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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



สารจากประธานกรรมการ

ในนามคณะกรรมการบรษิทั

นายสเุมธ	เลอสมิุตรกลุ
ประธานคณะกรรมการบรษัิท

	 ปี	 2560	 เป ็นอีกปีที่ท ้าทายของบริษัท	 มุ ่งพัฒนา		

อนิเตอร์แนชช่ันแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ด้วยสภาวะเศรษฐกิจไทยมี	

การเจริญเติบโตที่ดีเช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลก	 แต่การใช้จ่ายของ	

ภาคประชาชนไม่ได้ขยายตวัเท่าทีค่วร	แม้รฐับาลได้พยายามกระตุน้

การใช้จ่ายครัวเรือนผ่านหลากหลายช่องทาง	 รวมถึงสิทธิประโยชน์

ทางภาษีและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ	 แต่ผู้บริโภค	

ส่วนใหญ่ยังคงใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง	ประกอบกับความโศกเศร้าที่

ยังไม่จางหายจากการเสด็จสู ่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จ	

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	พระมหากษตัรย์ิผูย้ิง่ใหญ่อนัเป็น

ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

	 แม้กระนั้นคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของ	

บรษัิทฯ	ยงัได้ทุม่เทแรงกายแรงใจ	ไม่ย่อท้อ	เพือ่สร้างการเตบิโตและ	

ผลก�าไรที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น	รวมถึงการประกอบธุรกิจเพื่อตอบสนอง

ความคาดหวังของลูกค้า	คู่ค้า	และ	ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ส่งผลให้	

ปี	2560	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายรวม	795.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	 13.0	 เมื่อเทียบกับปี	 2559	 และมีผลก�าไรสุทธิเบ็ดเสร็จ	

ตามวธิส่ีวนได้เสยีเท่ากบั	77.3	ล้านบาท	ซึง่ทัง้ยอดขายและก�าไรสุทธิ

ของบริษัทฯ	 มีการเติบโตต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	 9	 นับแต่บริษัทฯ	 เข้า	

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ในปี	2552	และบริษัทฯ	

จะมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

	 นอกจากการผลักดันให้บริษัทฯ	 สามารถสร้างผลก�าไร

เติบโตต่อเนื่องแล้ว	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มุ่งยกระดับการก�ากับ

ดแูลกจิการให้เป็นท่ียอมรับเป็นไปตามมาตรฐานสากล	และขบัเคล่ือน

ธรุกจิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง	พระราชด�ารสัของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ปีที่ผ่านมาหลังจาก

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

(ก.ล.ต.)	 ประกาศใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 สาหรับบริษัท

จดทะเบยีน	 ปี	 2560	 (CG	Code)	 เมือ่วนัที	่ 17	มนีาคม	2560	ซึง่	

มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน		

คณะกรรมการบริษทัฯ	จงึไม่รรีอท่ีจะน�า	CG	Code	มาปรบัใช้ในองค์กร	

โดยได้ปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ	 และ

นาไปใช้เป็นหลักในการดาเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่	10	สิงหาคม	2560

	 ปี	2561	บริษทัฯ	จะคงยดึแนวทางการเตบิโตด้วยนวตักรรม

ตามนโยบาย	 Thailand	 4.0	 เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยไปสู	่Value-Based	Economy	โดยการเสรมิสร้างและ

ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของบรษัิทฯ	ขบัเคลือ่นธรุกจิ

ด้วยเทคโนโลยี	ความคิดสร้างสรรค์	และนวัตกรรม	โดยเปิดโอกาส

ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง	 ปรับปรุงกระบวนการ

ท�างานให้มีประสิทธิภาพ	 สามารถเข้าถึงและตอบสนองความ	

ต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในยุคดิจิตอลได้

	 สุดท้ายนีใ้นนามของมุง่พฒันา	ผมขอขอบคุณท่านผูถ้อืหุ้น	

คู่ค้า	 ลูกค้า	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ	 ที่ได้ให้ความ	

ไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ	 ด้วยดีเสมอมา	 ผมเชื่อมั่นว่า		

คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	จะคงมุ่งพัฒนา

คณุค่าอย่างยัง่ยนืของธรุกิจด้วยความรับผดิชอบร่วมกบัสงัคม	ชมุชน	

และสิ่งแวดล้อม	และสร้างผลประกอบการที่ดีตลอดไป
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน (ตามวิธีส่วนได้เสีย)

โครงสร้างรายได้ตามประเภท
ของรายได้จากการขาย ปี 2560 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
บรรจุภัณฑ์ 0.1%

สินค้าอุปโภค 
บริโภค 21.0%

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาค
ตะวันตก

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

กรุงเทพ
มหานคร

LAOS

VIETNAM

CAMBODIA

MYANMAR

ภาคกลาง

ภาค
ตะวันออก

ผลิตภัณฑ์ 
แม่และเด็ก 78.9%

รายได้รวม 
816.4
ล้านบาท ส่วนแบ่งกำาไร 

จากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 66.6 

ล้านบาท

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวม 
635.8
ล้านบาท

กำาไรต่อหุ้น 
ขั้นพื้นฐาน 

0.49
บาท/หุ้น

กำาไรสุทธิ
เบ็ดเสร็จ
77.3 

 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 
881.3
ล้านบาท

หนี้สินรวม 
245.5
ล้านบาท
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน 3 ปี (2558-2560)

รายการ หน่วย    2560 2559  2558  2560       2559

รายได้จากการขาย

รายได้รวม

ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล

ต้นทุนทางการเงิน

ก�าไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี

ก�าไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

795.4

816.4

414.7

15.5

2.0

13.5

1.5

12.0

66.6

78.6

77.3

881.3

245.5

635.8

70.3

704.0

722.9

367.7

15.1

2.8

12.3

1.6

10.7

67.1

77.8

77.8

665.6

682.4

353.5

8.8

2.5

6.3

0.3

6.0

68.7

74.7

73.1

742.1

235.0

507.1

68.2

830.0

253.6

576.4

96.8

13.0

12.9

12.8

2.6

(28.6)

9.8

(6.3)

12.1

(0.7)

1.0

(0.6)

6.2

(3.2)

10.3

(27.4)

5.8

5.9

4.0

71.6

12.0

95.2

433.3

78.3

(2.3)

4.1

6.4

11.8

7.9

13.7

41.9

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินสถาบันการเงิน

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน 3 ปี

งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย) (ล้านบาท)

งบกำาไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสีย) (ล้านบาท)

อัตราร้อยละ
ของการเติบโต
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รายการ หน่วย   2560 2559  2558 2560  2559

จ�านวนหุ้นทุนที่ออกและช�าระแล้ว

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด	(วิธีส่วนได้เสีย)

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด	(วิธีเฉพาะกิจการ)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันหุ้น)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

165,259

3.85

1.00

0.47

0.18

0.18

52.14

9.72

36.3

95.4

8.9

12.2

1.21

80

84

0.4

0.1

145,832

3.95

1.00

0.52

0.20

0.15

52.23

11.05

29.5

107.3

9.4

13.5

1.10

74

101

0.4

0.2

144,157

3.52

1.00

0.52

0.14

0.30

53.11

10.98

62.4

141.7

10.1

14.4

1.10

78

100

0.5

0.1

13.3

(2.5)

0.0

(9.6)

(10.0)

20.0

(0.2)

(12.1)

22.7

(11.1)

(5.0)

(8.4)

9.8

8.1

(16.8)

(11.8)

(34.1)

1.2

12.2

0.0

0.0

42.9

(50.0)

(1.7)

0.6

(52.6)

(24.3)

(6.7)

(8.4)

0.8

(5.1)

1.0

(5.5)

24.9

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(เท่า)

(วัน)

(วัน)

(เท่า)

(เท่า)

อัตราก�าไรขั้นต้น

อัตราก�าไรสุทธิ	(วิธีส่วนได้เสีย)

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(วิธีส่วนได้เสีย)

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(วิธีเฉพาะกิจการ)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน 3 ปี

อัตราส่วนทางการเงิน (ล้านบาท)

ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ (ล้านบาท)

อัตราร้อยละ
ของการเติบโต
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร

คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบใน
การด�าเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

เป็นองค์กรที่มีผลก�ำไรโดดเด่น และได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้บริโภค คู่ค้ำ และนักลงทุน

เป็นองค์กรที่จะให้ควำมส�ำคัญกับบุคลำกร เน้นกำรพัฒนำทักษะ องค์ควำมรู้ และคุณภำพชีวิตของพนักงำน

เป็นองค์กรที่ให้ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ำ และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยำว

เป็นองค์กรที่เน้นย�้ำจริยธรรม คุณธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นองค์กรที่ได้รับกำรยอมรับในควำมเป็นมืออำชีพด้ำนกำรตลำดและกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ

O P E C
OPERATION EXCELLENCE

(การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ)

Passion for Excellence
(ควำมมุ่งมั่นสู่ควำมเป็นเลิศ)

Entrepreneur
(ความเป็นเจ้าของ)

Transparent
(ความโปร่งใส)

Harmony
(ความสามัคคี)

Cresitive 
(ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก)

Professional
(ความเป็นมืออาชีพ)

PARTNERSHIP
(พันธมิตร)

EMPLOYEE
(พนักงาน)

CUSTOMER CENTRIC
(ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง)

Commitment
(กำรรักษำสัญญำ)

Ready to Change
(ควำมพร้อมในกำรรับกำร

เปลี่ยนแปลง)

มุ่ง
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คณะกรรมการบริษัท

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
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



ประวัติคณะกรรมการ

อายุ	67	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)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ   54.96%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 
  คู่สมรสของ	นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	และ	บิดา	นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล	
ความสัมพันธ์กับบริษัท 
 	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 	 	  เป็น 
 	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 	 	  ไม่เป็น 
  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 	  ไม่มี	
		 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 	  มี	
ประสบการณ์ทำางาน 
บริษัทจดทะเบียน 
		 2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 2554	-	2558	 ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(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	
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 	 	 	 	 	  ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 
		 การประชุมผู้ถือหุ้น				 	 	 1	/	1		 		ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 4	/	4		 		ครั้ง

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ	73	ปี	
คุณวุฒิการศึกษา 
		 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	(ด้านบัญชีและการเงิน)	
		 Golden	Gate	university,	California,	uSA	
		 ปริญญาตรี	สาขาพาณิชย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
		 ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(CPA)	เลขที่	5834 
ประวัติการฝึกอบรม 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
		 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP	รุ่น	27/2017)	
		 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)	
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  หลักสูตร	integrated	Report	(รุ่น	2/60)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  	0.01%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร          ไม่มี 
ความสัมพันธ์กับบริษัท	
		 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 	 	 	 ไม่เป็น
		 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 	 	 	 ไม่เป็น 
		 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 	 	 ไม่มี 
		 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 	  ไม่มี
ประสบการณ์ทำางาน
บริษัทจดทะเบียน 
		 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(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	
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท       ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 	
		 การประชุมผู้ถือหุ้น				 	 	 	 	 1	/	1		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 	 4	/	4		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 	 	 	 5	/	5		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 	 1	/	1	 ครั้ง
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



อายุ	69	ปี	
คุณวุฒิการศึกษา 
		 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)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ    ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร  ไม่มี 
ความสัมพันธ์กับบริษัท	
		 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	
		 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 	 	 	 	 	 	    ไม่เป็น
		 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)	 	 	 	 	   ไม่เป็น 
		 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 			 	ไม่มี 
		 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	   ไม่มี	
ประสบการณ์ทำางาน 
บริษัทจดทะเบียน	
		 2558	-	ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	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	
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	 	 	 	 	 	 	ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 
  การประชุมผู้ถือหุ้น		 	 	 	 	 	 1	/	1		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท		 	 	 	 4	/	4		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			 	 	 5	/	5		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		 	 1	/	1		 ครั้ง	

นายมานิต เจียรดิฐ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
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นายเทวัญ อุทัยวัฒน์

อายุ	57	ปี	
คุณวุฒิการศึกษา 
		 ปริญญาโท	สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม	(เกียรตินิยม)		
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
		 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)	
สำานักงานศาลยุติธรรม
		 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.	รุ่น	19/2015)	
สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม 
		 หลักสูตรการอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท	(2016	-	2017)	
 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
		 หลักสูตร	ASEAn	Business	and	investment	Training	Course	(2017)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร          ไม่มี 
ความสัมพันธ์กับบริษัท	
		 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 	 	 	 ไม่เป็น 
		 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 	 	  เป็น	
		 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 	  ไม่มี
		 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 	  ไม่มี
ประสบการณ์ทำางาน
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	
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท       ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2560	 	
		 การประชุมผู้ถือหุ้น				 	 	 	 1	/	1		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 4	/	4		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 	 	 5	/	5		 ครั้ง	
		 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 1	/	1	 ครั้ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



อายุ	67	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)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  1.36%	 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 
  คู่สมรสนายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล		/	มารดานายเมธิน	เลอสุมิตรกุล	
ความสัมพันธ์กับบริษัท 
		 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 	 	 	 เป็น 
		 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 	 	  ไม่เป็น 
		 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 	 	 ไม่มี 
		 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 	  มี
ประสบการณ์ทำางาน
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	-	2560	 กรรมการ	บริษัท	เอลลิเก้นท์	ฮาร์ดแวร์	จ�ากัด	
		 2524	-	2551	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท       ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 
  การประชุมผู้ถือหุ้น				 	 	 	 1	/	1		 	ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 4	/	4		 	ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริหาร	 	 	 12	/	12				ครั้ง	
		 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 	 4	/	4	 	ครั้ง

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม  

นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม  
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กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ	48	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)	
สำานักงานศาลยุติธรรม
		 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.	รุ่น	19/2015)	
สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม 
		 หลักสูตรการจัดท�า	Business	Process	และ	SoP	(2012)	
Narit & Associates Limited 
		 หลักสูตร	Commercial	Contracts	Drafting,	Risk	management	and	Tax	Aspects	(2013)	
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
  หลักสูตร	Conflict	Resolutions	management	(2017)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.25% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร          ไม่มี 
ความสัมพันธ์กับบริษัท	
		 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 	 	 	 เป็น 
		 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 	 	 	 ไม่เป็น	
		 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 	 	 ไม่มี 
		 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 	 	 ไม่มี
ประสบการณ์ทำางาน 
บริษัทจดทะเบียน 
		 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 2555	-	2558	 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(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)	บรษิทั	เนสท์เล่	(ไทย)	จ�ากดั	
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท       ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2560	 	
		 การประชุมผู้ถือหุ้น				 	 	 	 1	/	1		 		ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 4	/	4		 		ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริหาร	 	 	 12	/	12	 		ครั้ง	
		 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 	 4	/	4	 		ครั้ง	
		 การประชุมคณะอนุกรรมการคุณค่าร่วมในสังคม		 4	/	4	 		ครั้ง

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์  
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



อายุ	41	ปี	
คุณวุฒิการศึกษา 
		 ปริญญาโท	inTERnATionAL	BuSinESS,	ASTon	BuSinESS	SCHooL,	uK	
		 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการฝึกอบรม	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
		 หลกัสตูร	How	to	Develop	a	Risk	management	Plan	(HRP	รุน่	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	
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
		 หลักสูตร	Conflict	Resolutions	management	(2017)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  4.70%	 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 
  บุตรนายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	และนางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	
ความสัมพันธ์กับบริษัท 
		 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 	 	  เป็น 
		 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 	 	 	 ไม่เป็น 
		 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 	  ไม่มี
		 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 	  มี	
ประสบการณ์ทำางาน
บริษัทจดทะเบียน 
		 2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	/	ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 2559	-	2560	 กรรมการ	/	ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์	แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 2556	-	2559	 กรรมการ	/	ผู้อ�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	/	ผูจ้ดัการผลติภณัฑ์	บรษิทั	มุง่พฒันา	อนิเตอร์แนชช่ันแนล	จ�ากดั	(มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท       ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 
  การประชุมผู้ถือหุ้น				 	 	 	 1	/	1		 	ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 4	/	4		 	ครั้ง	
		 การประชุมคณะกรรมการบริหาร	 	 	 12	/	12	 	ครั้ง	
		 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 	 4	/	4	 	ครั้ง

นายเมธิน เลอสุมิตรกุล
กรรมการ 
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เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

      บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษทัฯ	ให้ความส�าคญักับบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อการด�าเนนิงานของ	

บริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		โดยก�ากับดูแลรายงานทางการเงินและ

สารสนเทศทางการเงนิ	ทีป่รากฏในรายงานประจ�าปีให้ถกูต้อง		ครบถ้วน		รวมถงึการเปิดเผยข้อมลู

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ	และเป็นงบการเงินที่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไป	มีการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	

ใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงั	และประมาณการทีส่มเหตผุลในการจดัท�าแล้ว	รวมถงึการมแีละด�ารง

รักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	 	 และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง	ซึ่งรายงานทางการเงินนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจาก

ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตจากบรษิทั	ส�านกังาน	อ	ีวาย	จ�ากดั	และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน

ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 และรายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มคีวามเหน็ว่า	ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	โดยรวมอยู่

ในระดับที่น่าพอใจ	 และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงิน

ของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุด	วันที่		31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ได้

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 และแสดงความเห็นว่างบการเงินได้	

แสดงฐานะการเงนิ	ผลการด�าเนนิงาน	และกระแสเงนิสดถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามหลัก

การบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

ในนามคณะกรรมการบรษิทั

นายสเุมธ	เลอสมิุตรกลุ
ประธานคณะกรรมการบรษัิท

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

      บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 มุ่งพัฒนา	 อินเตอร์	

แนชชั่นแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน		

3	 ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีความรู้	 ความสามารถ	 มีประสบการณ์

เฉพาะด้าน	มีคุณสมบัติครบถ้วน	ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและมีความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมีนางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ	เป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ	นายมานติ	เจยีรดฐิ	และนายเทวญั	อทุยัวฒัน์	

เป็นกรรมการตรวจสอบ	

	 ในปี	พ.ศ.	2560	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม	

5	ครัง้	โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ	และผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ

ภายในเข้าประชุมในวาระท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือร่วมเสนอข้อมูลและความ

เห็นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงาน	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบให้

ความส�าคัญกับการสอบทานงบการเงิน	 การสอบทานการควบคุม

ภายใน	การสอบทานการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่	การปฏบิตัติามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเป็นรายงาน

ให้คณะกรรมการบรษัิทฯ	ทราบเป็นรายไตรมาส	หรอืรายงานให้ทราบ

ในกรณีที่มีเหตุอันควร	สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 1. งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน

ไตรมาส และประจำาปี 2560 

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบก�าไร

ขาดทนุเบด็เสร็จและงบแสดงฐานะการเงนิไตรมาส	และประจ�าปี	2560	

ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ผู้บริหาร	 และผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ	

จัดท�ารายงานทางการเงิน	โดยสอบถาม	รับฟังค�าชี้แจงเกี่ยวกับความ

ถูกต้องและครบถ้วนของงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 และงบแสดง	

ฐานะการเงินตามหลักการบัญชี	 และพิจารณารายการปรับปรุงบัญชี	

ที่มีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 และงบแสดงฐานะการเงิน

ทีเ่ป็นสาระส�าคญั	ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่พจิารณา

อนุมัติ	นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับผู้สอบ

บญัช	ีโดยไม่มฝ่ีายจัดการร่วมประชมุด้วย	เพือ่ขอทราบข้อคดิเหน็หรอื

ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบ

แสดงฐานะการเงิน	 การควบคุมภายในด้านบัญชี	 และการเปิดเผย	

ข้อมูลที่ส�าคัญ	ซึ่งไม่พบปัญหาหรือรายการผิดปกติที่เป็นสาระส�าคัญ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร

ในสาระส�าคัญ	 ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผย

ข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ

 2. ระบบการควบคุมภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุม

ภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี	 และผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส	 จาก

รายงานผลการตรวจสอบภายในปี	 2560	 ตามแผนงานที่ได้รับ	

มอบหมายซึ่งครอบคลุมระบบงานที่ส�าคัญ	 ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือ	

ความบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน	 การ	

ด�าเนินการต่างๆ	 มีการมอบอ�านาจและอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที	่

ก�าหนดไว้	 และได้เน้นย�้าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผล

การตรวจสอบภายใน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า	บรษิทัฯ	มรีะบบการ

ควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	และมกีาร

แบ่งแยกอ�านาจหน้าที่โดยชัดเจน
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(นางละเอยีด	ว่องวงศ์ภพ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		

 3.การปฏิบัติตามกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์	และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกจิของบรษัิทฯ	ร่วมกับ	

ฝ่ายตรวจสอบภายใน	และส�านกังานเลขานกุารของบริษทัฯ	แล้วไม่พบ

ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

 4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการกับ

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส	เห็นว่าบริษัทฯ	ได้ปฏิบัติโดย

มีเงื่อนไขทางการค้าปกติท่ัวไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ	 ไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติ	 และได้เปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอ

 5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความคืบหน้าการ

บริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุก

ไตรมาส	โดยเป็นการระบแุละจ�าแนกความเสีย่ง	การประเมนิความเสีย่ง	

การจัดการกับความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ		

โดยวางแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	รวมถงึการตดิตามและทบทวน

ผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

	 6. การพจิารณาและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจำาปี 2561

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของ	

ผูส้อบบญัชใีนรอบระยะเวลาทีผ่่านมา	โดยค�านงึถงึชือ่เสยีง	และความ

น่าเชือ่ถอื	ความเป็นอสิระในการประกอบวิชาชพี	ความสามารถในการ

ให้บริการ	 การรับรองงบแสดงฐานะการเงินได้ทันเวลาสม�่าเสมอ		

และการให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี	 	 จึงขอเสนอต่อ	

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้	

แต่งตัง้	1.	คณุชลรส	สนัตอิศัวราภรณ์	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	ทะเบยีน

เลขที	่4523	หรอื	2.	คณุศริาภรณ์	เอือ้อนนัต์กลุ	ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต	

ทะเบียนเลขที่	 3844	 หรือ	 3.	 คุณศุภชัย	 ปัญญาวัฒโน	 ผู้สอบบัญชี	

รับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	3930	แห่งบริษัท	ส�านักงาน	อี	วาย	จ�ากัด	

เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2561	 ของบริษัทฯ	 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง		

โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน	 924,000	 บาท	

(เก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

	 ในการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง	

คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกิจกรรมที่ส�าคัญของคณะ

กรรมการตรวจสอบในรอบปีกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	

และแนวปฏิบัติที่ดีแล้ว	ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

	 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ	 มีความเห็นว่า	 งบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ	 ได้จัดท�าขึ้น

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 มีระบบการควบคุมภายในท่ี	

เหมาะสม	 และมีประสิทธิผล	 การด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อก�าหนด

ของกฎหมาย	 มีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม	 และ	

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตร	

คณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนด
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



(นายมานติ		เจียรดฐิ)
ประธานคณะอนกุรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท	 มุ่งพัฒนา	 อินเตอร์แนชช่ันแนล	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 ประกอบด้วย	 กรรมการอิสระ	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 นายมานิต	 เจียรดิฐ	 ประธานคณะ

อนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	คณุละเอยีด	ว่องวงศ์ภพ	และคุณเทวญั	อทุยัวฒัน์	เป็นกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน	 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ	

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ทีก่�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกฎบตัร

คณะอนกุรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	และรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	ทราบ	

โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 	 	 พิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนและการให้เงินรางวัลประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที	่

บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	

	 		พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 ปี	 2560	 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม	 1	 ครั้ง	 และกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชมุครบทกุท่าน	ทัง้นี	้คณะอนกุรรมการพจิารณาค่าตอบแทนได้

ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย	ด้วยความระมัดระวัง	รอบคอบ	โปร่งใส	และค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

      บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

ในนามคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัท    บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)  (MOONG)

เลขทะเบียนบริษัท 	 	 0107551000274	

ประเภทธุรกิจ	 	 	 ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	

ทุนจดทะเบียน	 	 	 170,254,253.00			บาท		

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	 	 166,092,744.00			บาท	

ปีที่จดทะเบียนใน	 	 	 2552	

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

รอบปีบัญชี	 	 	 1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  	 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	444/11	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		www.pigeonlittlemomentsclub.com	และ		

	 	 	 	 www.moong-shop.com	

	

นายทะเบียนหุ้นบริษัท 
ชื่อบริษัท    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

ที่ตั้งสำานักงาน	 	 	 เลขที่	93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	

	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร	10400	

โทรศัพท์ 	 	 	 +662	009	9000			

โทรสาร    	 +662	009	9991

	

ผู้สอบบัญชีบริษัท 
ชื่อบริษัท 	 	  บริษัท สำานักงาน อี วาย จำากัด

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

	 	 	 	 เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

โทรศัพท์ 	 	 	 +662	264	9090	

โทรสาร	 	 	 	 +662	264	0789	–	90	
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



ชื่อบริษัท    บริษัท ไทยพีเจ้น จำากัด (TP) 
	 	 	 	 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ	กับ	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น	
ประเภทธุรกิจ	 	 	 ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเจ้นในประเทศและ	
	 	 	 	 ต่างประเทศ	เช่น	จุกนม	ขวดนม	ผลิตภัณฑ์พลาสติก		
ที่ตั้งสำานักงาน  	 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) จำากัด (YMP) 
	 	 	 	 เป็นบริษัทฯ	ร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัท	โยชิโน	โคเคียวโซ	ประเทศญี่ปุ่น		
	 	 	 	 และบริษัท	โนมูระ	จิมูโช	อิ๊งค์	ประเทศญี่ปุ่น	
ประเภทธุรกิจ	 	 	 ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก	
ที่ตั้งสำานักงาน	 	 	 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) จำากัด (PIT) 
    เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น	
ประเภทธุรกิจ	 	 	 ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นซับน�้านม	ผ้าเช็ดท�าความสะอาด	และน�้ายาท�าความสะอาด	
	 	 	 	 จุกนมและขวดนม	
ที่ตั้งสำานักงาน	 	 	 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	

ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น
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คู่ค้าหลัก

	 จุกนมพีเจ้นได้รับการรับรองมาตรฐาน	 มอก.(มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)	 ของประเทศไทย	 และได้รับมาตรฐาน	 JiS	

(Japan	industrial	Standard)	ซึง่เป็นมาตรฐานหลกัทีท่างญีปุ่น่ใช้ใน

การตรวจสอบมาตรฐานของขวดนมและจุกนมรวมถึงสินค้าอื่นๆ

	 ในปัจจุบันมาตรฐาน	JiS	นี้	ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมก�าหนด

กับบริษัทพีเจ้น	 คอร์ปซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็น	

รายแรกในญี่ปุ่น	 ด้วยกระบวนการผลิตและการจัดการที่ได้มาตรฐาน	

TP	จึงได้รับใบรับรองดังนี้

	 iSo	 14001:	 TP	 ได้รับการรับรองระบบการจัดการ	

สิ่งแวดล้อม	จาก	mASCi	ตั้งแต่ปี	2551	ปัจจุบันเป็น	Version	2015	

	 iSo	 9001:	 TP	 ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ	

จาก	mASCi	ตั้งแต่ปี	2551	ปัจจุบันเป็น	Version	2015

	 GmP:	TP	ได้รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดี

ในสถานประกอบการ	จาก	mASCi	ตั้งแต่ปี	2553	ถึงปัจจุบัน

	 TiS	18001	และ	oHSAS	18001:	TP	ได้รบัการรบัรองระบบ

การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจาก	mASCi	ตัง้แต่ปี	2555	

ถึงปัจจุบัน

	 TLS	 8001–2010:	 TP	 มาตราฐานแรงงานไทย	 จาก	

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ตั้งแต่ปี	2556	ถึงปัจจุบัน

	 iSo50001:	TP	ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน	

จาก	mASCi	ตั้งแต่ปี	2558	ถึงปัจจุบัน

	 HALAL:	 TP	 ได้รับการรับรองฮาลาลตามข้อก�าหนดของ	

คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดสมุทรปราการ	 ตั้งแต่ปี	 2558	

จนถึงปัจจุบัน

	 AEo	(Authorized	Export	operator):	TP	ได้รบัการรบัรอง

จากกรมศุลกากร	 ในปี	 2556	 ถึงปัจจุบัน	 TP	 ได้รับบัตรส่งเสริม	

การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่	14	ธันวาคม	

2542	และวนัที	่22	กรกฎาคม	2555	โดยได้รบัอนญุาตให้ถอืกรรมสทิธ์ิ

ในที่ดินและยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบ

พีเจ้น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
	 พีเจ้นประกอบธรุกิจโรงงานผลติ	จ�าหน่าย	น�าเข้าและส่งออก

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับทารกและเด็ก	 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับมารดาและผู้หญิง	

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือน	และอุปกรณ์การแพทย์	รวมถึงจัด

ตั้งศูนย์สุขภาพจิตเด็กด้วย

	 นับแต่ก่อตั้งพีเจ้นในปี	ค.ศ.	1957	พีเจ้นมุ่งด�าเนินธุรกิจตาม

ปรัชญาขององค์กร “รัก” โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่น�า

ความสุข	 ความยินดี	 และแรงบันดาลใจสู่ทารกและครอบครัวท่ัวโลก

มากว่า	50	ปี	พีเจ้น	พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเคียงคู่ไปกับทารก	

ปัจจบุนัพเีจ้นมุง่วจัิยและพฒันาผลติภณัฑ์และอปุกรณ์เสรมิพฒันาการ

ส�าหรับทารก	 รวมถึงกลไกความชราด้วย	 ผลิตภัณฑ์ของพีเจ้นมีความ

หลากหลายรองรับตั้งแต่การตั้งครรภ์	การคลอดบุตร	การเลี้ยงดูทารก	

และการดแูลผูส้งูอาย	ุเพือ่ช่วยคลายความกงัวลและเตมิเตม็การใช้ชวีติ

ให้แก่ลกูค้า	และจะมุง่ด�าเนนิธุรกิจเพือ่ยกระดบัคุณค่าของพเีจ้นให้เป็น	

“Global	number	one”	ของผู้ผลิตสินค้าทารกและเด็กต่อไป

บริษัท ไทยพีเจ้น จำากัด หรือ TP
	 TP	 ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต	 จุกนมซิลิโคน	 ขวดนม	

ผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับเด็ก	 ภายใต้ตราสินค้า	 “PiGEon”	 โดย	

ได้รับอนุญาตจากบริษัท	 พีเจ้น	 คอร์ปอเรชั่น	 ประเทศญี่ปุ่นให้เป็น	

ผู้ผลิตขวดนม	 จุกนม	 และผลิตภัณฑ์พลาสติกของพีเจ้นอย่างเป็น

ทางการ	 จุกนมซิลิโคนที่	 TP	 ผลิตและจ�าหน่ายมีหลายแบบและ	

หลายขนาดตามทีพ่เีจ้น	คอร์ปก�าหนด	อาทเิช่น	จกุนมซลิโิคนคลาสสคิ	

จุกนมซิลิโคนแบบ	 Dome	 จุกนมเสมือนการให้นมมารดาและจุกนม

เสมือนการให้นมมารดามินิ	

	 ส�าหรบัขวดนมเป็นพลาสตกิประเภท	PP	(Polypropylene)	

และ	 PPSu	 (Polyphenylsulfone)	 สามารถผลิตขวดนมได้ครบ	

ทุกขนาด	ซึ่งวัตถุดิบถูกก�าหนดและน�าเข้ามาจากต่างประเทศโดยตรง

ด้วยคุณภาพระดบั	FooD	GRADE	ซึง่มคีวามปลอดภยัไร้สารพษิทีเ่ป็น

อันตรายต่อเด็กทารก	 มีกระบวนการผลิตที่สะอาดได้มาตรฐานด้วย

เครือ่งจกัรทนัสมยัจากต่างประเทศ	โดยมพีนกังานผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละ

กระบวนการ	 รวมถึงการผลิตทุกข้ันตอนจะมีการป้องกันฝุ่นละออง	

ตรวจสอบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไร้รอยต�าหนิและตรวจสอบ

ขนาด	ปรมิาตร	ความคงทนแขง็แรงด้วยกระบวนการตรวจสอบทีไ่ด้ตาม	

มาตรฐาน	PQS	(Pigeon	Quality	Standard)	ที่ละเอียดทุกขั้นตอน	
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 รวมถึงรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

	 CSR-DiW	continuous	และ	Green	 industry	Level	4	

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

	 Thailand	 Quality	 Prize:	 junior	 จากสมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)	

	 Zero	 Accident	 Campaign:	 Silver	 Level	 และสถาน

ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับ	 ประเทศจาก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

	

บรษิทั พีเจ้น อนิดัสทรส์ี (ประเทศไทย) จำากดั หรอื PIT 
	 บริษัท	 พีเจ้น	 อินดัสทรีส์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 หรือ	 PiT		

เป็นบรษัิทร่วมทนุระหว่างบรษิทั	พเีจ้น	คอร์ปอเรชัน่	จากประเทศญีปุ่่น	

และบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	ผลิตภัณฑ์

หลักที่	PiT	ผลิตแบ่งได้	2	ประเภท	ได้แก่	

	 1.		ผ้าเชด็ท�าความสะอาดผวิเป็นผ้าใช้ท�าความสะอาดผวิบน

ใบหน้า	แขนและส่วนต่างๆ	ของร่างกายทารกและผูใ้หญ่	เนือ้ผ้ามคีวาม

หนาและนุ่มพิเศษ	 เช็ดได้บ่อยเท่าที่ต้องการ	 ผ้าเช็ดท�าความสะอาด

ปราศจากแอลกอฮอล์และน�้าหอม	 นอกจากน้ี	 ยังมีแบบผ้าทากันยุง

บรรจุในห่อกะทัดรัดสะดวกส�าหรับพกพา	

	 2.	 	 แผ่นซับน�้านม	 เพื่อซึมซับน�้านมให้ความกระชับขณะ	

สวมใส่ในทุกอิริยาบถ	และยังป้องกันน�้านมซึมไหลออกทางด้านข้างมี	

เทปกาว	2	จดุป้องกนัการหลดุลืน่ขณะสวมใส่	ผลติจากวตัถดุบิทีไ่ด้รบั

การวิจัยและค้นคว้าจากบริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น

	 3.		น�า้ยาท�าความสะอาดจกุนมและขวดนมเป็นสตูรประสทิธภิาพ

ยับยั้งแบคทีเรีย	 99.99%	 เพราะการล้างขวดนมด้วยน�้าเปล่าเพียง	

อย่างเดียว	หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างภาชะทั่วไป	 ไม่สามารถท�าความ

สะอาดคราบนม	 หรือโปรตีนได้อย่างหมดจด	 ผู้เชี่ยวชาญพีเจ้นจึงได้

คดิค้นสตูรยบัยัง้แบคทเีรยีทีม่ปีระสทิธภิาพเข้าถงึการท�าความสะอาด

อย่างแท้จริงและยังอ่อนละมุนต่อสุขภาพของลูกน้อย

	 	 PiT	 เป็นฐานการผลิตผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิว	 แผ่นซับ

น�้านมมารดา	 และน�้ายาท�าความสะอาดจุกนมและขวดนม	 โดยได้รับ

อนุญาตอย่างเป็นทางการจากพีเจ้น	คอร์ป	ประเทศญี่ปุ่น	ทั้งนี้	บริษัท

เป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ	PiT	แต่เพยีงผู้เดยีวในประเทศไทย

PiT	ได้รบัรางวลัสถานประกอบการดเีด่นระดบัประเทศ	ต่อเนือ่งตดิต่อ

กัน	16	ปีซ้อน	จากกระทรวงแรงงานและในปี	2558	ทาง	PiT	ได้รับ	

AEo	 Certificate	 (Authorized	 Export	 operator)	 รับรองจาก	

กรมศุลกากรว่าเป็นผู้ส่งออกทีม่คีวามน่าเช่ือถอืได้ในระบบรกัษาความ

ปลอดภัยจนถึงมือลูกค้าปลายทาง

 

บรษิทั โยชโิน มุง่พฒันา (ประเทศไทย) จำากดั หรอื YMP 
	 บริษัท	 โยชิโน	มุ่งพัฒนา	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	ymP	

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง	3	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	โยชิโน	โคเคียวโช	

(ประเทศญี่ปุ่น)	 บริษัท	 โนมูระ	 จิมูโช	 (ประเทศญ่ีปุ่น)	 และบริษัท	

มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	 (มหาชน)	ประกอบธุรกิจผลิต

สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก	ชิ้นส่วน	ส่วนประกอบและอะไหล่

ทีเ่ป็นพลาสตกิ	เพือ่จ�าหน่ายทัง้ภายในและต่างประเทศ		เช่น	หัวฉดีน�า้		

หวัป๊ัม	ขวดแชมพ	ูเป็นต้น	ymP	มเีครือ่งจกัรอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยกีาร

ผลติช้ันสงู	มทีมีงานประกอบด้วยฝ่ายผลติ	ฝ่ายประกอบ	ฝ่ายตรวจสอบ	

ควบคุมคุณภาพ	 ฝ่ายจัดส่ง	 และฝ่ายบริการลูกค้าในระดับมืออาชีพ	

เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าตามมาตรฐานสากลโลก	โดยใน

ปี	2557	ที่ผ่านมา	ymP	ได้ขยายโรงงานเพื่อขยายก�าลังการผลิตเพื่อ

รองรบัค�าส่ังซือ้ของลูกค้าทีเ่พิม่ขึน้และในปี	2558	กไ็ด้มกีารลงทนุเพิม่

เครือ่งจกัรมลูค่าประมาณ	144	ล้านเยน	น�าเข้ามาจากญีปุ่น่เพือ่รองรับ

การผลิตให้กับลูกค้า	โดยปี	2558	มีการติดตั้งเครื่องจักรและปรับปรุง

พื้นที่ของโรงงาน	 ซึ่งใช้งบประมาณไปประมาณ	 52	 ล้านบาท	 ทั้งนี	้

บรษิทัเป็นตวัแทนการจัดจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของ	ymP	แต่เพยีงผูเ้ดยีว

ในประเทศไทย
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

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	โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริม่	

20	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุน้จ�านวน	200,000	หุน้	โดยบริษทัฯ	ถอืหุ้นจ�านวน	84,000	หุน้	คดิเป็นร้อยละ	42	ของ

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ปี 2535 บริษัท	มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	50	ล้านบาท	เพื่อใช้ในการขยายกิจการ

ปี 2537	 จดัต้ังบรษัิท	โยชโิน	มุ่งพฒันา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“ymP”)	โดยท�าสญัญาร่วมค้ากบับรษัิท	โยชโิน	โคเคียวโซ	

(ประเทศญีปุ่น่)	และบรษัิท	โนมรูะ	จมิโูช	อิง๊ค์	(ประเทศญีปุ่น่)	โดยมทีนุจดทะเบียนแรกเริม่	125	ล้านบาท	แบ่ง

เป็นหุ้นจ�านวน	1,250,000	หุน้	โดยบริษทัฯ	เข้าถือหุน้จ�านวน	437,500	หุน้	คดิเป็นร้อยละ	35	ของทนุทีอ่อก

และเรียกช�าระแล้ว

ปี 2539	 จัดตั้งบริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“PiT”)	โดยท�าสัญญาร่วมค้ากับ	พีเจ้น	คอร์ป	โดยมีทุน

จดทะเบยีนแรกเริม่	120	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุน้จ�านวน	12,000,000	หุน้	บรษัิทฯ	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 บรษัิทฯ	ได้ซ้ือตราสินค้าสไมล์ว	ีสมาร์ทว	ีและบแีคร์	เป็นสินค้าประเภทของใช้ประจ�าวนัจากบรษัิท	ไมซสี	จ�ากัด	

(“ไมซีส”)	ซึ่งเคยเป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าให้บริษัทฯ	ในต่างจังหวัด

ปี 2551 บริษัท	 มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด	 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	 90	 ล้านบาท	 ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชน	 และเปลี่ยนชื่อเป็น	 “บริษัท	 มุ่งพัฒนา	 อินเตอร์แนชชั่นแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)”	 รวมถึงเพิ่ม	

ทุนจดทะเบียนด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก	 จ�านวน	 30	 ล้านบาท	 จาก	

ทุนจดทะเบียนเดิม	90	ล้านบาท	เป็น	120	ล้านบาท

ปี 2552 น�าหุ้นเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mAi)

ปี 2554 เปิดตัวโครงการ	“Pigeon	Little	moments	Club”	เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า	แนะน�าและให้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ของบริษัทฯ	รวมถึงให้ค�าปรึกษาในการเลี้ยงดูทารก
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ปี 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	200,000,000	บาท		มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	โดยมีทุนช�าระแล้วทั้งสิ้น	

144.157	ล้านบาท	และมีรายละเอียดการเพิ่มทุน	ดังนี้

	 	 	หุ้นสามัญเพิ่มทุน	จ�านวน	24,000,000	หุ้น	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบส�าคัญแสดง

สิทธิครั้งที่	1	(moonG-W1)	มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้ว	จ�านวน	215,800	หน่วย

	 	 	 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	 จ�านวน	 5,000,000	 หุ้น	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบส�าคัญแสดง

สิทธิโครงการ	 ESoP	 (moonG-ESoP)	 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	 จ�านวน	 24,000,000	 หุ้น	 เพื่อเสนอขายให้แก่	

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Right	offering)	ซึ่งได้รับช�าระครบตามจ�านวนแล้ว

		 		หุ้นสามัญเพิ่มทุน	จ�านวน	27,000,000	หุ้น	เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	Placement)	

ยังไม่เริ่มโครงการ

		 		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	โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้

จ�าหน่ายจ�านวน	32,000,032	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	ทั้งนี้	มิได้ยกเลิกหุ้นสามัญที่ส�ารองไว้เพื่อรองรับ

การใช้สทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษัิทผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสิทธ	ิครัง้ท่ี	1	(moonG-W1)	จ�านวน	23,784,184	หุน้	

ต่อมาบรษิทัฯ	ได้เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก	167,999,968	บาท	เป็น	213,488,988	บาท	โดยออกหุน้สามญัใหม่	

จ�านวน	45,489,020	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ	1.00	บาท	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

	 		หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก�าหนดวัตถุประสงค์	จ�านวน	2,224,285	หุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัทของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงกา	 ESoP	 จ�านวน	 2,000,000	 หุ้น	

และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	1	จ�านวน	224,285	หุ้น

		 		หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป	(General	mandate)	จ�านวน	43,264,735	หุ้น	เพื่อเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Right	offering)

ปี 2560   บริษัทฯ	ลดทุนจดทะเบียนจาก	213,488,988	บาท	เป็น	170,224,253	บาท	โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้

จ�าหน่ายจ�านวน	43,264,735	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	

	 		ต่อมาบริษัทฯ	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	170,224,253	บาท	เป็น	170,254,253	บาท	โดยการออกหุ้น

สามัญใหม่	จ�านวน	30,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	1.00	บาท	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัทของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	1	(moonG-W1)	

	 		บริษัทฯ	เปิดตัวช่องทางการขายสินค้าออนไลน์	www.moong-shop.com	และช่องทางการจัดจ�าหน่าย	

Foodservice

		 		บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ้นในลาวอย่างเป็นทางการ
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ป ี                         ตราสินค้าของบริษัท                        ตัวแทนจัดจำาหน่าย

*ยกเลิกการจัดจ�าหน่ายแล้ว	 	 	
**	Peachy	จ�าหน่ายเฉพาะในประเทศกัมพูชา		 	
***	B	Care	เปลี่ยนชื่อเป็น		V	Care	

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2553

*	

*	

*	

*	

2552
***	 *	

2531 - 2551

*	

**

การผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

	 บริษทั	มุง่พัฒนา	อนิเตอร์แนชชัน่แนล	จ�ากัด	(มหาชน)	เดมิชือ่		

บรษิทั	มุง่พฒันา	มาร์เกต็ติง้	จ�ากดั	ก่อตัง้ขึน้ในปี	2524	และเริม่ด�าเนนิ

ธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวท่ีมีคุณภาพ	 ด้วย	

ความเชี่ยวชาญในการบริหารแบรนด์ให้เป็นท่ีรู ้จักและมีเครือข่าย	

ช่องทางการจ�าหน่ายท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ	 ในปี	 2531	 บริษัทฯ		

ได้รับสิทธิในการผลิต	 การใช้	 และการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 รวมถึง	

การใช้เครื่องหมายการค้า	 “พีเจ้น”	 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	

ซึ่งพีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็กอันดับหน่ึงในประเทศญี่ปุ่น	

จากความเชี่ยวชาญและความช�านาญในการบริหารตราสินค้า	 และ	

การมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย	กัมพูชา	

ลาว	 พม่า	 และเวียดนาม	 ท�าให้บริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านการ	

จดัจ�าหน่าย	โดยได้รับการแต่งตัง้ให้	เป็นตวัแทนจ�าหน่ายให้กับสินค้าอืน่ๆ	

ทีต้่องการท�าการตลาดในประเทศไทย	กัมพชูา	ลาว	พม่า	และเวยีดนาม	

ส่งผลให้บริษัทฯ	 มีจ�านวนสินค้าที่จัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นและมีการ	

เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

 ปัจจบุนับรษิทัฯ ประกอบธรุกจิใน 3 กลุม่ธรุกจิหลกั ได้แก่ 

 1)  กลุม่ธรุกิจภายใต้ตราสนิค้าของบรษิทั (Ownbrand) 

ได้แก่ 

	 1.1	 วีแคร์	 (Vcare)	 ผลิตภัณฑ์ส�าลี	 ผ้าเช็ดท�าความ	

สะอาดผิวส�าหรับผู้ใหญ่	และแปรงสีฟัน

	 1.2	ฟ๊อกกี้	(Foggy)	ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน�้า

	 1.3	สไมล์วี	(SmileV)	ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน�้า

 2) กลุม่ธรุกจิตวัแทนจดัจำาหน่าย (Distributor business) 

ด้วยบริษัทฯ	มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด	โดยจะบริหารแบรนด์

หรือตราสินค้าท่ีบริษัทฯ	 เป็นผู้จัดจ�าหน่ายให้เป็นที่รู ้จักและรักษา	

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่าง

ต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดท่ีบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดไว้	 รวมถึง	

มีความช�านาญในด้านการจัดจ�าหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการ	

จัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือ	

โมเดิร์นเทรด	 (modern	 Trade)	 ร้านค้าแบบดั้งเดิม	 (Traditional	

Trade)	 และผ่านรถขายเงินสด	 (Cash	 Van)	 รวมถึงช่องทางการ	

จัดจ�าหน่ายอื่นๆ	อาทิ	Food	Service	และ	E-commerce	เป็นต้น

 3) กลุม่ธุรกิจร่วมค้า (Joint venture business) นอกจาก

การด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภคแล้ว	บริษัทฯ	ยังมีกิจการร่วมค้ารวมทั้งสิ้น	3	บริษัท	ได้แก่	TP,	

PiT	และ	ymP	โดยมสีดัส่วนการร่วมลงทนุอยูท่ีร้่อยละ	47	ร้อยละ	2.5	

และร้อยละ	 6	 ตามล�าดับ	 ในการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ	 ได	้

รับประโยชน์จากการได้สิทธิเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าที่แต่ละบริษัท	

ร่วมค้าผลิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	 รวมถึงได้รับผลตอบแทน	

ในรูปของเงินปันผล

 บริษัทฯ มุ ่งเน ้นให ้ความสำาคัญกับกลุ ่มผลิตภัณฑ์  

4 กลุ่มหลกั ดงันี้

 1. กลุม่สนิค้าสำาหรบัแม่และเดก็ (Baby and mom) ได้แก่

	 1.1.	 พีเจ้น	 (Pigeon)	 ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศ

ญี่ปุ่นส�าหรับแม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง	0-3	ปี	 โดยครอบคลุม

ความต้องการทุกๆ	 ด้าน	 รวมถึงอ�านวยความสะดวกให้กับคุณแม่	

ในการเลี้ยงดูลูก	 เช่น	 จุกนม	 ขวดนม	 ผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารทารก	

อุปกรณ์การให้นมมารดา	และผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิว

	 1.2.	 ชุดว่ายน�้าและอุปกรณ์ว่ายน�้าส�าหรับทารกและ

เด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ	Splash	About	

	 2. กลุ่มสินค้าของใช้ประจำาวัน และของใช้ในครัวเรือน 

(Personal care & house hold) 

	 2.1.	 จอร์แดน	 (Jordan)	 ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ	

ช่องปาก	แปรงสีฟัน	และไหมขัดฟัน

	 2.2.	เอลลิแอร์	(Elleair)	ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่	และ

ผ้าท�าความสะอาดผิว

	 2.3.	midori	ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย

	 2.4.	Tree	Herb	ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร

	 2.5.	 Forest	 Products	 ผลิตภัณฑ์แยมผสมไม	้	

สูตรจากประเทศอังกฤษ

	 2.6.	Hero	ผลิตภัณฑ์ถุงขยะ	ถุงซิป	และถุงหูหิ้ว

	 3. กลุ่มอาหารและเครือ่งด่ืม (Food and beverage)

	 3.1.	Herbaland	ผลิตภัณฑ์ขนมวุ้นแพคตินส�าเร็จรูป

ส�าหรับเด็ก

	 3.2.	ไอยรา	ยาน�้าแก้ไอ

	 3.3.	Bigfoot	ผลิตภัณฑ์ลูกอม

 4. กลุ่มสนิค้าสำาหรบัผูส้งูอายุ (Senior) 

	 4.1.	mumu	ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมส�าหรับผู้ใหญ่
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กลยุทธ์การประกอบธุรกิจ

	 ในปี	2560	จากการคาดการณ์	เศรษฐกจิไทยจะขยายตัวร้อยละ	3.9		

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	3.2	ในปี	2559	ซึ่งธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกขยายตัวได้ดี

ในเกือบทุกภูมิภาค	 มีการลงทุนขยายก�าลังการผลิต	 การวิจัยและพัฒนาเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่ม	 ประกอบกับธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวเติบโตดีจาก		

นักท่องเที่ยวจีนที่ฟื้นตัว	 ในขณะที่ภาคการค้าขยายตัวเล็กน้อย	 การฟื้นตัว	

ของการใช้จ่ายในประเทศยังไม่เข้มแข็ง	ก�าลังซื้อของกลุ่มฐานรากยังไม่ฟื้นตัว	

แม้ว่าภาพรวมการเตบิโตทางเศรษฐกจิในปี	2560	จะไม่คลอบคลมุในทกุธรุกจิ	

แต่ก็ยังช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจในภาพรวมของบริษัทฯ	 มีการเติบโตเพิ่มขึ้น		

โดยรายได้รวมอยู่ที่	883.0	ล้านบาท	เติบโตจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ	11.77	

	 ในรอบปี	 2560	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด	 ท้ังด้าน

ผลติภัณฑ์ทีมุ่ง่เน้นคณุภาพ	รวมถงึการจดัหาผลติภณัฑ์ใหม่มาจ�าหน่ายเพ่ิมเตมิ	

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพิ่มช่องทาง	

การกระจายสินค้า	 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ	 จัดกิจกรรม

โฆษณา	และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง	ขยายฐานลูกค้าใหม่ให้คลอบคลุม

กลุ่มลูกค้าใหม่	 รวมถึงการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีในการให้บริการ	

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน	 เป็นที่

ยอมรับแก่เจ้าของสินค้าที่ใว้วางใจให้บริษัทฯ	 เป็นผู้แทนในการจัดจ�าหน่าย	

ร ้านค้าที่ เป ็นผู ้ขายสินค้าและลูกค้าผู ้ซึ่งเป ็นผู ้บริโภคสินค้าให้ได ้รับ	

ความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2558-2560

หมายเหตุ	:	
1.	ส่วนแบ่งกาไรจาก	TP	
2.	เงินปันผลจาก	ymP	และ	PiT	
3.	รายได้อื่น	ประกอบด้วย	รายได้ค่าเช่า	รายได้ค่านายหน้า	ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์และก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ล้านบาท      ร้อยละ  ล้านบาท      ร้อยละ  ล้านบาท      ร้อยละ  
ประเภทของรายได้

2560 2559 2558

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	

จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	
และบรรจุภัณฑ์

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย	1)

รายได้จากเงินปันผล	2)

รายได้อื่น	3)	

รายได้รวม

627.6														71.1 567.1 					71.8 534.6																 					71.2

0.5																0.1

66.6															7.5

6.3																0.7

14.7																1.7

883.0													100.0

0.5																0.1

		67.1															8.5

		4.7																0.6

	14.2															1.8

	790.0													100.0

1																		0.1

68.7																9.2

4.6																0.6

12.2																1.6

751.1														100.0

167.3														18.9 136.4 						17.3 	130																 					17.3
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หมายเหตุ	:	
1.	ส่วนแบ่งกาไรจาก	TP	
2.	เงินปันผลจาก	ymP	และ	PiT	
3.	รายได้อื่น	ประกอบด้วย	รายได้ค่าเช่า	รายได้ค่านายหน้า	ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์และก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มสินค้าสำาหรับแม่และเด็ก  
(Baby and mom)

กลุ่มสินค้าสำาหรับผู้สูงอายุ  
(Senior)

กลุ่มสินค้าของใช้ประจำาวัน และของใช้ในครัวเรือน 
(Personal care & household)

พีเจ้น	(Pigeon)	ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศญี่ปุ่นส�าหรับ	
แม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง	0-3	ปี

วีแคร์	(V-Care)	ผ้าเช็ดท�าความสะอาด
ส�าลีแผ่น	ส�าลีก้าน	ส�าลีก้อน

mumu	ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมส�าหรับผู้ใหญ่

ไออุ่น	เซรั่มอัญชัน	ส�าหรับเด็ก	และบาล์มบัวหิมะ

จอร์แดน	(Jordan)	ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก	
แปรงสีฟัน	และไหมขัดฟัน

Herbaland	ผลิตภัณฑ์ขนมวุ้นแพคตินส�าเร็จรูปส�าหรับเด็ก

บิ๊กฟุต	ลูกอมรสบ๊วยและรสซาวพาวเดอร์	
โลลี่ป๊อป	ขนมส�าหรับเด็ก

แคล-อัพส์-ช๊อคโก้	ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม
ชนิดเม็ดเคี้ยว	รสโกโก้

ม๊อซซ์	ครีมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ	ลดผื่นคัน
	รอยแผลเป็น	ลมพิษ	สิว	ผด	บวมแดง	และรอยคล�้า

ฮิมาลายา	ซอลท์	เลมอน	แคนดี้	ลูกอมมินท์

ไวต้า-ซี	มัลติฟรุต	กัมมี่	ผสมวิตามินซี	

โพลาร์	สเปรย์	น�้าหอมปรับอากาศกลิ่นยูคาลิปตัส

Forest	ผลิตภัณฑ์แยมผลไม้	สูตรจากประเทศอังกฤษ

แพลนเต้	แชมพูปิดผมขาวเร่งด่วน	ภายใน	5	นาที

ฟ๊อกกี้	กระบอกฉีดน�้าส�าหรับบรรจุน�้าหรือน�้ายา

สไมล์วี	กระบอกฉีดน�้าเอนกประสงค์

บาร์บาซอล	ครีมโกนหนวด

ดอกเตอร์เทมป์	แผ่นคูลเจลช่วยระบายความร้อน	
ลดไข้	แก้ปวดศรีษะ

ไอยรา	ยาน�้าแก้ไอมะแว้ง

Splash	About	ชุดว่ายน�้าและอุปกรณ์ว่ายน�้าส�าหรับ	
ทารกและเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ

เอลลิแอร์	(Elleair)	ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่	
และผ้าท�าความสะอาดผิว

midori	ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย

Tree	herb	ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร

Kingpac	ผลิตภัณฑ์ถุงขยะ	ถุงซิป	และถุงหูหิ้ว

ม๊อซซี่การ์ด	แผ่นแปะและสเปรย์ป้องกันยุง

กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม  
(Food and beverage)

บรษิทัฯ มุง่เน้นการจัดจำาหน่ายสินค้าอปุโภคบรโิภคโดยได้ให้ความสำาคญักับกลุม่ผลติภณัฑ์ 4 กลุม่หลัก ดงันี้
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ปี 2560 บริษัทฯ มีผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าได้ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ  
ในการเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายสินค้า ได้แก่ 

ม็อซซี่การ์ด (Mossi Guard) แผ่นแปะกันยุงผสมสารสกัดธรรมชาติ

ด็อกเตอร์ เทมป์ (Dr. Temp)

โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)

แคล-อัพส์-ช๊อคโก้ (Cal-Ups Choco)

มอซซ์ ครีม (Mozz Cream)

แอสเนเจอร์ (Asnature)

ไอยรา (Iyara)

แพลนเต้ (Plante)

บิ๊กฟุต (Big Foot)

บาร์บาซอล (Barbasol)

ฟอร์เรสท์ (Forest)

แผ่นเจลลดไข้

สเปรย์ปรับอากาศ

แคลเซียมชนิดเคี้ยวรสโกโก้

ครีมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
ช่วยแก้อาการผื่นแพ้คันจากผิวแพ้ง่าย

วิตามินซี ชนิดเม็ด หรือไวต้า-ซี (Vita-C)

ยานำ้าแก้ไอ

แชมพูปิดผมขาวสมุนไพร

ลูกอมกลิ่นผลไม้

ครีมโกนหนวด

แยมผลไม้
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บริษัทฯ	เป็นผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล	ภายใต้ตราสินค้าหลักคือ	วีแคร์		

โดยในปัจจุบัน	มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้	ตราสินค้า	วีแคร์	ดังต่อไปนี้	

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

	ส�าลีอเนกประสงค์ 	ส�าลีเพื่อความงาม

	ผ้าเช็ดท�าความสะอาดอเนกประสงค์ 	ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวกาย

	แปรงสีฟันส�าหรับเด็ก 	แปรงสีฟันส�าหรับผู้ใหญ่

กลุ่มสำาลี

กลุ่มผ้าเปียก

กลุ่มแปรงสีฟัน

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ตราสินค้า วีแคร์  
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	 บริษัทเน้นพัฒนาและจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ	 มีสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของ

กลุ่มเป้าหมาย	โดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์	วีแคร์	(V	care)	ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น	เป็นผู้น�าด้านส�าลี	และเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึง	

ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่ที่หลากหลาย	จับกลุ่มตลาดใหม่ๆ	พร้อมกับเน้นการกระจายสินค้า	เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้ทั่วถึง	ทั้งช่องทาง	

การจัดจ�าหน่ายแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	และช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบสมัยใหม่	(modern	Trade)	

	 ในปี	 2560	บริษัทฯ	 มีนโยบายพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าลีวีแคร์และวางแผนการสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ	

โดยทุ่มงบการตลาดส�าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 และการสื่อสารทางการตลาดรูปแบบใหม่	 บริษัทได้มีการปรับบรรจุภัณฑ์สินค้าทั้งกลุ่ม		

เพื่อให้สินค้าดูโดดเด่น	และเหมาะกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย	และพิถีพิถันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง

กลุ่มส�ำลี V care ในบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่

	 นอกจากการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้มีการสื่อสาร	 และประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านแคมเปญ

ออนไลน์	“Behind	The	Scene	โดยน้องฉัตร”	คุณฉัตรชัย	เพียงอภิชาติ	เมคอัพอาร์ติสอันดับ	1	ของประเทศไทย	มาร่วมน�าเสนอเทคนิค

การแต่งหน้า	 และดูแลผิวหน้าโดยใช้ส�าลี	 	 V	 care	 เป็นอุปกรณ์ช่วยในการแต่งหน้า	นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้

ร่วมสนุกผ่านกิจกรรมออนไลน์	 ชิงรางวัลการแปลงโฉมโดยน้องฉัตร	 ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นช่างแต่งหน้าแปลงโฉมที่เก่ง	 และอยู่ในความสนใจมาก

ที่สุดในประเทศไทย	โดยแคมเปญนี้มีผู้บริโภคให้ความสนใจเข้าร่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลเป็นจ�านวนมากและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี	

กลยุทธ์การแข่งขัน
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แคมเปญ Behind The Scene โดยน้องฉัตร

ส�ำลีแผ่น Extra Soft รุ่นมินิ ส�ำลีก้ำน Cosmetic Buds

	 ในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี	 2560	 ที่ผ่านมาบริษัทฯ	 ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มส�าลีเพื่อความงาม	 2	 ผลิตภัณฑ์	 คือ		

ส�าลีแผ่น	Extra	Soft	รุ่นมินิ	โดยจับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคที่ต้องการทดลองใช้ส�าลีแผ่น	Extra	Soft	และส�าลีก้าน	Cosmetic	Buds	โดยเป็น

ส�าลีก้านแบบ	2	หัว	ที่เหมาะส�าหรับใช้เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการแต่งหน้า		
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	 นอกจากนี้	ส�าลีแผ่น	V	care	รุ่น	Extra	

Large	 ยังได้รับรางวัล	 ส�าลีแผ่นที่ดีที่สุดในตลาด

ส�าลีประเทศไทยจากนิตยสาร	 Lisa	 นิตยสารเชิง	

lifestyle	 ยอดนิยมส�าหรับผู ้หญิงสมัยใหม่ท่ี	

ชื่นชอบการแต่งตัวและแต่งหน้าอีกด้วย

	 ส�าหรับกลุ่มผ้าเปียกเช็ดท�าความสะอาดก็ได้มีการปรับโฉมและจุดขายของผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวสูตรเย็น	(Refreshing	

wipes)	เพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจในอนามัย	และสุขภาพ	โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมการแจกสินค้าตัวอย่างร่วมกับ

ร้านค้า	และกิจกรรมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา

การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย
	 บริษัทฯ	 จัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ	 โดยผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลักๆ	 ได้แก	่

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบสมัยใหม่	 (modern	Trade)	ช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบดั้งเดิม	 (Traditional	Trade)	ซึ่งประกอบด้วยร้านค้า

ส่ง-ปลีกท่ัวไปที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ	 และช่องทางอื่นๆ	 ที่ก�าลังมีการเติบโต	 สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	 ได้แก่	 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบขายตรง	 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านร้านตัวแทนจ�าหน่ายเฉพาะ	

(Specialty	Shop)	 โรงพยาบาล	สถานเสริมความงาม	และในปี	2560	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	 ได้มีการเปิดช่องทางใหม่ๆ	 เช่น	การส่งออก	และ	

การจัดจ�าหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-commerce)	เป็นของบริษัทฯ	เอง	โดยใช้ชื่อว่า	www.moong-shop.com	ซึ่งเป็นช่องทางที่	

ผู้บริโภคสมัยใหม่ให้ความนิยม	เนื่องจากสะดวก	รวดเร็ว	และสามารถซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา
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	 ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่บริษัทฯ	จัดจ�าหน่ายได้แก่	กระบอกฉีดน�้าฟ็อกกี้	 (Foggy)	และกระบอกฉีดน�้าสไมล์วี	 (Smile	V)	ซึ่ง

บริษัทเป็นผู้ผลิต	 และจัดจ�าหน่ายฟ็อกก้ี	 โดยได้จดเครื่องหมายการค้า	 ฟ็อกกี้	 และ	 สไมล์วี	 เป็นของบริษัทฯ	 และยังเป็นผู้ผลิตรายแรกของ

ประเทศไทยที่ให้ความสนใจพัฒนาสินค้ากระบอกฉีดน�้า	แบรนด์ฟ็อกกี้เป็นที่ยอมรับมากว่า	30	ปีในเรื่องของคุณภาพ	 โดยเฉพาะหัวฉีด	ที่ได้

ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย	และมีความทนทาน								

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว ได้แก่ กระบอกฉีดน้ำาฟ็อกกี้ และ สไมล์วี 

กลยุทธ์การแข่งขัน
	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีดน�้า	บริษัทฯ	วางต�าแหน่งแบรนด์		Foggy	ในระดับพรีเมี่ยม	มีสินค้าหลากหลายรุ่น	ที่เหมาะ

ทั้งอุตสาหกรรมหนักและการใช้งานทั่วไป	โดย	Foggy	Duty	เน้นจับกลุ่มตลาดที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี	มีความทนทานสูง	เช่นธุรกิจซักรีด	

ล้างรถ	และ	Foggy	multi	เน้นร้านอาหาร	เสริมสวย	ท�าสวนเป็นต้น	การจดัจ�าหน่ายจงึเน้นไปยงัช่องทางพเิศษทีเ่ข้าถงึกลุ่มลูกค้าอตุสาหกรรม

ต่างๆ	 นอกเหนือจากช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั่วไป	 ส่วนแบรนด์	 Smile	 V	 มุ่งจับกลุ่มตลาดลูกค้าทั่วไปที่ใช้งานไม่บ่อย	 เน้นราคาย่อมเยา		

หลากหลายดีไซน์	เน้นการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง

การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย
 บริษัทฯ	จัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ	รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรมต่างๆ

พีเจ้น...แบรนด์อันดับหน่ึง ท่ีไม่เคยหยุดน่ิง

	 บริษทัฯเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ตราพเีจ้น	โดยได้รบัสิทธิก์ารจดัจ�าหน่ายแต่เพยีงผู้เดยีวจากบริษทั	พเีจ้น	คอร์ปอเรชัน่	ประเทศญีปุ่น่	

ซึง่พเีจ้นเป็นผลติภณัฑ์ส�าหรบัแม่และเดก็ทีม่คีณุภาพสงู	 และได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่และครอบครัวทั่วโลก	 จนเป็นแบรนด์อันดับ	 1	 ใน

ญี่ปุ่น	จีน	และอีกหลายประเทศในเอเชีย	รวมถึงประเทศไทย

	 ผลติภณัฑ์พเีจ้นมคีวามโดดเด่นเรือ่งนวตักรรม	การค้นคว้า	วจิยัและพฒันาสนิค้าอย่างต่อเนือ่ง	จาก	Pigeon	Central	Laboratories	

ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่มอืงอบิาราก	ิประเทศญีปุ่น่	ซึง่มผีูเ้ชีย่วชาญท�าหน้าทีค้่นคว้า	ทดลอง	และวจิยักบัผู้บรโิภค	เพือ่ให้มัน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทกุชิน้ตอบโจทย์

ความต้องการ	และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทารกและทุกคนในครอบครัว

	 แม้ว่าสภาวะทางสงัคมและประชากรศาสตร์ในปัจจุบนั	อตัราเดก็เกิดใหม่ในแต่ละปีจะมีแนวโน้มลดลง	แต่ผลติภณัฑ์ส�าหรับแม่และเด็ก	

ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้เพราะคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่	 มีความพิถีพิถันในการเลือกผลิตภัณฑ์ส�าหรับลูกน้อยมากขึ้น	 โดยค�านึงถึง

คณุภาพ	และนวัตกรรม	นอกจากนีย้งัมคีวามต้องการผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลายยิง่ขึน้	และมุง่เน้นเรือ่งการส่งเสรมิพฒันาการด้านต่างๆ	ของลูกน้อย

ให้สมวัย	จากการเข้าใจความต้องการของผู้บรโิภคพเีจ้นจงึไม่หยดุนิง่ทีจ่ะคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ	อยูเ่สมอ	และเป็นปัจจยัหลักในการสร้างการเตบิโต

	 ส�าหรับตราผลิตภัณฑ์พีเจ้น	 ในประเทศไทย	 บริษัทได้ท�าการสื่อสารการตลาดและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มามากกว่า	 30	 ปี	 จนใน

ปัจจุบันถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆท่ีคุณแม่นึกถึงและไว้วางใจ	 ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พีเจ้นที่จัดจ�าหน่ายในประเทศไทย	 แบ่งออก

เป็น	 8	 กลุ่มสินค้า	 	 ได้แก่	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าหรับป้อนนม	 (Feeding	 Accessories)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท�าความสะอาด	 (Baby	Wipes)		

กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการให้นมมารดา	(mother	Care	&	Accessories)	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ฝึกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม	(Weaning	&	

Accessories)	กลุม่ผลติภณัฑ์ดแูลสขุภาพและอนามยั	(Health	Care	&	Hygiene	Care)	กลุ่มผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาดและดแูลผิว		(Toiletries	&	

Skincare)	กลุ่มผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกและยางกัด	(Pacifier	&	Teether)	และ	กลุ่มผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดเครื่องใช้เด็กทารก	(Cleansing	

and	 Sterilizing	 Accessories)	 ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นยอดขายหลักของแบรนด์พีเจ้นคือ	กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าหรับป้อนนม	 (Feeding	

Accessories)
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พีเจ้น ... ครองความเป็นอันดับหนึ่ง 
สร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม
	 เนื่องจากกลุ่ม	 Feeding	 Accessories	 เป็นกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์หลัก	ซึ่งประกอบด้วย	ขวดนม,	จุกนม,	แก้วหัดดื่ม	

และจกุนมหลอก	โดยพเีจ้นครองความเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่

มาอย่างยาวนาน	และมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้

เพราะผลติภณัฑ์ทีน่�าเสนอสูต่ลาดล้วนมีนวตักรรม	ทีต่อบโจทย์	

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมารดาและลูกน้อย	 เช่นขวดนมรุ่น	

SofTouch	Peristaltic	Plus	ซึ่งท�าจากวัสดุสีชาคุณภาพสูง	

PPSu	ที่มาพร้อมจุกนมเสมือนนมมารดา	รุ่นพลัส	ที่ช่วยให้

คุณแม่สามารถให้นมจากอกโดยสลับกับการให้นมจากขวด	

ได้อย่างไม่สบัสนจกุ	ท�าให้ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ดงักล่าว	สร้างการ

เตบิโตอย่างสงูให้กบักลุม่ผลติภณัฑ์ขวดนม	และในปีทีผ่่านมา

ได้มีการเพิ่มลายลิขสิทธิ์	 mickey	 and	minnie	 mouse	

ส�าหรับขวดนมในกลุ่ม	SofTouch	Peristaltic	Plus	:	PPSu	

ทีอ่อกมาเพือ่สร้างสสีรรค์	และเป็นตวัเลอืกให้กบัผูบ้รโิภค	โดย

ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง

	 นอกจากนี	้ยงัมกีารออกผลิตภณัฑ์ใหม่	ขวดนมลายส่งเสริมพฒันาการ	การมองเหน็	...	นบัเป็นครัง้แรกทีข่วดนม	ไม่ได้เป็นเพียงขวดนม

ที่มีลวดลายสีสันน่ารัก	 แต่เป็นการพัฒนาลวดลายตามหลักวิชาการ	 ในการกระตุ้นการมองเห็นส�าหรับเด็กทารก	 (Visual	 Stimulation)	

ไว้บนขวดนมรุ่นนี้	ซึ่งเป็นลายที่ใช้สีสันที่สด	รวมทั้งใช้คู่สีตัดกันชัดเจน	รวมถึงลายเส้นที่ไม่ซับซ้อน	มองเห็นได้ง่าย	และเป็นรูปทรงเรขาคณิต	

ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้	จดจ�า	ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากร้านค้า	และผู้บริโภค
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	 อีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พีเจ้นให้ความส�าคัญ	 และมีความแข็งแกร่งในด้านการวิจัยและพัฒนา	 คือ	 เครื่องปั๊มน�้านม	 เนื่องจาก	

เครือ่งป๊ัมน�า้นมของพเีจ้นนัน้	ได้ถกูคดิค้นบนพืน้ฐานของงานวจิยัชิน้เดยีวกบั	การพฒันาจกุนมเสมอืนนมมารดา	กล่าวคอื	เมือ่เข้าใจกระบวนการ

ดูดกลืนน�้านมมารดาของทารกแล้วน้ัน	 นักวิจัยของพีเจ้นได้น�ามาต่อยอดพัฒนาเครื่องปั๊มน�้านม	 ให้มีระบบการปั๊ม	 เลียนแบบการดูดน�้านม	

ตามธรรมชาตขิองทารก

	 อกีหนึง่ผลติภณัฑ์ทีแ่ม้การแข่งขนัในตลาดจะมคีวามรนุแรง	แต่แบรนด์พเีจ้นยงัคงมุง่เน้นเรือ่งการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั	

พีเจ้นได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์พีเจ้นเบบี้ไวพส์	 คาโมมายล์	 ซึ่งเป็นเป็นผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวเด็กทารก	 ให้มีเน้ือผ้าท่ีมี	

ความหนานุ่มยิ่งข้ึน	 พร้อมกับปรับราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ดีขึ้น	 โดยหลังจากได้ออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่สู่ตลาดใน

ไตรมาสสุดท้ายของปี	2560
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	 ไม่เพยีงผลติภณัฑ์ในกลุ่มสนิค้าเดิมๆ	ทีแ่บรนด์พเีจ้นให้ความส�าคญั	แต่เพือ่สร้างการเตบิโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต	ตราผลติภณัฑ์

พเีจ้นได้ออกผลติภัณฑ์ใหม่ทีมี่ความโดดเด่นด้านนวตักรรมเข้าสู่ตลาด	 โดยการเข้าสูต่ลาดผลิตภณัฑ์อาบน�า้และดแูลผิวทารก	 ด้วยผลิตภณัฑ์ใหม่		

พีเจ้น	สบู่โฟมและโลชั่นน�้านม	สูตรผสมซากุระสกัด	ซึ่งเป็นสูตรที่อ่อนโยน	ผ่านการคิดค้นอย่างลึกซึ้งจากนักวิจัยชาวญี่ปุ่น	เพื่อให้คุณแม่มั่นใจ

ได้ว่า	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจในทุกๆ	รายละเอียด	เป็นสูตรที่อ่อนโยนและมีความปลอดภัยสูง	หลังจากวางจ�าหน่ายได้รับผลตอบรับอย่างดี	และ

แบรนด์ได้เร่ิมสือ่สารการตลาดให้ผู้บรโิภคได้รูจ้กัในวงกว้าง	ทัง้จากสือ่ออนไลน์	การสือ่สาร	ณ	จุดขาย	และการแจกผลิตภณัฑ์ตวัอย่างให้ทดลอง
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การสื่อสารที่เข้าถึงและเข้าใจ ทำาให้พีเจ้นเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภคเสมอมา
	 ในปีที่ผ่านมา	 แบรนด์พีเจ้นได้มีแคมเปญส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้	 จุกนมเสมือนนมมารดา	 ที่ท�าให้คุณแม่สามารถสลับ	

การให้นมจากอกได้อย่างไม่สับสนจุก

	 แคมเปญนี้สามารถสร้างการรับรู้ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว	สามารถสร้างกระแสการพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์	มีการสอบถามถึง

สถานท่ีจดัจ�าหน่าย	เพือ่ให้สามารถตามไปซ้ือได้ด้วยตนเอง	นับเป็นปรากฏการณ์ทีน่่าพอใจ	และท�าให้ส่วนแบ่งการตลาดจกุนมของพเีจ้นเพิม่ข้ึน

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จาก Pigeon Little Moments Club
	 ในปีที่ผ่านมาพีเจ้นได้จัดงาน	“Thailand	Breastfeeding	Day	by	Pigeon”	ครั้งที่	3	ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 เป็นการรวมพลังคุณแม่ให้นมทั่วประเทศ	มาร่วมสร้างสถิติการให้นมแม่จากอกพร้อมกันเป็นปีที่	 3	ความพิเศษ
ของกิจกรรมในปีนี้	คือเปิดโอกาสให้คุณแม่สามารถเลือกได้ว่าจะร่วมกิจกรรมที่งานซึ่งจัดขึ้นที่	โรงแรมรามาการ์เดน	หรือสามารถเลือกท�าสถิติ
พร้อมกันผ่านทางช่องทาง	facebook	live	ท�าให้มีคู่แม่ลูกร่วมกันท�าสถิตส�าเร็จถึง	1,298	คน	และได้บันทึกสถิติอันยิ่งใหญ่นี้ไว้ใน	Thailand	
Book	of	Record	อีกครั้งหนึ่ง
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	 ตราผลิตภัณฑ์พีเจ้นได้มีการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดผ่านการจัดกิจกรรมของ	 Pigeon	 Little	 moments	 Club	 โดยมี	
ช่องทางในการสือ่สารแบบออนไลน์ครบวงจรทัง้	facebook,	instagram,	website	และ	Line@	ทัง้นีเ้พือ่ให้การสือ่สารเป็นไปอย่างเข้าถงึ	และ
เข้าใจผู้บริโภคได้มากที่สุด	นอกจากนี้ยังมีระบบการบริหารข้อมูลสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ	จึงสามารถน�าเสนอความรู้	ข้อมูล	รวมถึงกิจกรรมได้
ตรงกบัความสนใจของสมาชกิแต่ละคน	นอกจากนีแ้บรนด์พเีจ้นเปิดโอกาสให้ผูบ้รโิภคสือ่สารกบัแบรนด์ผ่านทาง	กล่องข้อความของ	facebook,	
LinE@	รวมถึง	Call	Center	จึงสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคได้อยู่เสมอ
	 นอกจากการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่ครอบคลุมแล้ว	 ตราผลิตภัณฑ์พีเจ้นยังได้จัดให้มีกิจกรรมในช่องทางโรงพยายาลอย่าง
สม�่าเสมอ	 เช่น	 กิจกรรมให้ความรู้	 mom	 Class,	 การจัดกิจกรรม	Workshop	 เพ่ือให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 และการส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย,	 การจัดท�าห้องให้นม	 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการให้นมแม่แก่ลูกน้อยอย่างชถูกวิธี	 และการมอบชุดของขวัญส�าหรับ
ทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ	ล้วนเป็นกิจกรรมที่ตราผลิตภัณฑ์พีเจ้น	คิดขึ้นมาจากความรัก	ความใส่ใจที่มีต่อลูกค้าคนส�าคัญ	
และมุ่งหวังจะเป็นที่ปรึกษา	 และผู้ช่วยที่ดี	 ที่จะท�าให้ทุกๆครอบครัวเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยความรักได้อย่างราบรื่น	 และทั้งหมดนี้ถือเป็นจุดเด่นที่
แตกต่างที่ท�าให้แบรนด์พีเจ้นเป็นอันดับ	1	ในใจครอบครัวทั่วไทย

การจัดทำารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 ด้วยบริษัทฯ	 ค�านึงถึงความรับผิดชอบของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง		
คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	(Creating	Shared	Value	Committee	:	CSV)	จึงได้ก�าหนดนโยบาย	ทิศทาง	และแนวทางในการ
ด�าเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมให้เป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ	 รวมถึงได้ส่ือสารให้พนักงานทุกระดับ	 คู่ค้า	 และ	
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	
	 นับแต่ปี	2557	บริษัทฯ	ได้จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	ต่อมาในปี	2560	จึงได้
ปรับการรายงานแห่งความยั่งยืนให้เป็นไปตามกรอบการการรายงาน	GRi	Sustainability	Reporting	Standards	2016		 	
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ปัจจัยความเสี่ยง

 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	
อย่างเป็นรูปธรรม	 ภายใต้หลักปรัชญาการบริหารความเสี่ยงแบบ
บูรณาการ	 โดยเร่ิมจากการก�าหนดแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงที่	
ยอมรับได้	มกีารจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งทัง้ในระยะสัน้	ระยะปานกลาง	
และระยะยาว	เพื่อน�าไปปฎิบัติในทุกภาคส่วน	มีการก�ากับดูแลความ
เสีย่งอย่างชดัเจน	ตลอดจนมกีารตดิตามและรายงานให้ผูบ้รหิารระดบั
สูงและคณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบเป็นประจ�าอย่างน้อยทุกไตรมาส	
เพือ่ให้มัน่ใจว่า	บรษัิทฯ	สามารถป้องกันและลดความเสีย่ง	รวมถงึความ
ไม่แน่นอนที่จะกระทบต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ	
และฟ้ืนฟกูารด�าเนนิงานให้สามารถกลบัคนืสูภ่าวะปกติได้ในเวลาอนัสัน้
	 ส�าหรับปี	 2560	 บริษัทฯ	 ยังให้ความส�าคัญในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศต่อเนื่องจากปีก่อน	 เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การให้บริการ	 ลดต้นทุนการบริหารจัดการ	 และก้าวสู่ยุคเทคโนโลยี
ดิจิตอล	 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต	 โดยบริษัทฯ	 ได้
จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงไว้	ดังนี้

  1.ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

 1.1 ความเสี่ยงจากอัตราการเกิดของประชากรลดน้อย
ถอยลง
	 อตัราการเกิดของประชากรในประเทศมแีนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	 2556	 เป็นต้นมาในอัตราเฉลี่ยร้อยละ	 3.8	 ต่อปี	
โดยลดลงจาก	818,901	คนต่อปีในปี	2555	เหลือเพียง	704,058		คน	
ต่อปีในปี	 2559	 	 และคาดว่า	 อัตราการเกิดของประชากรไทยยังมี	
แนวโน้มลดลง	 ซึ่งการลดลงของอัตราการเกิดของประชากรไทย	
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการซ้ือสินค้าแม่และเด็กให้มีจ�านวน	
ลดลงตามไปด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าอัตราการเกิดจะลดน้อยลง		
แต่ความต้องการใช้สนิค้าทีด่มีคีณุภาพ	มนีวตักรรมทีเ่หมาะกับคณุแม่
ที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความปลอดภัยต่อแม่และเด็ก
กลับมีจ�านวนเพิ่มมากข้ึน	 บริษัทฯ	 จึงได้มีการพัฒนาและจัดหา	
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	ทีม่คีวามหลากหลายครอบคลมุในทกุๆ	ด้าน	สามารถ
ตอบสนองความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ ท่ีใส ่ใจในคุณภาพ		
ความปลอดภัยและให้ความส�าคัญต่อสุขอนามัยของลูกมากขึ้น	 จน
สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาชดเชยปริมาณการซื้อที่ลดลงจากการ
ลดลงของอัตราการเกิดได้	 ซ่ึงเห็นได้จากการท่ีรายได้จากกลุ ่ม
ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กเพ่ิมขึ้นทุกปี	 และไม่มีผลกระทบจากการลดลง	
ของอัตราการเกิด

 1.2 ความเสีย่งจากการแข่งขนัด้านธรุกิจ
	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับการยอมรับในด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ	 สินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทฯ	 เป็น	
ผู้จดัจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครือ่งใช้ประจ�าวัน	อาหาร	และเครือ่งดืม่	
ซ่ึงเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง	 และมีแนวโน้ม
เตบิโตต่อเนือ่งทกุปี		ส่งผลให้การแข่งขนัด้านการให้บรกิารจดัจ�าหน่าย
หรอืเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสูงข้ึนตามไปด้วย	บรษิทัฯ	ได้เลง็เหน็ถึงความ
ส�าคัญของการปรับตัวในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง	 ดังกล่าว	 ด้วย
การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง	 และ
เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 เพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของ
กลุ่มลกูค้าทีต้่องการขยายตลาด	และเพ่ิมยอดการจ�าหน่ายสนิค้า	รวมถึง
การรองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแผนขยายธุรกิจของตน
ไปยังภูมิภาคอื่นเพิ่มขึ้น	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะใน
กลุ่ม	CLmV	
	 บริษัทฯ	 จึงได้มีการพัฒนาและสรรหาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่
ภายใต้ตราสินค้าบริษัทฯ	 และกลุ่มบริษัทฯ	 ให้มากขึ้น	 ขยายช่อง
ทางการจดัจ�าหน่ายทีห่ลากหลายเพือ่รองรบัสนิค้าใหม่จากผูผ้ลติหรอื
เจ้าของสินค้า	 สร้างฐานลูกค้าให้มีความเหนียวแน่น	 สรรสร้างความ
สมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั	มแีผนงานด้านการส่งเสรมิการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ
และการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแผนที่ก�าหนด	จัดท�าแบบส�ารวจความ
พึงพอใจของเจ้าของสินค้าที่มีต่อบริษัท	 เพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการ
ท�างาน	 สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของสินค้าได้เป็น
อย่างดี	สร้างเครือ่ข่ายพนัธมติรด้าน	CRm	ให้มุง่พัฒนาเป็นท่ีรู้จกั	และ
สร้างภาพลัษณ์ในการเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับของตลาด	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้ประโยชน์
ได้มากขึ้น	 และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ	 วางระบบการท�างาน
ของคลังสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจการเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายท้ังใน
ด้านประสิทธิภาพและต้นทุน

 1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพา พีเจ้น คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และเจ้าของตราสินค้า““พีเจ้น””
	 นอกจากการด�าเนนิธรุกจิเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายผลติภัณฑ์แม่และ
เด็กภายใต้ตราสินค้า	“พีเจ้น”	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมาตั้งแต่
ปี	2531	แล้ว	บริษัทฯ	ยังได้ร่วมก่อตั้งบริษัท	 ไทยพีเจ้น	จ�ากัด	และ
บริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เพื่อผลิตสินค้าภายใต้
ตราสินค้า	“พีเจ้น”	ให้บริษัทฯ	จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายใน
ประเทศอีกด้วย	 ที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์		
“พีเจ้น”	มีสัดส่วนที่สูงเกินกว่าร้อยละ	80	ล่าสุดในปี	2560	บริษัทฯ	
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มีสัดส่วนการขายสินค้า	“พีเจ้น”	ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ	78.9	แต่ก็ยัง
ถอืได้ว่าการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ	พึง่พงิสนิค้าตรา	“พเีจ้น”	พอสมควร	
แต่ด้วยความสมัพันธ์อนัแน่นแฟ้นยาวนาน	ประกอบกบัยอดขายสินค้า	
“พีเจ้น”	ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	จึงได้รับความไว้วางใจ
จาก	พีเจ้น	คอร์ป	 ในการเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้า	“พีเจ้น”	 ใน
ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่เพียงผู้เดียวใน	
ปี	2559	ซึง่แสดงให้เหน็ถึงความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบรษิทัฯ	และ	พเีจ้น	
คอร์ป	อย่างไรกต็าม	การพึง่พาพเีจ้น	คอร์ป	แต่เพยีงอย่างเดยีวอาจส่ง
ผลกระทบต่อการเติบโตของกิจการในอนาคต	 บริษัทฯ	 จึงได้ด�าเนิน
ธุรกิจให้บริการจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคภายใต้ตราสินค้าอื่นนอกเหนือจากสินค้าตรา	“พีเจ้น”	เพิ่มขึ้น	

 1.4 ความเสีย่งจากการให้บริการด้านการจดัจำาหน่ายสนิค้า
	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	 โดยการซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้า	
เพื่อน�าไปขายให้แก่ร้านค้าตามช่องทางต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นตาม	
ห้างสรรพสินค้า	 ร้านซุปเปอร์สโตร์	 ร้านสะดวกซ้ือ	 หรือร้านค้าย่อย		
ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด	 สินค้าท่ีบริษัทฯ	 ให้บริการด้านการ	
จัดจ�าหน่ายเหล่านี้	 บริษัทฯ	 และเจ้าของผลิตภัณฑ์	 มีการวางแผน	
ร่วมกันในการจัดรายการส่งเสริมการขาย	 รวมทั้งผลักดันสินค้าให้	
เข้าสูร้่านค้า	บรษัิทฯ	จงึให้ความส�าคญักับการประสานงานกบัเจ้าของ
สินค้าอย่างใกล้ชิด	 จัดท�าข้อตกลงการให้บริการจัดจ�าหน่ายสินค้า		
รวมถงึบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน	 เพื่อให้การขาย
สินค้าเป็นไปตามเป้าหมายและได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

  2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ 
     (Operational Risks)

 2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรที่ดี

มีศักยภาพมาร่วมงานกับบริษัทฯ
	 จากการที่ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว	
ขาดการขยายการลงทนุในภาครัฐและเอกชนตดิต่อกนัมาเป็นเวลานาน	
ส่งผลกระทบต่อการผลติบคุคลากรทีไ่ม่สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน	ท�าให้บคุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	มปีระสบการณ์
และคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานมาก		
การสรรหาบคุลากรให้ได้อตัราก�าลงัคนตามโครงสร้างและผงัองค์กรจงึ
ค่อนข้างยากและใช้เวลาในการสรรหา	และอาจส่งผลให้ธรุกจิขยายตวั
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ก�าหนด	บริษัทฯ	จึงได้วางแผน
การสรรหาบคุคลากรล่วงหน้า	รวมถงึหาช่องทางในการสรรหาทีห่ลาก
หลาย	เกบ็ประวตัผิูส้มัครทีเ่คยมาสมคัรงานไว้เป็นฐานข้อมลู	เพือ่ความ
สะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลากร	 ทั้งในกรณีทดแทน
ต�าแหน่งงานเดิมหรือต�าแหน่งงานใหม่ส�าหรับหน่วยงานส่วนขยาย	
ขณะเดียวกันบริษัทฯ	มีแผนพัฒนาบุคคลากรที่มีอยู่เป็นรายบุคคลให้

มีศักยภาพและเพิ่มทักษะในงานที่ท�า	 เพื่อให้สามารถท�างานทดแทน
หรือสนับสนุนส่วนงานอื่นที่ขาดก�าลังคนได้ทันที	 มีการวัดช่องว่าง
ทักษะของพนักงาน	 และจัดให้ได้รับการอบรม	 เพิ่มพูนความรู้ความ
ช�านาญ	เข้าใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ		ตรวจติดตาม	วัดผล
การเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะของพนกังานอย่างสม�า่เสมอ	รวมไปถงึการ
หาพันธมิตรทางธุรกิจในการฝึกอบรมและสร้างนักศึกษาฝึกงานให้
พร้อมบรรจุเป็นพนักงานได้ทันที

 2.2 ความเสีย่งจากการใช้บรกิารคลงัสนิค้าจากผูใ้ห้บริการ

ภายนอกเพียงรายเดียว
บรษิทัฯ	ใช้บรกิารคลงัสินค้าจากผูใ้ห้บรกิารภายนอกเพยีงรายเดยีวใน
การบรหิารจดัการคลงัสนิค้าของบรษิทัฯ	ท�าให้สามารถควบคมุต้นทุน
การจัดเก็บสินค้าและค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ตาม	 หากผู้ให้บริการคลังสินค้าไม่สามารถ
บรหิารคลังสนิค้าได้อย่างมปีระสิทธภิาพเพยีงพอ	อาจส่งผลกระทบต่อ
ระยะเวลาในการรับสนิค้าของลูกค้าได้	และท�าให้ต้นทนุในการบรหิาร
สินค้าคงคลังสูงเกินความจ�าเป็น	
	 บริษัทฯ	 จึงได้ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของ	
ผู้ให้บริการคลังสินค้าอย่างใกล้ชิด	 มีระบบการตรวจสอบข้อมูลการ
เคล่ือนไหวของสินค้าคงคลัง	 เพ่ือให้มั่นใจว่า	 สินค้าไม่สูญหาย	 มีการ
ก�าหนด	KPi	วัดผลการท�างานของผู้ให้บริการคลังสินค้าให้เป็นไปตาม
ข้อตกลง	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้พิจารณาเปรียบเทียบการให้บริการ
กับผู้ให้บริการคลังสินค้ารายอื่นด้วย	 ทั้งด้านต้นทุน	 ประสิทธิภาพ	
ตลอดจนคุณภาพของงานทีค่าดหวงั	มกีารสรรหาผู้ให้บรกิารคลงัสนิค้า
รายอืน่ควบคูไ่ปด้วย	เพือ่ป้องกนัความเสีย่งหากผูใ้ห้บรกิารรายเดมิไม่
สามารถบริหารคลังสินค้าให้บริษัทฯ	 ได้	 หรือไม่มีประสิทธิภาพตาม
สัญญา	มีการก�าหนดกลยุทธ์	 /	 นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหาร
คลังสินค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 เพื่อให้ผู้ให้บริการคลังสินค้า
สามารถจดัท�าแผนงานด้านการบรหิารคลงัสนิค้าทีเ่หมาะสม	สอดคล้อง
กับนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ได้
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  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

 3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
	 จากความผันผวนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี	 2560	 ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อต้นทุนการน�าเข้าสินค้าจาก	
ต่างประเทศของบริษัทฯ	 เพื่อน�ามาจัดจ�าหน่ายในประเทศ	 ขณะ
เดียวกันก็ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	 เนื่องจาก
บริษัทร่วมและบริษัทอื่นดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
สนิค้าทัง้ในประเทศและส่งออกสนิค้าไปยงัต่างประเทศ	บรษัิทฯ	จงึได้
มีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินส�าคัญ
อย่างใกล้ชิด	 อีกทั้งยังมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น	โดยจะท�าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่น
ล่วงหน้าหากพบว่า	 แนวโน้วค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงเพ่ือคุ้มครอง	
ความเสี่ยงดังกล่าว	 นอกจากน้ี	 ยังได้มีการสื่อสารกับบริษัทร่วมและ
บริษัทอื่น	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 บริษัทเหล่านั้นได้มีมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตรา	
แลกเปลี่ยนแล้วเช่นกัน	

 3.2 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียเงนิกูย้มื
	 การท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินของ	
บริษัทฯ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ	ส่งผลให้การ
เพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะกระทบโดยตรงกับต้นทุนการ
ประกอบธรุกจิของบริษทัฯ		อย่างไรกต็าม	บรษิทัฯ	มกีารบรหิารจดัการ
แหล่งเงนิทนุทีเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของการใช้เงนิ	ด้วยการจดัหา
แหล่งเงนิทนุหรอืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงิน	เพือ่น�ามาใช้กบัธรุกรรม
ที่ต่างกันได้อย่างเหมาะสม	 รวมถึงได้ประสานงานกับสถาบันการเงิน
เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ที่ช่วย	 ลดต้นทุนการ
ด�าเนนิงาน	และต้นทนุทางการเงนิของบรษิทัฯ	ได้	ตลอดจนช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้การท�างานสะดวก	รวดเร็วยิ่งขึ้น		
	 ปี	2560	บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจดทะเบียนจากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิม	
และมีการใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ ้นสามัญของพนักงานหรือ	 ESoP	
จ�านวนหนึ่ง	 ท�าให้บริษัทสามารถลดปริมาณการกู ้ยืมเงินจาก	
สถาบันการเงินซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้อีกทางหนึ่ง

  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
     (Compliance Risks)

 4.1 ความเสีย่งจากความซบัซ้อนของข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติ
	 ในการประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
สนิค้าของบรษิทัฯ	ท�าให้บรษิทัฯ	มธีรุกรรมน�าเข้า-ส่งออกสนิค้ากบัต่าง
ประเทศ	 การยื่นขอใบอนุญาตขายสินค้าประเภทอาหารและยา		
การยื่นขอใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์	อุตสาหกรรม	ซึ่งบริษัทฯ	ให้
ความส�าคัญกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฏเกณฑ์	ตลอดจน
ระเบียบ	และวิธีปฏิบัติต่างๆ	ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน	 อย่างไรก็ดี	 มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาต	
รวมถงึการตคีวามเอกสารค�าขอและเอกสารประกอบทีแ่ตกต่างกนัของ
เจ้าหน้าที่	ท�าให้การวางจ�าหน่ายสินค้าล่าช้า	มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	และ
ไม่สามารถก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงานแล้วเสร็จที่แน่นอนได้		
	 บริษัทฯ	 จึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรธุรกิจและ
จรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับบริษัทคู่ค้าว่าด้วย	การปฏิบัติตามกฎหมาย	
กฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ในกรณีที่
พบว่ามีรายการค่าใช้จ่ายที่น่าสงสัย	 บริษัทฯ	 จะขอค�าแนะน�าจาก	
ผู้เช่ียวชาญ	 เช่น	 เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร	 ผู้ช�านาญการด้านภาษี
ศลุกากร	ผูช้�านาญการด้านมาตรฐานอาหารและยา	ผูต้รวจสอบภายใน	
และผู้สอบบญัช	ีเป็นต้น	เพือ่ให้มัน่ใจว่า	บรษิทัฯ	ได้ปฏิบตัติามข้ันตอน
ถูกต้อง	 ช�าระภาษีครบถ้วน	 โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได	้	
และก�ากับดูแลไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	กระท�าการใด
ที่ส่อไปในทางทจุรติกบัเจ้าหน้าทีร่ฐัและเอกชนในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
โดยเด็ดขาด
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวมของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทร่วม

	 บริษัท	 มุ่งพัฒนา	 อินเตอร์แนชชั่นแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด	 โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่
บริษัทฯ	เป็นผู้จัดจ�าหน่ายให้เป็นที่รู้จัก	และรักษาให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในแบรนด์อย่างต่อเนื่องผ่าน	กิจกรรมทางการตลาดที่
บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดไว้	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังมีความช�านาญในด้านการจัดจ�าหน่าย	 โดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุม	
ทั่วประเทศไทย	 ทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด	 ร้านค้าแบบดั้งเดิม	 และผ่านรถขายเงินสด	 รวมถึงช่องทางการจัดจ�าหน่ายอ่ืนๆ	 อาทิ		
ธุรกิจขายตรง	และ	E-commerce	เป็นต้น
	 ทัง้นี	้สนิค้าอปุโภคบรโิภคทีบ่รษิทัฯ	ด�าเนนิการจดัจ�าหน่ายหรอืเป็นตวัแทนจ�าหน่ายนัน้	แบ่งเป็น	4	กลุ่มหลัก	ได้แก่	กลุ่มสินค้าส�าหรบั
แม่และเด็ก	(Baby	and	mom)	กลุม่อาหารและเครือ่งดืม่	(Food	and	Beverage)	กลุม่สนิค้าของใช้ประจ�าวนัและของใช้ในครวัเรอืน	(Personal	
Care	and	Household)	และกลุ่มสินค้าส�าหรับผู้สูงอายุ	(Senior)	

2. ผลการดำาเนินงาน

	 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 มีผลก�าไรสุทธิ	 77.28	 ล้านบาท	 ก�าไรลดลงจาก	
ปีก่อนหน้าจ�านวน	0.5	ล้านบาท	หรือก�าไรลดลงร้อยละ	0.7	โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญดังนี้

 รายได้
	 บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายสินค้าทั้งสิ้นในปี	2560	จ�านวน	795.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน	91.4	ล้านบาท	หรือ	
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	13.0	โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็กจ�านวน	60.5	ล้านบาท	และจากการ
ขายสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	30.8	ล้านบาท	
	 บริษัทฯ	มีรายได้อื่นในปี	2560	จ�านวน	21.1	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน	2.1	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	11.3	
โดยเป็นการเพ่ิมขึน้จากรายได้ค่านายหน้าการขายทีเ่พ่ิมขึน้	0.9	ล้านบาท	และรายได้เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทนุในบรษิทัอ่ืนเพิม่ขึน้	1.6	ล้านบาท	
ส่วนรายได้อื่นๆลดลง	0.4	ล้านบาท	

รายได้อื่นๆ
2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2559 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)

10.5 9.7 0.9

4.2

21.1

4.5

18.9

(0.4)

2.1

6.3 4.7 1.6

รายได้ค่านายหน้า

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	
ในบริษัทอื่น

รายได้อื่นๆ

รวมรายได้อื่นๆ
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	 อัตราก�าไรขั้นต้นในปี	 2560	 อยู่ที่ร้อยละ	 52.1	 ลดลงจาก
ร้อยละ	 52.2	 ในปีก่อนหน้า	 อันเป็นผลมาจากการด�าเนินธุรกิจเป็น
ตัวแทนจัดจ�าหน่ายให้สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ	 มากขึ้น	 ซึ่งสินค้า	
ดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีต้นทุนสูงกว่าผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	 ส่งผลให้
ต้นทุนสินค้าขายเพิ่มขึ้น	44.4	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	13.2
	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงวดปี	 2560	
มจี�านวน	66.6	ล้านบาท	ลดลง	0.5	ล้านบาทจากปีก่อนหน้า	หรอืลดลง	
ร้อยละ	0.7	โดยมสีาเหตหุลกัจากรายได้จากการส่งออกและผลก�าไรที่
ลดลงอันเป็นผลมาจากการแข็งค่าของเงินบาทตลอดทั้งปี	2560

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
	 ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปี	2560	มจี�านวน	241.3	ล้านบาท	
คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายร้อยละ	30.3	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	35.1	
ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 17.0	 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ง	
มาจากการเพิ่มจ�านวนบุคลากรเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้
ครอบคลุมพื้นที่มากข้ึน	 และอีกส่วนหน่ึงมาจากการใช้ค่าใช้จ่าย	
ในการส่งเสริมการขายและการน�าสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ	 รับเป็น	
ผู้จัดจ�าหน่ายไปวางจ�าหน่ายในช่องทางต่างๆ	เพิ่มมากขึ้น
	 ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบรหิารในปี	2560	มจี�านวน	179.0	
ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายร้อยละ	 22.50	 เพิ่มขึ้นจาก	
ปีก่อนหน้า	 13.7	 ล้านบาท	 	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 8.3	 รายการหลัก	
มาจากจ�านวนพนักงานท่ีเพิ่มสูงข้ึนรองรับการขยายตัวของธุรกิจ		
ค่าเช่าอาคารส�านกังานและค่าเสือ่มราคาเครือ่งใช้และอปุกรณ์ตกแต่ง
ส�านกังาน	ทีเ่พ่ิมขึน้จากการย้ายทีท่�าการไปยงัอาคารส�านกังานแห่งใหม่
ตัง้แต่กลางปี	2559
	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี	 2560	 มีจ�านวน	 2.0	 ล้านบาท		
ลดลง	0.7	ล้านบาทจากปีก่อนหน้า	หรือลดลงร้อยละ	26.5	โดยตลอด
ทัง้ปีบรษัิทฯ	มยีอดการเบกิใช้เงนิกูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
น้อยกว่าในปีทีผ่่านมา	ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการได้รบัเงนิเพิม่ทนุจากการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมในปลาย	
ปี	2559	และระหว่างปี	2560	ส่งผลให้ยอดเงินกู้ยืมระยะสั้น	ณ	วันที่	
31	 ธันวาคม	 2560	 มีจ�านวน	 63.0	 ล้านบาท	 ลดลงเมื่อเทียบกับ	
90.0	ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจ�านวน	 1.5	 ล้านบาท	 ลดลงจาก	
งวดเดยีวกนัของปีก่อนจ�านวน	0.1	ล้านบาท	จากการทีบ่รษิทัฯ	มกี�าไร
จากการด�าเนนิงานก่อนรายได้เงนิปันผลและส่วนแบ่งก�าไรจากบริษทัร่วม	
ลดน้อยลง	

 กำาไรสุทธิ
	 บริษัทฯ	 มีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนส่วนแบ่งก�าไรจาก
บริษัทร่วมในปี	2560	จ�านวน	15.5	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
1.9	ต่อยอดขาย	หรือร้อยละ	1.9	ต่อรายได้รวม	เพิ่มขึ้น	0.4	ล้านบาท
จากปีก่อนหน้า	 ซึ่งเม่ือรวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลุงทุนโดยวิธีส่วนได้
เสียจากบริษัทร่วมแล้ว	บริษัทมีก�าไรสุทธิ	78.5	ล้านบาท	หรือคิดเป็น
อตัราส่วนก�าไรต่อยอดขายร้อยละ	9.9	หรอืร้อยละ	9.6		ต่อรายได้รวม	
เพิ่มขึ้น	0.7	ล้านบาทจากปีก่อนหน้า
	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	มกีารบนัทกึรายการส่วนแบ่งผลขาดทนุ
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม
สุทธิหลังหักผลกระทบของภาษีเงินได้	จ�านวน	1.3	ล้านบาท	ท�าให้มี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	เท่ากับ	77.3	ล้านบาท
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3. ฐานะการเงิน (แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย)

 สินทรัพย์
	 สินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีจ�านวน	881.3	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน	51.3	ล้านบาท	หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.2	โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงรายการหลักในงวด	ดังนี้
	 สินทรัพย์หมุนเวียน	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2560	มีจ�านวน	281.7	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	12.1	ล้านบาท	 	จากการที่มี	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจาก	152.9	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	เป็น	187.8	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560		หรือ
เพิ่มขึ้น	35.0	ล้านบาท	อันเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นและการเพิ่มขึ้นของจ�านวนร้านค้าระหว่างปี	
	 สินค้าคงเหลือลดลง	2.3	ล้านบาท	จาก	86.2	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559		คงเหลือ	83.9	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2560		โดยเป็นการลดลงของสินค้าระหว่างทาง	3.7		ล้านบาท	และภาชนะบรรจุและหีบห่อลดลง	0.5	ล้านบาท	ส่วนสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้า
ระหว่างบรรจุมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น	1.1	ล้านบาท	และ	0.8	ล้านบาท	ตามล�าดับ	

2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2559 เปลี่ยนแปลง (+/-)

60.8 59.7 1.1

3.3

1.4

3.8

5.1

(0.5)

(3.7)

18.4 17.6 0.8

สินค้าส�าเร็จรูป

สินค้าระหว่างบรรจุ

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ

สินค้าระหว่างทาง

83.9 86.2 (2.3)รวมสินค้าคงเหลือ

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ลดลง	22.6	ล้านบาท	จาก	29.1	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2560	คงเหลือ	6.6	ล้านบาท	โดยเป็นการน�าเงินรับจากการเพิ่มทุนไปช�าระหนี้เงินกู้ระยะสั้นในช่วงปลายปี	2560	นอกจากนี้	 ยังมีสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�านวน	0.2	ล้านบาท	จาก	6.2	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	เพิ่มเป็น	6.4		ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2560		
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	 39.3	ล้านบาท	จาก	560.3	ล้านบาท	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2559	 เพิ่มเป็น	 	 599.6	ล้านบาท	ณ		
วันที่	 31	 ธันวาคม	2560	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	7.0	 โดยเป็นการเพิม่ขึน้จากการรบัรูส่้วนแบ่งก�าไรหลงัจ่ายเงินปันผลของเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมท่ีเพิม่ขึน้	
46.53	ล้านบาทจากปีก่อนหน้า	
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	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯ	 มีท่ีดินอาคารและ
อุปกรณ์จ�านวน	37.7	ล้านบาท	ลดลง	3.1	ล้านบาท	จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า	โดยมลูค่าทีล่ดลงมาจากการเสือ่มค่าของทรพัย์สนิตาม
การใช้งานจ�านวน	11.0	ล้านบาท	มีการซื้อยานพาหนะเพื่อใช้ในการ
ขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นในปี	 2560	 จ�านวน	 7.1	 ล้านบาท	 และมีการ	
จัดท�าการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการลงทุนบางส่วนในปี	 2560	
ท�าให้มกีารปรับปรงุมลูค่าทรพัย์สนิเพือ่การลงทนุเพิม่ข้ึน	0.4	ล้านบาท
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีจ�านวน	
16.90	ล้านบาท	ลดลง	3.3	ล้านบาท	จาก	20.2	ล้านบาท	ณ	วันที่		
31	ธนัวาคม	2559	โดยเป็นการตดัเสือ่มค่าตามการใช้งาน	3.1	ล้านบาท
	

 หนี้สิน
	 หนี้สินรวม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 มีจ�านวน	 245.5		
ล้านบาท	 ลดลง	 8.09	 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า	 หรือลดลงในอัตรา	
ร้อยละ	3.2		โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงประเด็นหลักดังนี้
	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2560	 มีจานวน	 63.0	 ล้านบาท	 ลดลงจานวน	 27.0	 ล้านบาท	 จาก		
90.0	 ล้านบาท	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 โดยเป็นผลมาจากการ	
น�าเงินได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	
(moonG-W1)	และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน	(moonG-
ESoP)	มาช�าระหนี้
	 เจ้าหนีก้ารค้าในปี	2560	เพิม่ขึน้	18.8	ล้านบาท	จาก	146.7	
ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	เพิ่มเป็น	165.5	ล้านบาท	ณ		
วันที่	31	ธันวาคม	2560	คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ	12.9	อันเป็น	
ผลมาจากต้นทนุสนิค้าขายทีเ่พิม่สงูขึน้จากการขายสนิค้าจานวนมากขึน้	
และจากการมลีกูค้าทีน่าสนิค้ามาให้บรษิทัฯ	จดัจ�าหน่ายเพิม่มากขึน้ด้วย
	 หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงนิรวมส่วน
ที่ครบช�าระใน	1	ปี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีจานวน	7.4	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้น	 0.59	 ล้านบาท	 จากการกู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือยานพาหนะ	 4.62		

ล้านบาท	และมีการช�าระค่างวดระหว่างปี	จานวน	4.02	ล้านบาท

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ส่วนของผูถ้อืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	มจี�านวน	635.8	
ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน	 59.4	 ล้านบาท	 โดยมี	
ก�าไรในงวด	 77.3	 ล้านบาท	 มีการจ่ายเงินปันผลในปีจานวน	 28.2		
ล้านบาท	และมีการตั้งส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม

 สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน
	 ในปี	 2560	 สภาพคล่องหรือเงินสดสุทธิในการด�าเนินงาน
ของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี	 โดยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนิน
งานเป็นบวก	จ�านวน	3.7	ล้านบาท	ลดลง	4.3	ล้านบาทจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน	 จากการมีลูกหน้ีการค้าเพิ่มสูงขึ้นอันเน่ืองมาจากยอดการ
ขายที่เพิ่มมากขึ้น	มีเงินสดสุทธิการกิจกรรมลงทุนเป็นบวก	22.9	ล้าน
บาท	จากการได้รบัเงนิปันผลจากการลงทนุในบริษัทร่วมและบรษัิทอ่ืน
จ�านวน	รวม	25.1	ล้านบาท	แต่มีการใช้เงนิสดในการซือ้ทรพัย์สนิเพยีง	
2.5	ล้านบาท	ในขณะทีก่ระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงินตดิลบ	49.1	
ล้านบาท	จากการช�าระหนี้เงินกู้ระยะสั้น	27.0	ล้านบาท		ช�าระหนี้สิน
ตามสญัญาเช่าทางการเงนิสุทธ	ิ4.0	ล้านบาท	จ่ายเงนิปันผล	28.2	ล้าน
บาท	 แต่ได้รับเงินเพิ่มจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ์
ซื้อหุ้นสามัญ	และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน	(ESoP)	สุทธิ	
10.1	ล้านบาท	ส่งผลท�าให้บรษิทัฯ	มเีงนิสดสุทธใินรอบปี	2560	ตดิลบ
เท่ากับ	22.6	ล้านบาท	และเมื่อรวมกับเงินสด	ณ	วันต้นปีจ�านวน	29.1	
ล้านบาทแล้ว	ท�าให้บริษัทฯ	มีเงินสดคงเหลือ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	
2560	เป็นเงิน	6.5	ล้านบาท
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560  จำานวน 1,768 ราย โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 20 รายแรก ดังนี้

ลำาดับ ชื่อ-นามสกุล  จำานวนหุ้น ร้อยละ

นายสุเมธ		เลอสุมิตรกุล

นายสรพันธ์		เลอสุมิตรกุล

น.ส.	หทัยรัตน์		แซ่จง

นายพรชัย		ตนุภัทรชัย

นายพีรเจต		สุวรรณนภาศรี

นายโกญจนาท		ลีเลิศปัญญา

นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

น.ส.จันทรวรรณ		จรูญธรรม

บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด		

นายไพสิฐ		ตั้งวิวัฒน์วงศ์

นายธีระวุฒิ		เจือณรงค์ฤทธิ์

น.ส.มะลิวรรณ		นภดลสท้าน

นายสุธีร์		เลอสุมิตรกุล

นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม

นายพรชัย		งามมณีวัฒน์

นางขันทอง		อุดมมหันติสุข

นายเฉลิมชัย		เอี่ยมชีรางกูร

นายจิตติ		มกรามณี

นายธวัชชัย		ศรีราม

น.ส.	ธนพร		ปรีชาธนโชติ

รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 20 รายแรก

รวมทั้งหมด

90,826,744	

7,165,938

2,003,600	

1,386,236	

867,900	

620,000

7,767,062	

2,495,000	

1,889,800	

1,002,000	

1,222,226

850,000	

617,826	

133,255,229 80.63%

7,265,938

2,241,939	

1,620,000

900,000	

1,183,900	

757,100	

572,020

165,259,201 100.00%

54.96%

4.34%

1.21%

0.84%

0.53%

0.38%

4.70%

1.51%

1.14%

0.74%

0.51%

0.37%

4.40%

1.36%

0.98%

0.54%

0.72%

0.61%

0.46%

0.35%

1

4

7

10

15

18

2

5

8

13

11

16

19

3

6

9

14

12

17

20
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
 และบริษัทร่วม ณ วันที่ 29 ธันวาคม  2560

ผู้ถือหุ้นรายย่อย นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ครอบครัวเลอสุมิตรกุล

บมจ. มุ่งพัฒนา
อินเตอร์แนชชั่นแนล

30.25%

53.00% 47.00%

54.96% 14.79%

บจก. พีเจ้น 
คอร์ปอเรชั่น

บจก. ไทยพีเจ้น
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



รายงานการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2560 

ชื่อ-นามสกุล
2560

จำานวนหุ้น ร้อยละ 

2559
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี 

2559-2560

คุณสุเมธ	เลอสุมิตรกุล

คุณละเอียด	ว่องวงศ์ภพ

คุณมานิต	เจียรดิฐ

คุณเทวัญ		อุทัยวัฒน์

คุณสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม

คุณภัทยา		เทวธีระรัตน์

คุณสุวรรณา		โชคดีอนันต์

คุณทินารมย์	ชีวินวิวัฒน์

คุณเมธิน		เลอสุมิตรกุล

คุณอนุศาสตร์	สระทองเวียน

รวมหุ้นกรรมการและผู้บริหาร

90,826,744

12,000

-

-

2,241,939

-

420,000	

-

7,767,062	

-

101,267,745	

86,501,926

12,000

-

-

1,920,000

-

200,000

-

6,780,000

-

95,413,926

54.96%

0.01%

-

-

1.36%

-

0.25%

-

4.70%

-

61.28%

59.32%

0.01%

-

-

1.32%

-

0.14%

-

4.65%

-

65.43%

4,324,818	

-

-

-

321,939	

-

220,000	

-

987,062	

-

5,853,819	

จำานวนหุ้น ร้อยละ 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	 ก�าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	50	 ของก�าไรสุทธิหลังจาก	
หกัภาษีและเงินทุนส�ารองตามกฎหมาย	อย่างไรก็ดี	เงินปันผลจ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน	แผนขยายธุรกิจ	การลงทุน	
สภาพคล่อง	และความจ�าเป็นต่างๆ	ของบริษัทฯ	ในอนาคต	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการพิจารณาตามที่เห็นสมควร	และเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได	้
แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

2560ปี 2559 2558

0.18 0.15 0.30

0.95 1.07 1.42

3.22 3.09 5.10

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท)

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(%)

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ
ก�าไรสุทธิ	(เฉพาะกิจการ)
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างองค์กร

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 คณะกรรมการชุดย่อย	
	จ�านวน	5	คณะ	และผู้บริหารตามรายละเอียดด้านล่าง

คณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

คณะอนุกรรมการ
สร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ 
บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารร่วม

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายบัญชี

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายการเงิน

ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายขาย
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2. คณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	7	คน	แบ่งเป็น	กรรมการอิสระจ�านวน	3	คน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�านวน	1	คน	และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	3	คน	และมีคณะกรรมการจ�านวน	6	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่า
ร่วมในสังคม	

 กำาหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560
	 เพ่ือให้กรรมการทกุท่านสามารถจดัสรรเวลาเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	และคณะกรรมการชดุย่อยได้ตามบทบาทและ
หน้าที่ของตน	เลขานุการบริษัทจึงได้แจ้งก�าหนดการประชุมคณะกรรมการ	ประจ�าปี	2560	ให้กรรมการบริษัทฯ	ทราบล่วงหน้าในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	6/2559	นอกจากนี้	ในปี	2560		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเอง	จ�านวน	1	ครั้ง	
โดยมีก�าหนดการประชุม	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง ประเภทกรรมการ

1.	นายสุเมธ		เลอสุมิตรกุล

2.	นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ

3.	นายมานิต	เจียรดิฐ

4.	นายเทวัญ	อุทัยวัฒน์

5.	นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม

6.	นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์

7.	นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	/	
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการพิจารณา	
ค่าตอบแทน

กรรมการ	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	
กรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

กรรมการ	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	
กรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

*เป็นการประชุมกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

27	กุมภาพันธ์	2560

22	กุมภาพันธ์	2560

27	กุมภาพันธ์	2560

3	พฤษภาคม	2560

11	พฤษภาคม	2560

2	สิงหาคม		2560

9	สิงหาคม		2560

1	พฤศจิกายน	2560

8	พฤศจิกายน	2560

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	 3	 คน	 และมีกรรมการ	 2	 คน	 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ใน	
ด้านการเงินและ/หรือบัญชี	ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด	และปี	2560	มีการประชุมรวม	5	ครั้ง	
	 ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560	มีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

 สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560
	 เพ่ือให้กรรมการทกุท่านสามารถจดัสรรเวลาเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ	และคณะกรรมการชดุย่อยได้ตามบทบาทและ
หน้าที่ของตน	เลขานุการบริษัทจึงได้แจ้งก�าหนดการประชุมคณะกรรมการ	ประจ�าปี	2560	ให้กรรมการบริษัทฯ	ทราบล่วงหน้าในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	6/2559	นอกจากนี้	ในปี	2560		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเอง	จ�านวน	1	ครั้ง	
โดยมีก�าหนดการประชุม	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง ความเชี่ยวชาญ

1.	นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ

2.	นายมานิต	เจียรดิฐ

3.	นายเทวัญ	อุทัยวัฒน์

กรรมการ

กรรมการ

ด้านบัญชีและการเงิน

ด้านกฎหมาย

ประธานกรรมการ ด้านบัญชีและการเงิน

รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ 

บริษัท  
รวม 4 ครั้ง

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 5 ครั้ง

คณะกรรมการ 
บริหาร 

รวม 12 ครั้ง

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 

รวม 2 ครั้ง

คณะอนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

รวม 4 ครั้ง

คณะอนุกรรมการ 
สร้างคุณค่าร่วมใน
สังคม รวม 4 ครั้ง

1.	นายสุเมธ		เลอสุมิตรกุล 4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

12/12

12/12

12/12

5/5

5/5

5/5

1/1

1/1

1/1

- --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.	นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ

3.	นายมานิต	เจียรดิฐ

4.	นายเทวัญ	อุทัยวัฒน์

5.	นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม

6.	นางสาวสุวรรณา		โชคดอีนนัต์

7.	นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

-

-

-

-

-

-
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4. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5. คณะกรรมการบริหาร

	 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	คน	และปี	2560	มีการประชุมจ�านวน	1	ครั้ง
ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560	มีรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจ�านวน	3	คน	ดังนี้

	 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหารรวม	6	คน	แบ่งเป็น	กรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	3	คน	และผู้บริหาร
จ�านวน	3	คน	และปี	2560	มีการประชุมรวม	12	ครั้ง
	 ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560	มีรายชื่อคณะกรรมการบริหารจ�านวน	6	คน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1.	นายมานิต		เจียรดิฐ

2.	นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ

3.	นายเทวัญ		อุทัยวัฒน์

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1.	นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์

2.	นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม

3.	นางสาวภัทยา	เทวธีระรัตน์

4.	นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

5.	นายทินารมภ์		ชีวินวิวัฒน์

6.	นายอนุศาสตร์	สระทองเวียน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ
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6. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการบรษิทัฯ	และผูบ้รหิารรวม	7	คน	แบ่งเป็น	กรรมการบรษัิทฯ	จ�านวน	3	คน	
และผู้บริหารจ�านวน	4	คน	และปี	2560	มีการประชุมจ�านวน	4	ครั้ง
	 ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560	มีรายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�านวน	7	คน	ดังนี้

1.	นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม

2.	นางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์

3.	นางสาวภัทยา	เทวธีระรัตน์

4.	นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

5.	นายทินารมภ์	ชีวินวิวัฒน์

6.	นายอนุศาสตร์		สระทองเวียน

7.	นางศศิธร		เลอสุมิตรกุล

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
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7. คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

	 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	2	คน	ผู้บริหาร	1	คน	และพนักงาน	6	คน	และ	
ปี	2560	มีการประชุมรวม	4	ครั้ง
	 ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560	มีรายชื่อคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมจ�านวน	9	คน	ดังนี้

1.	คุณสุวรรณา	โชคดีอนันต์

2.	คุณภัทยา		เทวธีระรัตน์

3.	คุณเมธิน	เลอสุมิตรกุล

4.	คุณพรพิมล		สุวรรณขจิต

5.	คุณจิตรนาถ		บัวเจริญ

6.	คุณธีระพงษ์		สงเคราะห์

7.	คุณมะลิวรรณ		เทียมทัน

8.	คุณศันสินี		สุดบูชาศักดิ์

9.	คุณเพ็ญลักษณ์		จันทร์สุเทพ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
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8. ผู้บริหาร

9. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร	ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560	บริษัทมีผู้บริหารรวม	6	ท่าน	ดังนี้

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริหาร	และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	เพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	วสิยัทศัน์	และพนัธกจิ	ตลอดจนคณุค่าทีมุ่ง่หวงัของบรษิทัฯ	

 หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 1)	ด�าเนินการและ	/	หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	คุณค่าที่มุ่งหวัง	และเป้าหมาย	ตลอดจน
นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
	 2)	ติดตามผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้า	รวมทั้งรายงานผลการด�าเนินงาน	ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ
	 3)	 พิจารณาก�าหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น	 รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและ
แนวปฏบิตัดิงักล่าว	ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ	ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธรุกิจ	ข้อบังคบั	และข้อก�าหนด
ของกฎหมายอยู่เสมอ
	 4)	พจิารณาก�าหนดให้มกีารสือ่สารกบับคุลากรในองค์กรและผูท้ีเ่กีย่วข้องให้ได้ทราบถงึนโยบาย	และแนวปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติ
และคอร์รัปชั่น
	 5)	พิจารณาก�าหนดโครงสร้างองค์กรและอัตราก�าลังคนประจ�าปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
	 6)	พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง	แต่งตั้ง	โยกย้าย	ปลดออก	เลิกจ้าง	ก�าหนดอัตราค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	โบนัสและสวัสดิการต่างๆ	ของ	
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	ยกเว้นต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1.	คุณสุวรรณา	โชคดีอนันต์

2.	นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม

3.	นางสาวภัทยา		เทวธีระรัตน์

4.	นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

5.	นายทินารมภ์	ชีวินวิวัฒน์

6.	นายอนุศาสตร์		สระทองเวียน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

ผู้อ�านวยการฝ่ายการขาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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	 7)	พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการผลิตและ	/	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)	 พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภทตามงบประมาณวงเงินไม่เกิน	 5,000,000	 บาท	 และกรณีซื้อนอก	
งบประมาณต้องไม่เกิน	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

10. เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เพื่อท�าหน้าที่
ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏและระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	โดยมีมติแต่งตั้งคุณภัทยา	เทวธีระรัตน์	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	8	สิงหาคม	2557
	
 ประวัติเลขานุการบริษัท
	 นางสาวภัทยา		เทวธีระรัตน์	 อายุ		55		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

 ประสบการณ์ทำางาน	
	 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	
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11. ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาจากบทบาท	หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการ	
ชดุย่อยแต่ละคณะ	รวมถงึต้องให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คุีณภาพไว้	โดยบรษิทัฯ	จะเสนอทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	 และปี	 2560	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน	 2,500,000	 บาท		
ซึง่ได้รบัค่าตอบแทนเฉพาะคณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะอนกุรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเท่านัน้	โดยมค่ีาตอบแทน
กรรมการจ�าแนกตามต�าแหน่ง	ดังนี้

	 ทั้งนี้	ปี	2560	กรรมการบริษัทฯ	ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว	ซึ่งจะได้รับเมื่อเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น	
และไม่ได้รับโบนัส	บ�าเหน็จหรือสิทธิประโยชน์อื่นแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนประจำา
(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาทต่อครั้ง)

โบนัส /  
บำาเหน็จ (บาท)

สิทธิประโยชน์อื่น 
(บาท)ตำาแหน่ง

-

-

-

-

-

-

85,000

40,000

10,000

7,500

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ย

คณะอนกุรรมการสร้างคณุค่าร่วมในสังคม

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2560 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ
บริษัท (บาท)

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ 
ชุดย่อย (บาท)

โบนัส /  
บำาเหน็จ (บาท)

ค่าตอบแทน 
รวม (บาท)

สิทธิประโยชน์อื่น 
(บาท)รายชื่อกรรมการ

1.	นาย	สุเมธ		เลอสุมิตรกุล 340,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

1,060,000 525,000

207,500

160,000

157,500

340,000

327,500

280,000

277,500

120,000

120,000

120,000

1,585,000

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.	นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ

3.	นายมานิต	เจียรดิฐ

4.	นายเทวัญ	อุทัยวัฒน์

5.	นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม

6.	นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนนัต์

7.	นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

รวม

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2560 

รายชื่อกรรมการ
ปี 2560 

จำานวนเงิน (บาท)
ปี 2559 

จำานวนเงิน (บาท)
ปี 2558 

จำานวนเงิน (บาท)ลักษณะค่าตอบแทน

27,055,633

2,051,303

739,404

221,725

51,000

3,616,800

33,735,865

24,933,321

2,916,966

715,689

427,481

53,250

3,616,800

32,663,507

25,880,840

3,536,784

776,416

350,758

54,750

1,076,380

31,675,928

เงินเดือนรวม

โบนัส

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาว

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่าที่ปรึกษา

รวม
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12. บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

13. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

	 บริษัทฯ	มีพนักงานรวมทั้งสิ้น	161	คน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และในปี	2560	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนรวม	126.9	ล้านบาท	
ซึ่งประกอบด้วย	เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	เงินรางวัล	เงินช่วยเหลือพิเศษ	เงินประกันสังคม	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

 โครงการออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MOONG - ESOP)
	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2560	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินโครงการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบรษิทัฯ	(moonG	-	ESoP)	โดยการจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั	(ESoP)	ของบรษิทัให้แก่กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	
จ�านวน	2,000,000	หน่วย	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ตอบแทนและเป็นก�าลงัใจในการท�างานอย่างมุง่มัน่	ทุม่เท	และมบีทบาทส�าคญัต่อความส�าเรจ็
และการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองของบริษัท	 ซ่ึงบริษัทฯ	 มุ่งหวังให้การเปิดโอกาสให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานได้เป็นเจ้าของ		
และมีส่วนร่วมในกิจการ	จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	และผลักดันให้บริษัทฯ	เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

	 ปี	 2560	 บริษัทฯ	 ยังคงยึดม่ันในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลากรอย่างต่อเน่ือง	 โดยในปีน้ีคณะผู้บริหารได้ร่วม
ปรึกษาและพิจารณาค้นหาแนวทางการพัฒนาฝ ึกอบรมให ้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 เนื่องจากเมื่อมองย้อนกลับไปในรอบหลายปี
ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มีการวางแผนพัฒนาพนักงานทักษะความสามารถ
มาแล้วหลากหลายรูปแบบ	 อาทิ	 การจัดฝึกอบรมภายใน	 การส่ง
พนกังานเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรของสถาบนัชัน้น�าต่างๆ	การแบ่งปัน
ความรู้	 แชร์ประสบการณ์จากเพื่อนสู่เพื่อน	 (Knowledge	 Sharing)	
รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างทีม	 (Team	 Building)	 เพื่อส่งเสริมและ	
เปิดโลกแห่งการเรยีนรูจ้ากสิง่แวดล้อมภายนอก	เพือ่พนกังานจะได้น�า
แนวความคิดใหม่ๆ	 น�ากลับมาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองให	้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ส่งผลให้กระบวนการท�างานของบริษัทฯ		
มีความเข็มแข็งสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดได้	
	 อนึง่	แม้จะมกีารจดัรปูแบบการพฒันาตามทีก่ล่าวมาข้างต้น	
บริษัทฯ	 เชื่อว่าทักษะความรู้และขีดความสามารถของพนักงานยังคง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งจุดหลักส�าคัญท่ีบริษัทฯ		

ชาย หญิง รวม

ผู้บริหาร 3

57

60

3

98

101

6

155

161

พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน	

รวม

62



เล็งเห็นเป็น	 “ความเชื่อมโยง”	 ในการท่ีจะแน่ใจว่าการพัฒนารูปแบบต่อจากนี้ไป	 พนักงานจะสามารถน�าความรู้ที่ได้รับมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 คือ	 “ทักษะการบริหารของพนักงานระดับหัวหน้างาน”	 ทั้งน้ี	 เพื่อเสริมสร้าง	 พัฒนาความรู้	 ความเข้าใจในบทบาทของ	
หวัหน้างาน	พฒันาทัศนคตเิชิงบวกและเสรมิสร้างภาวะผู้น�าให้กบัหวัหน้างาน	พฒันาเทคนคิในการบรหิารงานอย่างเป็นระบบ	การตัง้เป้าหมาย		
การวางแผน	และพัฒนาทักษะในการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
	 ดังนั้น	 ในปี	 2560	 บริษัทฯ	 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับหัวหน้างานเป็นส�าคัญ	 เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถเช่ือมโยงระหว่าง	
เป้าหมายของบรษิทัฯ	เป้าหมายของทมีและน�ากระบวนการต่างๆ	ลงไปสูก่ารก�าหนดเป้าหมายเพือ่พฒันาศกัยภาพของพนกังานเป็นรายบคุคล	
ในการที่จะสามารถก�าหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภาระงานในหน้าที่	(Career	Path	&	Succession	Plan)	และให้สอดคล้องกับแผนและ
ทศิทางการเตบิโตของธรุกจิทีมุ่ง่ด�าเนนิให้เป็นองค์กรแห่งผลการปฏิบตังิานเป็นเลิศ	(High	Performing	organization)	โดยมุง่สร้างความสมดลุ
ให้กับธุรกิจ	พนักงาน	และสังคม	

 สำาหรับหลักสูตรที่ได้มีการฝึกอบรมในปี 2560 นั้น ประกอบไปด้วยหลักสูตรสำาคัญๆ ดังนี้

	 		Code	of	Conduct	/	Corporate	of	Governance	/	Anti	-	Corruption
	 		one	Team	one	Goal	one	Billion	
	 		ความหมายความส�าคัญของ	“ทรัพยากรมนุษย์”	และ	การบริหารบุคคลากรยุค	2017	-	2030
	 		KPi	Alignment	“The	Strategic	Direction”
	 		Pre-Leadership	-	Self	Esteem	/	Self	Leadership	
	 		Pre-Leadership	-	Coaching	&	Feedback
	 		Pre-Leadership	-	one-on-one	session
	 		Pre-Leadership	-	management	Principles
	 		mS.	Excel	-	intermediate	&	Advanced	level	
	 		Happy	money	Happy	Retirement

ผู้บริหารระดับกลาง
และหัวหน้างาน 53%

ผู้บริหารระดับสูง 
33%

พนักงาน
14 %
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จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงานประจำาปี 2560 แยกตามระดับพนักงาน

ชื่อหลักสูตรประเภท Competency จำานวนชั่วโมง จำานวนพนักงาน
(คน)

Core	Competency

Functional	Competency

one	Team	one	Goal	one	Billion

Talent	Acquisition	Recruitment	&	
Competency	Based	interview

Half	year	Corporate	meeting

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบทางภาษีอากร

SCP	Straight	Thrangh

HR	Big	Data	&	Analytics

ASEAn	Business	and	investment	Law

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบก�ากับภาษีและ	
กฏหมายใหม่	E-Tax	invoice

Emeritis	HR	Seminar:	The	Future	of	HR	is	
Digital	HR	-	Rethinking	the	Business	of	HR

ภาษีศุลกากรที่นักบัญชีต้องรู้

CG	Code	ใหม่	“บริษัทจดทะเบียนไทย	
ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์	4.0”

Personel	management	2017	-	Pm	415	
การจัดการงานบุคคล

Company	Snapshot	Program	Training

ความรู้เบื้องต้นในการจัดเตรียมเอกสาร	
น�าเข้าและส่งออกสินค้า

สารพันปัญหาใบก�ากับภาษี	
ภาษีซื้อต้องห้ามและวิธีแก้ไข

KPi	Alignment	“The	Strategic	Direction”

12

16

4

8

4

4

8

4

80

8

3

8

4

48

12

6

8

139

1

147

2

1

1

1

1

1

2

18

1

1

1

1

1

22

Functional	Competency Smart	Disclosure	Program

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ	TFRS	
ฉบับปรับปรุง	2559	และฉบับปรับปรุง	2560

โครงการทุนอบรมหลักสูตร	“เตรียมความพร้อรอง
รับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายกงานทางการเงิน
เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน”

Thailand	HR	Forum	2017:	People	and	
organization	Transformation	in
the	digital	Economy

รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ส�าคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชีรุ่นที่	1/60

Financial	Analysis	for	Strategic	Planning

8

8

16

16

12

6

1

1

1

1

1

1

64



ชื่อหลักสูตรประเภท Competency จำานวนชั่วโมง จำานวนพนักงาน
(คน)

การตั้ง	KPi	และการวัดผลในงานจัดซื้อ

หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงกลยุทธ์	(S01)

หลักสูตรการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและ
ผู้มีส่วนได้เสีย	(S02)

การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	(So3)

หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน	(S04)

การประเมินผลและการจัดการข้อมูล
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	(S05)

หลักสูตรการจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน	(S06)

กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกและ
เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

VAT	เชื่อมโยงทั้งระบบปี	60

Business	Capability	Enhancement
Program	Batch	#4

8

8

8

88

8

8

8

8

8

16

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Functional	Competency

Leadership	Competency

Social	media	for	HR

negotiate	&	Win

Conflict	Resolutions	แก้ปัญหา
ความขัดแย้งอย่างมืออาชีพ

mS	Excel	-	intermediate	รุ่นที่	1	&	2

Cyber	Secutiry	ส�าหรับผู้ตรวจสอบ
และนักบัญชีในยุค	4.0

การจัดท�างบกระแสเงินสดและการบัญชีภาษีเงินได้

mS	Excel	-	Advanced	รุ่นที่	1	&	2

information	security	risk	management	
implementation

Happy	money	Happy	Retirement

Pre-Leadership	-	Self	Esteem	/	Self	Lerning

Pre-Leadership	-	Coashing	&	Feedback

Pre-Leadership	-	management	Principle

one-on-one	Feed	Back	workshop

ความรู้พื้นฐานด้านการก�ากับดูแล	iT	
ระดับองค์กรตาม	CoBiT	5
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



การกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ได้ออก	“หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน	
ปี	2560”	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2560	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ	 ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว	 เพื่อเป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นให้มั่นใจว่า	บริษัทฯ	จะด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย	คุณธรรม	จริยธรรม	และสร้าง
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน	ทั้งนี้	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ฉบับปรับปรุงปี	2560	ได้รับการ
พิจารณาและมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2560	และให้มีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	10	สิงหาคม	2560	

	 อย่างไรก็ดี	 ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ได้ขอให้คณะกรรมการมีบทบาทน�าใน
การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	ไปปรับใช้ในองค์กรของตนตามความเหมาะสม	โดยวิธี	“Apply	or	
Explain”	นั้น	ปัจจุบันคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้รับทราบและเข้าใจหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นอย่างดี	และ
ได้พิจารณาน�าไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนแก่พนักงานต่อไป	นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา
แล้วมีส่วนที่ยังไม่ได้น�ามาปฏิบัติ	พร้อมเหตุผลและมาตรการทดแทน	ดังนี้

หัวข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล / มาตรการทดแทน

1)		บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารระดับ
สูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ	ตนเอง	อย่างน้อย	1	วัน
ล่วงหน้า	ก่อนท�าการซื้อขายหรือไม่

2)	 คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน	9	ปี

คณะกรรมการได้ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานต้อง
ไม่ใช้ข้อมลูภายในอันมสีาระส�าคญัไปเพือ่ประโยชน์ของตนในการ
ซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	และต้องระงบัการซือ้หรอืขาย
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ในช่วงระยะเวลา	1	เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่
งบการเงิน	 หรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ	 รวมถึงข้อมูล
ส�าคญัอ่ืนๆ	และควรรอคอยอย่างน้อย	24	ชัว่โมง	ภายหลงัการเปิด
เผยข้อมูลแก่สาธารณชนแล้ว	ก่อนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ขอ
งบริษัทฯ	(จรรยาบรรณธุรกิจ	หมวดที่	5	นโยบายการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ	และการใช้ข้อมูลภายใน)

คณะกรรมการไม่มีการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการและกรรมการอิสระ	 ด้วยเชื่อมั่นว่า	 กรรมการบริษัทฯ	
เป็นผูม้คีวามรู้ความสามารถ	มคีวามรบัผดิชอบต่อการด�าเนนิธุรกจิ
ของบริษัทฯ	 และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็น
อิสระ	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกคน
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หัวข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล / มาตรการทดแทน

3)	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงานหรือไม่	
(Compliance	unit)

4)	ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

5)	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายองค์ประชมุขัน้ต�า่	ณ	ขณะทีค่ณะ
กรรมการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า	 ต้องมีกรรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่

คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�า
หน้าที่ตรวจสอบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	กฎระเบียบ	กฎเกณฑ์	และข้อบังคับต่างๆ	ของบริษัทฯ	
ตลอดจนหน่วยงานก�ากับดูแล

ประธานคณะกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	 และคณะกรรมการได ้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของ	
คณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน	 (นโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการ)

การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เลขานุการบริษัทมีการแจ้ง
ก�าหนดการล่วงหน้าให้กรรมการทุกท่านทราบเป็นประจ�าทุกปีใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถ
จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ตามก�าหนดเวลา

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้	โดยดแูลและส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธขิองตน	พร้อมอ�านวยความสะดวก
ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิควบคุมผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ท�าหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญของ	
บริษัทฯ	นอกจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับตามกฎหมายแล้ว	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเพิ่มเติมตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	โดยได้เปิดเผยไว้ใน	“นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ฉบับปรับปรุงปี	2560”

 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
	 บริษัทฯ	จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญของบริษัทฯ	ผ่านทางระบบ	SET	Portal	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบรษัิทฯ	(www.moongpattana.com)	ซึง่รวมถึงการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์บรษิทัฯ	ของกรรมการและผู้บรหิาร	
(แบบ	59-1	และแบบ	59-2)	และรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายไปของหลักทรัพย์บริษัทฯ	(แบบ	246-2)	ทั้งนี้	แบบรายงานทั้งหมดจะน�าเสนอ
บนเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (www.sec.or.th)	 นอกจากน้ี	 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ	 กับนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรงที่	 0	 2020	 8902	 หรืออีเมล์	 	 ir@moongpattana.com	 หรือเลขานุการ	
บริษัทที่	0	2020	8999	หรืออีเมล์	company.secretary@moongpattana.com	

	 ตามนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 มีความรับผิดชอบในการเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการณ์ของ	
บริษัทฯ	ทั้งด้านบวกและด้านลบ	พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ	ถูกต้อง	และทันเวลา	 โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ	 และให้มั่นใจว่า	 ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ	 สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน	 และในปี	 2560	 คณะกรรมการ	
บริษัทฯ	 ได้ปรับปรุงนโยบายการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 และการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยให้การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยสู่
สาธารณะจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งเท่าน้ัน	 ซ่ึงคณะกรรมการบริหารได้แต่งต้ังนางสาวสุวรรณา	 โชคดีอนันต์	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
และนายทินารมภ์	ชีวินวิวัฒน์	ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน	เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก	(Spokeperson)
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



 สิทธิในการได้รับเงินปันผล
	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสทุธหิลงัจากหกัภาษแีละเงนิทนุส�ารองตามกฎหมาย	ทัง้น้ี	
คณะกรรมการบริษทัฯ	มอี�านาจในการพิจารณาจ่ายเงนิปันผลตามทีเ่ห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้	
และต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ	
มอี�านาจอนมุตัใิห้ด�าเนนิการได้	แล้วให้รายงานต่อทีป่ระชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป

 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
	 ปี	2560	บรษิทัฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ทกุรายเสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เลอืก
ตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	ระหว่างวันที่	15	พฤศจิกายน	–	31	ธันวาคม	2560	โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านทางระบบ	 SET	 Portal	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.
moongpattana.com)	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ซึง่ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์เสนอวาระการประชุมและ/หรอื
เสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์	 www.
moongpattana.com	โดยการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์	และเหตุผลสนับสนุนใน
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	(แบบ	ก)	พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา	ส่วนการ
เสนอชื่อกรรมการใช้แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 (แบบ	 ข)	 หนังสือ
ยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	(แบบ	ค)	และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ	 โดยบุคคลที่เสนอ
ชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	อย่างไรก็ดี	ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทฯ	แต่อย่างใด

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
	 การเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้เปน็โอกาสที่ผู้ถอืหุ้นจะได้รบัทราบผลการด�าเนินงานของบรษิัทฯ	ในปีที่
ผ่านมา	รวมถึงแผนงานและทิศทางของบริษัทฯ	ในอนาคต	และสามารถออกเสียงลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงานของบริษัทฯ	ทั้งวาระปกติ	ได้แก่	การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน	การรับรองงบการเงิน
ประจ�าปี	 การจ่ายเงินปันผล	 และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	 และวาระพิเศษ	 อาทิ	 การเพิ่มทุน	 /	 ลดทุน	
การท�ารายการเกี่ยวโยงกัน	การควบรวมกิจการ	การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	

	 ผูถ้อืหุน้ทีม่สิีทธิเข้าประชุมผูถื้อหุน้จะต้องถอืหุน้ในวนั	Record	Date	ซึง่กค็อื	ผูถ้อืหุน้จะต้องซือ้หรอื
มีหุ้นก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย	xm	(Excluding	meeting)	1	วันท�าการ	โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะแสดงเครื่องหมาย	xm	ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์	www.set.or.th	
	
	 หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	 ควรมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ	 เช่น	
กรรมการอิสระ	 หรือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทฯ	 จัดไว้ให้เป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงแทน	 โดยใช้หนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม	(แบบ	ก.	ข.	และ	ค.)	หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ	พร้อมแนบ
เอกสารประกอบการมอบฉันทะให้ครบถ้วน	ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นควรใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	
ซึ่งสามารถก�าหนดแนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้

	 ปี	2560	บริษัทฯ	จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 เมื่อวันที่	 26	 เมษายน	2560	ณ	ห้องประชุม		
ชั้น	18	อาคารทศพลแลนด์	4	 เลขที่	 2/97-104	ซอยบางนา-ตราด	25	แขวงบางนา	 เขตบางนา	กรุงเทพฯ	
10260	 และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 มาตรา	 98	
คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ�าปีภายใน	4	เดอืน	นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปี	
บัญชีของบริษัทฯ	 (31	 ธันวาคมของทุกปี)	 และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญ	
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีให้ถือเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
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	 ท้ังน้ี	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดของหนังสือนัดประชุม	
พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดัก�าหนดให้บรษิทัฯ	ต้องส่งหนงัสือนดัประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วนัก่อน
วนัประชมุ	และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนดให้บรษิทัจดทะเบยีนส่งหนงัสือนดัประชมุล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า	14	วนั	การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2560	บรษัิทฯ	ได้เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุ	ทัง้ภาษาไทย	
และภาษาอังกฤษล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	21	วัน	บนเว็บไซต์	www.moongpattana.com	และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านระบบ	SET	Portal	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยระบุวัน	เวลา	สถานที่	ระเบียบวาระ
การประชุม	พร้อมรายละเอียด	เหตุผล	ความเห็นของคณะกรรมการ	และเอกสารประกอบ	ได้แก่	รายงานการ
ประชุม	หนังสือมอบฉันทะ	รายงานของผู้สอบบัญชี	รายงานประจ�าปี	รายงานความยั่งยืน	และรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาแต่ละวาระให้ครบถ้วน	นอกจากนี	้ บรษิทัฯ	 ได้จดัส่งเอกสารข้างต้นให้ผู้ถอืหุน้ทีมี่รายชือ่	
ณ	 วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	 (Record	 Date)	 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 14	 วัน	 และ	
ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย	14	วัน	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน
ก่อนวันประชุม

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการอ�านวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงนักลงทุน
สถาบัน	 และได้น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ		
โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	2	ชั่วโมง	ทั้งนื้	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ประจ�าปี	2560	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมทุกท่าน	

 สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
	 ก่อนเริม่ประชมุประธานในทีป่ระชุมได้แจ้งจ�านวนผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ผูท้ีม่าด้วยตนเองและผู้รบัมอบ
ฉันทะให้ท่ีประชุมทราบ	 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีการลงคะแนนเสียง	 จากนั้นได้ด�าเนินการประชุมตาม
ล�าดับวาระท่ีแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม	 โดยไม่มีการเปลี่ยนล�าดับและระเบียบวาระ	 หรือขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาวาระอื่นใดที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม	และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น	หากมีผู้ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม	 บริษัทฯ	 จะนับจ�านวนผู้ถือหุ้นและจ�านวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง	 แต่ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลง
คะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติเท่านั้น

	 ระหว่างประชมุในแต่ละวาระประธานในทีป่ระชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทกุรายได้ซกัถาม	
แสดงความคดิเหน็	และข้อเสนอแนะได้	ก่อนให้ทีป่ระชมุออกเสยีงลงมต	ิและในวาระการเลอืกตัง้กรรมการได้
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	หลังจากที่ประชุมลงมติแล้ว	ประธานในที่ประชุมได้แจ้ง
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ	 โดยระบุจ�านวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 และ	
งดออกเสียง	

	 ตลอดการประชุมบริษัทฯ	 ได้บันทึกเทปและจัดส่งสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระผ่านระบบ		
SET	 Portal	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังเสร็จส้ินการประชุม	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน		
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	และผู้ที่สนใจทราบ	และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน	14	วันหลังการประชุมผู้
ถอืหุน้ให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	
พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 บริษัทฯ	ด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของหลักการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีและมนีโยบายดแูลให้มกีารปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั	
ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย	 ผู้ถือหุ้นสถาบัน	 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ	 ด้วยเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้ใช้สิทธิของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให	้
ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นในการลงทุนกับบริษัทฯ	
	
	 การเข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ	 เป็นโอกาสทีผู่ถื้อหุ้นทกุรายจะได้ใช้สิทธใินการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน	
ของบริษทัฯ	ผ่านตวัแทนหรอืกรรมการบรษิทัฯ	ซ่ึงผูถ้อืหุน้ทกุรายสามารถใช้สทิธิเข้าร่วมประชมุ	ซกัถาม	แสดงความคดิเห็น	และข้อเสนอแนะได้	
หากไม่สามารถร่วมประชุมก็สามารถมอบฉนัทะให้ตวัแทนหรอืกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ	เสนอชือ่ให้เป็นผู้รับมอบอ�านาจในการเข้าร่วมประชมุแทน	
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม	1	หุ้นต่อ	1	เสียง	นอกจากนี้	ยังเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ	ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
	
	 บริษัทฯ	 เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย	 2	 ชั่วโมง	 และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกให้แก่	
ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม	 ตรวจความถูกต้องเอกสาร	 ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด	 เตรียมอากรแสตมป์	 (กรณีมอบฉันทะ)	 ตลอดจน	
ระบบเสียง	และความพร้อมของห้องประชุม	นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว	นักลงทุน	ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ	
ได้อย่างเท่าเทยีมกนัผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ	 อย่างไรกด็	ี หากผูถ้อืหุน้ต้องการแสดงความคิดเห็น	
แจ้งเบาะแส	ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ	สามารถติดต่อกรรมการอิสระโดยตรงที่	e-mail	:	ind.director@moongpattana.com

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ	(insider	Trading)	เพือ่ดูแลไม่ให้กรรมการ	
ผู้บริหาร	 และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และให้กรรมการและผู้บริหารตามมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัต	ิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	พ.ศ.	2535	และฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ	รายงานการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่หลกัทรพัย์ต่อส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่ไว้อย่างชดัเจนใน	“จรรยาบรรณธรุกจิ	ฉบบัปรบัปรงุ	
ปี	2560”	ซึ่งได้แจ้งให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทราบ	และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

 นโยบายการดำาเนินธุรกิจ
	 บริษัทฯ	 มุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและจัดจ�าหน่ายสินค้า	ภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดีและความ	
รับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจ	 	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	นักลงทุน	และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า	 เติบโตควบคู่กันไปใน
ระยะยาว	โดยก�าหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ให้มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่	รอบคอบ	
ระมัดระวัง	บนพ้ืนฐานข้อมลูท่ีเพยีงพอ	เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้เสียทกุฝ่าย	และค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ	ตลอดจนมุง่สร้างคณุค่าธรุกิจ
ในระยะยาว

 นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 และด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและประโยชน์สูงสุดของ	
ผู้ถือหุ้นโดยรวม	 มีความโปร่งใส	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง	 รวมถึงเปิดเผยและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการณ	์
ของบริษัทฯ	 อย่างสม�่าเสมอ	 ครบถ้วนตามความเป็นจริง	 ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	 เข้าถึงได้ง่าย	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ได้แก	่	
www.set.or.th	,	www.moongpattana.com	หรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์	(โทร	02	020	8999	หรือ	ir@moongpattana.com)	
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 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค
	 บริษัทฯ	มุ่งพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้า	ด้วยราคาที่เป็นธรรม		
พร้อมแสดงข้อมูลสินค้าและบริการถูกต้อง	 ชัดเจน	 มีบริการให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าในการใช้ผลิตภัณฑ์		
โทร.	02	020	8990	หรอื	e-mail	crm@moongpattana.com	รวมถงึจดัให้มกีระบวนการเพือ่รับปัญหาและข้อร้องเรยีน
ของลกูค้า	ประเมนิความพงึพอใจของลกูค้า	เพือ่น�ามาใช้ในการปรบัปรงุและพฒันาสนิค้าและบรกิารของบริษัทฯ	ต่อไป
	
 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามสัญญา	 ข้อตกลง	
หรือเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า	และพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
	 บรษิทัฯ	มนีโยบบายปฏบิตัต่ิอคูค้่าบนพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย	พงึละเว้นการ
เรียกร้อง	 การรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ	 หรือการติดต่อกับคู่ค้า	 รวมถึงพึง
ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงือ่นไขทางการค้าทีต่กลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั	หากไม่สามารถปฏิบตัติามเงือ่นไขได้จะแจ้งให้คูค้่า
ทราบทันที

 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	 โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค	 ตั้งแต่การ	
คัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน	 การพิจารณาผลตอบแทน	 การแต่งตั้ง	 การโยกย้าย	 การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตาม	
ความรู	้ความสามารถและความรบัผิดชอบของงานแต่ละต�าแหน่ง	มกีารดแูลสภาพแวดล้อมการท�างานให้ถกูสขุลกัษณะ	
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ	 ยึดม่ันด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย	ไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	รวมถึงไม่กล่าวหา	ท�าลายชื่อเสียง	หรือใช้วิธีการ
ที่ไม่สุจริต

 นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำากับดูแล
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายดแูลให้มกีารปฏบิตัติามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานก�ากบั
ดูแลอย่างเคร่งครัด	 และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแล	 ด้วยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล	
เพื่อยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	

 นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	รวมถงึเคารพในขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ	 ตลอดจนสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน		
สังคม	และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ		

 นโยบายการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริหาร
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการโดยก�าหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง		
โดยให้มกีารปฏบิตัติามมาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องทัง้กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	
ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น	 เพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างของบริษัทฯ	
ไม่กระท�าการใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

6. คณะกรรมการบริษัท

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ	 โดยเฉพาะข้อมูลที่มีสาระส�าคัญต่อการตัดสินใจของ	
ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และเท่าเทียมกัน	โดยการเผยแพร่
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และในปี	2560	บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	
(opportunity	Day)	จ�านวน	2	ครั้ง	ในวันที่	8	กันยายน	2560	และวันที่	13	พฤศจิกายน	2560	ณ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และได้
เข้าร่วมกิจกรรม	mAi	Forum	2017	มหกรรมรวมพลงัคน	mAi	ครัง้ที	่4	เมือ่วนัที	่1	กรกฎาคม	2560	เวลา	11.00-19.00	น.	ณ	ห้องบางกอกคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์	ชั้น	22	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์อย่างสม�่าเสมอ	และ
รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	เพียงพอ	และทันเวลา	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	โดยติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่	คุณศศิธร	
เลอสุมิตรกุล	โทร	02	020	8902	หรือ	e-mail	ir@moongpattana.com	เลขานุการบริษัท	ติดต่อคุณภัทยา	เทวธีระรัตน์	โทร	02	020	8999	
หรือ	e-mail	company.secretary@moongpattana.com	

	 บริษัทฯ	มีคณะกรรมการทั้งหมด	6	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และ
คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า	5	คน	โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	และมกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย	1	คน		มคีวามรูแ้ละประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย
ด้านอาย	ุเพศ	ทกัษะ	ความรูค้วามสามารถ	และประสบการณ์ทีจ่�าเป็น	เพือ่ให้คณะกรรมการมอีงค์ประกอบ
เหมาะสมที่จะสร้างประโยชน์และคุณค่าให้บริษัทฯ	บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

 คุณสมบัติกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีความรู้ความสามารถ	
ประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากดั	กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และกฎระเบยีบของหน่วย
งานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงข้อบังคับและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ
	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	ก�าหนดคณุสมบัตข้ัินต�า่ของกรรมการอสิระตามข้อก�าหนดของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และให้กรรมการ
อิสระต้องถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่เกินร้อยละ	 0.5	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ	 ซึ่ง	
เข้มงวดกว่าข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
	 1)	ก�ากับดูแลบริษัทฯ	ให้ด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับบริษัทฯ	มติคณะกรรมการบริษัทฯ	และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 (Duty	 of	 obedience)	 ด้วยความรับผิดชอบ	 ระมัดระวังและรอบคอบ	 (Duty	 of	 Care)		
ความซื่อสัตย์สุจริต	(Duty	of	Loyalty)	และให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	
และทันเวลา	(Duty	of	Disclosure)
	 2)	 ก�ากับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยอย่าง	
เป็นธรรม	รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ได้แก่	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่ง	พนักงาน	ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับ
ความคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายก�าหนด
	 3)	ก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	วัตถุประสงค์	และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้าง
คุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน	และดูแลให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 4)	พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการด�าเนินงาน	การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจ�าปี
ท่ีจัดท�าโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	 รวมทั้งก�ากับดูแลฝ่ายจัดการให้ด�าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยให้รายงานผลการด�าเนินงาน	 ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส	
	 5)	สนบัสนนุ	ส่งเสรมิ	และปลกูจติส�านกึให้พนกังานทกุระดบัยดึมัน่ในค่านยิม	คณุธรรมและจรยิธรรม	ปฏิบตัิ
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณธุรกิจ	และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 6)	ส่งเสรมิและสนบัสนนุการสร้างมลูค่าเพิม่แก่บรษิทัฯ	ด้วยการน�านวตักรรมและเทคโนโลย	ีรวมถงึเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ	
	 7)	พิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดบทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
	 8)	พจิารณาแต่งต้ังกรรมการหรอืผูบ้รหิารเป็นกรรมการในบรษัิทร่วม	บริษทัย่อย	หรอืบรษิทัในเครอื
	 9)	จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	เป็นลายลักษณ์อักษร	และก�าหนดให้มีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 10)	จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ	ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	และได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่าง
จริงจัง	นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของพนักงานที่จะต้องเป็นไปตามหลักกฏหมายแรงงาน
	 11)	 พิจารณาเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	ภายใต้แนวทางที่ชัดเจนโดยค�านึงถึงผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ	 โดยมิให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	และจะก�ากับ
ดูแลให้บริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการท�าธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
	 12)	 มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย	 การถือครองหุ ้นของตนและผู้เก่ียวข้องตามมาตรา	 59	 ของ	
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�าข้อมูลน�าเสนอที่ประชุม	
คณะกรรมการบริษัทฯ	และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ�าปี	
	 13)	 ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน	 และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
	 14)	ก�าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร	โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏบิตัติามนโยบาย
ดงักล่าวและรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	ทราบอย่างสม�า่เสมออย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครัง้

 บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ
	 1)	 พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือ	
เชิญประชุมและเอกสารประกอบอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลาก่อนการประชุม
	 2)	ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ	ข้อบังคับบริษัทฯ	และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 3)	 ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอ	 และส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้อภิปราย	 แลกเปลี่ยน	
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



 อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
	 1)	พิจารณาอนมุตังิบประมาณประจ�าปี	และแก้ไขเปลีย่นแปลงงบประมาณระหว่างปี		(Annual	and	Revision	
Budget)
	 2)	พิจารณาอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าสูงกว่า	80,000,000	บาท	ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับ
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�าหนดไว้
เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
	 3)	พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย์	ตราสารหนี้	ตราสารทุน	หน่วยลงทุน	รวมทั้งการเข้าซื้อ	ร่วมทุน
ในโครงการ	 /	 กิจการอื่นใดที่มีมูลค่าโครงการ	 /	 กิจการสูงกว่า	 80,000,000	 บาทต่อคราว	 หรือโครงการ	 /	 กิจการ	
ภายใต้หลกัเกณฑ์และข้อบังคบัของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
	 4)	 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน	 หรือการออกตราสารหนี้	 รวมถึงการให้หลักประกัน	 การค�้าประกันสินเชื่อ	
การจ�าน�า	การจ�านองในการขอสินเชื่อใดๆ	ของบริษัทที่มีมูลค่าเกิน	80,000,000	บาทต่อคราว
	 5)	 พิจารณาอนุมัติการตัดบัญชีลูกหน้ีการค้าเป็นสูญที่วงเงินมากกว่า	 5,000,000	 บาท	 ซึ่งได้กระท�าตาม	
หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศก�าหนด
	 6)	พิจารณาอนุมัติการท�ารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	
ในส่วนที่ไม่จ�าเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 7)	พิจารณาอนุมัติการให้เช่าทรัพย์สินของบริษัทที่มีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่	3	ปีขึ้นไป
	 8)	พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
	 กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทัฯ	คอื	นายสเุมธ	เลอสมุติรกลุ	หรอื	นางสรุย์ีพร	อนวุตัรอดุม	หรอื	
นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล	ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	หรือ	กรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ		หรือ	การยื่นงบการเงินต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานอืน่ใด	ให้กรรมการผูม้อี�านาจข้างต้นคนใดคนหนึง่ลงลายมอืชือ่และประทบัตราส�าคญัของบริษทัฯ

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
	 ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ให้กรรมการจ�านวน	1	ใน	3	ของกรรมการทัง้หมดต้องออกจากต�าแหน่ง	
ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกเป็น	3	ส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน	1	ใน	3	โดยกรรมการผู้ออกจาก
ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้	

 การประชุมคณะกรรมการ
	 1)	คณะกรรมการบริษทัฯ	ก�าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการสม�า่เสมออย่างน้อยปลีะ	4	ครั้ง	และด�าเนิน
การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	กฎหมาย	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
	 2)	องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	โดยมีประธานกรรมการ
ท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุ	ซึง่ประธานในทีป่ระชมุจะเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านแสดงความคดิเหน็และอภปิราย
กันได้อย่างอิสระ	 และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ	 มีการจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะน�า
เสนอประเด็นและผลการด�าเนินงานต่างๆ	ได้อย่างเพียงพอ	
	 3)	 การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารต้องส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย	 5	 วันท�าการก่อน	
วนัประชมุ	และให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	สามารถขอข้อมลูเพิม่เตมิได้จากกรรมการบริหารหรอืเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท	 หรือก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในกรณีที่ต้องการข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม	
	 4)	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการบันทึกเนื้อหาการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน	 โดยมีกรรมการบริษัทท�าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง	กรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ร่วมประชุม
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7. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระอย่างน้อย	3	ท่าน	และอย่างน้อย	1	ท่าน	
เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในด้านการเงนิและ/หรอืบญัช	ีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ของ
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีเพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้	 และ
ตรวจสอบกระบวนการท�างานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามนโยบาย	 ระเบียบข้อบังคับ	 ตลอดจนกฏหมาย	
ระเบยีบปฏบิตั	ิข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากบัดแูล	ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาระบบรายงานทางการเงนิ	และ
บัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี	รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายใน	ระบบตรวจสอบภายใน	และ
ระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม	เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้รับอ�านาจในการปฏิบัติหน้าที่	 และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู ้ปฏิบัติ	 และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดย	
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง		
เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ	 รวมถึงการหาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระส�าหรับให้	
ความคดิเหน็ในบางกรณี	โดยบริษัทฯ	เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1)	มหีน้าทีส่อบทานให้บรษิทัฯ	มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง	และเปิดเผยอย่างเพยีงพอ	
โดยสอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน	 (internal	 Control	 และ	management	 Control)	 และการ	
ตรวจสอบภายใน	(internal	Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	
	 2)	 มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	 3)	 มีหน้าที่รายงานระบบการควบคุมภายใน	 และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ใน
รายงานประจ�าปี
	 4)	 มีหน้าที่ในการปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายไว้ในกฎบัตรว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ	ด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	ภายใต้บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ	 4	 ครั้ง	 เพื่อพิจารณางบการเงิน		
การควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
และกฎหมายบริษัทมหาชน	การเรียกประชุมจะท�าเป็นหนังสือไปยังกรรมการตรวจสอบ	ไม่น้อยกว่า	5	วัน
ท�าการ	ก่อนวนัประชมุ	และในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมกีรรมการเข้าร่วมในการประชมุ
แต่ละคร้ังอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม	 และมติที่ประชุมจะ
กระท�าโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม	

	 ทั้งนี้	 กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต�่ากว่า		
3	 ใน	 4	 ของจ�านวนครั้งท่ีมีการประชุมในปีน้ันๆ	 และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมร่วมกับ	
ผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้ง	โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมด้วย

 วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	(Audit	Committee	Charter)
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8. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 คณะอนกุรรมการพจิารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบรษิทัฯ	อย่างน้อย	3	คน	และอย่างน้อย	1	คนต้องเป็นกรรมการอิสระ	
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	 1)	พิจารณาแนวทางก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	โดยให้มีการ
ก�าหนดหลักเกณฑ์	หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาและ	/	
หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
	 2)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	 1)	 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ	 หรือผู้บริหาร	 หรือพนักงานของบริษัทฯ	 ที่เกี่ยวข้อง	 หรือ	
ผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม	ให้ความเห็น	หรือส่งเอกสาร	ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�าเป็นในการประชุมทุกครั้ง
	 2)	 องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า	 2	 ใน	 3	 ของจ�านวนกรรมการพิจารณา	
ค่าตอบแทนทั้งหมด	
	 3)	กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีในเรือ่งทีพ่จิารณา	มใิห้ออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ๆ		ยกเว้นกรณกีารพจิารณา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ	
	 4)	 มติที่ประชุมใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์	 กรณีลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน	 ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนม	ี
สิทธิออกเสียงอีก	1	เสียง	เพื่อเป็นการชี้ขาด

 วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ัง
จากคณะกรรมการบรษัิทฯ	ให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งอกีวาระได้	

9. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย	กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย	3	คน	มีหน้าที่ในฐานะ
ฝ่ายจัดการภายใต้อ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 และกลั่นกรอง
เรื่องต่างๆ	 ที่จะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 แต่งตั้งประธาน	
เจ้าหน้าที่บริหารด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์	นโยบาย	ข้อบังคับของบริษัทฯ	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการก�าหนดและทบทวนนโยบาย		
เป้าหมาย	 กลยุทธ์	 และแผนงานประจ�าปี	 ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร	 และงบประมาณ	
ประจ�าปีของบริษัทฯ

 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการประชุมตามท่ีเห็นสมควรหรืออย่างน้อยเดือนละ	
1	 ครั้ง	 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม	 เว้นแต่กรรมการ	
ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น	
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10. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

11. คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

	 คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยบคุคลทีเ่ป็นผูบ้ริหารจากฝ่ายต่างๆ	ไม่น้อยกว่า	5	คน	โดยได้รบัการแต่งตัง้จากคณะ
กรรมการบริษัทฯ	 ท�าหน้าที่	 ดูแลให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง	 กลยุทธ์	 และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงด�าเนินไป	
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 และประเมินการบริหารความเส่ียงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและเสนอต่อ	
คณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเส่ียงของบริษัทฯ	 ประเมินและจัดล�าดับความเสี่ยง		
วางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	 เพ่ือให้มีระดับผลกระทบต่อความเสียหายน้อยลง	 รวมถึงการติดตามดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้อย่างรัดกุม	เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นอีกในอนาคต	
	 นอกจากนี	้คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีเ่ผยแพร่นโยบายการบรหิารความเสีย่งให้พนกังานทราบอย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร	
และบริษัทฯ	จะเปิดเผยนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�าปี	

	 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควรหรืออย่างน้อยไตรมาสละ1	 ครั้ง	 มติที่ประชุมให้ถือเสียง	
ข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น	

	 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารและพนักงานจาก
ฝ่ายต่างๆ	 โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ	 	 โดยได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ	เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการขบัเคลือ่นกจิกรรมด้านการสร้างคุณค่าให้กบัสังคมเป็นไปอย่าง
เป็นรูปธรรม		

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
	 1)	 ก�าหนดนโยบายทิศทาง	 และแนวทางในการด�าเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	 (Creating	
Shared	Value	:	CSV)	ของบริษัทฯ
	 2)	ด�าเนนิการสือ่สารให้พนกังานทกุระดบั	คูค้่า	และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุคนรบัรู	้เข้าใจ	และเกิดความ
ตระหนักในการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	(CSV)
	 3)		จดัท�างบประมาณ	ตดิตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมใน
สงัคมของฝ่าย	/	แผนกต่างๆ	ในหน่วยงาน	พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสทิธภิาพอยูเ่สมอ
	 4)	 ด�าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ	 ทั้งนี้	 อาจก�าหนดบุคคล	 หน่วยงาน	
หรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการด�าเนินการแต่ละเรื่องก็ได้
	 5)	สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน	ความรู้	ความส�าเร็จ	และประสบการณ์ด้านการสร้างคุณค่า
ร่วมในสังคม	(CSV)	ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม�่าเสมอ
	 6)	 ประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการด�าเนินงาน	 ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	
ของบริษัทฯ	ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง

 การประชุมคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
	 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ	 1	 ครั้ง		
มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม	 เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด	
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น	

รายงานประจำาปี 2560
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12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

14. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ	กรรมการรายบุคคล	 และคณะกรรมการ	
ชุดย่อยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ปี	 2560	บริษัทฯ	 ได้น�าหลักเกณฑ์การประเมินจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการ	
ชุดย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล	 ซึ่ง	
ประกอบด้วย	 6	 หัวข้อหลัก	 ได้แก่	 1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	 2)	 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	 3)	 การประชุม	
คณะกรรมการ	 4)	 การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการ	 5)	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	 และ	 6)	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร	
และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทด�าเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาและหารือ	
ร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับกลยุทธ์	 เป้าหมาย	 และ	
แผนงานประจ�าปีให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจ�าทุกเดือน	 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 อย่างน้อยไตรมาสละ	 1	 ครั้ง			
เพื่อให้สามารถก�ากับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

	 บริษัทฯ	ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ท�าหน้าที่ก�าหนด
นโยบายและก�ากับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ	ขณะท่ีฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย	นอกจากนี้	 เพื่อเป็นการแบ่งแยก
บทบาทหน้าทีอ่ย่างชดัเจน	ประธานคณะกรรมการของบรษิทัฯ	จงึเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเพือ่แยกบทบาทในการก�ากบั
ดูแลกิจการออกจากการบริหารงาน	

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการ บทบาทและหน้าที่หลักของฝ่ายจัดการ

	 	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 วัตถุประสงค์	 และ	
เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้าง
คุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
	 	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบาย	
การด�าเนินงาน	การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจ�า
ปีที่จัดท�าโดยฝ่ายจัดการ	 และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ	
ด�าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก�าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 	 ด�าเนินการและ	 /	 หรือบริหารงาน	 ให้เป็นไป	
ตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	คุณค่าที่มุ่งหวัง	และเป้าหมายที่ก�าหนด	
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 คณะกรรมการ
บริหาร	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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15. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	จดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทนัททีีเ่ข้ารบัด�ารงต�าแหน่ง	โดยครอบคลุมเนือ้หาการด�าเนนิธรุกจิทกุด้าน
ของบริษัทฯ	รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหารระดับสูง	และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัท	เช่น	หลักสูตร	DAP	(Director	Accreditation	Program)	และ	DCP	(Director	Certification	
Program)	รวมถึง	Anti-Corruption	:	The	Practical	Guide	(ACPG)	ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(ioD)
	 นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ส่งเสริม	อ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม	และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ	ได้แก่	กรรมการบริษัทฯ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	เลขานุการบริษัท	และผู้ตรวจสอบภายใน	เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

 ปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ดังนี้

หน่วยงาน ชื่อหลักสูตร

คุณละเอียด ว่องวงศ์ภพ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณมานิต  เจียรดิฐ
ส�านักงาน	อีวาย

คุณเทวัญ  อุทัยวัฒน์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ส�านักงาน	อีวาย

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

PricewaterhouseCoopers	

Legal	update:	Criminal	Liabilities	of	Directors

ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ

ปริญญาโท	สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม	(เกียรตินิยม)

Board	of	directors	and	their	roles	in	driving	Thailand	forward

Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)

The	Audit	Committee’s	Role	in	Compliance	and
Ethical	Culture	oversight

ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ

integrated	Reporting

CG	Code	ใหม่	“บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับไทย	4.0”

international	perspective:	Fighting	economic	crime	in	the	financial	
services	sector	/	Protecting	your	organisation	with	Antimoney
Laundering	(AmL)	and	Counter	Terrorism	Financing	(CFT)	measures	

AC	Hot	update	เตรียมรับ	CG	ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Legal	update:	Criminal	Liabilities	of	Directors

Board	of	directors	and	their	roles	in	driving	Thailand	forward

Bright	Spots	:	Lighting	the	way	to	a	corruption	free	society

Steering	governance	in	a	changing	world

Story	Telling:	เล่าเรื่องอย่างผู้น�า
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หน่วยงาน ชื่อหลักสูตร

คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

คุณภัทยา เทวธีระรัตน์
ส�านักงาน	อีวาย

คุณเมธิน  เลอสุมิตรกุล
คุณโสชัจจ์ งามนุรักษณ์
สุวัชชัย  แก้วทรัพย์ศักดิ์

ส�านักงาน	อีวาย

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

Executrain	of	Bangkok

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา	
คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Conflict	Resolutions	management	

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเปลีย่นแปลงและผลกระทบทางภาษีอากร

Pre-Leadership

ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ

Conflict	Resolutions	management	

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	(TFRS)	ฉบับที่	9

(ร่าง)	มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	(	ปรับปรุง	2560	)	เรื่องภาษีเงินได้

(ร่าง)	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	เรื่องสัญญาเช่า

microsoft	Excel	-	intermediate	รุ่นที่	2

ASEAn	Business	and	investment	Law

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณทินารมภ์  ชีวินวิวัฒน์
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

The	Fin	Tech	Revolution

The	Fin	Tech	Revolution

เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงาน	
ทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน”

เรยีนรูเ้พือ่พัฒนา	KAm	ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทนุไทยอย่างแท้จริง
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16. เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม	 เพื่อท�าหน้าที่
ตามที่กฏหมายก�าหนด	รวมถึงหน้าที่ต่างๆ	เพื่อให้เป็นไปตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

	 1)	 จัดให้มีและด�าเนินการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และ	
การประชมุคณะกรรมการชดุย่อยทีแ่ต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษทัฯ	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย	
ข้อบังคับ	กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด	
	 2)	 จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	 หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม	
คณะกรรมการบรษัิทฯ	หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุผู้ถอืหุน้	และรายงานประจ�าปี	และข้อมลู
ส�าคัญต่างๆ
	 3)	จัดท�าและเก็บรักษาข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	และ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนด
	 4)	ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในประเด็นกฎหมาย	 ระเบียบ	 และข้อพึงปฏิบัติด ้านการ	
ก�ากับดูแลกิจการ
	 5)	ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานก�ากบัดแูล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
	 6)	ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุ้นทัว่ไป	ให้ได้รับทราบสทิธต่ิางๆ	ของผูถ้อืหุน้และข่าวสารของบริษทัฯ
	 7)	ประสานงานกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อจัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการที่ได้
รับการแต่งตั้งใหม่
	 8)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

	 นอกจากนี้	 เลขานุการบริษัทยังท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ		
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ	
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท		
ควรจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
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17. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

18. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

	 ปี	 2560	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกและเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท
ส�านกังาน	อ	ีวาย	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ	ซึง่เป็นผูส้อบบัญชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	มีความเป็นอิสระ	ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดกับบริษัทฯ	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ผู้ถือหุ้นใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที	่รวมถงึมเีงือ่นไขการสอบบญัชแีละค่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม	ซึง่ทีป่ระชมุสามญั
ผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2560	ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนตามที่เสนอ

 ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างปี 2557 – 2560 

	 ปี	2560	บรษัิทฯ	ได้ปรบัปรงุนโยบายการซือ้ขายหลกัของบรษิทัฯ	และการใช้ข้อมลูภายใน	โดยก�าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลู
ภายในโดยมิชอบ	 (insider	 Trading)	 ของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 มิให้น�าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง	 และให้
กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานตามมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม		
มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือการจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
รวมถึงก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอันมีสาระส�าคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างระมัดระวัง	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และทันเวลา	 เพื่อให้	
มั่นใจว่า	 ผู้ถือหุ้น	 หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของ	
บริษัทฯ	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิ	
ตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลส�าคัญต่างๆ	ได้เท่านั้น

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

880,000

(20%)

-

770,000

-

-

770,000

-

-

770,000

-

-

ค่าสอบบัญชี

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง

ค่าบริการอื่น
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19. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

20. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาธรุกรรมของบรษัิทฯ	ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์และใช้โอกาสหรอืข้อมลูท่ีได้จากการปฏบิตัหิน้าทีไ่ปแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน	 หรือประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ	 หรือการท�างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ	 หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ		
รวมถึงก�าหนดให้พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ	 ทั้งน้ี	 หากมีการถือหุ้นในบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทใดที่อาจก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ	ของพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวให้เปิดเผยต่อเลขานุการบริษัทด้วย

	 บริษัทฯ	มีนโยบายให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ	ไม่กระท�าการอันใดที่
เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	 เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง	
ครอบครัว	เพื่อน	และคนรู้จัก	ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ	ผู้ให้	หรือผู้เสนอให้สินบน	ทั้งที่เป็นตัวเงิน
หรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย	 โดย
จะปฏิบัติตาม	“จรรยาบรรณธุรกิจ”	และ	“แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น”	อย่างเคร่งครัด

 การให้หรือการรับของขวัญ 
	 บริษทัฯ	ได้ก�าหนดแนวปฏบิตัใินการให้หรอืการรบัของขวญั	ของก�านลั	หรอืประโยชน์อืน่ใด	เพือ่
ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานได้น�าไปปฏิบัติ	 โดยห้ามกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับ		
รวมถึงครอบครัว	 พึงรับหรือให้ของขวัญ	 ของก�านัล	 หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า	 คู่ค้า	 ผู้รับเหมา		
ผู้รับเหมาช่วง	 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 เว้นแต่เป็นการรับหรือให้ของขวัญตามประเพณี		
เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเท่าน้ัน	 ท้ังน้ี	 หากของขวัญ	 ของก�านัล	 หรือประโยชน์อื่นใดมี
มูลค่าเกิน	 3,000	 บาท	 ต้องมีรายงานผู้บังคับบัญชา	 และจัดท�า	 “รายงานการให้หรือการรับของขวัญ	
ของก�านัล	หรือประโยชน์อื่นใด”	พร้อมส่งมอบของให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 แนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง
	 การเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม	 สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		
โดยพอประมาณ	 ไม่บ่อยครั้งและเหมาะสมกับโอกาส	 ซึ่งต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับกฎหมายและเป็นไปตาม
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด

 แนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล
	 การบริจาคต้องเป็นไปเพื่อกุศลสาธารณะหรือมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์	
ต่อสงัคม	ไม่มวีตัถปุระสงค์แอบแฝง	หรอืเพือ่ให้ได้ประโยชน์ทางธรุกจิทีไ่ม่เหมาะสม	หรอืเป็นการให้สนิบน
ทางอ้อม	 บริษัทฯ	 จึงก�าหนดให้การบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจตามคู่มืออนุมัติของบริษัทฯ	
และอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

 แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุน
	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	เพื่อให้มั่นใจว่า	มีการใช้
เงินสนับสนุนอย่างมีเหตุผล	ตรวจสอบได้	และโปร่งใส	โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติและการใช้เงินสนับสนุน
สอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน	 และมีการอนุมัติตามคู่มืออนุมัติรายการของบริษัทฯ	 ทั้งนี้		
การให้เงนิสนับสนนุต้องจัดท�าบนัทกึภายใน	ระบวัุตถุประสงค์และผูร้บัผดิชอบชัดเจน	และมกีารประเมนิผล		
ติดตามการให้เงินสนับสนุน	และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



 การรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีการจัดท�ารายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นและรายงานให้	
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจ�าทุกเดือน	และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ต่อไป	 โดยให้ครอบคลุมเรื่องการ
สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นท้ังภายในและภายนอกองค์กร	 การบริหารความเส่ียงคอร์รัปชั่น	 การให้หรือการรับของขวัญ	
การเลี้ยงรับรอง	การบริจาคเพื่อการกุศล	การให้เงินสนับสนุน	และการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

 แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
	 บริษัทฯ	ไม่ให้การสนับสนุนใดๆ	ต่อการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง	พรรคหนึ่งพรรคใด	โดยจะวางตัวเป็นกลาง	
ไม่ฝักใฝ่พรรค	 หรือกลุ่มทางการเมืองใด	 อย่างไรก็ดี	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรม	
ทางการเมืองต่างๆ	ได้เป็นการส่วนตัวโดยกระท�านอกเวลาท�าการ	และไม่ใช่ในนามของบริษัทฯ	แต่ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน
สมคัรเข้าเป็นกรรมการในพรรคการเมอืงหรอืเป็นตวัแทนในการท�ากจิกรรมสาธารณะต่างๆ	ซ่ึงอาจท�าให้เข้าใจผิดว่า	บรษิทัฯ	ฝักใฝ่หรอืเกีย่วข้อง
กับพรรคการเมืองนั้น

21. การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส	ข้อร้องเรียน	หรือการให้ค�าแนะน�า
เกีย่วกบัการกระท�าทีอ่าจท�าให้เกดิความสงสยัได้ว่าเป็นการทจุรติและคอร์รปัชัน่	โดยผู้ร้องเรยีนจะต้องระบรุายละเอยีดของเรือ่งทีจ่ะแจ้งเบาะแส	
หรือข้อร้องเรียน	หรือประเด็นที่ต้องการค�าแนะน�า	พร้อมชื่อ	ที่อยู่	และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้	

 เรื่องที่รับแจ้ง: เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 		พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	หรือมีการด�าเนินธุรกิจอย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต
	 		พบเห็นการกระท�าทีท่จุรติทีเ่กีย่วข้องกับบรษิทัฯ	ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม	เช่น	พบเห็นพนกังานติดสนิบน	/	รบัสนิบนเจ้าหน้าทีร่ฐั	
หรือหน่วยงานเอกชน
	 		พบเหน็การกระท�าทีผ่ดิข้ันตอนตามระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ	หรอืมผีลกระทบต่อระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	จนท�าให้
สงสัยได้ว่า	อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 		พบเห็นการกระท�าที่ท�าให้บริษัทฯ	เสียผลประโยชน์	กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
	 		พบเห็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย	ผิดศีลธรรม	และจรรยาบรรณธุรกิจ

 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือขอคำาแนะนำา เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 1)	แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่	ind.director@moongpattana.com	หรือ	ไปรษณีย์ถึง	ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
	 2)	แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ที่	suwanna@moongpattana.com	หรือไปรษณีย์ถึง	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
	 3)	แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัทที่	company.secretary@moongpattana.com	หรือ	ไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท	
บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
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	 ในกรณผีูแ้จ้งเบาะแสหรอืผูร้้องเรียนมข้ีอร้องเรยีนประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารหรอืคณะกรรมการบรหิาร	ขอให้ท่านส่งเรือ่ง
ร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

	 ในกรณีที่มีประเด็นข้อร้องเรียนหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น	อันเป็นกรณีเร่งด่วน		ให้ผู้เกี่ยวข้องรายงาน
ไปตามล�าดับชั้นโดยทันที	และน�าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อสั่งการโดยไม่ชักช้า

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
	 บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น	 คือ	 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ	
ได้แก่	 	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่แข่งทางการค้า	 เจ้าหนี้	ภาครัฐบาล	ชุมชน	สังคม	ผู้บริหาร		และพนักงานของบริษัทฯ	ทั้งนี้	 ไม่ว่าท่าน
จะแจ้งด้วยวิธีใด	 บริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บข้อมูลผู้ที่เก่ียวข้องไว้เป็นความลับ	 โดยจ�ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที	่
รับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น	ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้	
	 ในระหว่างการสบืสวนหาข้อเทจ็จรงิ	ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและ	/	หรอืคณะกรรมการบรหิารและ	/	หรอืคณะ	กรรมการ
ตรวจสอบจะด�าเนินการตามที่เห็นสมควรไม่ให้ผู้แจ้งได้รับความเดือนร้อน	อันตรายใด	หรือความไม่ชอบธรรม	อันเกิดมาจากการ
แจ้งเบาะแส	ร้องเรียน	การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล	ทั้งนี้	ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน	มีหน้า
ที่เก็บรักษาข้อมูล	 ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ	ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด

 แนวปฏิบัติการดำาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
	 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการบริหาร	และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ	จะเป็น
ผู้กล่ันกรองสืบสวนข้อเท็จจริง	 และระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 คณะกรรมการบริหาร	 และ	
คณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทน	(คณะกรรมการบริหาร)	แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือ	
ผู้ร้องเรียนได้ทราบ	
	
	 ทัง้นี	้หากการสบืสวนข้อเทจ็จรงิแล้วพบว่า	ข้อมลูหรอืหลักฐานทีม่เีหตอัุนควรเชือ่ได้ว่าผู้ทีถ่กูกล่าวหาได้กระท�าการทจุรติ
และคอร์รัปชั่นจริง	บริษัทฯ	จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง	โดยการหาข้อมูล
หรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าอันทุจริตและคอร์รัปช่ันตามที่ได้ถูกกล่าวหา	
หากผู้ถูกกล่าวหา	 ได้กระท�าการทุจริตและคอร์รัปช่ันจริง	 การทุจริตและคอร์รัปช่ันน้ันถือว่าเป็นการกระท�าผิดต่อแนวปฏิบัติการ
ต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชัน่	จรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษิทัฯ	ผูถ้กูกล่าวหาจะต้องได้รับการสอบสวนและพจิารณาโทษทางวนิยั
ตามระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างานทีบ่รษิทัได้ก�าหนดไว้	 และหากการกระท�าทุจรติและคอร์รปัชัน่ผดิกฎหมายนัน้	 ผูก้ระท�าผดิ	
อาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

22. นโยบายการลงทุนและการกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและ
บริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสร้างผลก�าไรให้กับบริษัทฯ	 ได้	 ซึ่งหากบริษัทฯ	 เข้าลงทุนในบริษัทย่อย	 บริษัทฯ		
จะควบคุมหรือก�าหนดนโยบายการบริหาร	 ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนของการถือหุ้น	 และเข้าร่วม
ประชุมในฐานะผูถ้อืหุ้น	โดยผูแ้ทนจะมหีน้าทีอ่อกเสียงในทีป่ระชมุตามแนวทางหรอืทศิทางทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้พจิารณาไว้	
ส�าหรับการลงทุนในบริษัทร่วม	บริษัทฯ	จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ	/	ผู้บริหารโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้น
อยูก่บัข้อตกลงทีท่�าไว้ร่วมกนัต่อไป		และเพือ่ดแูลการบรหิารงานและตดิตามผลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบายทางธรุกจิอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานผลประกอบการให้บริษัทฯ	
ทราบเป็นประจ�าทุกเดือน	

รายงานประจำาปี 2560

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
85



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้านต่างๆ ดังนี้

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง	โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	ท�าการตรวจสอบระบบการ
ท�างานต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 เพื่อมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ	และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ	 และป้องกันความเสียหาย	
ของบรษิทัฯ	โดยได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในในด้านต่างๆ	เช่น	การควบคมุภายในองค์กร	การประเมนิความเสีย่ง	กจิกรรมการควบคุม	
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตามและประเมินผล	
	
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน	ตามผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน	ตามแบบ
ประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัฯ	ซึง่ฝ่ายบรหิารก�าหนดให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	ส�าหรบัผลการตรวจสอบ
ประจ�าปี	2560	ไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืข้อบกพร่อง	ทีเ่ป็นสาระส�าคญัประการใด	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัให้ความส�าคญัต่อข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นต่างๆ	เพื่อการพัฒนาระบบการควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

 สาระสำาคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯได้กำาหนดไว้ ดังนี้

 ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร
	 1.	 	 คณะกรรมการและผู้บริหารก�าหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ	
ด�าเนินงานที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวัน	การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	และการปฏิบัติต่อคู่ค้า	ลูกค้า	และบุคคลภายนอก
	 2.	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้	 เพื่อเป็นแนวทางใน	
การปฏิบัติงานของพนักงาน	โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดท�าและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
	 3.	ก�าหนดให้มกีารทบทวนเป้าหมายการปฏบิติังานอย่างรอบคอบ	รวมถงึความเป็นไปได้ของเป้าหมายไม่ก�าหนดเป้าหมายทีจ่ะจงูใจ
หรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเกินสมควร	 หรืออาจน�าไปสู่การกระท�าทุจริต	 ประพฤติมิชอบ	 ทั้งนี้	 การก�าหนดเป้าหมายให้ค�านึงถึง	
สภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นส�าคัญ
	 4.	มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
	 5.	 มีการจัดท�าจริยธรรมและข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบริหาร	 และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่นอันท�าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
	 6.	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีจรรยาบรรณธรุกจิ	จรรยาบรรณธรุกจิส�าหรบับรษิทัคู่ค้า	และ
แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน	 เพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	 ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน		
มีการส่ือสาร	 และประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว	 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	 โดยเผยแพร่ทางเวปไซค์ของบริษัทฯ	 และจัดให้	
มีการอบรมนโยบายดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ
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 ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
	 1.	 	มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอทั้งความเสี่ยงภายในและภายนอก	 โดยคณะอนุกรรม-	
การบริหารความเสี่ยง	ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ	เป็นผู้น�าเสนอการบริหารความเสี่ยงของ	
บริษัทฯ	ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆ	ไตรมาส	
	 2.	ก�าหนดให้มมีาตรการในการตดิตามเหตกุารณ์ทีเ่ป็นสาเหตุของปัจจยัความเสีย่งและมาตรการใน
การลดความเสี่ยงเหล่านั้น
	 3.	 มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงที่ก�าหนดไว	้	
รวมถึงติดตามผลว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ
	 4.	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ	
บริษัทฯ

 ส่วนที่ 3 กิจกรรมการควบคุม
	 1.	 บริษัทฯ	 มีมาตรการควบคุมภายในที่ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ	อย่างเหมาะสม	พร้อมมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ	และ
คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ	เช่น
	 -	 มีการจัดท�านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน		
การจัดซื้อ	และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริตได้
	 -	ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละวงเงนิอ�านาจอนมุตัขิองฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร
	 2.	 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน	3	ด้าน	 ได้แก่	 หน้าที่อนุมัติ	 หน้าที่บันทึกรายการ
บัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	 และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่ง	
กันและกัน
	 3.	 การก�าหนดมาตรการที่ชัดเจนและถูกต้อง	 ในกรณีท่ีบริษัทฯ	 ท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	และมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�าธุรกรรม
นั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่ก�าหนดไว้
	 4.	 การก�าหนดผู้มีหน้าที่อนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ	่
กรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว	และค�านงึถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ	เป็นส�าคญั	
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก
	 5.	 กรณีท่ีมีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล	
ดังกล่าว	ซึ่งมีผลผูกพันระยะยาวไปแล้วจะต้องมีการติดตามผลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
	 6.	 มีการติดตามการท�างานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม�่าเสมอรวมทั้งก�าหนดทิศทางให้
บุคคลที่บริษัทฯ	แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
	 7.	 มีการก�าหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ที่ผิดต่อกฎหมาย	
ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

 ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
	 1.	มีการน�าเสนอข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ	อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ
	 2.	กรรมการบริษัทฯ	ได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ�าเป็น
และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายใน	7	วัน
	 3.	 รายงานการประชุมมีรายละเอียดตามควรที่ท�าให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
	 4.	มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี	และบัญชีต่างๆ	ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
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	 5.	มกีารควบคมุความปลอดภยัของข้อมลู	โดยการก�าหนดสทิธใินการเข้าถงึข้อมลูในระบบต่างๆ	
ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน	
	 6.	มีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	เช่น	การส่งอีเมล์	การประชาสัมพันธ์
ผ่านการจดักจิกรรมต่างๆ	และการจดัการประชมุ	เพือ่ให้เกดิการประสานงานและสามารถปฏิบตังิานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 ส�าหรับการสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร	 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที	่
เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
	 7.	บรษัิทฯ	มกีารก�าหนดช่องทางการรบัแจ้งเรือ่งร้องเรยีนและก�าหนดขัน้ตอนการบรหิารจดัการ
เรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน	เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส	ยุติธรรม
	
 ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล
	 1.	 บริษัทฯจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก�าหนดห้าม	
ฝ่ายบริหาร	และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 2.			มกีารก�าหนดให้ผูต้รวจสอบภายใน	ตรวจสอบและประเมินผลการควบคมุภายในของกจิกรรม
ต่างๆ	 ตามแผนการการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ		
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน	 และสื่อสารให้ผู้บริหารทราบ	 เพื่อด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง	
โดยรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ให้ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิติังาน
ได้อย่างอิสระ	และเสนอรายงานได้อย่างตรงไปตรงมาเป็นประจ�าทุกไตรมาส
	 3.	 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญ	 จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 /		
คณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร
	 4.	 มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 /		
คณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ
	 5.	มนีโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยพลนั	กรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์
ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต	 มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฏหมาย	 และมีการกระท�าผิดปกติอื่นๆ		
ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นด้านระบบการควบคุมภายใน
ตรงกัน	และมีการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดขึ้น
	
	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งนางภวดี	 	 อุดมศรีธนกรด�ารงต�าแหน่งผู ้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้ายหรือเลิกจ้าง	รวมทั้งประเมิน	
ผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
	
	 	ในปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในซ่ึงประเมนิโดยผู้บรหิาร
และฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งสอดคล้องกับ	
ความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
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รายการระหว่างกัน

	 ปี	2560	บรษัิทฯ	มกีารท�ารายการระหว่างกนัของบริษทัฯ	กบับรษิทัร่วมและบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งกับบรษิทัฯ	อย่างสมเหตสุมผล	

โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาสอบทานและให้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็น	ความสมเหตสุมผล	และความเหมาะสมด้านราคา

ของรายการระหว่างกัน	 รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติ	 รวมถึงมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดข้ึนกับบุคคล

ภายนอก	ทั้งนี้	 การท�ารายการระหว่างกันต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน	 (27	 กุมภาพันธ์	 2556)	

โดยก�าหนดให้มกีารควบคมุการท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัร่วมกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	มส่ีวนได้เสยี	

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

	

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดมาตรการให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติรายการเบิกจ่ายของตนเองได้	 แม้จะอยู่ในวงเงินที่ตน	

มีอ�านาจกต็าม	และในกรณกีารท�าธรุกรรมกบับคุคลท่ีเกีย่วโยงกนั	หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้เสยี	ห้ามมิให้ผูน้ัน้

อนุมติัรายการดงักล่าว	และให้ปฏบิตัติามอ�านาจการอนมุตัเิรือ่งการด�าเนนิการเมือ่มรีายการทีเ่กีย่วโยงกัน	และกรณกีารท�าธุรกรรมหรอืการได้มา

และจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้ปฏิบัติตามอ�านาจการอนุมัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูล	และการปฏิบัติในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

 รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และลักษณะความสัมพันธ์

 บริษัท ไทยพีเจ้น จำากัด (TP)

 การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น	 เช่นจุกนม	 ขวดนม	 และ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก	

 ลกัษณะความสมัพันธ์	เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่างบรษิทัฯ	กบับริษทั	พเีจ้น	คอร์ปอเรชัน่	ประเทศญีปุ่น่	โดยบริษทัฯ	ถอืหุ้นร้อยละ	47	

ของจ�านวนทุนที่ออกและช�าระแล้ว	และมีกรรมการบริหารร่วมกัน

 บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำากัด (YMP)

 การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ	เพื่อจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัท	โยชิโน	โคเคียวโซ	(ประเทศญี่ปุ่น)	และบริษัท	โนมูระ	จิมูโช	อิ๊งค์	

(ประเทศญี่ปุ่น)	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	6	ของจ�านวนทุนที่ออกและช�าระแล้ว	และมีกรรมการร่วมกัน

 บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำากัด

 การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวและแผ่นอนามัยส�าหรับซับน�้านม	และน�้ายาท�าความ

สะอาดจุกนมและขวดนม

 ลกัษณะความสมัพันธ์	เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่างบรษิทัฯ	กบับรษิทั	พเีจ้น	คอร์ปอเรชัน่	ประเทศญีปุ่น่	โดยบริษทัฯ	ถอืหุน้ร้อยละ	2.5	

ของจ�านวนทุนที่ออกและช�าระแล้ว	และมีกรรมการร่วมกัน

 บริษัท สุเมธาพร จำากัด

 การประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ

 ลักษณะความสัมพันธ์	นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	และนางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	ถือหุ้นร้อยละ	75	และ	25	ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว	

ตามล�าดับ
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รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

นายสุเมธ		เลอสุมิตรกุล

นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม

นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

บริษัทฯ ymP 7.5 6.6 5.8

ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ	ในสัดส่วนร้อยละ	54.96

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ในสัดส่วนร้อยละ	1.36

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด	และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ในสัดส่วนร้อยละ	4.70

บรษิทัฯ	ด�าเนนิการจดัหาวตัถดิุบ	
และอุปกรณ์ในการผลิตให้กับ	
ymP	 โดยบริษัทฯ	 ได ้รับค ่า
บริการในอัตราส่วนร้อยละ	 1.5	
ของราคาวัสดุหรือบริการและ
บริษัทฯ	มีรายได้ค่า-นายหน้าใน
อัตราส่วนร้อยละ	0.3	ของราคา
ขายสนิค้าสทุธิที	่ymP	ขายให้กบั
ลกูค้าทัง้หมด	ตามสญัญาแต่งต้ัง
การเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	 (ฉบับ
ปรับปรุงวันที่	1	มกราคม	2557)

การให ้บริการจัดหาวัตถุ ดิบและ
อุปกรณ์การผลิตให้แก่	 ymP	 ของ	
บริษัทฯ	 เป็นราคาและเง่ือนไขการ
ช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:	
รายการดังกล่าวเป็นการว่าจ้างตาม
ปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง	
เงื่อนไขการช�าระเงินเป็นเงื่อนไข
เดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน

 รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	 รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทฯ	 กับบริษัทร่วม	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง	 และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันกับบริษัทฯ		

ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี	2558	-	2560		ตามรายละเอียดดังนี้	

รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ผู้ขาย / ผู้ให้
บริการ

ลักษณะรายการ / 
เงื่อนไขที่สำาคัญ

ความจำาเป็นและความสมเหตสุมผล/
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ซื้อ / ผู้รับ
บริการ

มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท)

2560 2559 2558

TP

PiT

บริษัทฯ

บริษัทฯ

128.3

96.8

102.5

101.1

111.4

85.4

บริษัทฯ	 ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเจ้น
จาก	TP	เช่น	จุกนม	ขวดนม	และ
อื่นๆ	

บรษิทัฯ	ซ้ือผลติภณัฑ์พเีจ้นประเภท
ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผวิ	และแผ่น
ซบัน�า้นม	น�า้ยาท�าความสะอาดจกุ
นมและขวดนม		จาก	PiT	

บรษิทัฯ	เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้าของ	TP	
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:	
รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตาม
ปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง	
เงื่อนไขการช�าระเงินเป ็นเงื่อนไข
เดียวกันกับที่ ใช ้ กับบริษัทอื่นที่ ไม ่
เกี่ยวข้องกัน

บรษิทัฯ	เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้าของ	PiT	
แต่เพียงผูเ้ดยีวในประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักล่าวเป็นการซือ้ขายตามปกติ
ของธรุกจิทีม่รีาคาตลาดอ้างองิ	เงือ่นไข
การช�าระเงนิเป็นเงือ่นไขเดียวกันกับที่
ใช้กับบรษิทัอืน่ทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน
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	ymP	

คุณสุเมธ	
เลอสุมิตรกุล

บริษัทฯ

บริษัทฯ

5.3

-

4.7

-

5.5

1.1

บริษัทฯ	 ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภท
พลาสติกจาก	ymP	เช่น	กล่องและ
ฝาปิดพลาสติก	 ตลับใส่แป้ง	 หวี
ส�าหรบัย้อมสผีม	 หวัป๊ัมและหวัฉีด
กระบอกน�า้	

บริษัทว ่าจ ้างส�าหรับให้บริการ
ปรึกษาในฐานะ	 Company	
Advisory	Director

สนิค้าทีบ่รษิทัฯ	ซือ้จาก	ymP	เป็นราคา
และเงือ่นไขการช�าระเงินตามปกตทิาง
ธรุกิจ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดังกล่าวเป็นการซ้ือขายตาม
ปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง	
เงื่อนไขการช�าระเงินเป็นเงื่อนไข
เดียวกันกับที่ใช ้กับบริษัทอื่นท่ีไม ่
เกีย่วข้องกนั

เนื่องจากคุณสุเมธ	 เลอสุมิตรกุล	
เกษยีณอายแุต่ด้วยความทีเ่ป็นผูก่้อตัง้
บริษัทฯ	 มีประสบการณ์และความ
รอบรูใ้นธรุกจิของบรษัิทฯ	 เป็นอย่างดี	
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ	

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดังกล่าวเป็นค่าท่ีปรึกษาใน
ราคาตลาดท่ีอ้างอิงได้	 จึงมีความ	
สมเหตสุมผล

ผู้ขาย / ผู้ให้
บริการ

ลักษณะรายการ / 
เงื่อนไขที่สำาคัญ

ความจำาเป็นและความสมเหตสุมผล/
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ซื้อ / ผู้รับ
บริการ

มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท)

2560 2559 2558

บริษัทฯ 4.0 4.0 0.3บริษัทฯ	 เช่าพื้นที่ห้องชุดชั้น	 18	
(บางส่วน)	และ	19	อาคารทศพล
แลนด์	เพื่อใช้เป็นส�านักงาน	

เน่ืองจากพ้ืนท่ีอาคารเดิมมีขนาดเล็ก
และไม่สามารถขยายเพิม่เติมเพือ่รองรบั
การขยายตัวของกจิการได้	ประกอบกับ
คุณสุเมธ	 เลอสุมิตรกุล	 มีพื้นท่ีอาคาร
ปล่อยเช่า	บรษัิทฯ	ขอเช่าเพือ่ปรบัปรงุ
เป็นส�านกังานแห่งใหม่	ค่าเช่าเป็นราคา
ตลาดและสัญญาเป็นเง่ือนไขปกติท่ัวไป
ของธุรกจิ
	
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:	
รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่ใน
ราคาตลาด	จึงมีความสมเหตุสมผล

บจก.
สุเมธาพร

บริษัทฯ -

3.6

-

3.6

1.2

-

บริษัทฯ	 ว่าจ้างส�าหรับให้บริการ
ปรึกษาทางธุรกิจ*		

บริษัทฯ	 ว่าจ้างส�าหรับให้บริการ
ป รึกษาในฐานะ	 Company	
Advisory	Director

เนื่องจากเปลี่ยนการว่าจ้างในนาม
บุคคลเป็นการว่าจ้างในรูปบรษิทัฯ	ซึง่
มคีณุสเุมธ	เลอสมุติรกลุ	เป็นผูม้อี�านาจ
ในบริษทัฯ		

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ:	
รายการดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาใน
ราคาตลาดท่ีอ้างอิงได้	 จึงมีความ	
สมเหตุสมผล

รายงานประจำาปี 2560

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
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รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ลักษณะรายการผู้จ่ายเงินปันผล
มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)

2560 2559 2558

TP 18.8 18.8 14.1

PiT 3.1 2.5 2.5

ymP 3.2 2.2 2.1

บริษัทฯ	รับรายได้เงินปันผล

รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการคำ้าประกัน 

ไม่มี	

1.2

ประเภทรายการ
มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)บริษัทที่มีรายการคงค้างระหว่างกัน

2560บริษัทฯ บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง

2559 2558

TP
3.0ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า

44.4

-

30.1

-

1.7

47.3

-
PiT

บริษัทฯ

33.0 31.9 24.1

ymP
1.8

0.8

1.6

0.9

1.6

1.0

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

	 ในอนาคตบริษัทฯ	 คาดว่า	 จะมีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	 โดยเป็นไปในลักษณะการท�าธุรกิจ
การค้าทั่วไป	 และมีเงื่อนไขตามธุรกิจการค้าปกติ	 ซ่ึงสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทฯ	 กระท�ากับบุคคล
ภายนอก	เช่น	การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป	การท�าสัญญาเช่าอาคารส�านักงาน	เป็นต้น	โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไป
เพื่อความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท	 โดยมีการก�าหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน	 และคณะกรรมการตรวจ
สอบจะพิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล	การท�ารายการ
เกี่ยวโยง	การได้มาหรือจ�าหน่ายไปของทรัพย์สิน	และมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

 ความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท	 มุ่งพัฒนา	 อินเตอร์แนชชั่นแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
(บริษัทฯ)	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ	
ผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน
	
	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2560	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

 เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช	ี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค	 ความรับผิดชอบของ	
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ	 ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ	
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด	
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	 ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย	 ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ	
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	
	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญอย่างยิ่งตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ	
งบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้	
	
	 ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงาน
ของข้าพเจ้า	 ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย	 การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อ	
ตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ	ผลของวธิกีารตรวจสอบของข้าพเจ้า	
ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

 1) การรับรู้รายได้
	 รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่ส�าคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ	 เนื่องจากจ�านวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะ	
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก�าไรขาดทุนประจ�าปีของบริษัทฯ	 ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้าจ�านวนมากรายในหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งมีเง่ือนไข	
ทางการค้าที่แตกต่างกัน	ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการท�าความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่
เก่ียวข้องกับวงจรรายได้	 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี	 สอบทาน	
ใบลดหนี้ท่ีบริษัทฯ	 ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อ
ตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย	
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 2) คดีฟ้องร้อง
	 ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ	28.5	ข)	บรษิทัฯ	มคีดฟ้ีองร้องทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสญัญาจดัจ�าหน่ายสนิค้า	
โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทฯ	ช�าระเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ยื่นฎีกาต่อ
ศาลฎีกา	โดยในขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

	 เนือ่งจากคดคีวามดงักล่าวยงัไม่สิน้สดุ	ฝ่ายบรหิารจงึจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิอย่างมากในการประเมนิผลของคดีทีถ่กูฟ้อง
ร้องนี้เพื่อใช้ในการประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากคดีความ	 โดยการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อคดีดังกล่าวสิ้นสุด	อาจแตกต่างไปจากที่ฝ่ายบริหารได้ประมาณการไว้	จึงท�าให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับรู้
ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าว

	 ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯ	เกี่ยวกับรายละเอียดและความคืบหน้าของ
คดีฟ้องร้อง	 ตลอดจนวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง	 สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกับดุลยพินิจใช้ใน
การประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว	 สอบทานเอกสารโต้ตอบระหว่างบริษัทฯ	 และที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของ	
บริษัทฯ	ส่งหนังสือยืนยันไปยังที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯเพื่อให้รายงานรายละเอียดของคดีฟ้องร้อง	สถานะของคดี
ความและความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร	 และ	
ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
	
	 ข้อมูลอื่น
	 ผูบ้ริหารเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่	ซ่ึงรวมถงึข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	(แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและ	
รายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้)	ซ่ึงคาดว่าจะถกูจัดเตรยีมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้

	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใดๆ	ต่อข้อมูลอื่นนั้น

	 ความรับผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงนิคอื	การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้ง
ที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่	 หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ	
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	

	 เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	ตามท่ีกล่าวข้างต้น	และหากสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จริง	
อนัเป็นสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าจะสือ่สารเรือ่งดังกล่าวให้ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลทราบเพือ่ให้มกีารด�าเนนิการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป	

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
	 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจาก

 การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
	 ในการจดัท�างบการเงนิ	ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษัิทฯในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินการต่อเนื่องเว้น
แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ	หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
	
	 ผูม้หีน้าท่ีในการก�ากบัดแูลมีหน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงินของบรษัิทฯ	
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 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่	ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผิดพลาดและ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ	ความเชื่อมั่นใน
ระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลู
ทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป	ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด
และถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
	 	 	 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	
ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรอืข้อผดิพลาด	ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหล่าน้ัน	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า		
ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจาก	
ข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การตั้งใจละเว้นการ	
แสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
	 	 	 ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการ	
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
	 	 	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ	
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
	 	 	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ	์
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ	 ในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	
ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน	หรือหากเห็นว่า	การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	ข้าพเจ้าจะ
แสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบัญชีทีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไรก็ตาม	 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการ	
ด�าเนินงานต่อเนื่องได้
	 	 	ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	
ตลอดจนประเมินว่า	งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
	 	 	 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทร่วม	 (กลุ่มบริษัท)	 เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน	 ข้าพเจ้า	
รับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคุมดูแล	และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ	 ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้	 ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ	
รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนด
จรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระและได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบั
ความสัมพนัธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่	ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า	
ขาดความเป็นอิสระ
	 จากเร่ืองทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล	ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่าง	ๆ 		
ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการ
ตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมายหรือ	
ข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ	 หรือในสถานการณ์ท่ียากที่จะเกิดขึ้น	
ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน	์
ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

ชลรส	สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4523

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
กรุงเทพฯ:	28	กุมภาพันธ์	2561
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

เงินลงทุนระยะสั้น	 	 	 	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	 หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ

ลูกหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สรุปรายงานทางการเงิน

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ 31/12/2559

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

31/12/2560

จำานวน จำานวน ร้อยละ ร้อยละ 

31/12/2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

หน่วย : ล้านบาท

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

6.5	

0.00

432.9

29.1	

0.00

386.4

3.8

0.00

338.2

0.7

0.00

49.1

3.5

0.00

46.6

0.5

0.00

187.8 152.9 137.221.3 18.4 18.5

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

181.5 145.0 129.120.6 17.5 17.4

(0.9) (1.1) (1.6)(0.1) (0.1) (0.2)

180.6 143.9 127.520.6 17.3 17.2

7.2 9.0 9.70.8 1.1 1.3

81.0 81.4 94.59.2 9.8 12.7

6.4 6.3 10.10.7 0.8 1.4

281.7 269.7 245.632.0 32.5 33.1

45.6

24.9 24.9 24.92.8 3.0 3.4

37.7 40.9 76.44.3 4.9 10.3

77.7 77.3 22.98.8 9.3 3.0

จำานวน ร้อยละ 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	 สิทธิการเช่าอาคาร

	 อื่นๆ

รวมสินทรัพย์ 881.3

599.6

830.0

560.3

742.2

496.6

100.0

68.0

100.0

67.5

17.0 20.2 23.11.9 2.4 3.1

3.6 4.0 3.70.4 0.5 0.5

5.1 5.9 6.70.6 0.7 0.9

0.7 0.7 0.70.1 0.1 0.1

100.0

66.9

รายงานประจำาปี 2560
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	 เจ้าหนี้อื่น

63.0 90.0 60.07.1 10.9 8.1

165.5 146.7 159.218.8 17.7 21.4

16.4 26.5 27.81.9 3.2 3.7

78.2 62.5 72.48.9 7.5 9.8

49.3 44.8 48.25.6 5.4 6.5

21.6 12.9 10.82.5 1.6 1.5

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายใน	1	ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	สุทธิ

จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ทุนจดทะเบียน	

ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม

	 จัดสรรแล้ว	-	สารองตามกฎหมาย

	 ยังไม่จัดสรร

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2.2 3.4 2.70.3 0.4 0.4

5.2 3.4 5.50.6 0.4 0.7

165.3 145.8 144.218.8 17.5 19.4

170.3 213.5 200.019.3 25.7 26.9

1.7 2.7 2.30.2 0.3 0.3

6.4 5.9 5.30.7 0.7 0.7

36.0 35.3 34.84.1 4.3 4.7

1.5 1.5 0.000.2 0.2 0.00

0.4 0.1 0.000.0 0.0 0.00

17.0 15.7 13.01.9 1.9 1.7

416.3 368.6 315.147.2 44.4 42.5

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

0.0 0.0 0.000.0 0.0 0.00

0.8 10.9 0.10.1 1.3 0.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน 232.4 242.8 224.226.4 29.3 30.2

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 13.1 10.8 10.81.5 1.3 1.5

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 635.8 576.4 507.272.1 69.4 68.3

รวมหนี้สิน 245.5 253.6 235.027.9 30.6 31.7

รวมหนี้สินและส่วนชองผู้ถือหุ้น 881.3 830.0 742.2100.0 100.0 100.0

รายการ 31/12/2559

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

31/12/2560

จำานวน จำานวน ร้อยละ ร้อยละ 

31/12/2558

หน่วย : ล้านบาท

จำานวน ร้อยละ 

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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รายการ ปี 2559

งบตรวจสอบ (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

ปี 2560

จำานวน จำานวน ร้อยละ ร้อยละ 

ปี 2558

หน่วย : ล้านบาท

รายได้

รายได้จากการขาย	

รายได้อื่น

	 รายได้ค่าเช่า

	 รายได้ค่านายหน้า	

	 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น

	 อื่นๆ

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงินได้นติบิคุคล	 	

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้นติบิคุคล

	 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กำาไรก่อนภาษเีงนิได้นิตบิคุคล

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 ต้นทุนขาย

	 ค่าใช้จ่ายในการขาย

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

795.4 704.0 665.697.4 97.4 97.1

10.5 9.7 8.41.3 1.3 1.4

82.1 82.2 77.510.1 11.4 8.5

241.3 206.3 211.529.6 28.5 28.7

3.5 3.3 3.20.4 0.5 0.3

66.6 67.1 68.78.2 9.3 6.5

380.7 336.3 312.146.6 46.5 47.8

6.3 4.7 4.60.8 0.6 0.5

2.0 2.8 2.50.2 0.4 0.3

1.5 1.6 0.30.2 0.2 0.1

179.0 165.2 150.021.9 22.9 21.5

0.7 1.2 0.60.1 0.2 0.7

80.1 79.4 75.09.8 11.0 8.2

801.0 707.8 673.698.1 97.9 98.0

จำานวน ร้อยละ 

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รวมรายได้

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

รวมค่าใช้จ่าย

816.4 722.9 682.4100.0 100.0 100.0

15.5 15.1 8.81.9 2.1 2.0

กำาไรสุทธิสำาหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

กำาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

กำาไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.47 0.52 0.52

0.49 0.56 0.56

77.3 77.8 73.19.5 10.8 8.1

78.6 77.8 74.79.6 10.8 8.1

รายงานประจำาปี 2560
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน	

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	

	 โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ค่าเผื่อลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(โอนกลับ)

	 ขาดทุน	(ก�าไร)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการจาหน่ายทรัพย์สิน

	 โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

	 รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

รายการ
ปี 2559

งบตรวจสอบ  (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

ปี 2560 ปี 2558

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

80.1 79.4 75.0

(0.2) (0.4) (0.2)

14.0 12.6 11.8

(1.9) 1.4 (0.8)

(0.1) (0.1) (0.1)

0.00 (0.6) (0.3)
(0.4) (1.2) 0.00

0.6 0.6 0.8

0.3 0.1 0.00

ก�าไรสุทธิก่อนภาษี

	 เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทอื่น

	 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง	(เพิ่มขึ้น)

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	 สินค้าคงเหลือ

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 จ่ายดอกเบี้ย

	 จ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน

(6.3) (4.7) (4.6)

(66.6) (67.1) (68.7)

21.5 23.0 15.6

2.0 2.8 2.5

(34.8) (14.1) 10.8
2.4 11.7 (25.7)

(0.2) (3.9) 1.4

0.1 0.00 0.00

18.9 (13.9) 4.2
(0.2) 0.7 (0.1)

0.00 0.00 (5.6)

(2.0) (2.6) (2.5)

7.7 11.3 0.6

(2.0) (0.7) (0.5)

3.7 8.0 (2.4)
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ
ปี 2559

งบตรวจสอบ  (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

ปี 2560 ปี 2558

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	

	 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น

	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร

	 เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	 จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	 เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

	 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น

	 เงินปันผลจ่าย

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

6.3 4.7 4.6

0.0 0.8 1.2

0.0 0.00 0.0

(2.5) (25.0) (6.9)

0.3 (0.1) (0.5)

(4.0) (3.3) (4.0)

18.8 18.8 14.1

(27.0) 30.0 3.0

8.5 1.6 24.1

1.5 11.4 0.1

(49.2) 18.1 (12.8)

22.9 (0.8) 12.5

(28.2) (21.6) (36.0)

(22.6) 25.3 (2.7)

29.1 3.8 6.5

6.5 29.1 3.8
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
109



110



รายงานประจำาปี 2560
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117



118



รายงานประจำาปี 2560

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
119



120



รายงานประจำาปี 2560

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
121



122



รายงานประจำาปี 2560

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
123




