรรมการ

นายเทวัญ		อุทัยวัฒน์ กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	ท่าน	และอย่างน้อย	1	ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
ด้านการเงินและบัญชีตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด	และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	ณ	
วันที่	30	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ความเชี่ยวชาญ

นางละเอียด		ว่องวงศ์ภพ ประธานกรรมการ ด้านบัญชีและการเงิน

นายมานิต		เจียรดิฐ กรรมการ ด้านบัญชีและการเงิน

นายเทวัญ		อุทัยวัฒน์ กรรมการ ด้านกฎหมาย

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย	กรรมการจ�านวน	5	ท่าน	มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ	ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ	 ตามขอบเขตที่ได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ	 ที่จะน�าเสนอคณะกรรมการ	
บริษัทฯ	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วย	กรรมการ	จ�านวน	5	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์ ประธานกรรมการ

นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม กรรมการ

นางสาวภัทยา	เทวธีระรัตน์ กรรมการ

นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล กรรมการ

นายทินารมภ์		ชีวินวิวัฒน์ กรรมการ

5. คณะกรรมการบริหาร

6. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และอย่างน้อย	1	ท่าน
เป็นกรรมการบริษัทฯ		

ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2559	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วย	กรรมการและผู้บริหาร	จ�านวน	5	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม ประธานกรรมการ

นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์ กรรมการ

นางสาวภัทยา		เทวธีระรัตน์ กรรมการ

นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล กรรมการ

นางศศิธร		เลอสุมิตรกุล กรรมการ
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

7. คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

8. ผู้บริหาร

คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมโดยต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และอย่างน้อย	1	ท่านเป็นกรรมการบริษัทฯ		

ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2559	คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วย	กรรมการและผู้บริหาร	จ�านวน	7	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์ ประธานกรรมการ

นางสาวภัทยา		เทวธีระรัตน์ กรรมการ

นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล กรรมการ

นางพรพิมล	สุวรรณขจิต กรรมการ

นางสาวจิตรนาถ	บัวเจริญ กรรมการ

นางมะลิวรรณ		เทียมทัน กรรมการ

นายธีระพงษ์	สงเคราะห์ กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2559	บริษัทมีผู้บริหารรวม	6	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

นางสาวภัทยา		เทวธีระรัตน์ ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นายทินารมภ์	ชีวินวิวัฒน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

นายศุภฤกษ์		ยุทธโกวิท ผู้อ�านวยการฝ่ายการขาย
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจและหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 มอบหมาย	 โดยเป็นผู้ก�าหนดภารกิจ	
วัตถุประสงค์	แนวทาง	นโยบายของบริษัทฯ	รวมถึงการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	โดยรวม

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 1.	ด�าเนินการและ	/	หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	คุณค่าที่มุ่งหวัง	และเป้าหมาย	ตลอดจน
นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
	 2.	 ติดตามผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้า	 รวมทั้งรายงานผลการด�าเนินงาน	 ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ
	 3.	 พิจารณาก�าหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น	 รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและ
แนวปฏบิตัดิงักล่าว	ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ	ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ	ข้อบงัคบั	และข้อก�าหนด
ของกฎหมายอยู่เสมอ
	 4.	พจิารณาก�าหนดให้มกีารสือ่สารกับบคุลากรในองค์กรและผูท้ีเ่กีย่วข้องให้ได้ทราบถงึนโยบาย	และแนวปฏบิติัการต่อต้านการทจุรติ
และคอร์รัปชั่น
	 5.	พิจารณาก�าหนดโครงสร้างองค์กรและอัตราก�าลังคนประจ�าปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
	 6.	พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง	แต่งตั้ง	โยกย้าย	ปลดออก	เลิกจ้าง	ก�าหนดอัตราค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	โบนัสและสวัสดิการต่างๆ	ของ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	ยกเว้นต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
	 7.	พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการผลิต	และ	/	หรือการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายและจัดจ�าหน่ายสินค้าใหม่
	 8.	พิจารณาอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรตามงบประมาณที่มีมูลค่าไม่เกิน	20,000,000	บาท	และกรณีซื้อทรัพย์สินนอกงบประมาณ
ต้องไม่เกิน	5,000,000	บาท
	 9.	พิจารณาอนุมัติการจ�าหน่าย	การท�าลาย	และการบริจาคทรัพย์สินถาวร	รวมถึงทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน	3,000,000	บาท
	 10.	พจิารณาอนมุตัค่ิาใช้จ่ายในการบรหิารงานทกุประเภทตามงบประมาณวงเงนิไม่เกนิ	5,000,000	บาท	และกรณซีือ้นอกงบประมาณ
ต้องไม่เกิน	100,000	บาท
	 11.	พิจารณาอนุมัติค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายที่มีมูลค่าเกิน	8,000,000	บาท	
	 12.	พิจารณาอนุมัติเงินยืมส�ารองของพนักงานที่มีมูลค่าเกิน	200,000	บาท
	 13.	พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงานในต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
	 14.	พิจารณาอนุมัติค่าเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าเกิน	30,000	บาทต่อคราว
	 15.	พิจารณาอนุมัติการให้สินค้าเพื่ออภินันทนาการ	และสินค้าตัวอย่างที่มีมูลค่าเกิน	10,000	บาท
	 16.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	และ	/	หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย	และปฏิบัติการใดๆ	ตามที่ก�าหนด
โดยกฎหมายหรือข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ

นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน	 3	 บริษัท	 ทั้งน้ี	 ในกรณีบริษัทฯ	
เป็นผู้ถอืหุน้	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารมหีน้าท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	หรอืพจิารณาผู้บรหิารทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเข้าไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในบริษัทนั้นได้

9. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

10. เลขานุการบริษัท

11. ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทัตามข้อก�าหนดของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	เพือ่ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏและระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	(ตลท.)	โดยมีมติแต่งตั้งคุณภัทยา	เทวธีระรัตน์	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	8	สิงหาคม	2557		

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
	 1.	มคีวามรอบรูแ้ละเข้าใจในธรุกจิของบริษทัฯ	รวมถงึบทบาทหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้องกบังานเลขานกุารบรษิทั	ได้แก่	หน้าทีก่รรมการ	หน้าที่
ของบริษทั	และมคีวามรูด้้านกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนศกึษาหาความรูแ้ละตดิตามข้อมลู	 ข่าวสาร	 เพือ่พฒันาการปฏบิตังิาน
อย่างสม�่าเสมอ
	 2.	ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัทฯ	ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริต	มุ่งมั่น	ทุ่มเท	และ
สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์	โดยอยู่ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
	 3.	ยึดมั่นในคุณธรรม	จริยธรรม	ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ไม่กระท�าการใดๆ	อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของบริษัทฯ
	 4.	ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ	รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ	ได้เป็นอย่างดี
	 5.	มีมนุษยสัมพันธ์	มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ	

ประวัติเลขานุการบริษัท
นางสาวภัทยา  เทวธีระรัตน์ อายุ		54		ปี
ประวัติการศึกษา 
	 ปริญญาโท		 สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 ปริญญาตรี		 (เกียรตินิยมอันดับสอง)	สาขาบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท 
	 2558	 หลักสูตร	Smart	Disclosure	Program	(SDP)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2558	 CSR	360º	Supply	Chain	Sustainability	สร้างไทยให้ยั่งยืน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2559	 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท	Advances	for	Corporate	Secretaries	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์ท�างาน	
	 2557	-	ปัจจุบัน	 เลขานุการบริษัทและผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
	 2547	-	2556	 ผู้อ�านวยการศูนย์	ฝ่ายต่างประเทศ	บริษัท	พานาโซนิค	แมนูแฟคเจอริ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 2541	-	2546	 กรรมการและผู้อ�านวยการ	ฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัท	บีเอชพี	สตีล	บิลดิ้ง	โพรดักส์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้มอบหมายให้คณะอนกุรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท�าหน้าทีท่บทวนและพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรม
และสมเหตสุมผล	โดยค�านงึถึงภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ	สถานะทางการเงนิของบรษิทัฯ	และเปรยีบเทยีบได้กบับรษัิทท่ีอยูใ่น
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน	และมีขนาดใกล้เคียงกัน	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมอย่างเดียว	และกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วย	ซึ่งคณะกรรมการ
จะดูแลให้กระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนมีความโปร่งใสและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 จ�าแนกตามต�าแหน่ง 

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท 85,000

กรรมการบริษัท 30,000

	คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 40,000

กรรมการตรวจสอบ 30,000

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการ 10,000

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7,500

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2559 

รายชื่อกรรมการ
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
(บาท)

ค่าตอบแทน  
คณะกรรมการ ชุดย่อย 

(บาท)

โบนัส /  
บ�าเหน็จ

สิทธิ 
ประโยชน์อื่น

นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล 510,000 - - - 510,000	

นางละเอยีด		ว่องวงศ์ภพ 180,000 255,000 - - 435,000	

นายมานิต		เจียรดิฐ 180,000 200,000 - - 380,000	

นายเทวัญ	อุทัยวัฒน์ 180,000 195,000 - - 375,000	

นางสรีุย์พร		อนวุตัรอดุม 180,000 - - - 180,000	

นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์
180,000 -

- - 180,000	

นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล 180,000 - - - 180,000	

รวม 1,590,000 650,000 - - 2,240,000 

*คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมในปี	2559	รวม	7	ครั้ง	และมีการจ่ายค่าเบ้ียประชุมเพียง	6	ครั้ง	 โดยการประชุมวาระพิเศษเพื่อ
สอบทานแบบประเมินตนเอง	71	ข้อ	ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	และยื่นขอรับรองมาตราฐานการต่อต้าน
การคอรัปชั่นของ	CAC	คณะกรรมการตรวจสอบขอไม่รับค่าเบี้ยประชุมในวาระดังกล่าว

ค่าตอบแทน
รวม
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร
บรษิทัฯ	ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้รหิารทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	โดยเชือ่มโยงกบัผลการปฏบิตังิานและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

ลักษณะค่าตอบแทน ปี 2559  
จ�านวนเงิน (บาท)

ปี 2558 
จ�านวนเงิน (บาท)

ปี 2557 
จ�านวนเงิน (บาท)

เงินเดือนรวม 24,933,321 25,880,840 19,407,780

โบนัส			 2,916,966 3,536,784 3,098,881

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 53,250 54,750 36,000

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 715,689 776,416 582,233

ค่าที่ปรึกษา 3,616,800 1,076,380 -

เงินผลตอบแทน	
พนักงานระยะยาว

427,481 350,758 998,700

รวม 32,663,507 31,675,928 24,123,594

บริษัทฯ	มีพนักงานรวมทั้งสิ้น	141	คน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และในปี	2559	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานรวม	115.6		ล้านบาท	
ซึ่งประกอบด้วย	เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	เงินรางวัล	เงินช่วยเหลือพิเศษ	เงินประกันสังคม	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ชาย หญิง รวม

ผู้บริหาร 3 3 6

พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน 52 83 135

รวม 55 86 141

โครงการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MOONG - ESOP)
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2559	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินโครงการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	
(MooNG	-	ESoP)	โดยการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	(ESoP)	ของบริษัทให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	จ�านวน	
2,000,000	หน่วย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนและเป็นก�าลังใจในการท�างานอย่างมุ่งมั่น	ทุ่มเท	และมีบทบาทส�าคัญต่อความส�าเร็จและ
การเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่งของบรษิทั	ซึง่บรษิทัฯ	มุง่หวงัให้การเปิดโอกาสให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานได้เป็นเจ้าของ	และมส่ีวนร่วม
ในกิจการ	จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	และผลักดันให้บริษัทฯ	เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

12. บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	 และได้จัดท�าแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับแผนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ	โดยแต่ละต�าแหน่งงาน	แต่ละหน้าที่จะได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพ	
(Competency)	ทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตังิานให้สมัฤทธิผ์ลเป็นรายบคุคล	เพือ่ก�าหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภาระงาน
ในหน้าที่	(Career	Path	&	Succession	Plan)	ทั้งนี้	เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทที่มุ่งด�าเนิน
ธุรกิจให้เป็นองค์กรแห่งผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ	 (High	 Performing	organization)	 โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับ
ธุรกิจ	พนักงาน	และสังคม	

คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร
บริษัทฯ	มุ่งหวังให้พนักงานยึดถือวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	ซึ่งประกอบด้วย

 “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	ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ด้วย
คุณธรรม
	
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ตอบสนองต่อแนวนโยบายหลักของบริษัทฯ	 จึงให้ความส�าคัญต่อการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับในแนวทางหลัก	ดังนี้

ความสามารถหลัก (Core Competency)
พนักงานได้รับการพัฒนาและหล่อหลอมในด้านทัศนคติ	ความเช่ือ	พฤติกรรม	อันเป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองและ
สนับสนุนต่อการบรรลุค่านิยมขององค์กรร่วมกัน	

ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Management Principles)
ทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการถือเป็นความจ�าเป็นและเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับพนักงานระดับ
บังคับบัญชา	พนักงานระดับบริหาร	รวมถึงระดับจัดการ	บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญ	โดยการก�าหนดแนวทางการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต	ทั้งนี้	เพ่ือให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่ดีพอในการ	
น�าพาองค์กรและทีมงานบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์	พันธกิจและค่านิยมร่วมของบริษัทฯ

ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)
บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู้	ทักษะ	ความสามารถให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบงาน	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 เต็มก�าลังความสามารถ	 เพื่อให้บรรลุซึ่ง
ประสิทธิผลของการท�างานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้จัดท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ	(Career	Path)	เพื่อเป็นการรักษาคนเก่งและคนดีให้
อยู่กับองค์กร	อีกทั้งยังส่งผลให้พนักงานมีโอกาสเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเอง	และเป็นการพัฒนาขีดความรู้ความ
สามารถของพนักงานทุกระดับชั้น	ให้การท�างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในธุรกิจได้

ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้มีการส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานให้เข้าร่วมงานสัมมนาและหลักสูตรอบรมต่างๆ	ดังนี้

13. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ประเภท 
Competency

ชื่อหลักสูตร
จ�านวน 
ชั่วโมง

จ�านวนพนักงาน 
(คน)

Core		
Competency

หลักสูตรที่คาดหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับต้องเรียน   

 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของมุ่งพัฒนา 8 63

 Unleash	the	Power	of	Excellence 8 131

 Sales	Training	SoP	 8 89

 Anti-Corruption 8 134

 Positive	Thinking	&	EQ	for	smart	people 8 26

 มาตรฐานข้อก�าหนด	iSo	9001:2015 8 68

functional		
Competency

   

 Basic	Supply	Chain	Knowledge 2 8

 KPi	Analysis	for	DPA	improvement 160 10

 Demand	Segmentation 160 10

 Root	cause	analysis	for	better	performance 160 10

 สัมมนาท�าความเข้าใจ	TfRS	for	SMEs	รุ่นที่	2/59 8 1

 Board	Reporting	Program 8 1

 iR	Professional	Training	2016 8 1

 การจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการอย่างยั่งยืน		
ด้วยเครื่องมือตลาดทุน

32 2

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับ	HR	มือใหม่	รุ่น	73 40 1

 เทคนิคการจัดท�างบประมาณเพื่อการวางแผนและ	
การตัดสินใจทางธุรกิจ

8 1

 การเงินที่ส�าคัญส�าหรับนักบัญชี 8 1

 อบรมท�าความเข้าใจคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
(4	ฉบับ)

8 1

 Think	Smart	Move	fast	Beyond	AEC:	คิดอย่างสร้างสรรค์		
ก้าวทันโอกาส	พิชิตตลาดอาเซียน	และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

12 2

 หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท	(fundamentals	Practice	for	
Corporate	Secretaries)

24 1

 การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้
คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล

8 1

 Effective	Minute	Taking 16 1
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ประเภท 
Competency

ชื่อหลักสูตร
จ�านวน 
ชั่วโมง

จ�านวนพนักงาน 
(คน)

 	

increase	Profit	by	Cost	Management		
(เพิ่มก�าไรด้วยการบริหารและควบคุมต้นทุน	รุ่น	10) 16 2

 S01:	หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์		
(Strategic	CSR	Mgnt)	รุ่นที่	2

16 1

 S02:	หลักสูตรการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
(Supply	Chain	and	Stakeholder)	รุ่น	2

16 1

 S03:	Sustainability	initiatives 16 1

 S04:	การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นด้านความยั่งยืน 16 1

 S05:	หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม	(CSR	Evaluation	and	Data	Management

16 1

  S06	หลักสูตรการจัดการท�ารายงานแห่งความยั่งยืน	(Sustainabil-
ity	Reporting)	

16 1

 การบริหารกระแสเงินสดและการจัดท�างบกระแสเงินสด	รุ่นที่	8 8 1

 พิชิตสงครามในร้านค้า	คอร์สส�าหรับคนขายของเข้าห้าง	เพื่อสร้าง
ยอดขายให้เพิ่มทวีคูณ

8 1

 ยกเครื่องเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร 8 1

 การดูแลพนักงานใหม่ด้วย	on	Boarding	Program 8 1

 Salary	&	Job	evaluation	workshop 8 1

 Pivot	Report	รุ่น	2 8 1

 iT	future	for	Listed	Company 8 1

 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้	รุ่นที่	
2/59

8 1

 รู้ทัน	รู้ครบ	กฏหมายใหม่ปี	59	และแนวโน้มปี	60 8 1

 พิจารณาสร้างความพร้อมเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน	กลุ่มเครื่องวมือทางการเงิน	(ifRS	9,	ifRS	7	and	LAS	32)

8 1

 iT	Audit	for	Non	iT	Auditor 8 1

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการ	Risk	Management	
in	oBGyN

44 2

 Basic	Network	(Pre-CCNA) 12 1

 Enhancing	Good	Corporate	Governance	based	on	CGR	
Record

6 1

functional		
Competency

   



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

การก�ากับดูแลกิจการ
ด้วยตระหนกัถงึความส�าคญัของการมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนองค์กร	ในปี		2559	คณะกรรมการบรษิทัฯ	จงึได้พจิารณาทบทวนและปรบัปรุง
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 และจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับบริษัทคู่ค้า	 โดยเช่ือมั่นว่า	 การมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้		และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	จะน�าไปสู่ความมั่นคงก้าวหน้า	และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว	
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

นอกจากนี้	เพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	บริษัทฯ	จึงได้ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมเป็น
หนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 (Private	 Sector	 Collective	 Action	 Coalition	 Against	
Corruption	:	CAC)	และได้จดัให้มีนโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่	และแนวปฏบิตักิารต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชัน่	พร้อมยืน่ขอรบัรอง
มาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดย	CAC	และได้ผ่านการรับรองแล้ว	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2559	

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทย่อมมีสิทธิก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจ	 ก�ากับดูแลกิจการ	
และตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญกับบริษัทฯ	 ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการบริษทั	ซึง่บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์เพ่ือคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการได้รบั
ส่วนแบ่งผลก�าไร	เงนิปันผล	และการรบัซือ้หุ้นคนืโดยบริษทัฯ	รวมถงึการซือ้	ขาย	โอนหลักทรพัย์
ที่ถืออยู่ได้อย่างอิสระ		ตลอดจนอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิโดยชอบใน
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 แสดงความคิดเห็น	 ซักถาม	 พิจารณาลงคะแนนเสียง	 คัดเลือก
กรรมการเพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการแทนตน	 และมีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องท่ีส�าคัญ
ของบริษัทฯ	เช่น	การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับบริษัทฯ	เลือกตั้งผู้สอบบัญชี	
อนุมัติงบการเงิน	การจ่ายเงินปันผล	การออกหุ้นเพิ่มทุน	และลดทุน	เป็นต้น

การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพือ่เลอืกตัง้
เป็นกรรมการบริษัท
บรษิทัฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้ทกุรายมโีอกาสเสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่
เข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ	 โดยเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบ	
SET	Portal	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถส่งหนังสือเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั	(www.moongpattana.com)	ระหว่างวนัที	่15	พฤศจกิายน	2559	
ถงึ	31	ธนัวาคม	2559	โดยบรษิทัได้อ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ด้วยการจดัเตรยีมแบบฟอร์ม
เสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	(แบบ	ก)	และแบบฟอร์มการเสนอชือ่บคุคลเพือ่พจิารณา
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	(แบบ	ข)	ไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ	(www.moongpattana.com)	ทั้งนี้	
การเสนอวาระการประชุม	 ผู้ถือหุ้นต้องระบุเหตุผลสนับสนุนและแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา	ส่วนการเสนอชื่อกรรมการผู้ถือหุ้นต้องท�าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร	พร้อมแนบ
หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ	 และเอกสารประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติ	 ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ�ากัด	อย่างไรก็ดี	ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
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การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บรษัิทฯ	ได้ก�าหนดให้มกีารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปีละ	1	ครัง้	ภายในเวลาไม่เกนิ	4	เดอืน	นบัแต่วนัสิน้สดุปี
บญัช	ีและในกรณทีีม่วีาระพเิศษทีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้	และต้องได้รบัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้แล้ว	บรษิทัฯ	
จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	โดยปี	2559	บริษัทฯ	ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	
25	เมษายน	2559		ณ	ห้องประชุม	ชั้น	7	อาคารมุ่งพัฒนา	เลขที่	32	ซอยบางนา-ตราด	25	แขวงบางนา	
เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	10260	และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า
บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าผ่านระบบของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า	14	วนัหรอืมากกว่า	โดยระบสุถานที	่วนั	เวลา	
ระเบียบวาระการประชมุและเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุและรายละเอยีด	เหตผุล	รวมถงึความเหน็ของคณะ
กรรมการในแต่ละวาระ	 พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ	 รายงานประจ�าปี	 และรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุ้น	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ได้จดัส่งเอกสารดงักล่าวให้ผู้ถอืหุน้ทกุคนท่ีมรีายช่ือ	ณ	
วันปิดสมุดทะเบียน	โดยมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนปิดสมุดทะเบียน	14	 วัน	และ
ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	3	วันท�าการต่อเนื่อง	
และ	 3	 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม	 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

การมอบฉันทะ
บรษิทัฯ	 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสามารถมอบอ�านาจแก่ตวัแทนผูถ้อืหุ้น
หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ซึ่งบริษัทฯ	 จะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกท่านให้เป็นผู้รับมอบอ�านาจใน
การเข้าร่วมประชมุแทนได้	โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบไปกบัหนงัสอืเชญิประชมุ	ทัง้แบบ	ก.	ข.	และ	ค.	
หรอืดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	พร้อมระบุเอกสาร/หลกัฐานทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ	และ
หนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ข.	จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้

การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ	 ได้อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน	
ด้วยการน�าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเสียง	ซึ่งได้เลือกใช้บริการ
จากบรษัิททีเ่ป็นทีย่อมรับจากบรษัิทจดทะเบยีน	โดยเปิดให้ลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชมุไม่น้อยกว่า	
2	 ชั่วโมง	คณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 เข้าร่วมประชุมทุกท่าน	และในการลง
คะแนนเสยีงมกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ	เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้	และการใช้สทิธอิอกเสยีง
เพือ่อนมุตัใินแต่ละวาระการประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	โดยการลงคะแนนแบบ	1	หุน้	ม	ี1	คะแนนเสียง	

ก่อนเริม่ประชมุประธานในทีป่ระชมุได้แจ้งจ�านวนผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ผู้ทีม่าด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉนัทะ
ให้ทีป่ระชมุรับทราบ	และได้อธบิายวธิกีารลงคะแนนเสยีงให้ทราบก่อนการประชมุผู้ถอืหุน้	จากนัน้ประธาน
ในที่ประชุมได้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระท่ีแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชมุ	 โดยไม่มกีารเปล่ียนล�าดบั
ระเบยีบวาระ	และไม่มกีารขอให้ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่ทีไ่ม่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบวาระแต่อย่างใด	และ
หากมีผู้ถือหุ้นมาร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มระหว่างการประชุม	 บริษัทฯ	 จะนับจ�านวนผู้ถือหุ้นและ
จ�านวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง	อย่างไรก็ดี	ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติเท่านั้น	
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ประธานในทีป่ระชมุเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ถามค�าถาม
ในแต่ละวาระ	 และให้เวลาอย่างเพียงพอในการอภิปราย	 ก่อนจะให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในแต่ละ
วาระ	 และในวาระการเลือกตัง้กรรมการได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล	
การสรุปผลการลงมติ	 ประธานในที่ประชุมแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ	
โดยระบุจ�านวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง	ในการตรวจนับคะแนน

ท้ังน้ี	ตลอดระยะเวลาการประชุม	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการบันทึกเทปและจดรายงานการประชุมอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน

การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ	 จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหลังเสร็จส้ินการประชุมเพื่อให้นักลงทุน	ผู้ถือหุ้น	ผู้เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจได้รับทราบ	และ
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน	 14	 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมถงึเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์
ของบริษัท	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บรษัิทฯ	มนีโยบายปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม	ทัง้ผูถ้อืหุน้คนไทย	ชาวต่างชาติ	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายย่อย	รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน	แม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เท่ากัน	นอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรม
การบริษัทฯ	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว		ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอความคิดเห็น	แจ้งเบาะแส	หรือ
ข้อร้องเรียนต่อกรรมการอิสระผ่านทางอีเมล์	ind.director@moongpattnan.com	ซึ่งกรรมการอิสระ
จะเป็นผูพ้จิารณาด�าเนนิการอย่างเหมาะสม	กรณร้ีองเรยีนเรือ่งทจุรติจะดแูลให้มกีารสอบสวนหาข้อเทจ็จริง	
รวมถึงปกป้องผู้แจ้งเบาะแสจากการกล่ันแกล้ง	 ข่มขู่	 หรืออันตรายใดๆ	 ส่วนกรณีอื่นกรรมการอิสระจะ
พิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมใน
การประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ	ก�าหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมาร่วมประชุมได้สะดวก	และจัดให้
มีพนักงานอ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม	 ระบบการลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด	 การกรอกข้อมูล
หนังสือมอบฉันทะ	 การถ่ายเอกสาร	 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	 จัดเตรียมอากรแสตมป์	 และ
เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย	 2	 ช่ัวโมง	 รวมถึงการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์การประชุมเพื่อ
ให้การน�าเสนอข้อมูลราบรื่นตลอดการประชุม
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การเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
บริษัทฯ	มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์	
และผู้ที่สนใจเข้าถึงข้อมูลต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 ได้อย่างเท่าเทียม	 มีระเบียบการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและระเบียบการท�าธุรกรรม
เพื่อการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	ซึ่งก�าหนดให้บริษัทฯ	และพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม	เพื่อเป็นมาตรการในการคุ้มครองผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นรายย่อย	ด้วยการเปิดเผยความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะพิจารณาและแสดงความคิดเห็น
ต่อรายการเกี่ยวโยงกันนั้นและเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบ	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรในจรรยาบรรณธรุกจิ	และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทกุคนในบรษิทัฯ	ถอืปฏิบตั	ิและได้ก�าหนดให้กรรมการทกุคน
และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย	 มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ผ่านทาง
เลขานุการบริษัท

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัฯ	 มเีป้าหมายทีจ่ะสร้างความมัน่คงและมัง่คัง่ในระยะยาวควบคูไ่ปกบัการค�านงึถงึผลประโยชน์ของผู้มส่ีวนได้เสียทุกฝ่าย	 คณะกรรมการ	
บริษัทฯ	จึงได้จัดให้มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ	โดยก�าหนดสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด	ทั้งผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	ผู้บริโภค	 เจ้าหนี้	คู่ค้า	พนักงาน	คู่แข่ง	
และหน่วยงานก�ากับดูแล	โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

นโยบายการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทฯ	 มุ่งประกอบธุรกิจโดยยึดม่ันในจริยธรรม	 คุณธรรม	 และรับผิดชอบต่อสังคม	 ตลอดจนด�าเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 ภายใต้
กรอบจรรยาบรรณธุรกิจท่ีดี	 โดยก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานพึงปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ	 ปฏิบัติหน้าที่
อย่างระมัดระวัง	รอบคอบ	และอยู่บนหลักการของความถูกต้องทางวิชาการ	ความเหมาะสมของสถานการณ์	บนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ	
ยึดมั่นในความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 และค�านึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 มีความโปร่งใสและเปิดเผย	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความ
ซือ่สตัย์สจุรติ	ไม่เบยีดเบยีนผูอื้น่	ต่อต้านการทจุรติทกุรปูแบบ	ปฏบิตัต่ิอทกุฝ่ายอย่างเสมอภาคและยตุธิรรม	ไม่เลอืกปฏบิตั	ิมุง่สร้างคณุค่าของ
ธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	ให้ความส�าคัญกับการสร้างแนวคิดหรือผลิตสิ่งใหม่ๆ	ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด	

นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ	 มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต	โปร่งใส	เป็นธรรม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	มีการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการณ์ของบริษัท	
แนวโน้มอนาคตทั้งด้านบวกและลบ	 ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอและครบถ้วนตามความเป็นจริง	 โดยเปิดเผยผ่านหลากหลายช่องทาง
ผ่านระบบของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	ซึง่สามารถเข้าถึงได้สะดวก	และมกีารจดัท�าทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค
บริษัทฯ	 มีนโยบายในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ	 มีมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า	 น�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง	มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด	ด้วยสินค้าคุณภาพสูงและราคาที่เป็นธรรม	มีบริการให้ค�าปรึกษาและ
ค�าแนะน�าในการใช้งานผลิตภัณฑ์	จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า		รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	
เพื่อน�ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า	/	บริการของบริษัทฯ	ต่อไป
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นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทฯ	มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	ปฏิบัติตามสัญญา	ข้อตกลง	หรือเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	
ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏิบตัไิด้ต้องแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า	และพจิารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกนั	 โดยไม่มกีารเรยีก	รบั	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ		
ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริษัทฯ	มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	และ
พงึปฏบิัตติามสญัญาหรือเงื่อนไขทางการค้าทีต่กลงกนัไว้กบัคูค้่าอยา่งเครง่ครัด	หากไม่สามารถปฏบิัตติามได้	จะแจ้งให้คูค่า้ทราบทนัท	ีและพงึ
ละเว้นการเรียกร้อง	การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ	

ด้วยบริษัทฯ	มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และรับผิดชอบต่อบริษัทคู่ค้าตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัช่ันทกุรปูแบบ	คณะกรรมการจงึได้พจิารณาปรบัปรุง	“จรรยาบรรณธรุกิจส�าหรบั
บริษทัคูค้่า”	และสือ่สารให้คูค้่าของบริษทัฯ	ทราบหลกัการและแนวทางในการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ	รวมถงึมุง่หวงัให้บรษิทัคูค้่าด�าเนนิธรุกิจ
ตามหลักจริยธรรม	ค�านงึถึงสทิธมินุษยชนและแรงงาน	มสีภาพแวดล้อมในการท�างานทีด่	ีปลอดภยั	ถกูต้องตามหลกัอาชวีอนามยั	และรบัผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	

นโยบายการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการ
บริษัทฯ	ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามมาตรฐาน	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ทั้งใน
ราชอาณาจักรไทยและสากล	รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	มีการบริหารจัดการ	และสรรหาด้วย
ความซือ่สตัย์สจุริต	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	มกีระบวนการแข่งขนัอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม		โดยก�าหนดขัน้ตอน	วธิปีฏบิตั	ิผูด้�าเนนิการ	และผูม้ี
อ�านาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง	 และตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น	
บริษัทฯ	 ต้องไม่เสนอให้ของขวัญ	 ของก�านัล	 จ่ายเงินค่าธรรมเนียม	 บริการ	 ส่วนลด	 สิทธิพิเศษอื่นๆ	 หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่พนักงานของ
บริษัทคู่ค้า	เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ

นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
พนกังานเป็นทรพัยากรทีม่คุีณค่ายิง่และเป็นปัจจยัหลกัทีจ่ะน�าพาบรษิทัไปสูค่วามส�าเรจ็	บรษิทัฯ	จงึมนีโยบายปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรม	
ยดึหลกัความเท่าเทยีมและเสมอภาค	ทัง้โอกาสในการได้รบัการคดัเลอืกเข้ามาเป็นพนกังาน	การพจิารณาผลตอบแทน	การแต่งตัง้	การโยกย้าย	
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรม

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ	ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	ภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ	โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า	ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	โดยปราศจาก
ซึ่งมูลความจริง	รวมถึงไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานก�ากับดูแล
บริษัทฯ	 มีนโยบายปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด	
และไม่กระท�าการใด	อันเป็นการช่วยเหลือ	สนับสนุน	หรือมีส่วนท�าให้เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	และ
พึงให้ความร่วมมือ	รวมถึงรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน	หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	หรือกฎระเบียบต่างๆ	ต่อหน่วยงานนั้น	

นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม
บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการดูแลชุมชน	สังคม	และการรักษาส่ิงแวดล้อม	พร้อมร่วมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงให้แก่สังคมไทย		
ด้วยการสนับสนุนและด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ	
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คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณาก�าหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 โปร่งใส	 และเท่าเทียมกัน	 โดยการเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	โดยในปี	2559	บริษัทได้จัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	(opportunity	Day)	ไตรมาสที่	1/2559	เมื่อวันท่ี	
16	มถุินายน	2559		และร่วมงาน	MAi	forum	2016	เมือ่วนัที	่1	กรกฎาคม	2559	ณ	โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด์	แอทเซ็นทรลัเวลิด์	นอกจากนี้	
บริษัทฯ	ได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท	เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่ต้องการข้อมูล	ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์	ผู้ที่สนใจ	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น	โดยสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทได้ที่	

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. คณะกรรมการบริษัท

คุณภัทยา  เทวธีระรัตน์  : เลขานุการบริษัท	 อีเมล์	:	company.secretary@moongpattana.com	

คุณศศิธร  เลอสุมิตรกุล :  นักลงทุนสัมพันธ์	 อีเมล์	:	ir@moongpattana.com

โทร : +662 020 8999  โทรสาร : +662 020 8990   

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  
เลขที่	2/97	–	104	ชั้น	18	–	19		อาคารทศพลแลนด์	4	ซอยบางนา-ตราด	25	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา	เขตบางนา	
กรุงเทพมหานคร	10260

บริษัทฯ	มีคณะกรรมการทั้งหมด	6	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
คณะกรรมการบริหาร	คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	และคณะอนกุรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสงัคม	คณะกรรมการบริษทัฯ	ประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า	5	คน	และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งหมด	โดยกรรมการเป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	และ
ประสบการณ์

คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทฯ	ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้ความสามารถ	ทักษะ	ประสบการณ์	และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน
ของบริษัท	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด	 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 กฎระเบียบของหน่วยงาน
ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนข้อบังคับและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 และกรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน
บรษิัทจดทะเบยีนอื่นได้ไม่เกนิ	3	บรษิัท	และเป็นกรรมการในบริษัทย่อยไมเ่กิน	5	บรษิัท	ยกเว้นในกรณไีด้รบัมอบหมายจากบริษัทฯ	ให้ไปด�ารง
ต�าแหน่ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบรษิทัฯ	พจิารณาก�าหนดคณุสมบตักิรรมการอสิระทีเ่ข้มงวดกว่าข้อก�าหนดขัน้ต�า่ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยต้องถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทั	บรษัิทใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วมหรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	โดยให้นบัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วข้องด้วย	และไม่เป็น
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 และไม่เป็นผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทใหญ่	



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รวมถึงไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดย
การจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา	มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งไม่เกิน	3	วาระ	หรอื	9	ปี	นบัจากวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระคร้ังแรก	
ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป	คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าว

การสรรหากรรมการ
ด้วยบริษัทฯ	ไม่มีคณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ	โดยพิจารณาจาก
คุณวุฒิ	ความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์	ในสาขาที่บริษัทด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ข้างต้น	เพื่อเข้ารับการพิจารณา
ตามขัน้ตอนการสรรหากรรมการบริษทั	เมือ่กรรมการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะพจิารณากลัน่กรองบคุคลทีม่คุีณสมบตัิ
เหมาะสม	เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	ซึ่งรวมถึงการพิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและ
กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่ออีกวาระ	

ทัง้นี	้หากต�าแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตอุืน่ใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ	เช่น	ตายหรอืลาออก	คณะกรรมการทีเ่หลอืสามารถเลอืกบคุคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคราวถัดไป	 แต่จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนเข้ารับต�าแหน่งแทน	 โดยมติของคณะกรรมการ	 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่	 แต่ถ้า
วาระของกรรมการทีว่่างลงนัน้เหลือน้อยกว่า	2	เดอืน	คณะกรรมการจะไม่ด�าเนินการสรรหากรรมการ	และให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิไ็ด้	

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 1.	มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	
และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	โดยต้องปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ	
รอบคอบและระมัดระวัง	ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว
	 2.	มหีน้าทีพ่จิารณาและให้ความเหน็ชอบในเรือ่งทีส่�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนินงานของบริษทัฯ	รวมทัง้ก�ากบัดูแลฝ่ายจดัการให้ด�าเนนิงาน
ตามนโยบาย	และแผนงานที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ตลอดจนก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
	 3.	มีหน้าที่จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด�าเนินงานด้านรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี	รวมทั้งดูแลให้มีระบบ
ควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	
	 4.	มีหน้าที่พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นส�าคัญ	และก�ากับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการท�าธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม	
	 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญ	หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน	หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตน	หรือประโยชน์แก่ผู้อื่น	เว้นแต่กรรมการ
นั้นจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อเท็จจริงในการประชุมใหญ่ก่อนที่ตนจะได้รับแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
	 5.	มีหน้าที่จัดให้มีการก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร	โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบอย่างสม�่าเสมอ
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	 6.	 มีอ�านาจพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ให้ด�ารงต�าแหน่งภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบรษัิท	อาจก�าหนดข้ึนและคณะกรรมการบรษิทัฯ	อาจมอบหรอืก�าหนดอ�านาจให้แก่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นสมควร	 ซ่ึงเป็นอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ	ที่มิได้ก�าหนดไว้เป็นอ�านาจของผู้ถือหุ้น
	 7.	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ	รวมถึงปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	
	 8.	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริษทัท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ		พจิารณาก�าหนด
วาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	ด�าเนนิการประชมุคณะกรรมการ	
บริษัทฯ	 ตามระเบียบวาระการประชุม	 โดยจัดสรรเวลาให้เพียงพอ	 และส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้
อภิปราย	และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	รวมถึงก�ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	
บรษิทัฯ	และคณะกรรมการชดุย่อยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	รวมถงึมบีทบาทน�าในการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	
	
อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
	 1.	พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�าปี	และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี		(Annual	
and	Revision	Budget)
	 2.	พิจารณาอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าสูงกว่า	80,000,000	บาท	ภายใต้หลักเกณฑ์
และข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
	 3.	พิจารณาอนมุตัเิงนิลงทนุในหลกัทรพัย์	ตราสารหนี	้ตราสารทนุ	หน่วยลงทนุ	รวมทัง้การเข้าซือ้	
ร่วมทุนในโครงการ	 /	 กิจการอื่นใดท่ีมีมูลค่าโครงการ	 /	 กิจการสูงกว่า	 80,000,000	บาทต่อคราว	 หรือ
โครงการ	 /	 กิจการภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีก่�าหนดไว้เกีย่วกบัการปฏบัิตกิารในการได้มาหรอื
จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
	 4.	พิจารณาอนมุตักิารกู้ยมืเงนิ	หรอืการออกตราสารหนี	้รวมถงึการให้หลกัประกนั	การค�า้ประกนั
สินเชื่อ	การจ�าน�า	การจ�านองในการขอสินเชื่อใดๆ	ของบริษัทที่มีมูลค่าเกิน	80,000,000	บาทต่อคราว
	 5.	พจิารณาอนมุตักิารตัดบญัชลีกูหนีก้ารค้าเป็นสญูทีว่งเงินมากกว่า	5,000,000	บาท	ซึง่ได้กระท�า
ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศก�าหนด
	 6.	พิจารณาอนุมัติการท�ารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	กับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน	ในส่วนที่ไม่จ�าเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 7.	พิจารณาอนุมัติการให้เช่าทรัพย์สินของบริษัทที่มีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่	3	ปีขึ้นไป
	 8.	พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	
กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ	คือ	นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	หรือ	นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	
หรอื	นายเมธนิ	เลอสมุติรกุล	ลงลายมือช่ือร่วมกับนางสาวสวุรรณา	โชคดอีนนัต์	กรรมการสองคนลงลายมือชือ่
ร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบรษัิทฯ	หรอื	กรณท่ีีต้องยืน่แบบแสดงรายการภาษต่ีางๆ		หรอื	การยืน่งบ
การเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใด	 ให้กรรมการผู ้มีอ�านาจข้างต้นคนใดคนหนึ่ง	
ลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ
 



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

การประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที่จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร	อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง	ซึ่ง
ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้แจ้งก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ปี	2560	ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่6/2559	เพือ่ให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้	
องค์ประชุมคณะกรรมการจะต้องมกีรรมการมาร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	
การวนิจิฉยัชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถอืเสียงข้างมากของกรรมการทีเ่ข้าประชุม	กรรมการหนึง่คน
มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน	เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด	ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น	
และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด	

วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งในสัดส่วน	1	ใน	3	ของจ�านวน
กรรมการทัง้หมด	ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกเป็น	3	ส่วนไม่ได้	ให้ออกโดยจ�านวนทีใ่กล้ทีสุ่ดกบัสดัส่วน	
1	ใน	3	ทั้งนี้	กรรมการผู้ออกจากคณะกรรมการตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกได้	

การพ้นจากต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
การพ้นจากต�าแหน่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว	
กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ	
	 1.	ตาย
	 2.	ลาออก
	 3.	ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา	68	แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ�ากดั
	 4.	ครบวาระ
	 5.	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา	76	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด
	 6.	ศาลมีค�าสั่งให้ออก

ปี 2559 คณะกรรมการบรษิทัมีบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อบรษิทัโดยสรปุ ดงันี้
	 1.	พจิารณาและให้ความเหน็ชอบในเรือ่งทีส่�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ในปี	2559	
รับฟังและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัทฯ
	 2.	 พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยก�าหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ
	 3.	ก�ากบัดแูลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจดัให้มรีะบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพท้ังด้าน
รายงานทางการเงิน	 และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย	 และให้รายงานการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระจาก
ฝ่ายจัดการ
	 4.	 จัดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยงในองค์กร	 และก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทั้งองค์กร	 เพื่อช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ	 และช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
	 5.	จดัให้มกีารก�าหนดนโยบายการสร้างคณุค่าร่วมในสงัคม	เพือ่สร้างคณุค่าร่วมต่อองค์กร	สงัคม	
และสิง่แวดล้อม	รวมถงึให้ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อการจัดท�ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ
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	 6.	จัดให้มีการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณธุรกิจ	และจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับบริษัทคู่ค้า	รวมถึงจัดท�า
แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจรติและคอร์รัปชั่น	เพื่อให้กรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนักงานของบริษทัฯ	ยึดถอืเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	และเพื่อ
ยืน่ขอรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รปัชัน่	โดยโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต	(Collective	Action	
Coalition	:	CAC)	
	 7.	 ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก�าหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม	 เป็นธรรม	 โปร่งใส	 และ
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	ท่าน	และอย่างน้อย	1	ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
ด้านบญัชแีละ	/	หรือการเงนิ	เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอทีจ่ะท�าหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได้	
และตรวจสอบกระบวนการท�างานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามนโยบาย	 ระเบียบข้อบังคับ	 ตลอดจนกฎหมาย	 และกฎระเบียบของหน่วยงาน
ก�ากบัดูแล	ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็ได้อย่างอสิระ	โดยมหีน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏบิตัแิละ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิาร	

หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 1.สอบทานให้บริษัทฯ	 มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ	 โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่
รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี
	 2.	สอบทานให้บรษิทัฯ	มรีะบบควบคมุภายใน	(internal	Control	และ	Management	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(internal	
Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
	 3.	สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ตลอดจนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณธุรกิจ	จรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับบริษัทคู่ค้า	และ
แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 4.	พิจารณาความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง	โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ
	 5.	พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษัิทฯ	ในกรณทีีเ่กดิรายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่า	รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
	 6.	พจิารณา	คดัเลอืก	และเสนอให้แต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามรูค้วามสามารถ	มปีระสบการณ์ในการสอบบญัชแีละเป็นอสิระ	เพือ่ท�าหน้าที่
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และเสนอค่าตอบแทนนตามความเหมาะสม	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น	
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 7.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย	ดังต่อไปนี้
	 1)	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
	 2)	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
	 3)	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมาย	
	 			ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	 4)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	 5)	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 6)	จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 7)	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)
	 8)	รายการอื่นที่เห็นว่า	ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก	
	 				คณะกรรมการบริษัทฯ

6. คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

	 8.	พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 9.	พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน	งบประมาณ	และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 10.	พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 11.	พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง	โยกย้าย	หรือเลิกจ้าง	รวมทั้งการประเมินผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	
	 12.	คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด	เมื่อเห็นว่าจ�าเป็น
	 13.	 ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
																	ตรวจสอบให้ลุล่วง
	 14.	รบัเรือ่งแจ้งเบาะแส	/	ข้อร้องเรยีน	รวมถงึการกระท�าอนัทจุรติและคอร์รปัชัน่ทีบ่รษิทัและ	/	หรอืพนกังานบรษิทัฯ	มส่ีวนเกีย่วข้อง		
	 					และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง	และเสนอให้คณะกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาลงโทษ	หรือแก้ไขปัญหาต่อไป
	 15.	ปฏิบัติการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	เช่น	ทบทวนนโยบายการ	
	 	 	 	 	 บริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง	 ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร	 ทบทวนร่วมกับ	
	 	 	 	 	 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯในรายงานส�าคญัๆ	ทีต้่องเสนอต่อสาธารณชนตามทีก่ฎหมายก�าหนด	 ได้แก่	 รายงานและการวเิคราะห์ของ	
	 						ฝ่ายบริหาร

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ	
ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกด้วย

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร	อย่างน้อยปีละ	4	ครั้ง	โดยจะต้องมีกรรมการตรวจสอบมาร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	และกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต�่ากว่า	
3	ใน	4	ของจ�านวนครั้งที่มีการประชุมในปีนั้นๆ	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง	อันได้แก่	กรรมการบริหาร	ผู้บริหาร	
และพนักงานของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุม	หารือ	ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามได้	รวมถึงการเรียกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในมา
ชี้แจงและน�าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

การวนิจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบให้ถอืเสยีงข้างมากของกรรมการทีเ่ข้าประชมุ	กรรมการหนึง่คนมเีสยีงหนึง่เสยีงในการ
ลงคะแนน	เว้นแต่กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใด	ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในเรือ่งนัน้	และถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด	การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร	หรือผู้ตรวจสอบภายใน	หรือผู้สอบบัญชี	ต้องจัดให้มีขึ้นอย่าง
สม�่าเสมอ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 มีสิทธิได้รับ
การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้	แต่ไม่เกิน	9	ปี	หรือ	3	วาระ	(กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)	และในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อน
ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ	เป็นการล่วงหน้า	1	เดอืน	พร้อมช้ีแจงเหตผุล	และให้บรษิทัฯ	
แจ้งการลาออกพร้อมส่งหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย



66 The Professional Trading Company

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	 3	ท่าน	อย่างน้อย	 1	ท่านเป็น
กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	 1.	 พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมและเหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	 รวมถึงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว	้
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 2.	พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์	รูปแบบ	และลักษณะของค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
โดยให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว	เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	ด้วยความระมัดระวังและรับผิดชอบ

การประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องจดัให้มหีรอืเรียกประชุมตามทีเ่ห็นสมควร	อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้		
โดยจะต้องมกีรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาร่วมประชมุไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนทั้งหมด	และอาจเชิญฝ่ายจัดการ	หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม	
ให้ความเห็น	หรือส่งเอกสาร	/	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือจ�าเป็น	

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่
เข้าประชุม	กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน	 เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด	
ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องน้ัน	และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก
เสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด	

วาะการด�ารงต�าแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	1	ปี	(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)	โดย
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทีพ้่นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทฯ	อกีได้	

7. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

8. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย	 3	 ท่าน	 ซ่ึงจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ฝ่ายจัดการมีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ	ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	
ภายใต้อ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	รวมถึงมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ	
ที่จะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อให้ความเห็นชอบ	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	แต่งตั้งให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตาม
นโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนดไว้	ดังต่อไปนี้
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

	 1.	รบัผดิชอบบรหิารกจิการของบรษิทัฯ	ให้สอดคล้องตามวตัถปุระสงค์	ข้อบงัคับ	นโยบาย	ระเบยีบ
ข้อก�าหนดของบริษัทฯ	และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และ	/	หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.	 ก�าหนดนโยบาย	 ทิศทาง	 แผนงาน	 และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมท้ังอนุมัติ
แผนการเงินโครงสร้างการบริหารงาน	งบประมาณประจ�าปี
	 3.	ก�าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ
	 4.	มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของคณะท�างานชุดต่างๆ	ที่แต่งตั้งบรรลุเป้าหมาย	และ
ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 5.	มหีน้าทีก่�ากับดแูลให้บรษิทัฯ	มรีะบบบริหารความเสีย่งทีค่รอบคลมุ	และมกีระบวนการบรหิาร
จัดการความเสี่ยง	การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
	 6.	พิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กร	โครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ	ของพนักงาน	อัตรา
ก�าลังคนประจ�าปีงบประมาณ		รวมถึงการบรรจุ	แต่งตั้ง	โยกย้าย	การเลื่อนต�าแหน่ง	การประเมินผลงาน	
และการปรับอัตราจ้างของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	ยกเว้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 7.	 พิจารณาอนุมัติประเภทของการท�าประกันภัย	 ทุนประกัน	 และการเรียกร้องค่าสินไหมจาก
การประกันภัยสินค้า	/	ทรัพย์สินทุกประเภท	ยกเว้นยานพาหนะ
	 8.	พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภท	วงเงินไม่เกิน	5,000,000	บาท	
	 9.	พจิารณาอนมุตักิารซือ้ทรัพย์สนิถาวรทีก่�าหนดไว้ในงบประมาณ	หรอืทีป่ระมาณการประจ�าปี
ในวงเงินไม่เกิน	80,000,000	บาทต่อคราว
	 10.	พจิารณาอนมุตักิารลงทนุในหลกัทรพัย์ตราสารหนี	้ตราสารทนุ	หน่วยลงทนุ	รวมทัง้การเข้าซือ้	
ร่วมทนุในโครงการ	/	กจิการอืน่ใดทีม่มีลูค่าโครงการ	/	กจิการวงเงนิไม่เกนิ	80,000,000	บาทต่อคราวหรอื
โครงการ	/	กิจการ	
	 11.	พจิารณาอนุมัตกิารกูย้มืเงนิ	หรอืการออกตราสารหนี	้รวมถงึการให้หลกัประกัน	การค�า้ประกนั
สินเชื่อ	การจ�าน�า	การจ�านอง	การขอสินเชื่อใดๆ	ของบริษัทฯ	ที่มีมูลค่าไม่เกิน	80,000,000	บาทต่อคราว
	 12.	พิจารณาอนุมัติการจ�าหน่าย	การท�าลาย	และการบริจาคทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินอื่นใน
วงเงินไม่เกิน	80,000,000	บาท
	 13.	พิจารณาอนุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นสูญ	ซึ่งได้กระท�าตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ
เงื่อนไขตามกฎหมาย	และก�าหนดวงเงินไม่เกิน	5,000,000	บาท
	 14.	พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ	/	บริษัทร่วม	บริษัทฯ	/	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ในส่วนของรายการทีเ่ป็นเง่ือนไขการค้าทัว่ไปทัง้หมด	เพือ่เสนอให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ	พจิารณา
อนุมัติเป็นหลักการ
	 15.	พิจารณาก�าหนดวันหยุดประจ�าปีของบริษัทฯ
	 16.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรหิารต้องจดัให้มหีรอืเรยีกประชมุตามทีเ่หน็สมควร	องค์ประชมุจะต้องมกีรรมการมาร่วม
ประชุมอย่างน้อย	 2	 ท่าน	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมากของ
กรรมการที่เข้าประชุม	กรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน	เว้นแต่กรรมการ	ซึ่งมีส่วน
ได้เสียในเรือ่งใด	ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในเรือ่งนัน้	และถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ	เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	ท่าน	โดย
ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ	 เพ่ือท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียง	 กลยทุธ์และ
ทรัพยากรทีใ่ช้ในการบรหิารจัดการกับความเสีย่งทีเ่กิดขึน้	 และเผยแพร่ให้กับพนักงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร	
ตลอดจนการประเมินการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 1.	จัดท�าคู่มือการบริหารความเสี่ยง
	 2.	จัดท�าแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
	 3.	น�าเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	ต่อคณะกรรมการบริหาร	เพื่อขอความ
เห็นชอบก่อนน�าไปสู่การปฏิบัติ
	 4.	 สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง	 โดยก�าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทั้งองค์กร
	 5.	ศึกษา	วิเคราะห์	และประเมินความเสี่ยง	รวมถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้น	หรืออาจจะเกิดขึ้นแล้ว
มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอก
	 6.	ประเมินผลและจัดท�ารายงานพร้อมน�าเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบและการ
ควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ
	 7.	 ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง	 ก�ากับดูแลประสิทธิผลการด�าเนินงานทางการบริหาร	
เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
	 8.	จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ	โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
	 9.	 ปฏิบัติงานอื่นในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

การประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารเสี่ยงต้องจัดให้มีการประชุมทุกเดือนหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร	องค์ประชุม
จะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมอย่างน้อย	 3	 ท่าน	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม	 กรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน	
เว้นแต่กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใด	ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในเรือ่งนัน้	และถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

วาะการด�ารงต�าแหน่งของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3		ปี	กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นต�าแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	อีกได้

9. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

คณะอนุกรรมการสร้างคณุค่าร่วมในสังคมประกอบด้วยผูบ้ริหารและพนกังานจากฝ่ายต่างๆ	 โดยคณะกรรมการ	
บรษิทัฯ	ได้แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะอนกุรรมการสร้างคณุค่าร่วมใน
สังคม	เพื่อขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
	 1.	 ก�าหนดนโยบาย	 ทิศทาง	 และแนวทางในการด�าเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	 (Creating	
Shared	values	:	CSv)	ของบริษัทฯ
	 2.	ด�าเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ	คู่ค้า	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้	 เข้าใจ	และเกิดความ
ตระหนักในการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	(CSv)
	 3.	 จัดท�างบประมาณ	ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมใน
สังคมของฝ่าย	/	แผนกต่างๆ	ในหน่วยงาน	พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
	 4.	ด�าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทั้งนี้	อาจก�าหนดบุคคล	หน่วยงาน	หรือ
มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกด�าเนินการได้
	 5.	สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน	ความรู้	ความส�าเร็จ	และประสบการณ์ด้านการสร้างคุณค่าร่วม
ในสังคม	(CSv)	ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม�่าเสมอ
	 6.	 ประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการด�าเนินงาน	 ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของ	
บริษัทฯ	ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง

การประชุมของคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
คณะอนกุรรมการสร้างคณุค่าร่วมในสังคมต้องจดัให้มกีารประชุมทกุ	3	เดอืนหรือเรยีกประชมุตามทีเ่หน็สมควร	
องค์ประชมุจะต้องมกีรรมการมาร่วมประชุมอย่างน้อย	3	ท่าน	การวนิจิฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมคณะอนกุรรมการ
สร้างคุณค่าร่วมในสังคมถือเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชุม	 กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน	เว้นแต่กรรมการซึง่มีส่วนได้เสยีในเรือ่งใด	ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในเรือ่งนัน้	และถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

วาะการด�ารงต�าแหน่งของคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
กรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3		ปี	กรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมที่
พ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	อีกได้

10. คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
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บริษัทฯ	จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
โดยแบ่งการประเมนิออกเป็น		2	แบบ	คอื	1)	การประเมนิผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการแบบรายคณะ	2)	การประเมนิผลการปฏบิติังาน
ของคณะกรรมการแบบรายบุคคล	ซึง่คณะกรรมการบริษทัฯ	จะพิจารณาผลการประเมนิ	วเิคราะห์และหาข้อสรปุ	เพือ่ก�าหนดมาตรการในการ
ยกระดับการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป	 ท้ังน้ี	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและแบบรายบุคคล	
ประกอบด้วย	6	หัวข้อหลัก	ได้แก่	1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	2)	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	3)	การประชุม
คณะกรรมการ	4)	การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ	5)	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	และ	6)	การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร
	
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการทุกท่านเพื่อประเมินผลงาน
คณะกรรมการบริษทัฯ	และคณะกรรมการชดุย่อย	ทัง้แบบรายคณะและแบบรายบคุคล	ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	จากนัน้เลขานกุาร
บริษัทได้รวบรวมผลการประเมินและจัดท�าสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาต่อไป

บริษัทฯ	มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	
ท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ	ขณะที่ฝ่ายจัดการท�าหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ	ให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ก�าหนด	 และรับผิดชอบผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ	 ดังนั้น	 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็น
บุคคลคนละคนกัน	

คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้ส่งเสรมิให้กรรมการและผูบ้รหิารได้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรูท่ี้เกีย่วข้องกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน
อย่างต่อเนือ่ง	 รวมถงึจดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทนัททีีเ่ข้ารบัต�าแหน่งทีค่รอบคลมุเนือ้หาการด�าเนนิธรุกจิทกุด้านของบรษิทัฯ	นอกจากนี	้
บริษัทฯ	ได้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความเห็น
กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆ	อยู่เสมอ

ปี 2559 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมงานสัมมนาและหลักสูตรอบรมต่างๆ ดังนี้

ประเภท Competency หน่วยงาน ชื่อหลักสูตร

คุณละเอียด	ว่องวงศ์ภพ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit	Committee	forum:	New	Auditor’s	Report	
“what	is	it	for	you?”

พ.ร.บ.	อ�านวยความสะดวกกับการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของกรมศุลกากรและประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับ

13. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

11. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

12. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่าง 
 คณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ประเภท Competency หน่วยงาน ชื่อหลักสูตร

operating	Transparency	Business	in	Asia

Corporate	Governance	Code

Ethical	Leadership:	Combating	Corruption	
Together

How	increased	investor	interest	in	non-financial	
information	is	shaping	the	future	of	Sustainability	
Reporting

รายงานผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการ	ประจ�าปี	2559

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ financial	Model	1:	fundamentals	of	finance	
รุ่นที่	3/59

financial	Model	2:	feasibility	Study	รุ่นที่	3/59

คุณมานิต	เจียรดิฐ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย How	increased	investor	interest	in	non-financial	
information	is	shaping	the	future	of	Sustainability	
Reporting

คุณเทวัญ		อุทัยวัฒน์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Anti-Corruption	and	Practical	Guide	(ACPG)	&	
Ethical	Leadership	Program	(ELP)		

Ethical	Leadership:	Combating	Corruption		
Together

Audit	Committee	forum:	New	Auditor’s	Report	
“what	is	it	for	you?”

พ.ร.บ.	อ�านวยความสะดวกกับการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของกรมศุลกากรและประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับ

operating	Transparency	Business	in	Asia

Corporate	Governance	Code

How	increased	investor	interest	in	non-financial	
information	is	shaping	the	future	of	Sustainability	
Reporting	
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ประเภท Competency หน่วยงาน ชื่อหลักสูตร

คุณสุวรรณา		โชคดีอนันต์ ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต. รู้จักกฏหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่	ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ซีซีแอนด์บี Unleash	the	Power	of	Excellence

คุณสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม Asia	Training	Center	Co.,	Ltd มาตรฐานข้อก�าหนด	iSo	9001	:2015		

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ซีซีแอนด์บี Unleash	the	Power	of	Excellence

คุณภัทยา	เทวธีระรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ซีซีแอนด์บี Unleash	the	Power	of	Excellence

Asia	Training	Center	Co.,	Ltd มาตรฐานข้อก�าหนด	iSo	9001:2015

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Company	Reporting	Program	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่างมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	104	105	และ	107	
(ปรับปรุง	2559)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Company	Snapshot:	เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน

ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต. หลักการบริหารกิจการที่ดีและหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
ส�าหรับผู้ลงทุนสถาบันในส่วนที่เกี่ยวข้อง	
กับบริษัทจดทะเบียน	

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การแก้ไขประกาศภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	
2543

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย คุณสมบัติของ	Cfo	และสมุห์บัญชีของบริษัท

หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท	(fundamentals	
Practice	for	Corporate	Secretaries)

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาสร้างความพร้อมเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	(ifRS	9	
ifRS	7	และ	LAS	32)

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มงบการเงินรวม	
Pack	5	ปรับปรุง	2559



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ประเภท Competency หน่วยงาน ชื่อหลักสูตร

พิจารณาเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่	15	รายได้จากสัญญากับลูกค้า

คุณเมธิน		เลอสุมิตรกุล ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ซีซีแอนด์บี Unleash	the	Power	of	Excellence

บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	
(มหาชน)

Sales	Training	SoP

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกิจกรรมพบนักธุรกิจและเรียนรู้เศรษฐกิจในจังหวัด
อุบลราชธานี

Asia	Training	Center	Co.,	Ltd มาตรฐานข้อก�าหนด	iSo	9001:2015

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน Think	Smart	Move	fast	Beyond	AEC:	คิดอย่าง
สร้างสรรค์	ก้าวทันโอกาส	พิชิตตลาดอาเซียน	และ	
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

14. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษทัฯ	เป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้เลขานกุารบริษทั	ซึง่มีคณุสมบตัเิหมาะสม	เพือ่ท�าหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนด	รวมถงึหน้าทีต่่างๆ	
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	รวมถึงการให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องทราบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
	 1.	จัดท�าและเก็บเอกสารส�าคัญของบริษัทฯ	ได้แก่	ทะเบียนกรรมการ	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุม
คณะกรรมการ	รายงานประจ�าปี	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.	ท�าหน้าที่ในการด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และการประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริษัทฯ
	 3.	จัดให้มีการปฐมนิเทศให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
	 4.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร	 และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหารหรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อยให้ประธานคณะกรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วันท�าการ	นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
	 5.	ท�าหน้าที่ประสานงานกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
หน่วยงานก�ากับดูแลอื่น	
	 6.	ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น	ตลอดจนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 7.	หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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บริษัทฯ	ว่าจ้างบริษัทส�านักงาน	อี	วาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชี	ตั้งแต่ปี	2550	โดยผู้สอบบัญชีทุกท่านมีความเป็นอิสระ	และไม่มีผลประโยชน์
ส่วนได้เสยีใดๆ	กับบริษัทฯ	กรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด	ทั้งนี้	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ	ระหว่างปี	2557	–	2559	เท่ากับ	770,000	บาท

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ค่าสอบบัญชี	(บาท) 770,000 770,000 770,000

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	 (insider	 Trading)	 ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งหมายรวมถึง	
คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล	 โดยพึงไม่ใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระส�าคัญของบริษัทฯ	 ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตน	ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น	ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และควรละเว้นการซ้ือหรอืขายหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลา	1	เดอืนก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิ	สถานะของบรษิทัฯ	
หรอืข้อมลูส�าคัญอืน่	โดยควรรอคอยอย่างน้อย	24	ชัว่โมง	ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูแก่สาธารณชนแล้ว	ก่อนท่ีจะซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ	

ทัง้น้ี	กรรมการและผูบ้รหิาร	(รวมคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะ)	มหีน้าทีร่ายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพย์ต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	
ภายใน	3	วันท�าการ	นับจากวันที่ซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอน	และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบในการประชุมครั้งถัดไป	

บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการจัดท�าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�ากับ
ดแูลการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู	โดยก�าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารต้องจัดท�ารายงานการมส่ีวนได้เสียต่อเลขานกุาร
บรษิทั	เพ่ือเลขานุการบรษิทัจดัเกบ็	รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและก�ากบัดแูลความขดัแย้งทางผลประโยชน์	หากมกีารเปล่ียนแปลง	กรรมการ
และผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เลขานุการบริษัททราบ

15. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

16. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
 และการใช้ข้อมูลภายใน

17. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานพงึหลีกเล่ียงการกระท�าใดๆ	อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	ไม่ว่าจะเกิด
จากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ	หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงาน	
ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน	หรอืการท�าธรุกิจทีแ่ข่งขันกบับริษทัฯ	หรอืการท�างานอืน่นอกเหนอืจากงานของบรษิทัฯ	หรอืการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ	นอกจากนี้		กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ	ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

บรษัิทฯ	มนีโยบายให้กรรมการ	 ผูบ้รหิาร	พนกังานและลกูจ้างของบรษิทัฯ	 ไม่กระท�าการอนัใดทีเ่ป็นการเกีย่วข้องกบัการทุจรติและคอร์รปัชัน่	
ทกุรูปแบบ	เพือ่ประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง	ครอบครวั	เพือ่น	และคนรูจ้กั	ไม่ว่าตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูร้บั	ผูใ้ห้	หรอืผูเ้สนอให้สนิบน	
ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนท่ีบริษัทฯ	 ได้ด�าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย	 โดยจะปฏิบัติตาม		
“จรรยาบรรณธุรกิจ”	และ	“แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น”	อย่างเคร่งครัด

การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
บริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการให้หรือการรับของขวัญ	ของก�านัล	หรือประโยชน์อื่นใด	เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานได้น�าไป
ปฏิบัติ	โดยห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับ	รวมถึงครอบครัว	พึงรับหรือให้ของขวัญ	ของก�านัล	หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า	
คู่ค้า	ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมาช่วง	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ	เว้นแต่เป็นการรับหรือให้ของขวัญตามประเพณี	เพื่อรักษาความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคลเท่านั้น	ทั้งนี้	หากของขวัญ	ของก�านัล	หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน	3,000	บาท	ต้องมีรายงานผู้บังคับบัญชา	และจัดท�า	
“รายงานการให้หรือการรับของขวัญ	ของก�านัล	หรือประโยชน์อื่นใด”	พร้อมส่งมอบของให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง
การเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม	สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยพอประมาณ	 ไม่บ่อยครั้ง	 และเหมาะสมกับโอกาส	
ซึ่งต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับกฎหมาย	และเป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล
การบรจิาคต้องเป็นไปเพือ่กศุล	สาธารณะ	หรอืมวีตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน	เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม	ไม่มวัีตถปุระสงค์แอบแฝง	หรอืเพือ่ให้ได้
ประโยชน์ทางธุรกจิที่ไม่เหมาะสม	หรือเป็นการให้สินบนทางอ้อม	บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้การบรจิาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจตามคู่มือ
อนุมัติของบริษัทฯ	และอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุน
บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	เพื่อให้มั่นใจว่า	มีการใช้เงินสนับสนุนอย่างมีเหตุผล	ตรวจสอบได้	และ
โปร่งใส	โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน	และมีการอนุมัติตามคู่มืออนุมัติรายการ
ของบริษทัฯ	ทัง้น้ี	การให้เงนิสนับสนนุต้องจัดท�าบนัทกึภายใน	ระบวัุตถปุระสงค์และผูร้บัผิดชอบชดัเจน	และมกีารประเมินผล	ตดิตามการให้เงนิ
สนับสนุน	และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

18. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

19. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
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การรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีการจัดท�ารายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นและรายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน	และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ต่อไป	โดยให้ครอบคลุมเรือ่งการส่ือสารนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร	การบริหารความเสี่ยงคอร์รัปชั่น	การให้หรือการรับของขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	
การบริจาคเพื่อการกุศล	การให้เงินสนับสนุน	และการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
บรษัิทฯ	ไม่ให้การสนบัสนนุใดๆ	ต่อการด�าเนนิกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมอืง	พรรคหนึง่พรรคใด	โดยจะวางตวัเป็นกลาง	ไม่ฝักใฝ่พรรค	
หรือกลุ่มทางการเมืองใด	 อย่างไรก็ดี	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ	
ได้เป็นการส่วนตวัโดยกระท�านอกเวลาท�าการ	และไม่ใช่ในนามของบรษิทัฯ	แต่ห้ามมใิห้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานสมคัรเข้าเป็นกรรมการ
ในพรรคการเมอืงหรือเป็นตัวแทนในการท�ากจิกรรมสาธารณะต่างๆ	ซึง่อาจท�าให้เข้าใจผิดว่า	บรษิทัฯ	ฝักใฝ่หรอืเกีย่วข้องกบัพรรคการเมอืงนัน้

เรื่องที่รับแจ้ง
	 พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	หรือมีการด�าเนินธุรกิจอย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต
	 พบเห็นการกระท�าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	เช่น	พบเห็นพนักงานติดสินบน	/	รับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ	
หรือหน่วยงานเอกชน
	 พบเห็นการกระท�าที่ผิดข้ันตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ	หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	จนท�าให้
สงสัยได้ว่า	อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 พบเห็นการกระท�าที่ท�าให้บริษัทฯ	เสียผลประโยชน์	กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
	 พบเห็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย	ผิดศีลธรรม	และจรรยาบรรณธุรกิจ
	 การแจ้งข้อเสนอแนะ	/	ขอค�าแนะน�า	

ช่องทางการรับแจ้ง	
คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส	ข้อร้องเรียน	หรือการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
การกระท�าทีอ่าจท�าให้เกิดความสงสยัได้ว่าเป็นการทจุรติและคอร์รปัชัน่	โดยผูร้้องเรียนจะต้องระบรุายละเอยีดของเรือ่งทีจ่ะแจ้งเบาะแส	หรอื
ข้อร้องเรียน	หรือประเด็นที่ต้องการค�าแนะน�า	พร้อมชื่อ	ที่อยู่	และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้	ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้

	 1.	แจ้งผ่านช่องทาง		 อีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ที่	ind.director@moongpattana.com	
	 	 หรือ	 	 ไปรษณีย์ผ่าน	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 เลขที่	2/97-104	ชั้น	18-19		อาคารทศพลแลนด์	4		ซอยบางนา-ตราด	25	
	 	 	 	 ถนนบางนา-ตราด		แขวงบางนา		เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260

20. การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน 
 ข้อกังวลและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

	 2.	แจ้งผ่านช่องทาง		 อีเมล์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ที่	suwanna@moongpattana.com
	 	 หรือ	 	 ไปรษณีย์ผ่าน	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 	 	 เลขที่	2/97-104	ชั้น	18-19		อาคารทศพลแลนด์	4		ซอยบางนา-ตราด	25	
	 	 	 	 ถนนบางนา-ตราด		แขวงบางนา		เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260
	 3	แจ้งผ่านช่องทาง	 	 อีเมล์ของเลขานุการบริษัท	ที่	company.secretary@moongpattana.com
	 	 หรือ	 	 ไปรษณีย์ผ่าน	 เลขานุการบริษัท
	 	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 	 	 เลขที่	2/97-104	ชั้น	18-19		อาคารทศพลแลนด์	4		ซอยบางนา-ตราด	25	
	 	 	 	 ถนนบางนา-ตราด		แขวงบางนา		เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260

ในกรณผีูแ้จ้งเบาะแสหรอืผูร้้องเรยีนมข้ีอร้องเรยีนประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารหรอืคณะกรรมการบรหิาร	ขอให้ท่านส่งเรือ่งร้องเรยีนมายงัประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
	
ในกรณทีีม่ปีระเด็นข้อร้องเรยีนหรอืเรือ่งท่ีเกีย่วกบัการทจุรติและคอร์รัปชัน่	อนัเป็นกรณเีร่งด่วน	ให้ผู้เก่ียวข้องรายงานไปตามล�าดบัชัน้โดยทันท	ี
และน�าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อสั่งการโดยไม่ชักช้า	

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปช่ัน	คือ	ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท	ได้แก่		ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	
คู่แข่งทางการค้า	เจ้าหนี้	ภาครัฐบาล	ชุมชน	สังคม	ผู้บริหาร		และพนักงานของบริษัท	ทั้งนี้	ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใด	บริษัทฯ	จะไม่เปิดเผย
ชือ่ผูแ้จ้งเบาะแสและจะเก็บข้อมลูผูท้ีเ่กีย่วข้องไว้เป็นความลบั	โดยจ�ากดัเฉพาะผูท้ีม่หีน้าท่ีรบัผดิชอบในการด�าเนนิการตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีน
เท่านั้น	ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้	

ในระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ	/	หรือคณะกรรมการบริหารและ	/	หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะด�าเนิน
การตามที่เห็นสมควรไม่ให้ผู้แจ้งได้รับความเดือนร้อน	 อันตรายใด	หรือความไม่ชอบธรรม	 อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส	 ร้องเรียน	 การเป็น
พยานหรือการให้ข้อมูล	ทั้งนี้	ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน	มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล	ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ	ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่
ที่กฎหมายก�าหนด

แนวปฏิบัติการด�าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการบริหาร	และ/หรือ	คณะกรรมการตรวจสอบ	จะเป็นผู้กล่ันกรองสืบสวน
ข้อเทจ็จรงิ	และระหว่างการสบืสวนข้อเทจ็จรงิ	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	คณะกรรมการบรหิาร	และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมาย
ให้ตัวแทน	(คณะกรรมการบริหาร)	แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ	

ทั้งนี้	หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า	ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระท�าการทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง	
บรษัิทฯ	จะให้สิทธผิูถ้กูกล่าวหาได้รบัทราบข้อกล่าวหาและให้สทิธผิูถ้กูกล่าวหาพสิจูน์ตนเอง	 โดยการหาข้อมลูหรอืหลกัฐานเพิม่เตมิทีแ่สดงให้เห็นว่า
ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าอันทุจริตและคอร์รัปชั่นตามที่ได้ถูกกล่าวหา	 หากผู้ถูกกล่าวหา	 ได้กระท�าการทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง	
การทุจริตและคอร์รัปช่ันน้ันถือว่าเป็นการกระท�าผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น	จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ	
ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานที่บริษัทฯ	ได้ก�าหนดไว้	และหาก
การกระท�าทุจริตและคอร์รัปชั่นผิดกฎหมายนั้น	ผู้กระท�าผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย
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บรษัิทฯ	ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในเป็นอย่างยิง่	โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ	ท�าการตรวจสอบ
ระบบการท�างานต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 เพ่ือมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	และเหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกิจ	 และป้องกันความเสียหายของบริษัทฯ	 โดยได้ประเมินระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ	 เช่น	 การควบคุม
ภายในองค์กร	 การประเมินความเสี่ยง	 กิจกรรมการควบคุม	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 และระบบการ
ติดตามและประเมินผล	

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในตามผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน	
ตามแบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)	และการรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ซ่ึงฝ่ายบริหารก�าหนดให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	ส�าหรบัผลการตรวจสอบประจ�าปี	2559	ไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระ
ส�าคัญประการใด	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ	เพื่อการพัฒนาระบบการ
ควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด	

การควบคุมภายในและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้านต่างๆ ดังนี้

สาระส�าคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร
	 1.	 คณะกรรมการและผู้บริหารก�าหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา	
จรรยาบรรณในการด�าเนนิงานทีค่รอบคลมุถงึการปฏิบตัหิน้าทีป่ระจ�าวนั	การตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ	และการปฏบิตัต่ิอ
คู่ค้า	ลูกค้า	และบุคคลภายนอก
	 2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้	 เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน	โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดท�าและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
	 3.	ก�าหนดให้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ	รวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมาย
ไม่ก�าหนดเป้าหมายที่จะจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควร	หรืออาจน�าไปสู่การกระท�าทุจริต	ประพฤติ
มิชอบ	ทั้งนี้	การก�าหนดเป้าหมายให้ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นส�าคัญ
	 4.	มกีารจดัโครงสร้างองค์กรทีช่่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยมกีารทบทวน
ให้เหมาะสมอยู่เสมอ
	 5.	 มีการจัดท�าจริยธรรมและข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบริหาร	 และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่นอันท�าให้เกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร
	 6.	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีจรรยาบรรณธรุกจิ	จรรยาบรรณส�าหรบั
บริษัทคู่ค้า	 และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน	 เพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	
ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน	มกีารสือ่สาร	และประชาสมัพนัธ์นโยบายดงักล่าวให้แก่ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน	
โดยเผยแพร่ทางเว็ปไซค์ของบริษัทฯ	และจัดให้มีการอบรมนโยบายดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
	 1.	 มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอทั้งความเส่ียงภายในและภายนอก	 โดยคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง	ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ	 เป็นผู้น�าเสนอการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 ให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆ	ไตรมาส	
	 2.	ก�าหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการ
ลดความเสี่ยงเหล่านั้น
	 3.	มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้	รวมถึงติดตาม
ผลว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ
	 4.	บริษัทฯ	ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการควบคุม
	 1.	บริษัทฯ	มีมาตรการควบคุมภายในที่ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร	และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ	อย่าง
เหมาะสม	เช่น
	 -	 มีการจัดท�านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน	การจัดซื้อและ
การบริหารทั่วไปที่รัดกุม	และสามารถป้องกันการทุจริตได้
	 -	ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และวงเงินอ�านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน	และเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร
	 2.	มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผิดชอบในงาน	3	ด้าน	ได้แก่	หน้าทีอ่นมุตั	ิหน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละข้อมลู
สารสนเทศ	และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินได้อย่างชัดเจน	เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
	 3.	การก�าหนดมาตรการที่ชัดเจนและถูกต้อง	 ในกรณีที่บริษัทฯ	ท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	
ผู้บริหาร	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 และมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�าธุรกรรมน้ันต้องผ่านข้ันตอน
การอนุมัติตามที่ก�าหนดไว้
	 4.	การก�าหนดผู้มีหน้าที่อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	
ผู้บริหาร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	และค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ	และพิจารณาโดย
ถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก
	 5.	กรณีที่มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ซึ่ง
มีผลผูกพันระยะยาวไปแล้ว	จะต้องมีการติดตามผลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
	 6.	มกีารตดิตามการท�างานของบรษิทัย่อยหรอืบริษทัร่วมอย่างสม�า่เสมอรวมทัง้ก�าหนดทศิทางให้บคุคลทีบ่รษิทัฯ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ	ดังกล่าวถือปฏิบัติ
	 7.	 มีการก�าหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ที่ผิดต่อกฎหมายที่เก่ียวข้อง	
เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
	 1.	มกีารน�าเสนอข้อมลูทีส่�าคัญต่างๆ	อย่างเพียงพอ	เพ่ือให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจ
	 2.	กรรมการบรษิทัฯ	ได้รบัหนงัสอืนดัประชมุ	หรอืเอกสารประกอบการประชมุทีร่ะบขุ้อมลูทีจ่�าเป็น	
และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายใน	7	วัน
	 3.	 รายงานการประชุมมีรายละเอียดตามควรที่ท�าให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
	 4.	มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี	และบัญชีต่างๆ	ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
	 5.	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและก�าหนดขั้นตอนการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน	เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส	ยุติธรรม

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล
	 1.	บรษัิทฯ	จดัให้มกีระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามจรยิธรรมธรุกจิและข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบรหิาร	
และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 2.	มกีารก�าหนดให้ผูต้รวจสอบภายในตรวจสอบและประเมินผลการควบคมุภายในของกจิกรรมต่างๆ	
ตามแผนการการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน	และสื่อสารให้ผู้บริหารทราบ	เพื่อด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง	โดยรายงาน
ผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ	
และเสนอรายงานได้อย่างตรงไปตรงมา	เป็นประจ�าทุกไตรมาส
	 3.	 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 /		
คณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร
	 4.	มกีารรายงานความคบืหน้าในการปรบัปรงุข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	/	คณะกรรมการ
ตรวจสอบอยู่เสมอ
	 5.	 	มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยพลัน	กรณีที่เกิดเหตุการณ์
ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต	มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฏหมาย	และมีการกระท�าผิดปกติอื่นๆ	ซึ่งอาจจะ
กระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ
		
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นด้านระบบการควบคุมภายในตรงกัน	 และ	
มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดขึ้น

บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งนางภวดี	 	 อุดมศรีธนกร	 ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง	 ถอดถอน	 โยกย้าย	 หรือเลิกจ้าง	 รวมทั้งประเมินผลงานของผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
	
ในปี	 2559	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ	ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
	
ปี	2559	บริษัทฯ	มีการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	กับบริษัทร่วม	และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ	อย่างสมเหตุสมผล	โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็น	ความสมเหตุสมผล	และความเหมาะสมด้านราคาของ
รายการระหว่างกนั	รวมถงึเงือ่นไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าปกต	ิรวมถงึมกีารเปรยีบเทยีบราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก	
ทั้งนี้	การท�ารายการระหว่างกันต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน	(27	กุมภาพันธ์	2556)	โดยก�าหนด
ให้มีการควบคุมการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	
	
นอกจากนี	้บรษัิทฯ	ได้ก�าหนดมาตรการให้ผูม้อี�านาจอนมุตัไิม่สามารถอนมุติัรายการเบกิจ่ายของตนเองได้	แม้จะอยูใ่นวงเงนิทีต่นมอี�านาจกต็าม	
และในกรณกีารท�าธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกัน	หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้เสีย	ห้ามมใิห้ผู้นัน้อนมุตัริายการ
ดงักล่าว	และให้ปฏบิตัติามอ�านาจการอนุมัตเิรือ่งการด�าเนนิการเม่ือมีรายการทีเ่กีย่วโยงกัน		และกรณกีารท�าธรุกรรมหรอืการได้มาและจ�าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ให้ปฏิบัติตามอ�านาจการอนุมัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูล	และการปฏิบัติในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ไทยพีเจ้น จ�ากัด (TP)

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น	เช่นจุกนม	ขวดนม	
และผลิตภัณฑ์พลาสติก	

ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้น	
ร้อยละ	47	ของจ�านวนทุนที่ออกและช�าระแล้ว	และมีกรรมการบริหารร่วมกัน

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จ�ากัด (YMP)

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ	 เพื่อจ�าหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัท	โยชิโน	โคเคียวโซ	(ประเทศญี่ปุ่น)	และบริษัท	โนมูระ	
จิมูโช	อิ๊งค์	(ประเทศญี่ปุ่น)	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	6	ของจ�านวนทุนที่ออกและช�าระแล้ว	และมี
กรรมการร่วมกัน

บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

การประกอบธุรกิจ ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายผ้าเชด็ท�าความสะอาดผวิและแผ่นอนามยัส�าหรบัซบัน�า้นม	และน�า้ยา
ท�าความสะอาดจุกนมและขวดนม

ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้น
ร้อยละ	2.5	ของจ�านวนทุนที่ออกและช�าระแล้ว	และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท สุเมธาพร จ�ากัด

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	และนางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	ถือหุ้นร้อยละ	75	และ	25	ของทุนที่ออกและ
ช�าระแล้ว	ตามล�าดับ
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รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

นายสุเมธ		เลอสุมิตรกุล ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ในสัดส่วนร้อยละ	59.316

นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ในสัดส่วนร้อยละ	
1.317

นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	 และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	
ในสัดส่วนร้อยละ	4.649

รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันกับบริษัทฯ	ซึ่งเป็นรายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี	2557	-	2559		ตามรายละเอียดดังนี้	

รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ผู้ขาย / 
ผู้ให้บริการ

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับบริการ

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส�าคัญ

มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท)

2559 2558 2557

		บริษัท PiT บรษิทัขายกล่องและฝาปิดพลาสตกิให้กบั	PiT	โดยบรษิทัฯ	ก�าหนดราคา
ขายในอัตราต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม	 ซ่ึงเป็นราคาเดียวกับลูกค้า	
รายอื่นๆ

- - 2.8

yMP บริษัทฯ	ด�าเนินการจัดหาวัตถุดิบ	และอุปกรณ์ในการผลิตให้กับ	yMP	
โดยบรษิทัฯ	ได้รบัค่าบรกิารในอตัราส่วนร้อยละ	1.5	ของราคาวสัดหุรอื
บริการ			และบริษัทฯ	มีรายได้ค่านายหน้าในอัตราส่วนร้อยละ	0.3	ของ
ราคาขายสินค้าสุทธิที่	yMP	ขายให้กับลูกค้าทั้งหมด	ตามสัญญาแต่งตั้ง
การเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	(ฉบับปรับปรุงวันที่	1	มกราคม	2557)

6.6 5.8 6.6

บริษัทฯ

บริษัทฯ	ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเจ้นจาก	TP	เช่น	จุกนม	ขวดนม	และอื่นๆ	 102.5 111.4 92.4

บรษิทัฯ	ซือ้ผลติภณัฑ์พเีจ้นประเภทผ้าเชด็ท�าความสะอาดผวิ	และแผ่น
ซับน�้านม	น�้ายาท�าความสะอาดจุกนมและขวดนม		จาก	PiT	

101.1 85.4 73.9

 
บริษัทฯ	ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก	yMP	เช่น	กล่องและฝาปิด
พลาสติก	ตลับใส่แป้ง	หวีส�าหรับย้อมสีผม	หัวปั๊มและหัวฉีดกระบอกน�้า	

4.7 5.5 35.7

บริษัทฯ

บริษัทว่าจ้างส�าหรับให้บริการปรึกษาในฐานะ	 Company	 Advisory	
Director

- 1.1 -

บริษัทฯ	เช่าพื้นที่ห้องชุดชั้น	18	(บางส่วน)	และ	19	อาคารทศพลแลนด์	
เพื่อใช้เป็นส�านักงาน	

4.0 0.3 -

บจก.
สุเมธาพร

บริษัทฯ	ว่าจ้างส�าหรับให้บริการปรึกษาทางธุรกิจ*		 - 1.2 -

บริษัทฯ	ว่าจ้างส�าหรับให้บริการปรึกษาในฐานะ	Company	Advisory	
Director

3.6 - -

yMP

TP

PiT

คุณสุเมธ	
เลอสุมิตรกุล
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

	
รายการเงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้จ่ายเงินปันผล ลักษณะรายการ
มูลค่าของรายการ(ล้านบาท)

2559 2558 2557

		TP

บริษัทฯ	รับรายได้เงินปันผล

18.8 14.1 14.1

		PiT 2.5 2.5 2.0

		yMP 2.2 2.1 1.7

รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่มีรายการคงค้างระหว่างกัน
ประเภท
รายการ

มูลค่าของ
รายการ(ล้านบาท)

บริษัทฯ บุคคล / นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

2559 2558 2557

บริษัทฯ

TP ลูกหนี้อื่น - 1.7 -

เจ้าหนี้การค้า 30.1 47.3 27.3

PiT
ลูกหนี้การค้า - - -

เจ้าหนี้การค้า 31.9 24.1 28.8

yMP
ลูกหนี้อื่น 1.6 1.6 1.4

เจ้าหนี้การค้า 0.9 1.0 1.1

	
รายการค�้าประกัน   ไม่มี	

ในอนาคตบรษิทัฯ	คาดว่า	จะมกีารท�ารายการระหว่างกนักับบรษัิทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนือ่ง	โดยเป็นไปในลกัษณะการท�าธรุกิจการค้าทัว่ไป	
และมีเงื่อนไขตามธุรกิจการค้าปกติ	ซึ่งสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทฯ	กระท�ากับบุคคลภายนอก	เช่น	
การซ้ือขายวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป	 การท�าสัญญาเช่าอาคารส�านักงาน	 เป็นต้น	 โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อ
ความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท	โดยมีการก�าหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน	และคณะกรรมการตรวจสอบ
จะพิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันท้ังหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล	 การท�ารายการ
เกี่ยวโยง	การได้มาหรือจ�าหน่ายไปของทรัพย์สิน	และมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น
	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
	
คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	ซึ่งงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ		ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุ
สมผลในการจัดท�า	 รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ	 และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	ส�านักงาน	อี	วาย	จ�ากัด
	
คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยง	ระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	และการก�ากับดูแลที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล	 เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเหมาะสม	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
	
คณะกรรมการบรษัิทฯ	มคีวามเหน็ว่า	ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบรษิทัฯ	มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม	และสามารถสร้างความ
เช่ือม่ันอย่างมีเหตผุลได้ว่า	งบการเงนิของบรษิทัฯ	ส�าหรับปีสิน้สุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2559	ได้แสดงฐานะการเงนิ	ผลการด�าเนนิงานและกระแส
เงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ	ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง

																																																																																												
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในนามคณะกรรมการบริษัท

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
                      ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

รายงานคณะอนุกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น
	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
	
คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	3	ท่าน	กรรมการอย่างน้อย	
1	ท่าน	ต้องเป็นกรรมการอิสระ	และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ	โดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและกฎบัตร
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	
ในปี	2559	คณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนมกีารประชุมรวม	2	ครัง้	และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทกุท่าน	
ทั้งนี้	คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและรายงานผลการประชุมให้
คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบ	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้	

	 1.การพจิารณาปรบัข้ึนเงนิเดอืนและการให้เงนิรางวัลประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารร่วม	
	 2.	การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น	คณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ	โปร่งใส	และค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

	

ในนามคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 	

นายมานิต  เจียรดิฐ
 ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน				ท่านผู้ถือหุ้น
	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	 (มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้	ความสามารถ	มีประสบการณ์เฉพาะด้าน	มีคุณสมบัติครบถ้วน	ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยมี	นางละเอียด	 ว่องวงศ์ภพ	
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นายมานิต	เจียรดิฐ	และนายเทวัญ	อุทัยวัฒน์	เป็นกรรมการตรวจสอบ	

ในปี	พ.ศ.	2559	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม	7	ครั้ง	โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน	เข้าประชมุในวาระทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ร่วมเสนอข้อมลูและความเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน	ผลการประชมุได้สรปุเป็น
รายงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง	สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส และประจ�าปี 2559 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงิน	ไตรมาส	และประจ�าปี	2559	
ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน	 โดยสอบถาม	 รับฟังค�าชี้แจง	 เกี่ยวกับ
ความถูกต้อง	และครบถ้วนของงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินตามหลักการบัญชี	และพิจารณารายการปรับปรุง
บัญชีที่มีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 และงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นสาระส�าคัญ	 ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	
เพื่อพิจารณาอนุมัติ	นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย	
เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 และงบแสดงฐานะการเงินการควบคุม
ภายในด้านบัญชี	และการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ	ซึ่งไม่พบปัญหาหรือรายการผิดปกติที่เป็นสาระส�าคัญ
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�าคัญ	ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ

2. ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี	และผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส	จากรายงานผล
การตรวจสอบภายในปี	2559	ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมระบบงานที่ส�าคัญ	ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องที่
เป็นสาระส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน	การด�าเนินการต่างๆ	มีการมอบอ�านาจและอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	และได้
เน้นย�้าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ	
และมีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่โดยชัดเจน

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและส�านักงานเลขานุการของบริษัท	แล้วไม่พบประเด็น
ที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
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4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานรายการกบับคุคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องทกุไตรมาส	เหน็ว่าบรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัโิดยมเีงือ่นไข
ทางการค้าปกติท่ัวไป	 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ไม่มีข้อบ่งช้ีถึงความผิดปกต	ิ และได้เปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความคืบหน้าการบริหารความเส่ียงร่วมกับ	 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส	 โดย
เป็นการระบุ	และจ�าแนกความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	การจัดการกับความเสี่ยงทั้งภายใน	และภายนอกของบริษัท	โดยวางแผนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว	รวมถึงการติดตามและทบทวนผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

6. การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา	โดยค�านึงถึงชื่อเสียง	และความน่าเชื่อถือ	
ความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ	ความสามารถในการให้บริการ	การรับรองงบแสดงฐานะการเงินได้ทันเวลาสม�่าเสมอ	และการให้
ค�าปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี	 	 จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง	
1.	คุณชลรส	สันติอัศวราภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	4523	หรือ	2.	คุณศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
ทะเบียนเลขที่	3844	หรือ	3.	คุณศุภชัย	ปัญญาวัฒโน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	3930	แห่งบริษัท	ส�านักงาน	อี	วาย	จ�ากัด	
เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2560	ของบริษัทฯ	ต่อไปอีกวาระหน่ึง	โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน	880,000	บาท	
(แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
	
ในการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง	คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกิจกรรมที่ส�าคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปี	กับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดีแล้ว	ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นว่า	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ	ได้จัดท�าขึ้นตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป	มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	การด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	
มกีารบริหารจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม	และคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีค่รบถ้วนตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

	 	 	 	 	 	 	 	 																									

	 	 	 	 	 	 	 	
นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                          
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ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท	 มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชช่ันแนล	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (บริษัทฯ)	
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น	ๆ	และได้ตรวจสอบ
งบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	
ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ	 ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านจรรยาบรรณอื่น	ๆ	ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย	ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	ที่มีนัยส�าคัญอย่างยิ่งตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
ส�าหรับงวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	
ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้	

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า	 ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเรื่องเหล่าน้ีด้วย	 การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง
ต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ซึ่งได้
รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้
 ก) การรับรู้รายได้
	 รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่ส�าคัญย่ิงรายการหน่ึงของบริษัทฯ	 เน่ืองจากจ�านวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก�าไรขาดทุนประจ�าปีของบริษัทฯ	 ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้าจ�านวนมากรายในหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งมีเงื่อนไข
ทางการค้าที่แตกต่างกัน	ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ	โดยการท�าความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้	 สุ ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญช	ี	
สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	 และ	ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการ
ขายเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย	
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 ข) สินค้าคงเหลือ
	 การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 9	 ต้องอาศัย
ดลุยพินจิของฝ่ายบรหิารค่อนข้างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิง่การประมาณค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอืส�าหรบัสนิค้าทีล้่าสมยัหรอืเสือ่ม
สภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า	ภาวะการแข่งขันทางด้านตลาด	สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	
ซึง่อาจท�าให้เกดิความเสีย่งในการรบัรูค่้าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลือไม่เพยีงพอและท�าให้บรษิทัฯ	แสดงมลูค่าสนิค้าคงเหลอืทีส่งูเกนิไป

	 ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่า
เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 ประเมินสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้	 สอบทานหลักเกณฑ์และความสม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว	
สอบทานการค�านวณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือตามนโยบายการบัญชีสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ	 และท�าการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ

 ค) คดีฟ้องร้อง
	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	28.5	บริษัทฯ	มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับสัญญาจ้าง	โดยศาลแรงงานกลางได้มีค�าพิพากษาให้ยกฟ้อง	อย่างไรก็ตาม	โจทก์	ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาดังกล่าวต่อศาลฎีกา	ขณะนี้
คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีข้อพิพาททางการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาจัดจ�าหน่ายสินค้า	 โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษา
ให้บริษัทฯ	ช�าระเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์	ขณะนี้บริษัทฯ	ได้ยื่นฎีกาต่อศาล	เนื่องจากคดีความดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด	ฝ่ายบริหารจึง
จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องนี้เพื่อใช้ในการประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ	 โดยการ
พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อคดีดังกล่าวสิ้นสุดอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

	 ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาภายนอกของบริษัทฯ	เกี่ยวกับรายละเอียดและความคืบหน้าของ	คดีฟ้องร้อง	ตลอดจน
วธิกีารทีผู่บ้ริหารใช้ในการประมาณการหนีส้นิจากคดฟ้ีองร้อง	สอบถามฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัดลุยพนิิจใช้ในการประมาณการหนีส้นิจากคดฟี้องร้อง
ดังกล่าว	 สอบทานเอกสารโต้ตอบระหว่างบริษัทฯ	 และที่ปรึกษาภายนอกของบริษัทฯ	 ส่งหนังสือยืนยันไปยังที่ปรึกษาภายนอกของ	
บรษิทัฯเพือ่ให้รายงานรายละเอยีดของคดฟ้ีองร้อง	สถานะของคดคีวามและความเหน็ของทีป่รกึษาฯ	เกีย่วกบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษัิทฯ	
เป็นลายลักษณ์อักษร	และได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น 
ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่	ซึง่รวมถงึข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	(แต่ไม่รวมถึง	งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชี
ที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือม่ันในรูปแบบใด	ๆ	
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น		มีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญ
กบังบการเงนิหรือกับความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่	หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่แสดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่	
	
	เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	ตามทีก่ล่าวข้างต้น	และหากสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั	
ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป	

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ริหารมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และรับผดิชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิ	ผูบ้ริหารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษัิทฯ	ในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	การเปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกับการ
ด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก
บริษัทฯ	หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
	
ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิ
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	
ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอื	ความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง	อาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะ
มีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี	ข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ	
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
	 •	 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า	ความเส่ียงทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจาก
การทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด	 เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
	 •	 ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
	 •	ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

	 •	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการ
สอบบญัชท่ีีได้รับว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่ก่ียวกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสัยอย่างมนียัส�าคญัต่อความ
สามารถของบริษัทฯ	 ในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่	 หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อ
สงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ	หรอืหากเหน็ว่า	การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ	ข้าพเจ้า
จะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูกั่บหลักฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวันทีใ่นรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า	
อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ	ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
	 •	ประเมินการน�าเสนอ	โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม	รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนประเมนิว่างบการเงนิ
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร	
	 •	 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุม่บรษัิทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม	ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคมุดแูล	และการปฏบิตังิานตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้	ประเดน็ทีม่นียัส�าคัญท่ีพบ
จากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน	ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระและได้สือ่สาร
กบัผู้มหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกับความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอืน่	ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ	หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้	ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ	นายณรงค์	พันตาวงษ์

ณรงค์ พันตาวงษ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด		
กรุงเทพฯ:	27	กุมภาพันธ์	2560
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

สรุปรายงานทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557

จ�านวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละจ�านวน จ�านวน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	 29.1	 3.5	 3.8	 0.5	 6.5	 1.0

เงินลงทุนระยะสั้น	 0.0	 0.0	 	-			 	-	 	-	 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ	 151.6		 18.3	 137.1		 18.5			 147.7	 21.7

-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 	-	 	-			 -	 -	 -

-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 143.9	 17.4	 129.1		 17.4	 	141.2		 20.7

-	หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (1.3)	 (0.2)	 (1.6)		 (0.2)	 (1.8)		 (0.3)

รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 142.7		 17.2	 127.5		 17.2	 139.4		 20.4

ลูกหนี้อื่น	 9.0				 	1.1	 	9.6		 	1.3	 8.3		 1.2

สินค้าคงเหลือ	 81.4		 9.8	 94.5		 12.7	 68.0		 10.0

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 6.2				 0.8	 10.1		 1.4	 11.0	 1.6

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 268.4 32.4 245.5 33.1 233.2 34.2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน	 -	 	-		 -	 -	 -	 -

-	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 386.4	 46.6	 338.2	 45.6	 285.3	 41.8

-	เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 24.9	 3.0	 24.9	 3.4	 24.9	 3.7

-	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 40.8	 4.9	 76.4	 10.3	 77.9	 11.4

-	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 77.4	 9.3	 22.9	 3.1	 22.9	 3.4

-	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 20.2	 2.4	 23.1	 3.1	 25.7	 3.8

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 4.0	 2.4	 23.1	 3.1	 25.7	 3.8

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-	สิทธิการเช่าอาคาร	 5.9	 0.7	 6.7	 0.9	 7.4	 1.1

-	อื่นๆ	 0.7	 0.1	 0.7	 0.1	 0.7	 0.1

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 560.3 67.6 496.6 66.9 448.7 65.8

รวมสินทรัพย์ 828.7 100.0 742.1 100.0 681.9 100.0 



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายการ

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557

จ�านวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละจ�านวน จ�านวน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื	 90.0	 10.9	 60.0	 8.1	 57.0	 8.4
ระยะสัน้จากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 145.4	 17.5	 	159.2			 	21.5	 154.9	 22.7
-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 62.5	 7.5	 72.4		 9.8	 57.2	 8.4
-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 26.4	 3.2	 27.8	 3.7	 	 29.4	 4.3	
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 44.8	 5.4	 48.2	 6.5	 	 48.8	 7.1	
-	เจ้าหนี้อื่น	 11.7	 1.4	 10.8	 1.5	 	 19.5	 2.9
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทาง	 3.4	 0.4	 2.7	 0.4	 	 3.3	 0.5
การเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	 -	 	-		 	 -	 -	 	 -	 -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 4.3	 0.5	 2.3	 0.3	 	 2.5	 0.4
รวมหนี้สินหมุนเวียน 243.1 29.3 224.2 30.2 217.6 31.9 
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิ	-	สทุธิ
จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 3.4	 0.4	 5.5	 0.7	 8.4	 1.2
-	หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 0.0	 0.0	 	 0.0	 0.0	 -	 	 -
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน	 5.8	 0.7	 	 5.3	 0.7	 10.1	 1.5

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9.2 1.1  10.8 1.5  18.5 2.7

รวมหนี้สิน 252.3 30.4 235.0 31.7  236.1 34.6

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน 213.5 25.8 200.0 27.0 120.0 17.6
ทนุทีอ่อกจ�าหน่ายและช�าระเตม็มลูค่าแล้ว	 148.5	 17.6	 144.2	 19.4	 120.0	 17.6
เงนิรับล่วงหน้าค่าหุน้	 10.9	 1.3	 	 0.1	 0.0	 -	 	 -
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้	 35.3	 4.3	 	 34.8	 4.7	 34.8	 5.1
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์	 	 0.1	 0.0	 	 -	 	 -
ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม
จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย	 15.7	 1.9	 13.0	 1.8	 12.0	 1.8
ยังไม่จัดสรร	 368.6	 44.5	 315.0	 42.4	 279.0	 40.9

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 576.4 69.6 507.1 68.3 445.8 65.4

รวมหนี้สินและส่วนชองผู้ถือหุ้น 828.7 100.0 742.1 100.0 681.9 100.0

หน่วย	:	ล้านบาท
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

ปี 2559 ปี 2558

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

รายได้       

		รายได้จากการขาย 703.9 97.4 665.6 97.5 693.7 97.1

		รายได้อืน่

							รายได้ค่าเช่า 3.2 0.4 3.2 0.5 2.0 0.3

							รายได้ค่านายหน้า 9.7 1.3 8.4 1.2 10.0 1.4

							เงนิปันผลรับจากเงนิลงทุนในบริษัทอื่น 4.7 0.7 4.6 0.7 3.7 0.5

							อืน่ๆ	 1.4 0.2 0.6 0.1 4.7 0.7

รวมรายได้ 722.9 100.0 682.4 100.0 714.1 100.0

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

		ต้นทนุขาย 336.3 46.5 312.1 45.7 341.1 47.8

		ค่าใช้จ่ายในการขาย 206.3 28.5 211.5 31.0 205.0 28.7

		ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 165.2 22.9 150.0 22.0 153.4 21.5

รวมค่าใช้จ่าย 707.8 97.9 673.6 98.7 699.5 98.0

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทั

ร่วม

		ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นติบิคุคล 15.1 2.1 8.8 1.3 14.6 2.0

		ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 67.1 9.3 68.7 10.1 46.4 6.5

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

นิติบุคคล 82.2 11.4 77.5 11.4 61.0 8.5

		ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 2.8 0.4 2.5 0.4 2.3 0.3

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 79.4 11.0 75.0 11.0 58.7 8.2

		ภาษเีงนิได้นติิบคุคล 1.6 0.2 0.3 0.0 1.0 0.1

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 77.8 10.8 74.7 10.9 57.7 8.1

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 77.8 10.8 73.1 10.7 57.7 8.1

ก�าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.56 0.56 0.48

ก�าไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.52 0.52 0.48

ปี 2557



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษ	ี 	 	 79.4	 75.0	 58.7

รายการปรบักระทบก�าไรก่อนภาษีเป็นเงนิสดรบั	(จ่าย)	

-	จากกิจกรรมด�าเนินงาน	

-	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	 	 12.6	 11.8	 13.5

-	โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 	 (0.4)	 (0.2)	 (1.4)
-	ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(โอนกลับ)	 	 	 1.3	 (0.8)	 (5.6)
-	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	 					 	 	 0.05	 (0.3)
-	ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน	 	 	 (0.6)	 (0.3)	 (3.2)
-	โอนที่ดินไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 	 	 (1.2)	 -	 -
-	ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 	 	 0.6	 0.8	 1.1
-	รายจ่ายโดยหุ้นเป็นเกณฑ์	 	 	 0.1	 -	 -
-	เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 	 -	 -	 -
-	เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	 	 	 (4.7)	 (4.6)	 (3.7)
-	ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 	 (67.1)	 (68.7)	 (46.4)
-	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 	 	 2.8	 2.5	 2.3

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	 	 	

			และหนี้สินด�าเนินงาน	 	 	 22.9	 15.6	 15.0

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง	(เพิ่มขึ้น)	 	 	
-	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	 	 (14.1)	 10.8	 82.2
-	สินค้าคงเหลือ	 	 	 11.8	 (25.7)	 7.3
-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	 3.9	 1.3	 (2.1)
-	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	 0.0	 (0.0)	 (0.2)
-	เงินลุงทุนระยะสั้น	 	 	 -	 -	 	 -
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 	 -	 -	 -
-	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	 	 (13.9)	 4.2	 (93.6)
-	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	 0.7	 (0.1)	 (1.2)
-	ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย	 	 	 -	 (5.6)	 -
เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 	 11.3	 0.5	 7.4
-	จ่ายดอกเบี้ย	 	 	 (2.6)	 (2.5)	 (2.3)
-	จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 (0.7)	 (0.5)	 (1.4)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน   8.0 (2.4) 3.7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2559 2558 2557
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย	:	ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันลดลง	 	 	 -	 -	 3.1

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 	 18.8	 14.1	 14.1

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	 	 	 4.7	 4.6	 3.7

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน	 	 	 0.7	 1.2	 4.1

ซื้อทรัพย์สิน	 	 	 (24.4)	 (6.9)	 (1.5)

เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น	 	 	 (0.0)	 -	 -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	 	 	 (0.1)	 (0.5)	 (4.1)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน   (0.3) 12.5 19.4

    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ	 	 	 30.0	 3.0	 8.5

จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 	 	 (3.8)	 (4.0)	 (5.0)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	 	 	 1.7	 24.1	 -

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 	 	 0.5	 -	 -

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น	 	 	 10.8	 0.1	 -

เงินปันผลจ่าย	 	 	 (21.6)	 (36.0)	 (24.0)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน   17.6 (12.8) (20.5)

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  25.3 (2.7) 2.6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี   3.8 6.5 3.9

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี   29.1 3.8 6.5

รายการ

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2559 2558 2557






