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สารประธาน

	 ปี	 2561	 เป็นอีกปี ท่ีท้าทายของบริษัท	 มุ่งพัฒนา	 

อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	 (มหาชน)	แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจ

ไทยมีการขยายตัวต่อเน่ืองจากปีก่อน	 โดยได้รับแรงขับ

เคลื่อนจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ	การดำาเนิน

มาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ	 โดยเฉพาะโครงการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังช่วยสนับสนุนการจับจ่ายใช้สอยของ

ประชาชน	เป็นต้น	แต่การใช้จ่ายของภาคประชาชนยังคงขยาย

ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงใช้

จ่ายอย่างระมัดระวัง

	 คณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของ 

บริษัทฯ	 จึงได้ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ	 ไม่ ย่อท้อ	 เ พ่ือสร้าง 

การเติบโตและผลกำาไรที่ย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น	ส่งผลให้ปี	 2561	

บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายรวม	878.7	ล้านบาท	 เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ	10.5	เมื่อเทียบกับปี	2560	และมีผลกำาไรสุทธิเบ็ดเสร็จ

ตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ	129.1	ล้านบาท	ซึ่งทั้งยอดขายและ

กำาไรสุทธิของบริษัทฯ	มีการเติบโตต่อเน่ืองเป็นปีที่	 10	นับ

แต่บริษัทฯ	 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 เอ็ม	 เอ	 ไอ	 

ในปี	2552	และบริษัทฯ	จะมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่าง

มั่นคงและยั่งยืน

	 นอกจากการผลักดันให้บริษัทฯ	สามารถสร้างผลกำาไร

และเติบโตต่อเนื่อง	และยึดหลักการปฏิบัติตามนโยบายการ

ดำาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม	คุณธรรม	การกำากับดูแล

กิจการท่ีดี	มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม	

รวมท้ังตั้งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

นั้น	คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งยกระดับมาตรการต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชั่นจากปีก่อน	โดยได้มีการพิจารณาทบทวน

นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้

ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงด้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน	อีกท้ังได้เริ่มขยายแนวร่วมการ

ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นไปยังบริษัทย่อย	บริษัท

ร่วม	รวมถึงบริษัทคู่ค้าอีกด้วย	

	 และจากนโยบาย	Thailand	4.0	 ที่ให้ความสำาคัญ

กับการแข่งขันธุรกิจด้วยเทคโนโลยี	ความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม	ส่งผลให้ในปี	2561	ธุรกิจ	E-Commerce	ของบริษัทฯ	

ขยายตัวถึง	110%	และในปี	2562	บริษัทฯ	จะยังคงยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม	่รวมท้ังเปิดโอกาสให้พนักงานได้

พัฒนาศักยภาพของตนเอง	ปรับปรุงกระบวนการทำางานให้มี

ประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการและ

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในยุคดิจิตอลได้	

	 สุดท้ายน้ีในนามของมุ่งพัฒนา	ผมขอขอบคุณท่านผู้

ถือหุ้น	คู่ค้า	ลูกค้า	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความ

ไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ	 ด้วยดีเสมอมา	ผมเชื่อมั่นว่า	

คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	จะคง

มุ่งพัฒนาคุณค่าอย่างย่ังยืนของธุรกิจด้วยความรับผิดชอบร่วม

กับสังคม	ชุมชน	และส่ิงแวดล้อม	และสร้างผลประกอบการที่ดี

ตลอดไป

นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ยึดหลักการปฏิบัติตามนโยบายการ
ด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม	
คุณธรรม	การก�ากับดูแลกิจการที่
ดี	มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและสังคม	

รายงานประจ�าปี 2561 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  2



ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

สินทรัพยรวม หนี้สินรวม สวนของผูถือหุนรวม

กำไรตอหุนพื้นฐานกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จ

สัดสวนการขาย สัดสวนรายได

รายไดอื่นๆ

13.9%

รายไดจากการขาย

86.1%
ผลิตภัณฑแมและเด็ก

78.8%

สินคาอุปโภคบริโภค

20.2%

รายไดรวม

954.38

881.29

2018

2017

2016

2015

2018

2017

2016

2015

2018

2017

2016

2015

2018

2017

2016

2015

2018

2017

2016

2015

2018

2017

2016

2015

828.75

742.17

217.50

245.47

252.32

235.03

736.89

635.82

576.42

507.14

0.77

0.49

0.56

0.56

129.13

78.54

77.81

74.74

1,020.60

883.05

789.95

751.07

หน่วย	:	ล้านบาท
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน	3	ปี อัตราร้อยละ	
ของการเติบโต

รายการ หน่วย 2561 2560 2559 2561 2560

งบกำ�ไรข�ดทุน (วิธีส่วนได้เสีย) (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย 	878.7	 	795.4	 	704.0	 	10.5	 	13.0	

รายได้รวม 	930.6	 	816.4	 	722.9	 	14.0	 	12.9	

กำาไรขั้นต้น 	472.3	 	414.7	 	367.7	 	13.9	 	12.8	

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	ค่า
ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล

	49.2	 	15.5	 	15.1	 	217.4	 	2.6	

ต้นทุนทางการเงิน 	1.3	 	2.0	 	2.8	 	(35.0) 	(28.6)

กำาไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ 	47.9	 	13.5	 	12.3	 	254.8	 	9.8	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	8.8	 	1.5	 	1.6	 	486.7	 	(6.3)

กำาไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 	39.1	 	12.0	 	10.7	 	225.8	 	12.1	

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 	90.0	 	66.6	 	67.1	 	35.1	 	(0.7)

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 	129.1	 	78.6	 	77.8	 	64.2	 	1.0	

กำาไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	127.7	 	77.3	 	77.8	 	65.2	 	(0.6)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (วิธีส่วนได้เสีย) (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 	954.4	 	881.3	 	828.8	 	8.3	 	6.3	

หนี้สินรวม 	217.5	 	245.5	 	252.3	 	(11.4) 	(2.7)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 	736.9	 	635.8	 	576.4	 	15.9	 	10.3	

หนี้สินสถาบันการเงิน 	8.7	 	70.3	 	96.8	 	(87.6) 	(27.4)

รายงานประจ�าปี 2561 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  4



ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

      

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน	3	ปี อัตราร้อยละ	
ของการเติบโต

รายการ หน่วย 2561 2560 2559 2561 2560

ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นส�มัญ  

จำานวนหุ้นทุนที่ออกและชำาระแล้ว (พันหุ้น) 168,433 165,259 145,832 	1.9	 	13.3	

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.37 3.85 3.95 	13.5	 	(2.5)

มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 	-	 	-	

กำาไรต่อหุ้นปรับลด	(วิธีส่วนได้เสีย) (บาท) 0.77 0.49 0.56 	57.1	 	(12.5)

กำาไรต่อหุ้นปรับลด	(วิธีเฉพาะกิจการ) (บาท) 0.35 0.18 0.20 	94.4	 	(10.0)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.18 0.15 	-	 	20.0	

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

อัตรากำาไรขั้นต้น (ร้อยละ) 53.75 52.14 52.23 3.1 (0.2)

อัตรากำาไรสุทธิ	(วิธีส่วนได้เสีย) (ร้อยละ) 14.53 9.72 11.05 49.5 (12)

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(วิธีส่วนได้เสีย) (ร้อยละ) 23.2 35.9 29.5 (35.4) 21.7

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(วิธีเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ) 51.6 91.7 73.2 (43.7) 25.3

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 13.5 8.9 9.4 51.7 (5.3)

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 17.5 12.2 13.5 43.4 (9.6)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.54 1.21 1.10 27.3 10.0

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 84 80 74 5 8.1

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	 (วัน) 79 84 101 (6.0) (16.8)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3 0.4 0.4 (25) -

อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วน 
ของผู้ถือหุ้น

(เท่า) 0 0.1 0.2 (100) (50.0)
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วิสัยทัศน์

คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร

เป็นองค์กรที่มีผลก�าไรโดดเด่น	และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค	คู่ค้า	และนักลงทุน	
เป็นองค์กรที่จะให้ความส�าคัญกับบุคลากร	เน้นการพัฒนาทักษะ	องค์ความรู้	และคุณภาพชีวิตของพนักงาน
เป็นองค์กรที่ให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า	และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว	
เป็นองค์กรที่เน้นย้�าจริยธรรม	คุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	และรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการจัดจ�าหน่ายสินค้า

พันธกิจ

มุ่ง

OPERATION 
EXCELLENCE 

(การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ)

Passion for Excellence 
(ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ)

Commitment 
(การรักษาสัญญา)

Ready to Change 
(ความพร้อมในการรับการ

เปลี่ยนแปลง)

UNLOCK	 POSSIBILITIES  GREATER	 RESULTS

PARTNERSHIP 
(พันธมิตร)

Entrepreneur 
(ความเป็นเจ้าของ)

Transparent 
(ความโปร่งใส)

EMPLOYEE 
(พนักงาน)

Harmony 
(ความสามัคคี)

Participation 
(การมีส่วนร่วม)

CUSTOMER CENTRIC 
(ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง)

Cresitive 
(ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก)

Professional 
(ความเป็นมืออาชีพ)

O P E C

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ	ภายใต้คุณธรรม	จริยธรรม	และความ
รับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	นักลงทุน	และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร
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คณะกรรมการบริษัท

1.	 นายสุเมธ		เลอสุมิตรกุล	 ประธานคณะกรรมการบริษัท	/	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2.	 นางละเอียด		ว่องวงศ์ภพ	 กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
3.	 นายมานิต		เจียรดิฐ	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		
4.	 นายเทวัญ		อุทัยวัฒน	์ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5.	 นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต	์ กรรมการ	/	ประธานคณะกรรมการบริหาร	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	ประธาน				
	 	 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
6.	 นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	/									
	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
7.	 นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	ผู้อำานวยการอาวุโส
	 	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

1 23 4
67

5
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายสุเมธ		เลอสุมิตรกุล 
ประธานคณะกรรมการบริษัท		    

อายุ		68		ปี

คุณวุฒิก�รศึกษ�
	 ปริญญาโท		สาขาบริหารการจัดการ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 ปริญญาตรี		สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติก�รฝึกอบรม
สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย
	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	รุ่นที่	14/2014
สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน
	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	15/2012	
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
	 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)
 
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ 		53.54%
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร	คู่สมรสของนางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม	และบิดานายเมธิน	เลอสุมิตรกุล
คว�มสัมพันธ์กับบริษัทฯ
	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา เป็น
	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 ไม่เป็น
	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 มี

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น
บริษัทจดทะเบียน
	 2558	–	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2554	–	2558	 ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2551	–	2554	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
กิจก�รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 2558	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	บริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จำากัด
	 2558	–	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	บริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จำากัด
	 2533	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยพีเจ้น	จำากัด
	 2524	–	2551	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ตติ้ง	จำากัด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�รที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
ก�รเข้�ร่วมประชุมปี 2561 
	 การประชุมผู้ถือหุ้น	 1	/	1	 ครั้ง
	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 4	/	4	 ครั้ง
	 การประชุมคณะกรรมการบริหาร	 6	/	7	 ครั้ง

รายงานประจ�าปี 2561 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  8



ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ
กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/	
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

อายุ		74		ปี

คุณวุฒิก�รศึกษ�
	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	(ด้านบัญชีและการเงิน)	
	 Golden	Gate	University,	California,	USA
	 ปริญญาตรี	สาขาพาณิชย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(CPA)	เลขที่	5834

ประวัติก�รฝึกอบรม
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
	 National	Directors	Conference	2018	“Rising	Above	Disruptions	:	A	Call	for	Action”	มิถุนายน	2561
	 Audit	Committee	Forum	“Learn,	unlearn	and	relearn	–	Audit	Committee	in	the	Age	of	Disruptions”		พฤศจิกายน	2561
	 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)
สภ�วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
	 หลักสูตร	ก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำามาใช้ในปี	2562	และ	2563	(รุ่นที่	2/61)
	 หลักสูตร	การรวมธุรกิจและการจัดทำางบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)
	 หลักสูตร	Integrated	Report	(รุ่น	2/60)

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ		0.01%
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร ไม่มี
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท
	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา ไม่เป็น
	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)	 ไม่เป็น
	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 ไม่มี

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น
บริษัทจดทะเบียน
	 2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2551	–	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2548	–	2555	 กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	จำากัด	(มหาชน)
	 2541	–	2547	 รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทยน๊อคซ์	สแตนเลส	จำากัด	(มหาชน)
	 2535	–	2540	 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท	ไทยน๊อคซ์	สแตนเลส	จำากัด	(มหาชน)
 กิจก�รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 2554	–	2561	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	น้ำาตาล	เอราวัณ	จำากัด
	 2549	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	TPN	Singapore	Pte
	 2549	–	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บริษัท	ฐาปนินทร์	จำากัด
	 2552	–	2554	 ประธานกรรมการ	บริษัท	กรีน	อาวี	จำากัด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�รที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
ก�รเข้�ร่วมประชุมปี 2561
	 การประชุมผู้ถือหุ้น	 0	/	1	 ครั้ง
	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 4	/	4		 ครั้ง
	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 5	/	5		 ครั้ง
	 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 1	/	1	 ครั้ง

9



นายมานิต	เจียรดิฐ	
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ/	
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

อายุ		70		ปี

คุณวุฒิก�รศึกษ�
	 ปริญญาตรี	(เกียรตินิยมสูงสุด)	ด้านเศรษฐศาสตร์และบัญชี	
	 Claremont	Men’s	College	(now	Claremont	McKenna	College),	
	 Claremont,	California,	USA

ประวัติก�รฝึกอบรม
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
	 National	Directors	Conference	2018	“Rising	Above	Disruptions	:	A	Call	for	Action”	มิถุนายน	2561
	 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)

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร ไม่มี
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท
	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา ไม่เป็น
	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)	 ไม่เป็น
	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 ไม่มี

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น
บริษัทจดทะเบียน
	 2558	–	ปัจจุบัน	 ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2555	–	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
	 2554	–	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2542	–	2551	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารไทยธนาคาร	(ปัจจุบัน	ธนาคารซีไอเอ็มบี	ไทย	จำากัด	(มหาชน)
กิจก�รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไลเซนส์ทูคิว	จำากัด	(License	2Q	Company	Limited)
	 2547	–	2552	 ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	บีที	จำากัด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�รที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
ก�รเข้�ร่วมประชุมปี 2561
	 การประชุมผู้ถือหุ้น	 1	/	1		 ครั้ง
	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 4	/	4		 ครั้ง
	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 5	/	5	 ครั้ง
	 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 1	/	1	 ครั้ง

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจ�าปี 2561 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  10



นายเทวัญ	อุทัยวัฒน์	
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ/	
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

อายุ	58		ปี

คุณวุฒิก�รศึกษ�
	 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

ประวัติก�รฝึกอบรม
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
	 IOD	Director	Forum	1/2018	Better	Governance,	Better	Business:	Thailand’s	Progress	Report	เมษายน	2561
	 AGM	Dinner	Talk	พฤษภาคม	2561

	 National	Directors	Conference	2018	“Rising	Above	Disruptions	:	A	Call	for	Action”	มิถุนายน	2561

	 Audit	Committee	Forum	“Learn,	unlearn	and	relearn	–	Audit	Committee	in	the	Age	of	Disruptions”		พฤศจิกายน	2561
	 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)
สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม
	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.	รุ่น	19/2015)
สถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�ร กระทรวงยุติธรรม
	 หลักสูตรการอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท	(2016	–	2017)
คณะนิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
	 หลักสูตร	ASEAN	Business	and	Investment	Training	Course	(2017)

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร ไม่มี
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท
	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา ไม่เป็น
	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)	 ไม่เป็น
	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 ไม่มี

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น
บริษัทจดทะเบียน
	 2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2551	–	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
กิจก�รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 2557	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ซังออนอเร่	(กรุงเทพ)	จำากัด
	 2546	–	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษากฎหมาย	สำานักกฎหมายไทยลีเกิล
	 2546	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	สุขจิต	จำากัด
	 2544	–	2545	 ผู้อำานวยการฝ่ายรัฐกิจ	บริษัท	ฟอร์ด	โอเปอเรชั่น	(ประเทศไทย)	จำากัด
	 2540	–	2542	 ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
	 2538	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	สุรินทร์	ออมย่า	(ประเทศไทย)	จำากัด
	 2525	–	2539	 ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย	สำานักกฎหมาย	ดร.อุกฤษ	มงคลนาวิน

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�รที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  ไม่มี
ก�รเข้�ร่วมประชุมปี 2561
	 การประชุมผู้ถือหุ้น	 1	/	1		 ครั้ง
	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 4	/	4		 ครั้ง
	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 5	/	5		 ครั้ง
	 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 1	/	1	 ครั้ง

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
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นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	
กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม		

อายุ	68		ปี

คุณวุฒิก�รศึกษ�
	 ปริญญาโท	สาขาการบริหารการจัดการ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติก�รฝึกอบรม
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
	 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)

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ		1.35%
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร 
	 คู่สมรสนายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล		/	มารดานายเมธิน	เลอสุมิตรกุล

คว�มสัมพันธ์กับบริษัท
	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา เป็น
	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)	 ไม่เป็น
	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 มี

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น
บริษัทจดทะเบียน
	 2557	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์-แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2551	–	2557	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
กิจก�รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จำากัด
	 2524	–	2551	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ตติ้ง	จำากัด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�รที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
ก�รเข้�ร่วมประชุมปี 2561
ก�รประชุมผู้ถือหุ้น 1	/	1		 	ครั้ง
	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 4	/	4		 	ครั้ง
	 การประชุมคณะกรรมการบริหาร	 6	/	7	 ครั้ง
	 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 4	/	4	 ครั้ง

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจ�าปี 2561 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  12



นางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์	 	
กรรมการ	/	ประธานคณะกรรมการบริหาร	/	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

อายุ	50		ปี

คุณวุฒิก�รศึกษ�
	 ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ	(MBA	Executive)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	(การตลาด)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติก�รฝึกอบรม
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	รุ่นที่	264/2018)
	 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)
PACRIM	Group
	 หลักสูตร	The	4	Essentail	Roles	of	Leardership	(2018)
สม�คมก�รจัดก�รธุรกิจแห่งประเทศไทย
	 หลักสูตร	Conflict	Resolutions	Management	(2017)
Narit	&	Associates	Limited
	 Commercial	Contracts	Drafting,	Risk	Management	and	Tax	Aspects	(2013)
สถ�บันเพิ่มผลผลิตแห่งช�ติ
	 หลักสูตรการจัดทำา	Business	Process	และ	SOP	(2012)

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ   0.38%
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร ไม่มี
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท
	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา เป็น
	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)	 ไม่เป็น
	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 ไม่มี

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น
บริษัทจดทะเบียน
	 2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	ประธานคณะกรรมการบริหาร	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2555	–	2558	 กรรมการ	/	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2554	–	2555	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาด	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
กิจก�รอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พีเจ้นอินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จำากัด
	 2552	–	2553	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	Maxus	ประเทศไทย	(Group	M	Thailand)	
	 2549	–	2552	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	Branded	Business	บริษัท	มาลี	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำากัด
	 2546	–	2548	 AVP	Channel	Development	บริษัท	เนสท์เล่	(ไทย)	จำากัด
	 2544	–	2545	 Senior	Manager	National	Distributor	Development	(FoodServices	Business	Unit)	บริษัท	เนสท์เล่	(ไทย)	จำากัด 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�รที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
ก�รเข้�ร่วมประชุมปี 2561 
 การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1	 ครั้ง
	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 4	/	4	 ครั้ง
	 การประชุมคณะกรรมการบริหาร	 7	/	7	 ครั้ง
	 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 4	/	4	 ครั้ง
	 การประชุมคณะอนุกรรมการคุณค่าร่วมในสังคม	 4	/	4	 ครั้ง

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล
กรรมการ	/กรรมการบริหาร	/	
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	 	 	

อายุ	42		ปี
คุณวุฒิก�รศึกษ�
	 ปริญญาโท	International	Business,	Aston	Business	School,	UK
	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติก�รฝึกอบรม
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
	 หลักสูตร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP	รุ่น	3/2013)
	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	122/2015)
Thai Chamber of Commerce (NTCC)
	 หลักสูตร	Transforming	Mindsets	for	Executive	Leadership	–	Boost	Accountability,	
	 Engagement	and	Collaboration	in	Your	Team,	Netherlands	(2014)	
Narit & Associates Limited
	 หลักสูตร	Commercial	Contracts	Drafting,	Risk	Management	and	Tax	Aspects	(2013)	
Ideal Forum Company Limited
	 Investment	Laws	in	Myanmar	2015
สม�คมก�รจัดก�รธุรกิจแห่งประเทศไทย
	 หลักสูตร	Conflict	Resolutions	Management	(2017)

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	 4.26%
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร	 บุตรนายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	และนางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท
	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา เป็น
	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)	 ไม่เป็น
	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 มี

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น
บริษัทจดทะเบียน
	 2560	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชช่ันแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2559	–2560	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2556	–	2559	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2554	–	2556	 ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2553	–	2554	 ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 2545	–	2551	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	/	ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์	/	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�รที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
ก�รเข้�ร่วมประชุมปี 2561
 การประชุมผู้ถือหุ้น	 1	/	1	 ครั้ง
	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 4	/	4		 	ครั้ง
	 การประชุมคณะกรรมการบริหาร	 7	/	7	 ครั้ง
	 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 4	/	4	 	ครั้ง
	 การประชุมคณะอนุกรรมการคุณค่าร่วมในสังคม	 4	/	4	 	ครั้ง

รายงานประจ�าปี 2561 
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ให้

เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยกำากับดูแล

รายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน

รายงานประจำาปีให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ	และเป็นงบ

การเงินที่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	มี

การเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สมำ่าเสมอ	 ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	และประมาณการท่ี

สมเหตุผลในการจัดทำาแล้ว	 รวมถึงการมีและดำารงรักษาไว้

ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	และปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง	ซึ่งรายงานทางการเงินน้ี

ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจาก 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	 สำานักงาน	 อี	 วาย	จำากัด	

และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ	และรายงานความเห็นเก่ียวกับเรื่องน้ีใน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำาปี 

แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นว่า	 ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ	โดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ	และ

สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของ

งบการเงินของบริษัทฯ	สำาหรับปีส้ินสุด	 วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	

2561	ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ได้ตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	และแสดงความเห็นว่างบการเงิน

ได้แสดงฐานะการเงิน	ผลการดำาเนินงาน	และกระแสเงินสดถูก

ต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

	 	 ในนามคณะกรรมการบริษัท

	 	 (นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล)

	 	 ประธานกรรมการบริษัท

15



รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)

ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงิน	 โดยสอบถาม	

รับฟังคำาชี้แจงเก่ียวกับความถูกต้องและครบถ้วนของงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินตามหลักการบัญชี	

และพิจารณารายการปรับปรุงบัญชีท่ีมีผลกระทบต่องบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นสาระสำาคัญ	

ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ	

นอกจากน้ี	คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับผู้สอบ

บัญชี	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย	เพ่ือขอทราบข้อคิด

เห็นหรือข้อสังเกตเก่ียวกับกระบวนการจัดทำางบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินการควบคุมภายในด้าน

บัญชี	และการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญรวมท้ังการนำาเสนอเรื่อง

สำาคัญในการตรวจสอบ	(Key	Audit	Matters:	KAM)	ซึ่งไม่พบ

ปัญหาหรือรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำาคัญ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	งบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสำาคัญ	ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและ

มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ

 2.	ระบบการควบคุมภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุม

ภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี	และผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส	

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี	2561	ตามแผนงาน

ท่ีได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมระบบงานท่ีสำาคัญ	ไม่พบสิ่ง

ผิดปกติหรือความบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญในระบบการ

ควบคุมภายใน	การดำาเนินการต่างๆ	มีการมอบอำานาจและ

อนุมัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้	และได้เน้นยำ้าให้ฝ่ายบริหาร

ปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน	 เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์ 

แนชชั่นแนล	จำากัด	 (มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จำานวน	3	ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้	ความสามารถ	มี

ประสบการณ์เฉพาะด้าน	มีคุณสมบัติครบถ้วน	ตามข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความเป็นอิสระใน

การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยมี

นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ	เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

นายมานิต	 เจียรดิฐ	และนายเทวัญ	อุทัยวัฒน์	 เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ	

	 ในปี	พ.ศ.	2561	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวม	5	ครั้ง	 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	และผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าประชุมในวาระท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือร่วม

เสนอข้อมูลและความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน	

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำาคัญกับการสอบทาน

งบการเงิน	การสอบทานการควบคุมภายใน	การสอบทานการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี	 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ	รวมท้ังส่งเสริม	และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม

แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ	 เพ่ือ

ความโปร่งใสให้กับองค์กร	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้

เสนอเป็นรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ทราบเป็นราย

ไตรมาส	หรือรายงานให้ทราบในกรณีที่มีเหตุอันควร	สรุปสาระ

สำาคัญได้ดังนี้

 1.	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการ

เงินไตรมาส	และประจำาปี	2561	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน	 ไตรมาส	และ

ประจำาปี	2561	ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และ

รายงานประจ�าปี 2561 
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	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทฯ	มี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของ 

บริษัทฯ	และมีการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่โดยชัดเจน

 

 3.	การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ 

บริษัทฯ	ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน	และสำานักงานเลขานุการ

ของบริษัทฯ	แล้วไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญในเร่ืองการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย

 

 4.	รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการ

กับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องทุกไตรมาส	เห็นว่าบริษัทฯ	ได้

ปฏิบัติโดยมีเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิด

ปกติ	และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

 5.	การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความคืบหน้า

การบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยงทุก	ไตรมาส	โดยเป็นการระบุและจำาแนกความเส่ียง	การ

ประเมินความเสี่ยง	การจัดการกับความเสี่ยงท้ังภายใน	และ

ภายนอกของบริษัทฯ	 โดยวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว	

รวมถึงการติดตามและทบทวนผลของการบริหารความเสี่ยง

อย่างสมำ่าเสมอ

 6.	การพิจารณาและเสนอแต่งตั้ ง ผู้สอบบัญชี

ประจำาปี	2562

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงาน

ของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาท่ีผ่านมา	 โดยคำานึงถึงชื่อ

เสียง	และความน่าเช่ือถือ	ความเป็นอิสระในการประกอบ

วิชาชีพ	ความสามารถในการให้บริการ	การรับรองงบแสดง

ฐานะการเงินได้ทันเวลาสมำ่าเสมอ	และการให้คำาปรึกษาเก่ียว

กับมาตรฐานการบัญชี	 จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

เพ่ือขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งต้ัง	 1.	 คุณ

ชลรส	สันติอัศวราภรณ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	 

4523	หรือ	 2.	 คุณศิราภรณ์	 เอื้ออนันต์กุล	 ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต	ทะเบียนเลขที่	3844	หรือ	3.	คุณฉัตรชัย	เกษมศรีธนา

วัฒน์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขท่ี	5813	แห่งบริษัท	

สำานักงาน	อี	วาย	จำากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี	2562	ของ 

บริษัทฯ	 ต่อไปอีกวาระหน่ึง	 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบ

บัญชีเป็นจำานวนเงิน	924,000	บาท	 (เก้าแสนสองหมื่นสี่พัน

บาทถ้วน)

	 ในการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ตนเอง	คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกิจกรรมท่ี

สำาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีกับกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ	และแนวปฏิบัติท่ีดีแล้ว	 ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดี

	 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นว่า	 งบ

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ	

ได้จัดทำาข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 มีระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม	และมีประสิทธิผล	การดำาเนินธุรกิจ

เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	มีการบริหารจัดการความ

เส่ียงอย่างเหมาะสม	และคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ

หน้าท่ีครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะ

กรรมการบริษัทฯ	กำาหนด

(นางละเอียด			ว่องวงศ์ภพ		)

	 	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ																																																																										

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)

	 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท	มุ่งพัฒนา	 

อินเตอร์แนชช่ันแนล	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	 

จำานวน	3	ท่าน	นายมานิต	เจียรดิฐ	ประธานคณะอนุกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน	คุณละเอียด	 ว่องวงศ์ภพ	 และคุณ

เทวัญ	อุทัยวัฒน์	 เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 โดย

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ที่กำาหนดไว้ใน

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและกฎบัตรคณะอนุกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน	และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรม

การบริษัทฯ	ทราบ	โดยมีสาระสำาคัญ	ดังนี้

 ●	พิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนและการให้เงินรางวัล
ประจำาปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานเจ้าหน้าที่

บริหารร่วม	

 ●	พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการพิจารณา 

ค่าตอบแทน

	 ปี	 2561	คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมี

การประชุม	 1	ครั้ง	 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเข้า

ร่วมประชุมครบทุกท่าน	 ท้ังน้ี	คณะอนุกรรมการพิจารณาค่า

ตอบแทนได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย	ด้วย

ความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 โปร่งใส	และคำานึงถึงประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ

 

 

	 	 (นายมานิต		เจียรดิฐ)

	 	 ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจ�าปี 2561 
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ชื่อบริษัท	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)		(MOONG)

เลขทะเบียนบริษัท	 0107551000274

ประเภทธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายและเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ทุนจดทะเบียน	 170,254,253.00			บาท	

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	 168,432,633.00			บาท

ปีที่จดทะเบียนใน 2552

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

รอบปีบัญชี	 1	มกราคม	–	31	ธันวาคม

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 เลขท่ี	2/97	–	104	ช้ัน	18	–	19		อาคารบางนาคอมเพล็กซ์	ออฟฟิศ	ทาวเวอร์	ซอยบางนา-ตราด	25	 

	 ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนาเหนือ	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	10260 

โทรศัพท์	 +662	020	8999

โทรสาร	 +662	020	8990

ที่ตั้งคลังสินค้า	 เลขที่	444/11	หมู่	7	ตำาบลบางปลา	อำาเภอบางพลี		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	

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น

ชื่อบริษัท บริษัท	ไทยพีเจ้น	จำากัด	(TP)

	 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ	กับ	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น	

ประเภทธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น 

	 ในประเทศและต่างประเทศ	เช่น	จุกนม	ขวดนม	ผลิตภัณฑ์พลาสติก	

ที่ตั้งสำานักงาน	 เลขที่	944	หมู่ที่	15	นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์		ตำาบลบางเสาธง	กิ่งอำาเภอบางเสาธง	 

	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540

การถือหุ้น	 ร้อยละ	47	ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว	

	 จำานวนหุ้นที่ถือ	573,400	หุ้น	จากจำานวนหุ้นทั้งหมด	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	 

	 ตำาบลบางสมัคร	อำาเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24180

การถือหุ้น	 ร้อยละ	6	ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว	

	 จำานวนหุ้นที่ถือ	180,000	หุ้น	จากจำานวนหุ้นทั้งหมด	3,000,000	หุ้น	

ชื่อบริษัท บริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(PIT)

	 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทธุรกิจ	 ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นซับน้ำานม	ผ้าเช็ดทำาความสะอาด	และนำ้ายา 

	 ทำาความสะอาดจุกนมและขวดนม	

ที่ตั้งสำานักงาน	 เลขที่	700/103	หมู่ที่	1	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร		ตำาบลบ้านเก่า	อำาเภอพานทอง	 

	 จังหวัดชลบุรี	20160

การถือหุ้น	 ร้อยละ	2.5	ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว	

	 จำานวนหุ้นที่ถือ	360,000	หุ้น	จากจำานวนหุ้นทั้งหมด	14,400,000	หุ้น	

รายงานประจ�าปี 2561 
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พีเจ้น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
	 พีเจ้นประกอบธุรกิจโรงงานผลิต	จำาหน่าย	นำาเข้า

และส่งออกผลิตภัณฑ์สำาหรับทารกและเด็ก	ผลิตภัณฑ์สำาหรับ 

มารดาและผู้หญิง	ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือน	และ

อุปกรณ์การแพทย์	รวมถึงจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเด็กด้วย

	 นับแต่ก่อตั้งพีเจ้นในปี	ค.ศ.	1957	 พีเจ้นมุ่งดำาเนิน

ธุรกิจตามปรัชญาขององค์กร	 “รัก”	 โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์

และบริการท่ีนำาความสุข	ความยินดี	และแรงบันดาลใจสู่ทารก

และครอบครัวทั่วโลกมากว่า	50	ปี	พีเจ้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง

ต่อเนื่องเคียงคู่ไปกับทารก	ปัจจุบันพีเจ้นมุ่งวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมพัฒนาการสำาหรับทารก	 รวมถึง

กลไกความชราด้วย	ผลิตภัณฑ์ของพีเจ้นมีความหลากหลาย

รองรับตั้งแต่การตั้งครรภ์	การคลอดบุตร	การเลี้ยงดูทารก	และ

การดูแลผู้สูงอายุ	 เพ่ือช่วยคลายความกังวลและเติมเต็มการใช้

ชีวิตให้แก่ลูกค้า	และจะมุ่งดำาเนินธุรกิจเพ่ือยกระดับคุณค่าของ

พีเจ้นให้เป็น	 “Global	Number	One”	ของผู้ผลิตสินค้าทารก

และเด็กต่อไป

บริษัท ไทยพีเจ้น จํากัด หรือ TP
	 TP	ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต	จุกนมซิลิโคน	ขวดนม	

ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำาหรับเด็ก	ภายใต้ตราสินค้า	 “PIGEON”	

โดยได้รับอนุญาตจากบริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญ่ีปุ่น

ให้เป็นผู้ผลิตขวดนม	จุกนม	และผลิตภัณฑ์พลาสติกของพีเจ้น 

อย่างเป็นทางการ	จุกนมซิลิโคนที่	TP	ผลิตและจำาหน่ายมีหลาย

แบบและหลายขนาดตามท่ีพีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	กำาหนด	อาทิ

เช่น	จุกนม	ซิลิโคนคลาสสิค	จุกนมเสมือนการให้นมมารดาและ 

จุกนมเสมือนการให้นมมารดามินิ	

	 สำาหรับขวดนมเป็นพลาสติกประเภท	PP	 (Polypro-

pylene)	และ	PPSU	(Polyphenylsulfone)	สามารถผลิตขวด

นมได้ครบทุกขนาด	ซึ่งวัตถุดิบถูกกำาหนดและนำาเข้ามาจากต่าง

ประเทศโดยตรงด้วยคุณภาพระดับ	FOOD	GRADE	ซึ่งมีความ

ปลอดภัยไร้สารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อเด็กทารก	มีกระบวนการ

ผลิตที่สะอาดได้มาตรฐานด้วยเคร่ืองจักรทันสมัยจากต่าง

ประเทศ	โดยมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกระบวนการ	รวม

ถึงการผลิตทุกขั้นตอนจะมีการป้องกันฝุ่นละออง	ตรวจสอบคัด

เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไร้รอยตำาหนิและตรวจสอบขนาด	

ปริมาตร	ความคงทนแข็งแรงด้วยกระบวนการตรวจสอบท่ีได้

ตามมาตรฐาน	PQS	(Pigeon	Quality	Standard)	ที่ละเอียดทุก

ขั้นตอน	

	 จุกนมพีเจ้นได้รับการรับรองมาตรฐาน	มอก.(มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)	ของประเทศไทย	และได้รับมาตรฐาน	

JIS	(Japan	Industrial	Standard)	ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักที่ทาง

ญ่ีปุ่นใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานของขวดนมและจุกนมรวม

ถึงสินค้าอื่นๆ

	 ในปัจจุบันมาตรฐาน	JIS	 น้ี	ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ร่วม 

กำาหนดกับบริษัทพีเจ้น	คอร์ปซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ ์

กลุ่มน้ีเป็นรายแรกในญี่ปุ่น	 ด้วยกระบวนการผลิตและการ

จัดการที่ได้มาตรฐาน	TP	จึงได้รับใบรับรองดังนี้

•	 ISO	14001:	TP	ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่ง

แวดล้อม	จาก	MASCI	ตั้งแต่ปี	2551	ปัจจุบันเป็น	

Version	2015	

•	 ISO	9001:	TP	 ได้รับการรับรองระบบการจัดการ

คุณภาพ	จาก	MASCI	 ต้ังแต่ปี	2551	ปัจจุบันเป็น	

Version	2015

•	 GMP:	 TP	 ไ ด้รับการรับรองระบบการจัดการ

สุขลักษณะท่ีดีในสถานประกอบการ	จาก	MASCI	

ตั้งแต่ปี	2553	ถึงปัจจุบัน

•	 TIS	18001	และ	OHSAS	18001:	TP	 ได้รับการ

รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยจาก	MASCI	ตั้งแต่ปี	2555	ถึงปัจจุบัน

•	 TLS	8001–2010:	TP	มาตรฐานแรงงานไทย	จาก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ตั้งแต่ปี	2556	

ถึงปัจจุบัน

•	 ISO50001:	TP	 ได้รับการรับรองระบบการจัดการ

พลังงาน	จาก	MASCI	ตั้งแต่ปี	2558	ถึงปัจจุบัน

•	 HALAL:	 TP	 ได้รับการรับรองฮาลาลตามข้อกำา

หนดของคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด

สมุทรปราการ	ตั้งแต่ปี	2558	จนถึงปัจจุบัน

•	 AEO	(Authorized	Export	Operator):	TP	ได้รับการ

รับรองจากกรมศุลกากร	ในปี	2556	ถึงปัจจุบัน

•	 TP	ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันท่ี	14	 ธันวาคม	2542	และ

วันท่ี	22กรกฎาคม	2555	 โดยได้รับอนุญาตให้ถือ

คู่ค้าหลัก
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กรรมสิทธ์ิในที่ดินและยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับ

วัตถุดิบรวมถึงรางวัลต่างๆ	ดังนี้	

•	 CSR-DIW	continuous	และ	Green	Industry	Level	

4	จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

•	 Thailand	Quality	Prize:	junior	จากสมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)

•	 Zero	Accident	Campaign:	Silver	Level	และสถาน

ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย

ระดับ	 ประเทศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน

บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ 
PIT 
	 บริษัท	 พีเจ้น	อินดัสทรีส์	 (ประเทศไทย)	จำากัด	หรือ	

PIT	 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท	 พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	จาก

ประเทศญี่ปุ่น	และบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	

(มหาชน)	ผลิตภัณฑ์หลักที่	PIT	ผลิตแบ่งได้	2	ประเภท	ได้แก่	

	 1.	 ผ้าเช็ดทำาความสะอาดผิวเป็นผ้าใช้ทำาความสะอาด

ผิวบนใบหน้า	แขนและส่วนต่างๆ	ของร่างกายทารกและผู้ใหญ่	

เนื้อผ้ามีความหนาและนุ่มพิเศษ	 เช็ดได้บ่อยเท่าท่ีต้องการ	

ผ้าเช็ดทำาความสะอาดปราศจากแอลกอฮอล์และนำ้าหอม	

นอกจากนี้	 ยังมีแบบผ้าทากันยุงบรรจุในห่อกะทัดรัดสะดวก

สำาหรับพกพา	

	 2.	 แผ่นซับนำ้านม	 เพ่ือซึมซับนำ้านมให้ความกระชับ

ขณะสวมใส่ในทุกอิริยาบถ	และยังป้องกันนำ้านมซึมไหลออก

ทางด้านข้างมีเทปกาว	2	จุดป้องกันการหลุดลื่นขณะสวมใส่	

ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการวิจัยและค้นคว้าจากบริษัท	พีเจ้น	

คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น

	 3.	 นำ้ายาทำาความสะอาดจุกนมและขวดนมเป็นสูตร

ประสิทธิภาพยับย้ังแบคทีเรีย	99.99%	เพราะการล้างขวดนม

ด้วยนำ้าเปล่าเพียงอย่างเดียว	หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะ

ทั่วไป	ไม่สามารถทำาความสะอาดคราบนม	หรือโปรตีนได้อย่าง

หมดจด	ผู้เชี่ยวชาญพีเจ้นจึงได้คิดค้นสูตรยับย้ังแบคทีเรียท่ี

ประสิทธิภาพเข้าถึงการทำาความสะอาดอย่างแท้จริงและยัง

อ่อนละมุนต่อสุขภาพของลูกน้อย

	 PIT	เป็นฐานผลิตผ้าเช็ดทำาความสะอาดผิว	แผ่นซับนำ้า

นมมารดา	และนำ้ายาทำาความสะอาดจุกนมและขวดนม	โดยได้

รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากพีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	ประเทศ

ญ่ีปุ่น	ทั้งนี้	บริษัทเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ	PIT	แต่

เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

	 PIT	ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ	

ต่อเน่ืองติดต่อกัน	16	ปีซ้อน	จากกระทรวงแรงงานและในปี	

2558	ทาง	PIT	ได้รับ	AEO	Certificate	 (Authorized	Export	

Operator)	รับรองจากกรมศุลกากรว่าเป็นผู้ส่งออกท่ีมีความน่า

เชื่อถือได้ในระบบรักษาความปลอดภัยจนถึงมือลูกค้าปลาย

ทาง

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด หรือ 
YMP 
	 บริษัท	 โยชิโน	มุ่งพัฒนา	 (ประเทศไทย)	จำากัด	หรือ	

YMP	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง	3	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	โยชิโน	

โคเคียวโช	(ประเทศญี่ปุ่น)	บริษัท	โนมูระ	จิมูโช	(ประเทศญี่ปุ่น)	

และบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	 (มหาชน)	

ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก	ชิ้นส่วน	

ส่วนประกอบและอะไหล่ที่เป็นพลาสติก	เพื่อจำาหน่ายทั้งภายใน

และต่างประเทศ		เช่น	หัวฉีดนำ้า	หัวปั๊ม	ขวดแชมพู	เป็นต้น	YMP	

มีเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง	มีทีมงาน

ประกอบด้วยฝ่ายผลิต	ฝ่ายประกอบ	ฝ่ายตรวจสอบควบคุม

คุณภาพ	ฝ่ายจัดส่ง	และฝ่ายบริการลูกค้าในระดับมืออาชีพ	

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากลโลก	

โดยในปี	2557	 ท่ีผ่านมา	YMP	ได้ขยายโรงงานเพ่ือขยายกำาลัง

การผลิตเพ่ือรองรับคำาสั่งซื้อของลูกค้าที่เพ่ิมขึ้นและในปี	2558	

ก็ได้มีการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรมูลค่าประมาณ	144	ล้านเยน	นำา

เข้ามาจากญ่ีปุ่นเพ่ือรองรับการผลิตให้กับลูกค้า	โดยปี	2558	

มีการติดตั้งเครื่องจักรและปรับปรุงพ้ืนท่ีของโรงงาน	ซึ่งใช้งบ

ประมาณไปประมาณ	52	ล้านบาท	ทั้งนี้	บริษัทเป็นตัวแทนการ

จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ	YMP	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

คู่ค้าหลัก
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชช่ันแนล	จำากัด	(มหาชน)	(เดิมชื่อ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ตต้ิง	จำากัด)	 ก่อต้ังข้ึนเมื่อวัน

ที่	29	มกราคม	พ.ศ.	2524	โดยคุณสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	ด้วยทุนจดทะเบียน	10	ล้านบาท	เพ่ือดำาเนินธุรกิจนำาเข้าและจัดจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่มีคุณภาพ	ต่อมาในปี	2531	บริษัทได้รับสิทธิในการผลิต	การใช้	และการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์	รวมถึงการ

ใช้เครื่องหมายการค้า	“พีเจ้น”	 (Pigeon)	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	ซึ่งพีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์เก่ียวกับแม่และเด็กที่มีชื่อเสียง

จากประเทศญ่ีปุ่น	และด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารทำาให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยบริษัทมีการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ		สามารถสรุปได้ดังนี้

ปี	2524	 ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	ภายใต้ชื่อ	“บริษัท	มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง	จำากัด”	ด้วยทุนจดทะเบียน	10	ล้าน

บาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

ป	ี2531	 บริษัทได้รับสิทธิในการผลิต	การใช้	และการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์	 รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า	 “พีเจ้น”	 

(Pigeon)	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	จากพีเจ้น	คอร์ป	ประเทศญี่ปุ่น

ปี	2533	 บริษัทได้เข้าทำาสัญญากิจการร่วมค้ากับพีเจ้น	คอร์ป	เพ่ือจัดตั้งบริษัท	ไทยพีเจ้น	จำากัด	(“TP”)	มีจุดประสงค์เพ่ือ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จุกนมซิลิโคน	ขวดนม	และชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อจำาหน่ายทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ	TP	มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม	20	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นจำานวน	200,000	หุ้น	โดยบริษัทถือหุ้น

จำานวน	84,000	หุ้น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	42	ของทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

ป	ี2535	 บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น	50	ล้านบาท	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	100	บาท	มีจำานวน	500,000	หุ้น	 เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการขยายกิจการ

ปี	2537	 บริษัทได้เข้าทำาสัญญากิจการร่วมค้ากับ	บริษัท	โยชิโน	โคเคียวโซ	(ประเทศญ่ีปุ่น)	(“โยชิโน	ญ่ีปุ่น”)	และ	บริษัท	 

โนมูระ	จิมูโช	 อ๊ิงค์	 (ประเทศญ่ีปุ่น)	 เพ่ือจัดต้ังบริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จำากัด	(“YMP”)	 เพ่ือก่อตั้ง

โรงงานผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก	อาทิเช่น	หัวปั๊มสเปรย์สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว	ขวดบรรจุ

ภัณฑ์	และพลาสติกเคลือบ	YMP	มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม	125	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นจำานวน	1,250,000	หุ้น	โดย

บริษัทเข้าถือหุ้นจำานวน	437,500	หุ้น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	35	ของทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

ปี	2539	 บริษัทได้เข้าทำาสัญญากิจการร่วมค้ากับพีเจ้น	คอร์ป	 เพ่ือจัดตั้งบริษัท	 พีเจ้น	อินดัสทรีส์	 (ประเทศไทย)	จำากัด	

(“PIT”)	โดยมีจุดประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายแผ่นซับนำ้านมและผ้าเช็ดทำาความสะอาด	PIT	มีทุน

จดทะเบียนแรกเริ่ม	120	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นจำานวน	12,000,000	 หุ้น	โดยบริษัทถือหุ้นจำานวน	1,200,000	 หุ้น	

คิดเป็นอัตราร้อยละ	10	ของทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

ปี	2541	 TP	เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก	20	ล้านบาท	เป็น	122	ล้านบาท	คิดเป็นจำานวนหุ้นเท่ากับ	1,220,000	หุ้นเพ่ือขยาย

โรงงานเพิ่มกำาลังการผลิต	บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน	TP	เป็นร้อยละ	47	ของทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	

หรือเทียบเท่ากับหุ้นจำานวน	573,400	หุ้น

ปี	2543	 PIT	เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	120	ล้านบาท	เป็น	144	ล้านบาท	คิดเป็นหุ้นจำานวน	14,400,000	หุ้น	มีวัตถุประสงค์

ในการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายโรงงาน	บริษัทฯ	ขายหุ้นจำานวน	840,000	หุ้นคืนให้กับพีเจ้น	คอร์ป	และไม่ลงทุนซื้อหุ้น

เพิ่มทุน	จึงทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นใน	PIT	ลดลงเหลือร้อยละ	2.5	ของทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

ปี	2544	 YMP	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	125	ล้านบาท	เป็น	300	ล้านบาท	คิดเป็นจำานวนหุ้น	3,000,000	หุ้น	มีวัตถุประสงค์ 

ในการเพิ่มทุนเพื่อขยายโรงงาน	บริษัทฯ	ขายหุ้นจำานวน	287,500	หุ้นคืนโยชิโน	ญี่ปุ่น	และลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนแต่

ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้น	จึงทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นใน	YMP	ลดเหลือร้อยละ	6	ของทุนท่ีออกและเรียกชำาระ

แล้ว
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ปี	2549	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี	1/2549	 เมื่อวันท่ี	21	พฤศจิกายน	2549	มีมติอนุมัติจ่าย

เงินปันผลเป็นจำานวน	115	ล้านบาท

ปี	2550	 บริษัทฯ	ได้ซื้อตราสินค้าสไมล์วี	สมาร์ทวี	และบีแคร์	เป็นสินค้าประเภทของใช้ประจำาวันจากบริษัทฯ		ไมซีส	จำากัด	

(“ไมซีส”)	ซึ่งเคยจัดจำาหน่ายสินค้าให้บริษัทฯ	ในต่างจังหวัด	และไมซีสไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ	กับบริษัทฯ	ที่อาจ

ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปี	2551	 บริษัทฯ	ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9001:	2000	จากบริษัทฯ	 ยูไนเต็ดรีจิสตร้า	ออฟ	ซิสเท็มส์	

(ประเทศไทย)	จำากัด	เมื่อเดือนมกราคม	2551

	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	2/2551	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2551	มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

และเรียกชำาระจำานวน	40	ล้านบาท	ทำาให้ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้น	จาก	50	ล้านบาท

เป็น	90ล้านบาท	และได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำานวน	60	ล้านบาท	

	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	5/2551	เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2551มีมติให้แปรสภาพบริษัทฯ

เป็นบริษัทมหาชนจำากัด	และเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ	ใหม่เป็น	“บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)”	

และแปลงมูลค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ	100	บาทเป็นหุ้นละ	1	บาท	รวมถึงมีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก	90	ล้าน

บาท	เป็น	120	ล้านบาทโดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน	30	ล้านหุ้น	เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก	

นอกจากนี้ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำานวน	21.6	ล้านบาท

ป	ี2552	 บริษัทฯ	ร่วมลงนามในสัญญาจัดจำาหน่ายสินค้า	 กับบริษัท	 พีไอพี	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	 เพ่ือเป็นตัวแทน

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงลอกเท้า	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“Revival	Care”

ป	ี2553	 บริษัทฯ	 ร่วมลงนามในสัญญาจัดจำาหน่ายสินค้า	 กับบริษัท	 ไทย	มัลติพลาย	จำากัด	บริษัท	 ศิริมงคล	อินเตอร์

เทรด	จำากัด	บริษัท	ไทยยินตัน	จำากัด	และบริษัท	ฟอร์แคร์	จำากัด	 เพ่ือเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์	ภายใต้

เครื่องหมายการค้า	“YURA”	“BR”	“Jintan”	และ	“4CARE”	ตามลำาดับ

ปี	2554	 บริษัทฯ	เปิดตัวโครงการ	“Pigeon	Little	Moments	Club”	เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ลูกค้าติดต่อกับบริษัทฯ	ได้	ไม่

ว่าจะเป็นการขอคำาปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก	หรือการให้รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ของบริษัทฯ	ใน

ปีเดียวกันนี้	บริษัทฯ	ได้ยกเลิกการขายสินค้าภายใต้ตรา	“Jintan”

ปี	2558	 บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น	 200	ล้านบาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	มีจำานวน	200	ล้านหุ้น	 เพ่ือ 

วัตถุประสงค์ในการขยายกิจการ	โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนดังนี้

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน	24	ล้านหุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิครั้งที่	1	โดย

ในระหว่างปี	2558	มีการแปลงใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแล้ว	จำานวน	215,800หน่วย

จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน	5	ล้านหุ้น	 เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิตาม

โครงการ	ESOP	(ยังไม่เริ่มโครงการ)

จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน	24	ล้านหุ้น	เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Right	Offer-

ing)	โดยบริษัทได้รับชำาระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว

จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน	27	 ล้านหุ้น	 เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำากัด	 (Private	Placement)	 โดย

บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	(ยังไม่เริ่มโครงการ)	โครงการหุ้นกู้	500	ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

รายงานประจ�าปี 2561 
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ป	ี2559	 บริษัทฯ	ลดทุนจดทะเบียนจาก	200,000,000	บาท	 เป็น	167,999,968	บาท	โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้

จำาหน่าย	จำานวน	32,000,032	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	ทั้งนี้	มิได้ยกเลิกหุ้นสามัญที่สำารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ของผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	1	(MOONG-W1)	จำานวน	23,784,184	หุ้น	

	 ต่อมาบริษัทฯ	ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก	167,999,968	บาท	เป็น	213,488,988	บาท	โดยออกหุ้นสามัญใหม่	

จำานวน	45,489,020	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ	1.00	บาท	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบกำาหนดวัตถุประสงค์	จำานวน	2,224,285	 หุ้น	 เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ 

บริษัทฯ	ของผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ	ESOP	จำานวน	2,000,000	หุ้น	และเพื่อ

รองรับการปรับสิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	1	จำานวน	224,285	หุ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป	(General	Mandate)	จำานวน	43,264,735	หุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมของบริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Right	Offering)

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

จำานวน	43,264,735	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	ต่อมาบริษัทฯ	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	170,224,253	บาท	เป็น	

170,254,253	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญใหม่	จำานวน	30,000	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้	 หุ้นละ	1.00	บาท	เพ่ือรองรับ

การใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	1	(MOONG-W1)	

บริษัทฯ	เปิดตัวช่องทางการขายสินค้าออนไลน์	www.moong-shop.com	และช่องทางการจัดจำาหน่าย	Foodservice	

บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ้นในลาวอย่างเป็นทางการ

ปี	2561	 การใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ครั้งที่	1	(MOONG-W1)	ซึ่งใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ไปเมื่อวันท่ี	1	มิถุนายน	2561	สรุปผลรวมการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจำานวน	2,316,535	หน่วย	คิดเป็น

จำานวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	2,339,889	หุ้น

	 โดยปัจจุบันบริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนชำาระแล้วจากการเพ่ิมทุนที่เกิดจากกรณีการใช้สิทธิ	MOONG-W1	และการ

ใช้สิทธิ	ESOP	เป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้วทั้งสิ้นจำานวน	168,639,633.00	บาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)	

เดิมชื่อ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ตติ้ง	 จำากัด	 ก่อตั้งขึ้นในปี	

2524	และเริ่มดำาเนินธุรกิจนำาเข้าและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

เครื่องครัวท่ีมีคุณภาพ	 ในปี	 2531	 บริษัทฯ	 ได้รับสิทธิใน

การผลิต	การใช้	และการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์	 รวมถึงการใช้

เครื่องหมายการค้า	“พีเจ้น”	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	ซึ่ง

พีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์สำาหรับแม่และเด็กอันดับหน่ึงในประเทศ

ญี่ปุ่น		

	 ด้วยความเชี่ยวชาญและความชำานาญในการบริหาร

ตราสินค้า	และการมีช่องทางการจัดจำาหน่ายท่ีครอบคลุมทั่ว

ทั้งประเทศไทย	ทำาให้บริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านการจัด

จำาหน่าย	 โดยได้รับการแต่งตั้งให้	 เป็นตัวแทนจำาหน่ายให้กับ

สินค้าอื่นๆ	ที่ต้องการทำาการตลาดในประเทศไทย	 กัมพูชา	

ลาว	พม่า	และเวียดนาม	ส่งผลให้บริษัทฯ	มีจำานวนสินค้าที่จัด

จำาหน่ายเพิ่มขึ้นและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	ประกอบธุรกิจใน	3	กลุ่มธุรกิจหลัก	

ได้แก่	

	 1)	กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท	 (Own-

brand)	ได้แก่	

 ● วีแคร์	 (Vcare)	 ผลิตภัณฑ์สำาลี	 ผ้าเช็ดทำาความ

สะอาดผิวสำาหรับผู้ใหญ่	แปรงสีฟัน	และสบู่โฟมอาบนำ้า

 ● ฟ๊อกกี้	(Foggy)	ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดนำ้า

 ● สไมล์วี	(SmileV)	ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดนำ้า

	 2)	 กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำาหน่าย	 (Distributor		

business)	ด้วยบริษัทฯ	มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดโดย

จะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทฯ	เป็นผู้จัดจำาหน่ายให้

เป็นท่ีรู้จักและรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมใน

ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการ

ตลาดที่บริษัทฯ	ได้กำาหนดไว้	รวมถึงมีความชำานาญในด้านการ

จัดจำาหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำาหน่ายท่ีครอบคลุม

ทั่วประเทศไทยทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด	(Modern	

Trade)	ร้านค้าแบบด้ังเดิม	(Traditional	Trade)	หน่วยรถขาย

เงินสด	(Cash	Van)	รวมถึงช่องทางการจัดจำาหน่ายอื่นๆ	อาทิ	

Food	Service	,	E-commerce	เป็นต้น

 3)	กลุ่มธุรกิจร่วมค้า	(Joint	venture	business)	นอกจาก 

การดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายและเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้า

อุปโภคบริโภคแล้ว	บริษัทฯ	 ยังมีกิจการร่วมค้ารวมท้ังสิ้น	 3	

บริษัท	ได้แก่	บริษัท	ไทยพีเจ้น	จำากัด	(TP)	บริษัท	พีเจ้น	อินดัส

ทรีส์	 (ประเทศไทย)	จำากัด	(PIT)	และ	บริษัท	โยขิโน	มุ่งพัฒนา	

(ประเทศไทย)	จำากัด	 (YMP)	โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที่

ร้อยละ	47	ร้อยละ	2.5	และร้อยละ	6	ตามลำาดับ	ในการร่วม

ลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ	 ได้รับประโยชน์จากการได้สิทธิเป็น

ตัวแทนจำาหน่ายสินค้าท่ีแต่ละบริษัทร่วมค้าแต่เพียงผู้เดียวใน

ประเทศไทย	และปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัด

จำาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศลาวเพ่ิมข้ึนด้วย	 รวมถึงได้

รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

รายงานประจ�าปี 2561 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ	มุ่งเน้นการจัดจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยได้ให้ความสำาคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์	4	กลุ่มหลัก	ดังนี้

1. กลุ่มสินค้าสําหรับแม่และเด็ก (Baby and mom)

พีเจ้น	(Pigeon) 	ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศญี่ปุ่นสำาหรับแม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง	0-3	ปี	

Splash	About	ชุดว่ายนำ้าและอุปกรณ์ว่ายนำ้าสำาหรับทารกและเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ	

ไออุ่น	เซรั่มอัญชัน	สำาหรับเด็ก	และบาล์มบัวหิมะ

2. กลุ่มสินค้าของใช้ประจําวัน และของใช้ในครัวเรือน (Personal care & house hold) 

วีแคร์	(VCare) 	ผ้าเช็ดทำาความสะอาด	สำาลีแผ่น	สำาลีก้าน	สำาลีก้อน

จอร์แดน	(Jordan)		ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก	แปรงสีฟันสำาหรับเด็กและผู้ใหญ่	และไหมขัดฟัน

Tree	herb	ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร

Hero	ผลิตภัณฑ์ถุงขยะ	ถุงซิป	และถุงหูหิ้ว

ม๊อซซี่การ์ด	แผ่นแปะและสเปรย์ป้องกันยุง

ม๊อซซ์	ครีมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ	ลดผื่นคัน	รอยแผลเป็น	ลมพิษ	สิวผด	บวมแดง	และรอยคล้ำา

โพลาร์	สเปรย์	นำ้าหอมปรับอากาศกลิ่นยูคาลิปตัส

แพลนเต้	แชมพูปิดผมขาวเร่งด่วน	ภายใน	5	นาที

ฟ๊อกกี้	กระบอกฉีดนำ้าสำาหรับบรรจุนำ้าหรือนำ้ายา

สไมล์วี	กระบอกฉีดนำ้าเอนกประสงค์

ดอกเตอร์เทมป์	แผ่นคูลเจลช่วยระบายความร้อน	ลดไข้	แก้ปวดศรีษะ

ไบโอวูแมน	(Biowoman)	เซรั่มบำารุงเส้นผม

3. กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage)

ไอยรา	ยานำ้าแก้ไอมะแว้ง

บิ๊กฟุต	ลูกอมรสบ๊วยและรสซาวพาวเดอร์	โลลี่ป๊อปขนมสำาหรับเด็ก

แคล-อัพส์-ช๊อคโก้	ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมชนิดเม็ดเคี้ยว	รสโกโก้

ฮิมาลายา	ซอลท์	เลมอน	แคนดี้	ลูกอมมินท์ผสมเกลือฮิมาลายา

ไวต้า-ซี	มัลติฟรุต	กัมมี่	ผสมวิตามินซี	

Forest	ผลิตภัณฑ์แยมผลไม้	สูตรจากประเทศอังกฤษ

4. กลุ่มสินค้าสําหรับผู้สูงอายุ (Senior)

Mumu	ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำาหรับผู้ใหญ่
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ปี 2561 บริษัทฯ มีผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าได้ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ 
ในการเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้า ได้แก่ 

บิ๊กฟุต	(Big	Foot) ลูกอมกลิ่นเลมอน

ไออุ่น	(Ai	aoon) เซรั่มอัญชัน

ฮิมาลายา	(Himalaya) ลูกอมรสมินท์	ผสมเกลือหิมาลายา

ไบโอวูแมน	(Biowoman) เซรั่มบำารุงเส้นผม

  

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

รายงานประจ�าปี 2561 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

ปี ตราสินค้าของบริษัท ตัวแทนจัดจําหน่าย

2531-2551

2552

2553

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561
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	 สำาหรับปี	 2561	ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อย

ละ	4.2	โดยปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ	7.6	 เน่ืองจาก

ในไตรมาส	1	และไตรมาส	2เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ืนตัวทำาให้การ

ส่งออกของไทยเริ่มดีขึ้นแม้ว่าจะชะลอตัวลงในไตรมาส	3	และ	

4	ประกอบกับนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนและภูมิภาคเอเซีย

นิยมเข้ามาเท่ียวประเทศไทยมากขึ้น	 นอกจากน้ียังมีปัจจัย

สนับสนุนจากการขยายตัวเร่งข้ึนของการบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชน	และการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายและการ

ลงทุนภาครัฐ	ส่งผลให้ธุรกิจในภารพรวมของบริษัทฯ	เติบโตขึ้น

ถึงร้อยละ	13.7	โดยรายได้รวมอยู่ที่	1,020.6	ล้านบาท

	 ในรอบปี	2561	บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินกลุยทธ์มุ่งเน้นการ

กลยุทธ์การประกอบธุรกิจ

สร้างการเติบโต	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาและสรรหาสินค้าอุปโภค	

บริโภค	ที่มีคุณภาพ	แนะนำาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตรงกับความ

ต้องการของผู้บริโภคผ่านช่องทางการจัดจำาหน่ายที่คลอบ

คลุมทุกพ้ืนท่ีมากขึ้น	 โดยบริหารการจัดส่งสินค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว	มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่

เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ทางสื่อออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น	 กิจกรรมส่ง

เสริมการขายได้ถูกจัดข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือกระตุ้นการชื้อของ

ผู้บริโภค	นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ยังใส่ใจในการพัฒนาบุคลากร

ของบริษัท	 เพ่ือให้พนักงานทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เข้าใจใส่ใจในการดูแลลูกค้าและคู่ค้าเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ี

ยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตขององค์กร

รายงานประจ�าปี 2561 
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ประเภทของรายได้

2561 2560 2559

ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	 701.0 68.7 627.6 71.1 567.1 71.8

จำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	 177.7 17.4 167.3 18.9 136.4 17.3

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	1)	 90.0 8.8 66.6 7.5 67.1 8.5

รายได้จากเงินปันผล	2)	 6.6 0.6 6.3 0.7 4.7 0.6

รายได้อื่น	3)	 45.3 4.4 14.7 1.7 14.2 1.8

รายได้รวม	 1,020.6 100.0 883.0 100.0 790.0 100.0

หมายเหตุ	:

1.	ส่วนแบ่งกำาไรจาก	TP

2.	เงินปันผลจาก	YMP	และ	PIT

3.	รายได้อื่น	ประกอบด้วย	รายได้ค่าเช่า	รายได้ค่านายหน้า	กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์และกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2559-2561
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ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ตราสินค้า วีแคร์ 
	 ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า	 วีแคร์	 ท่ีทางบริษัทพัฒนาตราสินค้า	บริหารจัดการด้านการตลาด	และการจัด

จำาหน่าย	มีดังต่อไปนี้	

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ

สำาลีอเนกประสงค์ สำาลีเพื่อความงาม

กลุ่มผ้าเช็ดทําความสะอาดแบบเปียก

ผ้าเช็ดทำาความสะอาดอเนกประสงค์ ผ้าเช็ดทำาความสะอาดผิวกาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาบนํ้า

สบู่โฟมอาบนำ้า

กลุ่มแปรงสีฟัน

แปรงสีฟันสำาหรับเด็ก แปรงสีฟันสำาหรับผู้ใหญ่

กลุ่มสําลี

รายงานประจ�าปี 2561 
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กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ

กลยุทธ์การแข่งขัน
	 บริษัทฯ	มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์วีแคร์	 (V	care)	ซึ่งเป็น

ตราสินค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง	เป็นท่ีรู้จัก	ด้วยสินค้า

ที่มีนวัตกรรม	พัฒนามาจากความใส่ใจในทุกรายละเอียดของ

การใช้งานในทุกกลุ่มสินค้า	มีจุดขาย	และความโดดเด่นเมื่อ

เทียบกับกลุ่มสินค้าเดียวกันในท้องตลาด	ไม่เพียงแต่เป็นสินค้า

คุณภาพสูง	แต่ยังส่งเสริมความเป็นอยู่	 และไลฟ์สไตล์ของ 

ผู้บริโภคยุคใหม่	 ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

เป้าหมายซึ่งเป็นผู้มีอำานาจการตัดสินใจซื้อสินค้าสำาหรับตนเอง	

และของครอบครัวเป็นหลัก	 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสำาลี	 ผ้าเปียก	

แปรงสีฟัน	และกลุ่มสินค้าใหม่	สบู่โฟมอาบนำ้า

	 ในปี	 2561	บริษัทฯ	ตอกยำ้า	 และส่งเสริมการสร้าง

แบรนด์	พร้อมยกระดับตำาแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ 

วีแคร์ในภาพรวม	ด้วยสื่อและกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง	

เน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว	 

โดยสื่อสารในทุกๆ	 กลุ่มสินค้าพร้อมกันเป็นปีแรก	ภายใต้

แคมเปญ	#ท่ีเห็นว่าเยอะท่ีจริงเราแคร์	 ท่ีมีรูปแบบการสื่อสาร

แตกต่างจากแบรนด์คู่แข่งในกลุ่มสินค้าท่ีใกล้เคียงกัน	 เพ่ือ

ให้แบรนด์วีแคร์	 เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลท่ี 

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนึกถึงเป็นแบรนด์อันดับแรก

	 การสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาดในปีท่ีผ่านมา	เน้นการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับผู้บริโภค	เพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้

บริโภคยุคใหม่ได้ตลอดเวลา	และได้กระแสตอบรับที่ดีในทุกช่องทาง
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	 และเพ่ือตอกยำ้าความเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึน	ในช่วงปีท่ีผ่านมา	วีแคร์ได้ขยายสินค้าใน

กลุ่มสินค้าเดิม	เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการใช้สินค้าในกลุ่มสำาลี	ผ้าเปียก	และแปรงสีฟัน	รวมถึงการสร้างกลุ่ม

สินค้าใหม่	ในกลุ่มสบู่โฟมอาบนำ้า

	 สินค้าใหม่ในกลุ่มสำาลี	 ได้แก่	สำาลีแผ่นหนานุ่มอเนกประสงค์	ขนาด	110	กรัม	 เพ่ือตอบสนองการใช้งานของทุกคนใน

ครอบครัว	ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทำาให้สำาลีมีสัมผัสอ่อนโยน	หนา	นุ่ม	มีคุณภาพเป็นที่แข่งขันได้	และ	สำาลีแผ่นจัมโบ้	ที่มุ่งเน้นการ

ใช้งานสำาหรับคุณแม่และเด็ก	ไม่เพียงแต่เป็นสำาลีที่มีคุณภาพ	ไร้สารตกค้าง	แต่ยังสามารถทำาความสะอาดลูกน้อยได้อย่างหมดจด

ในแผ่นเดียวด้วยขนาดแผ่นขนาดใหญ่ถึง	3x4	นิ้ว

	 สินค้าใหม่ในกลุ่มผ้าเปียก	ได้แก่	ผ้าเปียกสำาหรับผู้ใหญ่	สูตรนำ้าบริสุทธ์ิ	99%	เพ่ือรองรับแนวโน้มตลาดผู้สูงอายุท่ีกำาลัง

เติบโต	และผ้าเปียกอเนกประสงค์	สูตรแอนตี้แบคทีเรีย	ขนาดพกพา	18	แผ่น	เพื่อต่อยอดความสำาเร็จของขนาดปกติ	50	แผ่น	ที่ได้

รับการตอบรับเป็นอย่างดีในด้านคุณภาพ	และราคา

สำาลีแผ่นหนานุ่มใหญ่

ผ้าเปียกสำาหรับผู้ใหญ่สูตรน้ำาบริสุทธิ์ 99%

สำาลีแผ่นจั๊มโบ้

ผ้าเปียกอเนกประสงค์ สูตร แอนตี้แบคทีเรีย

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ
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	 สินค้าใหม่ในกลุ่มแปรงสีฟัน	เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย	เป็น

ทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคด้วย	แปรงสีฟันเด็ก	ฟอ	ฟัน	นำาเสนอด้วยลาย

ใหม่	สดใส	และแปรงสีฟันผู้ใหญ่	แพ็คประหยัด

	 นอกจากนี้	 วีแคร์ได้ขยายกลุ่มสินค้าใหม่ด้วยสบู่โฟมอาบนำ้า	 ท่ีนำาเสนอนวัตกรรมของวิปโฟมอาบนำ้าเน้ือละเอียด	 

มีคุณสมบัติการทำาความสะอาดที่ลำ้าลึก	และทันสมัย	ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่	ช่วยทำาให้ภาพลักษณ์ของความ

เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

	 การสื่อสารและกิจกรรมการตลาด	 รวมถึงการออกสินค้าใหม่ในปี ท่ี ผ่านมา	 ส่งผลทำาให้แบรนด์วีแคร์ 	 เป็น

ที่ รู้จักในกลุ่มผู้บริ โภคในวงกว้างมากขึ้น	 การสื่อสารที่ เข้าถึงผู้บริ โภคทำาให้มีการรับรู้ ถึงแบรนด์ 	 เ กิดการทดลองใช้

สินค้า	 ส่งผลทำาให้แบรนด์วีแคร์ในทุกกลุ่มสินค้า	 เติบโตอย่างต่อเน่ือง	 และมียอดขายเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัดในช่วง

ครึ่งปีหลัง	 ทำาให้ภาพรวมยอดขายท้ังปีเติบโตข้ึนถึง	 12%	 จากปี	 2560	 และสัดส่วนการตลาดทางด้านมูลค่าในกลุ่ม

สำาลี	 ได้เพ่ิมข้ึนจาก	3.3%	 ในเดือนมกราคม	 เป็น	 4.3%	 เมื่อเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา	 ส่งผลให้กลุ่มสำาลีวีแคร์	 ขยับขึ้นเป็น 

แบรนด์สำาลีที่มีสัดส่วนการตลาดเป็นอันดับ	5	ของประเทศไทย	นอกจากน้ันสินค้าในกลุ่มผ้าเปียกของวีแคร์	 ยังมีผลงานเติบโต

อย่างก้าวกระโดด	ทำาให้มีสัดส่วนการตลาดทางด้านมูลค่าของปี	2561	เติบโตจาก	3%	เป็น	4%	และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง	ซึ่ง

สินค้าใหม่เป็นส่วนผลักดันสำาคัญที่ทำาให้สินค้ากลุ่มผ้าเปียกของวีแคร์มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

แปรงสีฟันสำาหรับเด็ก แปรงสีฟันสำาหรับผู้ใหญ่

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ

35



การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 
	 บริษัทฯ	จัดจำาหน่ายสินค้ากลุ่มแบรนด์วีแคร์ท้ังหมด	ผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ	โดยผ่านช่อง

ทางการจัดจำาหน่ายหลัก	 ได้แก่	ช่องทางการจัดจำาหน่ายแบบสมัยใหม่	 (Modern	Trade)	ช่องทางการจัดจำาหน่ายแบบดั้งเดิม	

(General	Trade)	ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไป	ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ	และช่องทางอื่นๆ	ที่กำาลังมีการเติบโต

ดี	สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	ได้แก่	ช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านร้าน

ตัวแทนจำาหน่ายเฉพาะ	(Specialty	Shop)	บิวตี้สโตร์	 โรงพยาบาล	สถานเสริมความงาม	สถานดูแลผู้สูงอายุ	รวมถึงการส่งออก

และการจัดจำาหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-commerce)	ซึ่งเป็นช่องทางท่ีผู้บริโภคสมัยใหม่ให้ความนิยม	เน่ืองจากสะดวก	

รวดเร็ว	และสามารถซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว ได้แก่ กระบอกฉีดนํ้าฟ็อกกี้ และ สไมล์วี 
	 ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนท่ีบริษัทฯ	จัดจำาหน่ายได้แก่	กระบอกฉีดนำา้ฟ็อกก้ี	(Foggy)	และกระบอกฉีดนำา้	สไมล์วี	(Smile	V)	

ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต	และจัดจำาหน่ายฟ็อกกี้	โดยได้จดเครื่องหมายการค้า	ฟ็อกกี้	และ	สไมล์วี	เป็นของบริษัทฯ	และยังเป็นผู้ผลิตราย

แรกของประเทศไทยที่ให้ความสนใจพัฒนาสินค้ากระบอกฉีดนำ้า	แบรนด์ฟ็อกกี้เป็นที่ยอมรับมากว่า	30	ปีในเรื่องของคุณภาพ	โดย

เฉพาะหัวฉีด	ที่ได้ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย	และมีความทนทาน								

กระบอกฉีดนำ้าฟ็อกกี้

กระบอกฉีดนำ้าสไมล์วี

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ
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กระบอกฉีดนำ้าฟ็อกกี้ สลิม กระบอกฉีดนำ้าสไมล์วี ลายใหม่

การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 
	 บริษัทฯ	จัดจำาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมอยู่ท่ัวประเทศ	รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรม	และธุรกิจ

ต่างๆ

กลยุทธ์การแข่งขัน
	 สำาหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีดนำ้า	บริษัทฯ	วางตำาแหน่งแบรนด์ฟ็อกก้ี	ในระดับพรีเมี่ยม	มีสินค้าหลากหลายรุ่น	ที่

เหมาะท้ังอุตสาหกรรมหนักและการใช้งานท่ัวไป	โดย	ฟ็อกก้ี	ดิวตี้	 เน้นจับกลุ่มตลาดท่ีต้องการสินค้าคุณภาพดี	มีความทนทานสูง	

เช่นธุรกิจซักรีด	ล้างรถ	และ	ฟ็อกกี้	มัลติ	เน้นร้านอาหาร	เสริมสวย	ทำาสวนเป็นต้น	และในปี	2561	ที่ผ่านมา	บริษัทได้ออกสินค้าใหม่	

ฟ็อกกี้	สลิม	เพื่อขยายฐานลูกค้า	และการใช้งานแบบใหม่	ที่ทันสมัย	และสะดวกสบาย	ด้วยขนาดกระบอกกระทัดรัด

	 ในส่วนของแบรนด์สไมล์วี	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในกลุ่มกระบอกฉีดนำ้าน้ัน	บริษัทมุ่งจับกลุ่มตลาดลูกค้าท่ัวไป	เน้นราคา

ย่อมเยา	หลากหลายดีไซน์	 เน้นการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง	โดยในปีที่ผ่านมาได้ออกสินค้าใหม่เช่นกัน	โดยเน้นกระบอกท่ีมี

ลวดลายใหม่	สดใส	เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กลุ่มสินค้าในภาพรวม

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ
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ผลิตภัณฑ์พีเจ้น เบบี้ไวพส์ คาโมมายล์ 
ผ้าหนานุ่ม ขนาด 20 ชิ้น

มีจำาหน่ายใน 7-11 และร้านสะดวกซื้อทั่วไประเทศ

ผลิตภัณฑ์พีเจ้น
	 ผลิตภัณฑ์พีเจ้น	มีความโดดเด่นเรื่องนวัตกรรม	การค้นคว้า	 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองจากผู้เชี่ยวชาญมี

ปรัญญาการทำางานภายใต้แนวคิด	Philosophy	of	LOVE	ทั้งนี้เนื่องจากแบรนด์พีเจ้นให้ความสำาคัญกับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่

กับลูก	และมีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นตัวช่วยให้แม่สามารถส่งมอบความรักให้กับลูกน้อยผ่านการใช้งานผลิตภัณฑ์สำาหรับทารก	ที่มี

คุณภาพสูง	มีความพิถีพิถัน	ใส่ใจในทุกรายละเอียด	เพื่อการเลี้ยงดูลูกน้อยที่ราบรื่น	และมีความสุขที่สุด

	 ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พีเจ้นท่ีจัดจำาหน่ายในประเทศไทย	แบ่งออกเป็น	8	กลุ่มสินค้า	ได้แก่	กลุ่มผลิตภัณฑ์สำาหรับป้อน

นม	(Feeding	Accessories)	กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำาความสะอาด	 (Baby	Wipes)	กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการให้นมมารดา	

(Mother	Care	&	Accessories)	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ฝึกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม	(Weaning	&	Accessories)	กลุ่มผลิตภัณฑ์

ดูแลสุขภาพและอนามัย	(Health	Care	&	Hygiene	Care)	กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดและดูแลผิว	(Toiletries	&	Skincare)	

กลุ่มผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกและยางกัด	(Pacifier	&	Teether)	และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดเครื่องใช้เด็กทารก	(Cleansing	

and	Sterilizing	Accessories)	ซึ่งถือว่ามีความครอบคลุมทุกความต้องการของคุณแม่	อีกทั้งยังตอบโจทย์พัฒนาการในทุกช่วงวัย

ของลูกน้อย

กลยุทธ์การแข่งขัน
	 แบรนด์พีเจ้นอยู่ในตำาแหน่งผู้นำาตลาด	สำาหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กมาอย่างยาวนาน	จึงใช้กลยุทธ์ของผู้นำาคือ	สร้างสรรค์

สิ่งใหม่ให้กับตลาด	โดยคำานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหัวใจสำาคัญ	พีเจ้นจึงสามารถเป็นแบรนด์ท่ีเติบโตได้อย่างดี	แม้จะ

อยู่ในสถาณการณ์ที่อัตราเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีลดน้อยลง	ทั้งนี้ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

	 โดยในปีที่ผ่านมา	สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด	+3%	จาก	38%	เพิ่มเป็น	41%	โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์จุกนมเพิ่มจาก	47%	

เป็น	50%	และและผลิตภัณฑ์ขวดนมเพิ่มจาก	34%	เป็น	38%	รักษาตำาแหน่งผู้นำาทางการตลาดที่มีความแข็งแรงในการขับเคลื่อน

ตลาดให้เติบโต	นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิมช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เบบี้ไวพส์	โดยการวางจำาหน่ายในร้านสะดวกซื้อ	7	

Eleven,	Family	Mart,	Mini	Big	C	และอื่นๆมากกว่า	16,000	ร้านค้า	ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง	และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พีเจ้น

เบบี้ไวพส์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำาหน่าย
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	 และด้วยความไว้วางใจจากสายการบิน	Nok	Scoot	 ท่ีได้เลือกผลิตภัณฑ์พีเจ้นเบบี้ไวพส์	แฮนด์แอนด์เมาท์	ซึ่งเป็นสูตรท่ีมี

ส่วนผสมท่ีเป็น	Food	Grade	100%	ขึ้นไปจัดจำาหน่ายสำาหรับผู้โดยสารท่ีบินกับสายการบิน	Nok	Scoot	ในทุกเที่ยวบิน	จึงทำาให้

ผลิตภัณฑ์พีเจ้น	สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องการทำาความสะอาดสำาหรับลูกน้อยได้ในทุกสถาณการณ์	

ผลิตภัณฑ์พีเจ้นเบบี้ไวพส์ แฮนด์แอนด์เมาท์ จำาหน่ายในทุกเที่ยวบิน Nok Scoot

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำาหน่าย

	 	 นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีความโดดเด่นและสร้างการเติบโตในปี	

2561	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนำ้านมชนิดปั๊มมือ	 ท่ีมีราคาเข้าถึงได้ง่าย	ตอบโจทย์

คุณแม่ท่ีต้องการเล้ียงลูกด้วยนมแม่,	ผลิตภัณฑ์อาบนำ้าชนิดสบู่โฟม	 ท่ีตอบโจทย์คุณ

แม่แรกคลอดที่มีความกังวลในการอาบนำ้าครั้งแรกให้กับลูกน้อย	 ด้วยสูตรท่ีอ่อนโยน

ผสมซากุระสกัด	ช่วยบำารุงผิว	ที่มาพร้อมกับขวดปั๊มท่ีออกแบบมาให้กดได้ง่ายด้วยมือ

เดียว	ช่วยคลายความกังวลของคุณแม่	และทำาให้การอาบนำ้าทารกแรกคลอดเป็นช่วง

เวลาแห่งความสุขอย่างแท้จริง,	ผลิตภัณฑ์โลชั่นนำ้านมผสมซากุระสกัด	ที่อ่อนโยนและ

ซึมซาบเร็ว,	ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดฟันสำาหรับทารก	ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากกลุ่ม

คุณแม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพอนามัยของลูกน้อยด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง	และมั่นใจ

ได้ในเรื่องความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดฟันสำาหรับทารก
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	 แบรนด์พีเจ้น	ยังได้สื่อสารกับผู้บริโภค	ผ่านแคมเปญการตลาด	“ตู่พบเธอ	The	Lovelity”	ซึ่งนำาเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงของ

คุณพ่อคุณแม่เมื่อมีสมาชิกใหม่กำาเนิดข้ึนมา	 โดยมีคุณตู่	ภพธร	นักร้องชื่อดังพร้อมด้วยภรรยา	มาถ่ายทอดเรื่องราวการเป็นคุณ

พ่อคุณแม่ป้ายแดงว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง	ไปจนถึงช่วงเวลาแห่งความประทับใจในช่วงคลอด	และการดูแลหลังคลอด	ซึ่งได้

รับการตอบรับ	และติดตามตลอดโครงการด้วยดีจากกลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งพีเจ้นได้สื่อสาร	โดยให้ความรู้ทั้งท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์	และ

การดูแลสำาหรับคุณแม่ตั้งครรภ์	คุณแม่หลังคลอด	จึงทำาให้ผู้บริโภคมีความผูกพันกับแบรนด์พีเจ้นมากยิ่งขึ้น

	 สำาหรับการเลือกช่องทางการสื่อสารการตลาด	ได้ทำาผ่านสื่อออนไลน์	รวมถึงเพจของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดของกลุ่ม

เป้าหมาย	(influencer)	และโซเชียลมีเดียอย่างครบวงจร	ตอบสนองไลฟ์สไตล์คุณแม่ยุคใหม่	ที่เข้าถึงสื่อออนไลน์เป็นช่องทางหลัก

นอกจากนี้กลยุทธ์ท่ีมีความสำาคัญอีกประการหนึ่ง	คือ	การสร้างความสัมพันธ์ในระดับท่ีลึกซึ้งกับผู้บริโภคผ่าน	Pigeon	Little	Mo-

ments	Club	คลับสำาหรับคุณแม่ท่ีมีพีเจ้นเป็นผู้ดูแล	คอยให้คำาแนะนำาในการดูแลตัวคุณแม่เองและลูกน้อย	คอยให้การแนะนำา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์	คอยจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ	สำาหรับกลุ่มคุณแม่ท่ีหาจากท่ีไหนไม่ได้	ซึ่งทำาให้เกิดความรัก	ผูกพัน	

และการส่งต่อเรื่องราวความประทับใจไปยังคุณแม่ท่านอื่นๆ	นับว่าเป็นชุมชนคุณแม่ท่ีมีความเหนียวแน่น	มีพลัง	และให้การ

สนับสนุนแบรนด์ด้วยความเต็มใจของคุณแม่เอง	

การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 
	 การจัดจำาหน่ายของผลิตภัณฑ์พีเจ้น	มีความครอบคลุมท้ัง	ช่องทาง	Modern	Trade,	Traditional	Trade,	การออกบูธ

กิจกรรมและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์,	การส่งออกไปยังประเทศลาว	และช่องทางใหม่ที่มีความสำาคัญในยุคนี้คือช่องทาง	E-Commerce	

รวมถึงที่ทางบริษัทได้จัดทำาขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้สะดวกยิ่งขึ้น

  

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำาหน่าย
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กิจกรรมทางการตลาด CRM
	 นอกจากการสื่อสารทางการตลาด	และการทำากิจกรรมกับผู้บริโภคแล้ว	กิจกรรม	CRM	(Customer	Relationship	Manage-

ment)	เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญ	โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ	ภายใต้ชื่อ	“Pigeon	Little	Moments	Club”	(พีเจ้น	

ลิตเติ้ล	โมเม้นท์	คลับ)	ความผูกพันที่เกิดจากความรักความเข้าใจอย่างแท้จริง	เพ่ือสร้างความผูกพัน	ความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิก

คลับ	และความจงรักภักดีต่อตราสินค้าพีเจ้น	ซึ่งจำานวนสมาชิกคลับได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	

(Workshop)	เพื่อให้ความรู้กับครอบครัวสมาชิกตลอดทั้งปี	ทั้งในช่องทางโรงพยาบาล,	กิจกรรมให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์,	การเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่	รวมถึงพัฒนาการต่างๆ	ของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย	ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน	กว่า	2,000	

ครอบครัว	ทั้งน้ีสามาชิก	Pigeon	Little	Moments	Club	จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการปรึกษาเก่ียวกับการเล้ียงลูก	และการดูแล

ตนเองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	นอกจากนี้ยังสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีทางคลับจัดข้ึนตลอดท้ังปี	 เพ่ือเป็นการสร้างความผูกพันธ์	

ระหว่างแบรนด์และลูกค้า	

	 “Pigeon	Little	Moments	Club”	ยังสร้างสังคมคุณภาพที่อบอุ่นในสังคมออนไลน์	 เข้าถึงการใช้ชีวิตสำาหรับคุณพ่อคุณแม่

ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น	ทำาการสื่อสารการตลาดผ่านทุกช่องทางสื่อดิจิตอล	ทั้ง	Facebook	Fanpage,	Instagram,	Line@,	Website	และ	

Youtube		โดยมีการจัดกิจกรรมมากมายให้สมาชิกได้ร่วมสนุก	บทความให้ความรู้รอบด้านแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำาหน่าย
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	 และด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	แบรนด์	“พีเจ้น”	ยังคงดำาเนินกิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุน

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย	โดยถือเป็นภาคเอกชนรายแรกที่รณรงค์	และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจังผ่าน

กิจกรรมทางการตลาดมากมาย	ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ	ส่งต่อกำาลังใจให้คุณแม่	สามารถให้นมลูกได้ด้วยตนเอง	ทางบริษัท	จึงได้

จัดโครงการ	Thailand	Breastfeeding	Day	By	Pigeon	“อุ่นรักจากอกแม่	ร่วมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจ”	กับสถิติ	การให้นม

ลูกจากอกแม่พร้อมกัน	ที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	บันทึกใน	Thailand	Records	โดยพีเจ้นจัดกิจกรรมรวมพลังนมแม่ต่อเน่ือง

เป็นปีที	4	แล้ว	ซึ่งในปี	2561	กับความสำาเร็จอย่างยิ่งใหญ่	มีคุณแม่และลูกน้อยร่วมสร้างสถิติมากถึง	1,120	แม่ลูกทั่วประเทศ	เป็น

อีกหนึ่งโครงการที่ตอกยำ้าความเป็นผู้เชี่ยวชาญ	ผู้นำาในการรณรงค์สนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย	ซึ่งบรรยากาศ

ในงานนอกจากองค์ความรู้จากทีมผู้เชี่ยวชาญแล้ว	ยังเต็มไปด้วยภาพความรัก	ความอบอุ่น	และความประทับใจ	ที่แต่ละครอบครัว

นำามาแบ่งปันความสุขร่วมกัน	ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่	 ท้ังในกรุงเทพมหานคร	และต่างจังหวัดเป็น

อย่างมากต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาตลอด	4	ปี	

ณ. อาคารเฉลิมพระบารมี ซอยศูนย์วิจัย  

 
ภาพบรรยากาศความอบอุ่นภายในงาน

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำาหน่าย
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การจัดทำารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 ด้วยบริษัทฯ	คำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	ชุมชน	และส่ิงแวดล้อม	รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียท่ี

เกี่ยวข้อง	คณะอนุกรรมก�รสร้�งคุณค่�ร่วมในสังคม	(Creating	Shared	Value	Committee	:	CSV)	จึงได้กำ�หนดนโยบ�ย	ทิศท�ง	

และแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รสร้�งคุณค่�ร่วมในสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของก�รดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ	รวมถึงได้สื่อส�รให้

พนักง�นทุกระดับ	คู่ค้�	และผู้ที่เกี่ยวข้องทร�บ	

	 นับแต่ปี	 2557	บริษัทฯ	 ได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนแยกต่�งห�กจ�กร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ	 ต่อม� 

ในปี	2561	จึงได้ปรับก�รร�ยง�นแห่งคว�มยั่งยืนให้เป็นไปต�มกรอบก�รก�รร�ยง�นของ	Global	Reporting	Initiative	(GRI)
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ปัจจัยเสี่ยง

	 บริษัทฯ	ได้กำ�หนดกรอบก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

อย่�งเป็นรูปธรรม	ภ�ยใต้หลักปรัชญ�ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

แบบบูรณ�ก�ร	โดยเร่ิมจ�กก�รกำ�หนดแผนกลยุทธ์ด้�นคว�ม

เสี่ยงที่ยอมรับได้	มีก�รจัดทำ�แผนบริห�รคว�มเสี่ยงทั้งในระยะ

สั้น	ระยะป�นกล�ง	และระยะย�ว	เพ่ือนำ�ไปปฎิบัติในทุกภ�ค

ส่วน	มีก�รกำ�กับดูแลคว�มเสี่ยงอย่�งชัดเจน	ตลอดจนมีก�ร

ติดต�มและร�ยง�นให้ผู้บริห�รระดับสูงและคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ	ทร�บเป็นประจำ�อย่�งน้อยทุกไตรม�ส	 เพ่ือให้มั่นใจ

ว่�	บริษัทฯ	ส�ม�รถป้องกันและลดคว�มเสี่ยง	 รวมถึงคว�ม

ไม่แน่นอนท่ีจะกระทบต่อเป้�หม�ยและกลยุทธ์ท�งธุรกิจของ 

บริษัทฯ	และฟ้ืนฟูก�รดำ�เนินง�นให้ส�ม�รถกลับคืนสู่ภ�วะ

ปกติได้ในเวล�อันสั้น

	 สำ�หรับปี	2561	บริษัทฯ	ยังให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�

ระบบส�รสนเทศต่อเน่ืองจ�กปีก่อน	 เพ่ือเพ่ิมคว�มสะดวก

รวดเร็วในก�รให้บริก�ร	ลดต้นทุนก�รบริห�รจัดก�ร	และก้�ว

สู่ยุคเทคโนโลยีดิจิตอล	 เพ่ือรองรับก�รขย�ยตัวท�งธุรกิจใน

อน�คต	โดยบริษัทฯ	ได้จัดทำ�แผนบริห�รคว�มเสี่ยงไว้	ดังนี้

1.	ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Risks)

	 1.1	 ความเสี่ยงจากอัตราการเกิดของประชากรลดน้อย
ถอยลง
	 อัตร�ก�รเกิดของประช�กรในประเทศมีแนวโน้มลด

ลงอย่�งต่อเนื่องม�ตั้งแต่ปี	 2556	 เป็นต้นม�	 โดยลดลงจ�ก	

702,755	คนต่อปีในปี	2560	เหลือเพียง	666,109		คนต่อปีในปี	

2561	และค�ดว่�อัตร�ก�รเกิดของประช�กรไทยยังมีแนวโน้ม

ลดลง	ซึ่งก�รลดลงของอัตร�ก�รเกิดของประช�กรไทยส่งผล 

กระทบโดยตรงต่อปริม�ณก�รซื้อสินค้�แม่และเด็กให้มีจำ�นวน

ลดลงต�มไปด้วย	อย่�งไรก็ต�ม	แม้ว่�อัตร�ก�รเกิดจะลด

น้อยลง	แต่คว�มต้องก�รใช้สินค้�ที่ดีมีคุณภ�พ	มีนวัตกรรมท่ี

เหม�ะกับคุณแม่ท่ีเป็นคนรุ่นใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคว�ม

ปลอดภัยต่อแม่และเด็กกลับมีจำ�นวนเพ่ิมม�กขึ้น	บริษัทฯ	จึง

ได้มีก�รพัฒน�และจัดห�ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ท่ีมีคว�มหล�ก

หล�ยครอบคลุมในทุกๆ	ด้�น	ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในคุณภ�พ	คว�มปลอดภัยและให้

คว�มสำ�คัญต่อสุขอน�มัยของลูกม�กข้ึน	ซึ่งเห็นได้จ�กก�รที่

ร�ยได้จ�กกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็กเพ่ิมขึ้นทุกปี	 และไม่มี

ผลกระทบจ�กก�รลดลงของอัตร�ก�รเกิด

	 1.2	 ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านธุรกิจ
	 บริษัทฯ	 ดำ�เนินธุรกิจด้�นก�รจัดจำ�หน่�ยและเป็น

ตัวแทนจำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภคท่ีได้รับก�รยอมรับในด้�น

ก�รบริห�รจัดก�รที่ดีและมีประสิทธิภ�พ	สินค้�อุปโภคบริโภค

ท่ีบริษัทฯ	เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยส่วนใหญ่เป็นสินค้�เครื่องใช้ประจำ�

วัน	อ�ห�ร	และเครื่องดื่ม	ซึ่งเป็นสินค้�ในกลุ่มอุตส�หกรรม

ที่มีก�รแข่งขันสูง	และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทุกปี	 	ส่งผล

ให้ก�รแข่งขันด้�นก�รให้บริก�รจัดจำ�หน่�ยหรือเป็นตัวแทน

จำ�หน่�ยสูงขึ้นต�มไปด้วย	บริษัทฯ	ได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญ

ของก�รปรับตัวในภ�วะตล�ดท่ีมีก�รแข่งขันสูง	 ดังกล่�ว	ด้วย

ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รอย่�งต่อเน่ือง	

และเพ่ิมช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย	เพ่ือตอบสนองต่อก�รเจริญ

เติบโตของกลุ่มลูกค้�ท่ีต้องก�รขย�ยตล�ด	และเพ่ิมยอดก�ร

จำ�หน่�ยสินค้�	รวมถึงก�รรองรับธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ด

เล็กท่ีมีแผนขย�ยธุรกิจของตนไปยังภูมิภ�คอื่นเพ่ิมข้ึน	 ทั้งใน

ประเทศและต่�งประเทศโดยเฉพ�ะในกลุ่ม	CLMV	

	 บริษัทฯ	จึงได้มีก�รพัฒน�และสรรห�สินค้�ผลิตภัณฑ์

ใหม่ภ�ยใต้ตร�สินค้�บริษัทฯ	และกลุ่มบริษัทฯ	ให้ม�กขึ้น	ขย�ย

ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยท่ีหล�กหล�ยเพ่ือรองรับสินค้�ใหม่จ�ก

ผู้ผลิตหรือเจ้�ของสินค้�	สร้�งฐ�นลูกค้�ให้มีคว�มเหนียวแน่น	

สรรสร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน	มีแผนง�นด้�นก�รส่งเสริม

ก�รข�ยที่มีประสิทธิภ�พและก�รปฏิบัติง�นในพ้ืนท่ีต�มแผนที่

กำ�หนด	จัดทำ�แบบสำ�รวจคว�มพึงพอใจของเจ้�ของสินค้�

ท่ีมีต่อบริษัทฯ	 เพ่ือใช้ในก�รปรับปรุงวิธีก�รทำ�ง�น	ส�ม�รถ

ตอบสนองคว�มต้องก�รของเจ้�ของสินค้�ได้เป็นอย่�งดี	สร้�ง

เครื่อข่�ยพันธมิตรด้�น	CRM	ให้บริษัทฯ	 เป็นท่ีรู้จัก	และสร้�ง

ภ�พลัษณ์ในก�รเป็นตัวแทนจัดจำ�หน่�ยท่ีมีชื่อเสียง	 และ

เป็นท่ียอมรับของตล�ด	 พัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ให้ใช้ประโยชน์ได้ม�กข้ึนและเหม�ะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ	

ว�งระบบก�รทำ�ง�นของคลังสินค้�ให้เหม�ะสมกับธุรกิจ 

ก�รเป็นตัวแทนจัดจำ�หน่�ยทั้งในด้�นประสิทธิภ�พและต้นทุน

	 1.3	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพา	พีเจ้น	คอร์ป	 ซึ่งเป็น 
ผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า“พีเจ้น””
	 นอกจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

แม่และเด็กภ�ยใต้ตร�สินค้�	 “พีเจ้น”	 แต่เพียงผู้ เดียวใน

ประเทศไทยม�ตั้งแต่ปี	 2531	 แล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้ร่วมก่อ

ต้ังบริษัท	 ไทยพีเจ้น	 จำ�กัด	 และบริษัท	 พีเจ้น	 อินดัสทรีส์ 	

รายงานประจ�าปี 2561 
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ปัจจัยเสี่ยง

(ประเทศไทย)	จำ�กัด	เพ่ือผลิตสินค้�ภ�ยใต้ตร�สินค้�	“พีเจ้น” 

ให้บริษัทฯ	จัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ดังกล่�วภ�ยในประเทศอีก

ด้วย	ที่ผ่�นม�สัดส่วนร�ยได้จ�กก�รข�ยผลิตภัณฑ์	“พีเจ้น” 

มีสัดส่วนที่สูงเกินกว่�ร้อยละ	80	ล่�สุดในปี	2561	บริษัทฯ	มี

สัดส่วนก�รข�ยสินค้�	“พีเจ้น”	ลดลงม�อยู่ท่ีร้อยละ	79.5	แต่

ก็ยังถือได้ว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ	 พ่ึงพิงสินค้�ตร�	 

“พีเจ้น”	พอสมควร	แต่ด้วยคว�มสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นย�วน�น	

ประกอบกับยอดข�ยสินค้�	 “พีเจ้น”	 ท่ีมีก�รเติบโตอย่�งต่อ

เนื่อง	บริษัทฯ	จึงได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�ก	พีเจ้น	คอร์ป	ในก�ร

เป็นตัวแทนจัดจำ�หน่�ยสินค้�	“พีเจ้น”	ในประเทศส�ธ�รณะรัฐ

ประช�ธิปไตยประช�ชนล�วแต่เพียงผู้เดียวในปี	2559	ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบริษัทฯ	และ	พีเจ้น	คอร์ป	

อย่�งไรก็ต�ม	ก�รพ่ึงพ�พีเจ้น	คอร์ป	แต่เพียงอย่�งเดียวอ�จ

ส่งผลกระทบต่อก�รเติบโตของกิจก�รในอน�คต	บริษัทฯ	จึง

ได้พัฒน�สินค้�ใหม่ๆ	ภ�ยใต้แบรนด์ของบริษัทฯ	 เองซึ่งจะเห็น

ได้ว่�สัดส่วนก�รข�ยสินค้�ภ�ยใต้แบรนด์ของบริษัทฯ	 เพ่ิมข้ึน

ต�มลำ�ดับ	โดยในปี	2561	มีสัดส่วนร้อยละ	12.1	นอกจ�กน้ี	

บริษัทฯ	 ยังดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รจัดจำ�หน่�ยและเป็นตัวแทน

จำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภคภ�ยใต้ตร�สินค้�อื่นนอกเหนือ

จ�กสินค้�ตร�	“พีเจ้น”	เพิ่มขึ้น	

	 1.4	 ความเสี่ยงจากการให้บริการด้านการจัดจำาหน่าย
สินค้า
	 บริษัทฯ	 ดำ�เนินธุรกิจด้�นก�รจัดจำ�หน่�ยและเป็น

ตัวแทนจำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภค	 โดยก�รซื้อสินค้�จ�ก

เจ้�ของสินค้�เพ่ือนำ�ไปข�ยให้แก่ร้�นค้�ต�มช่องท�งต่�งๆ	ไม่

ว่�จะเป็นต�มห้�งสรรพสินค้�	ร้�นซุปเปอร์สโตร์	ร้�นสะดวกซื้อ	

หรือร้�นค้�ย่อย	ทั้งในกรุงเทพฯและต่�งจังหวัด	สินค้�ที่บริษัทฯ	

ให้บริก�รด้�นก�รจัดจำ�หน่�ยเหล่�นี้	 บริษัทฯ	และเจ้�ของ

ผลิตภัณฑ์มีก�รว�งแผนร่วมกันในก�รจัดร�ยก�รส่งเสริมก�ร

ข�ย	รวมท้ังผลักดันสินค้�ให้เข้�สู่ร้�นค้�	บริษัทฯ	จึงให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รประส�นง�นกับเจ้�ของสินค้�อย่�งใกล้ชิด	จัดทำ�

ข้อตกลงก�รให้บริก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�	 รวมถึงบทบ�ทและ

หน้�ที่ของแต่ละฝ่�ยอย่�งชัดเจน	เพ่ือให้ก�รข�ยสินค้�เป็นไป

ต�มเป้�หม�ยและได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่�ย

2.	ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ	 (Operational	
Risks)

	 2.1	 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรท่ี
ดีมีศักยภาพมาร่วมงานกับบริษัทฯ
	 จ�กก�รที่ประเทศไทยประสบกับภ�วะเศรษฐกิจชะลอ

ตัว	ข�ดก�รขย�ยก�รลงทุนในภ�ครัฐและเอกชนติดต่อกันม�

เป็นเวล�น�น	ส่งผลกระทบต่อก�รผลิตบุคล�กรที่ไม่สอดคล้อง

กับคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น	ทำ�ให้บุคล�กรท่ีมีคว�มรู้

คว�มส�ม�รถ	มีประสบก�รณ์และคุณสมบัติที่เหม�ะสมเป็น 

ท่ีต้องก�รของตล�ดแรงง�นม�ก	ก�รสรรห�บุคล�กรให้ได้

อัตร�กำ�ลังคนต�มโครงสร้�งและผังองค์กรจึงค่อนข้�งย�กและ

ใช้เวล�ในก�รสรรห�	และอ�จส่งผลให้ธุรกิจขย�ยตัวไม่เป็น

ไปต�มเป้�หม�ยหรือแผนง�นที่กำ�หนด	บริษัทฯ	จึงได้ว�งแผน

ก�รสรรห�บุคล�กรล่วงหน้�	รวมถึงห�ช่องท�งในก�รสรรห�ที่

หล�กหล�ย	 เก็บประวัติผู้สมัครที่เคยม�สมัครง�นไว้เป็นฐ�น

ข้อมูล	 เพ่ือคว�มสะดวกรวดเร็วในก�รพิจ�รณ�คัดเลือกบุคคล

�กร	ทั้งในกรณีทดแทนตำ�แหน่งง�นเดิมหรือตำ�แหน่งง�นใหม่

สำ�หรับหน่วยง�นส่วนขย�ย	ขณะเดียวกันบริษัทฯ	มีแผนพัฒน�

บุคคล�กรท่ีมีอยู่เป็นร�ยบุคคลให้มีศักยภ�พและเพ่ิมทักษะใน

ง�นท่ีทำ�	เพ่ือให้ส�ม�รถทำ�ง�นทดแทนหรือสนับสนุนส่วนง�น

อื่นที่ข�ดกำ�ลังคนได้ทันที	มีก�รวัดช่องว่�งทักษะของพนักง�น	

และจัดให้ได้รับก�รอบรม	เพ่ิมพูนคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ	เข้�ใจ

ในสินค้�และบริก�รของบริษัทฯ		ตรวจติดต�ม	วัดผลก�รเรียน

รู้และพัฒน�ทักษะของพนักง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ	 รวมไปถึง

ก�รห�พันธมิตรท�งธุรกิจในก�รฝึกอบรมและสร้�งนักศึกษ�

ฝึกง�นให้พร้อมบรรจุเป็นพนักง�นได้ทันที

	 2.2	 ความเสี่ยงจากการใช้บริการคลังสินค้าและจัดส่ง
จากผู้ให้บริการภายนอกเพียงรายเดียว
	 บริษัทฯ	ใช้บริก�รคลังสินค้�และจัดส่งจ�กผู้ให้บริก�ร

ภ�ยนอกเพียงร�ยเดียวในก�รบริห�รจัดก�รคลังสินค้�และจัด

ส่งของบริษัทฯ	ทำ�ให้ส�ม�รถควบคุมต้นทุนก�รจัดเก็บสินค้�,	

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รคลังสินค้�	และค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดส่ง

สินค้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	อย่�งไรก็ต�ม	ห�กผู้ให้บริก�ร

คลังสินค้�ไม่ส�ม�รถบริห�รคลังสินค้�และจัดส่งได้อย่�งมี
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ประสิทธิภ�พเพียงพอ	อ�จส่งผลกระทบต่อระยะเวล�ในก�รรับ

สินค้�ของลูกค้�ได้	และทำ�ให้ต้นทุนในก�รบริห�รสินค้�คงคลัง

และจัดส่งสินค้�สูงเกินคว�มจำ�เป็น	

	 บริษัทฯ	จึงได้ควบคุมและประเมินผลก�รปฏิบัติง�น

ของผู้ให้บริก�รคลังสินค้�อย่�งใกล้ชิด	มีระบบก�รตรวจสอบ

ข้อมูลก�รเคลื่อนไหวของสินค้�คงคลัง	 เพ่ือให้มั่นใจว่�	สินค้�

ไม่สูญห�ย	มีก�รกำ�หนด	KPI	 วัดผลก�รทำ�ง�นของผู้ให้บริก�ร

คลังสินค้�ให้เป็นไปต�มข้อตกลง	นอกจ�กนี้ 	 บริษัทฯ	 ได้

พิจ�รณ�เปรียบเทียบก�รให้บริก�รกับผู้ให้บริก�รคลังสินค้�

และจัดส่งร�ยอื่นด้วย	 ท้ังด้�นต้นทุน	ประสิทธิภ�พ	ตลอดจน

คุณภ�พของง�นท่ีค�ดหวัง	มีก�รสรรห�ผู้ให้บริก�รคลังสินค้�

และจัดส่งร�ยอื่นควบคู่ไปด้วย	 เพ่ือป้องกันคว�มเสี่ยงห�กผู้

ให้บริก�รร�ยเดิมไม่ส�ม�รถบริห�รคลังสินค้�และจัดส่งให้

บริษัทฯ	 ได้	หรือไม่มีประสิทธิภ�พต�มสัญญ�	มีก�รกำ�หนด

กลยุทธ์	 /	นโยบ�ยท่ีชัดเจนเก่ียวกับก�รบริห�รคลังสินค้�และ

จัดส่งทั้งระยะสั้นและระยะย�ว	 เพ่ือให้ผู้ให้บริก�รคลังสินค้�

และจัดส่งส�ม�รถจัดทำ�แผนง�นด้�นก�รบริห�รคลังสินค้�

และจัดส่งที่เหม�ะสม	สอดคล้องกับนโยบ�ยและแนวท�งก�ร

ดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	ได้

3.	ความเสี่ยงด้านการเงิน	(Financial	Risks)

	 3.1	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
	 จ�กคว�มผันผวนของค่�เงินบ�ทที่แข็งค่�ขึ้นอย่�ง

ต่อเนื่องในปี	2561	ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อต้นทุนก�รนำ�

เข้�สินค้�จ�กต่�งประเทศของบริษัทฯ	 เพ่ือนำ�ม�จัดจำ�หน่�ย

ในประเทศ	 ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อส่วน

แบ่งร�ยได้จ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร�ยได้เงินปันผล

จ�กเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน	 เน่ืองจ�กบริษัทร่วมและบริษัท

อื่นดังกล่�วประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยสินค้�ทั้งใน

ประเทศและส่งออกสินค้�ไปยังต่�งประเทศ	 บริษัทฯ	 จึง

ได้มีก�รติดต�มคว�มเคลื่อนไหวของอัตร�แลกเปลี่ยนใน 

สกุลเงินสำ�คัญอย่�งใกล้ชิด	อีกทั้งยังมีนโยบ�ยในก�รป้องกัน

คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยน	 โดยจะทำ�

สัญญ�ซื้อข�ยอัตร�แลกเปลี่ยนล่วงหน้�ห�กพบว่�	แนวโน้วค่�

เงินบ�ทจะอ่อนตัวลงเพ่ือคุ้มครองคว�มเสี่ยงดังกล่�ว	นอกจ�ก

นี้	 ยังได้มีก�รสื่อส�รกับบริษัทร่วมและบริษัทอื่น	 เพ่ือให้มั่นใจ

ว่�	บริษัทเหล่�นั้นได้มีม�ตรก�รป้องกันคว�มเสี่ยงเพ่ือลด 

ผลกระทบท่ีอ�จเกิดข้ึนจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยน

แล้วเช่นกัน	
 
	 3.2	ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียเงิน
กู้ยืม
	 ก�รทำ�สัญญ�กู้ยืมเงินระยะส้ันกับสถ�บันก�รเงิน

ของบริษัทฯ	 เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในก�รดำ�เนินธุรกิจ	

ส่งผลให้ก�รเพ่ิมขึ้นของอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะกระทบ

โดยตรงกับต้นทุนก�รประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 	 อย่�งไร

ก็ต�ม	บริษัทฯ	มีก�รบริห�รจัดก�รแหล่งเงินทุนท่ีเหม�ะสม

กับวัตถุประสงค์ของก�รใช้เงิน	ด้วยก�รจัดห�แหล่งเงินทุน

หรือเงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงิน	 เพ่ือนำ�ม�ใช้กับธุรกรรมท่ี

ต่�งกันได้อย่�งเหม�ะสม	รวมถึงได้ประส�นง�นกับสถ�บัน

ก�รเงิน เ พ่ือนำ� เสนอผลิตภัณฑ์หรือก�รให้บริก�รใหม่  

ท่ีช่วยลดต้นทุนก�รดำ�เนินง�น	และต้นทุนท�งก�รเงินของ 

บริษัทฯ	 ได้	ตลอดจนช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกให้ก�รทำ�ง�น

สะดวก	รวดเร็วยิ่งขึ้น		

	 ปี	 2561	บริษัทฯ	มีก�รบริห�รจัดก�รกระแสเงินสด

ในก�รดำ�เนินง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	และมีก�รบริห�ร

สินทรัพย์ถ�วรที่ดี	มีก�รข�ยสินทรัพย์ถ�วรที่ไม่ได้ใช้ง�น	ส่งผล

ต่อสภ�พคล่องของบริษัทฯ	นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	ยังได้รับเงินเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนจ�กก�รใช้สิทธิแปลงสภ�พใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

ในก�รซื้อหุ้นส�มัญของผู้ถือหุ้นเดิม	และมีก�รใช้สิทธ์ิในก�ร

ซื้อหุ้นส�มัญของพนักง�นหรือ	ESOP	จำ�นวนหนึ่ง	ทำ�ให้บริษัท

ส�ม�รถลดปริม�ณก�รกู้ยืมเงินจ�กสถ�บันก�รเงิน	โดยในปี	

2561	บริษัทฯ	ส�ม�รถชำ�ระเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งหมด	ซึ่งช่วยลด

คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้อีก

ท�งหนึ่ง

4.	ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ	
(Compliance	Risks)

	 4.1	 ความเสี่ยงจากความซับซ้อนของข้อกฎหมาย	กฎ
เกณฑ์	ข้อบังคับ	ระเบียบและวิธีปฏิบัติ	
	 ในก�รประกอบธุรกิจจัดจำ�หน่�ยและเป็นตัวแทน

จำ�หน่�ยสินค้�ของบริษัทฯ	ทำ�ให้บริษัทฯ	มีธุรกรรมนำ�เข้�-ส่ง

ออกสินค้�กับต่�งประเทศ	ก�รย่ืนขอใบอนุญ�ตข�ยสินค้�

ประเภทอ�ห�รและย�	 ก�รยื่นขอใบอนุญ�ตม�ตรฐ�น

ผลิตภัณฑ์	อุตส�หกรรม	ซึ่งบริษัทฯ	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�ร

ปัจจัยเสี่ยง
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ปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ย	กฏเกณฑ์	ตลอดจนระเบียบ	และ

วิธีปฏิบัติต่�งๆ	ของหน่วยง�นที่เก่ียวข้องท้ังภ�ครัฐและเอกชน	

อย่�งไรก็ดี	มีก�รใช้ดุลยพินิจในก�รพิจ�รณ�ออกใบอนุญ�ต	

รวมถึงก�รตีคว�มเอกส�รคำ�ขอและเอกส�รประกอบที่แตกต่�ง

กันของเจ้�หน้�ท่ี	ทำ�ให้ก�รว�งจำ�หน่�ยสินค้�ล่�ช้�	มีค่�ใช้

จ่�ยเพ่ิมขึ้น	และไม่ส�ม�รถกำ�หนดระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�น

แล้วเสร็จที่แน่นอนได้

	 บริษัทฯ	จึงดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรธุรกิจ

และจรรย�บรรณธุรกิจสำ�หรับบริษัทคู่ค้�ว่�ด้วย	ก�รปฏิบัติ

ต�มกฎหม�ย	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เก่ียวข้อง

อย่�งเคร่งครัด	ในกรณีท่ีพบว่�มีร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยท่ีน่�สงสัย	

บริษัทฯ	 จะขอคำ�แนะนำ�จ�กผู้ เชี่ยวช�ญ	 เช่น	 เจ้�หน้�ท่ี

กรมสรรพ�กร	 ผู้ชำ�น�ญก�รด้�นภ�ษีศุลก�กร	 ผู้ชำ�น�ญ

ก�รด้�นม�ตรฐ�นอ�ห�รและย�	ผู้ตรวจสอบภ�ยใน	และ 

ผู้สอบบัญชี	 เป็นต้น	 เพ่ือให้มั่นใจว่�	บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติต�ม

ขั้นตอนถูกต้อง	ชำ�ระภ�ษีครบถ้วน	โปร่งใสและส�ม�รถตรวจ

สอบได้	และกำ�กับดูแลไม่ให้ผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัทฯ	

กระทำ�ก�รใดท่ีส่อไปในท�งทุจริตกับเจ้�หน้�ท่ีรัฐและเอกชนใน

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดข�ด

	 นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	 ยังมีธุรกรรมท่ีเก่ียวกับข้องกับก�ร

แจกสินค้�เพ่ือส่งเสริมก�รข�ยค่อนข้�งม�ก	จึงอ�จเกิดคว�ม

เสี่ยงจ�กก�รนำ�ส่งภ�ษีมูลค่�เพ่ิมไม่ถูกต้อง	ครบถ้วน	บริษัทฯ	

จึงได้มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รป้องกัน	โดยมีก�รประช�สัมพันธ์

และจัดอบรมคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	รวมถึงขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น

ให้กับหน่วยง�นต่�งๆ	ที่เก่ียวข้องอย่�งสม่ำ�เสมอ	รวมถึงมีก�ร

ตรวจสอบของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน	 (Internal	Audit)	

อย่�งสม่ำ�เสมอเพ่ือให้มั่นใจได้ว่�	บริษัทฯ	มีก�รนำ�ส่งภ�ษี

มูลค่�เพิ่มได้อย่�งถูกต้อง	ครบถ้วน	

ปัจจัยเสี่ยง
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

1.	ภาพรวมของธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทร่วม
	 บริษัท	มุ่งพัฒน�	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำ�กัด	(มห�ชน)	

เป็นบริษัทจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์สินค้�อุปโภคบริโภค	มีคว�ม

เชี่ยวช�ญในด้�นก�รตล�ด	โดยจะบริห�รแบรนด์หรือตร�สิน

ค้�ท่ีบริษัทฯ	 เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยให้เป็นที่ รู้จัก	 และรักษ�ให้

กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยให้คงคว�มนิยมในแบรนด์อย่�งต่อเน่ือง

ผ่�น	กิจกรรมท�งก�รตล�ดที่บริษัทฯ	ได้กำ�หนดไว้	นอกจ�กน้ี

บริษัทฯ	 ยังมีคว�มชำ�น�ญในด้�นก�รจัดจำ�หน่�ย	โดยมีเครือ

ข่�ยช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยที่ครอบคลุมท่ัวประเทศไทย	ทั้ง

ร้�นค้�สมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด	ร้�นค้�แบบดั้งเดิม	และผ่�น

รถข�ยเงินสด	รวมถึงช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยอื่นๆ	อ�ทิ	 ธุรกิจ

ข�ยตรง	และ	E-commerce	เป็นต้น

	 ทั้งนี้ 	 สินค้�อุปโภคบริโภคที่บริษัทฯ	 ดำ�เนินก�รจัด

จำ�หน่�ยหรือเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยนั้น	แบ่งเป็น	4	กลุ่มหลัก	

ได้แก่	กลุ่มสินค้�สำ�หรับแม่และเด็ก	(Baby	and	Mom)	กลุ่ม

อ�ห�รและเครื่องดื่ม	(Food	and	Beverage)	กลุ่มสินค้�ของใช้

ประจำ�วันและของใช้ในครัวเรือน	(Personal	Care	and	House-

hold)	และกลุ่มสินค้�สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ	(Senior)	

2.	ผลการดำาเนินงาน
	 ในปี	2561	บริษัทฯและบริษัทร่วมมีร�ยได้รวมจำ�นวน	

949.4	 ล้�นบ�ท	 เพ่ิมข้ึนจ�กปีก่อนหน้�	114.1	 ล้�นบ�ทหรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ	13.7	มีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน	129.1	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้น 

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้�จำ�นวน	50.6	ล้�นบ�ท	หรือเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ	64.4	โดยมีร�ยก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ	ดังนี้

รายได้
	 บริษัทฯ	มีร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�ท้ังส้ินในปี	 2561	

จำ�นวน	878.7	ล้�นบ�ท	 เพ่ิมขึ้นจ�กปีก่อนหน้�จำ�นวน	83.3	

ล้�นบ�ท	หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	10.5	โดยเป็นก�รเพ่ิมขึ้นของร�ย

ได้จ�กก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์สำ�หรับแม่และเด็กจำ�นวน	71	

ล้�นบ�ท	และจ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน	

12.3	ล้�นบ�ท	

	 บริษัทฯ	มีร�ยได้อื่นในปี	2561	จำ�นวน	51.9	ล้�นบ�ท	

เพ่ิมขึ้นจ�กปีก่อนหน้�	จำ�นวน	30.8	 ล้�นบ�ท	หรือเพ่ิมขึ้น

ในอัตร�ร้อยละ	146.2	โดยเพ่ิมข้ึนจ�กกำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ย

อสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุน	28.3	 ล้�นบ�ท	ร�ยได้ค่�น�ย

หน้�เพิ่มขึ้น	1.6	ล้�นบ�ท			และร�ยได้อื่นๆ		0.9	ล้�นบ�ท	

รายได้อื่นๆ
2561

(ล้านบาท)

2560

(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง  

(+/-)

ร�ยได้ค่�น�ยหน้� 12.2 10.6 1.6

เงินปันผลรับจ�กเงินลงทุนในบริษัทอื่นอื่น 6.5 6.3 0.2

กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

เพื่อ

28.3 - 28.3

ร�ยได้อื่นๆ 4.9 4.2 0.7

รวมร�ยได้อื่นๆ 51.9 21.1 30.8

	 อัตร�กำ�ไรขั้นต้นในปี	2561	เท่�กับร้อยละ	53.8	เพิ่มขึ้น

จ�กปีก่อนหน้�	(ร้อยละ	52.1)	เนื่องจ�กอัตร�กำ�ไรขั้นต้นที่เพิ่ม

ขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำ�หรับแม่และเด็ก	มีก�รปรับโครงสร้�ง

ร�ค�ให้เหม�ะสม	และจ�กก�รบริห�รต้นทุนที่มีประสิทธิภ�พ		

โดยมีก�รคัดเลือกและต่อรองร�ค�จ�กผู้ผลิตสินค้�	(Supplier)																																				

	 ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมประจำ�ปี	2561	

มีจำ�นวน	90	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นเท่�กับ	23.4	ล้�นบ�ทจ�กปีก่อน

หน้�	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	35.1	เนื่องจ�กผลประกอบก�รทั้งยอด

ข�ยและกำ�ไรสุทธิของบริษัทร่วมดีขึ้นจ�กปีก่อน
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยในปี	2561	มีจำ�นวนเท่�กับ	319	

ล้�นบ�ท	คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดข�ยร้อยละ	36.3	 เพ่ิมขึ้นจ�ก

ปีก่อนหน้�	77.6	ล้�นบ�ท	หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ	32.2	โดยค่�ใช้

จ่�ยที่เพ่ิมขึ้นม�จ�กก�รเพ่ิมจำ�นวนบุคล�กร	และค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รส่งเสริมก�รข�ยและก�รนำ�สินค้�ใหม่ที่บริษัทฯ	รับเป็นผู้จัด

จำ�หน่�ยไปว�งจำ�หน่�ยในช่องท�งต่�งๆ	เพิ่มม�กขึ้น

	 ในขณะที่ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รในปี	2561	มีจำ�นวน

เท่�กับ	156	ล้�นบ�ท	คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดข�ยร้อยละ	17.8		

ลดลงจ�กปีก่อนหน้�	23.0	ล้�นบ�ท		หรือลดลงร้อยละ	12.8	

โดยส�เหตุหลักม�จ�กค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับพนักง�นท่ีเพ่ิมสูงขึ้น

จ�กก�รจัดโครงสร้�งเพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของธุรกิจ	

	 ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินในปี	2561	มีจำ�นวนเท่�กับ	1.3	

ล้�นบ�ท	ลดลงจ�กปีก่อนหน้�	0.7	ล้�นบ�ทหรือลดลงร้อยละ	

35.1	 เน่ืองจ�กก�รจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับสถ�บันก�ร

เงิน		

	 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ในปี	2561	มีจำ�นวนเท่�กับ	8.8	

ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้�จำ�นวน	7.3	ล้�นบ�ท	จ�กก�ร

ที่บริษัทฯ	มีกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น	

กำาไรสุทธิ
	 บริษัทฯ	มีกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนส่วนแบ่งกำ�ไร

จ�กบริษัทร่วมในปี	2561	จำ�นวนเท่�กับ	49.3	ล้�นบ�ท	 คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ	5.6	ต่อยอดข�ย	หรือร้อยละ	5.3	ต่อร�ยได้

รวม	เพิ่มขึ้น	33.8	ล้�นบ�ทจ�กปีก่อนหน้�	ซึ่งเมื่อรวมส่วนแบ่ง

กำ�ไรจ�กเงินลุงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียจ�กบริษัทร่วมแล้ว	บริษัท

มีกำ�ไรสุทธิเท่�กับ	129.1	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็นอัตร�ส่วนกำ�ไร

ต่อยอดข�ยร้อยละ	14.7	หรือร้อยละ	13.9		ต่อร�ยได้รวม	เพิ่ม

ขึ้นเท่�กับ	50.6	ล้�นบ�ทจ�กปีก่อนหน้�

	 ในปี	 2561	บริษัทฯ	มีร�ยก�รกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น	 เป็นผลข�ดทุนที่เกิดจ�กก�รประม�ณก�รผลประโยชน์

พนักง�นต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยของบริษัทฯ	และ

บริษัทร่วมซึ่งแสดงไว้เป็นสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้	จำ�นวนเท่�กับ	

1.5	ล้�นบ�ท	ทำ�ให้มีกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปีเท่�กับ	

127.7	ล้�นบ�ท

3.	ฐานะการเงิน	 (แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้
เสีย)

 สินทรัพย์
	 บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวม	ณ	 วันท่ี	31	 ธันว�คม	2561	

จำ�นวนท้ังสิ้น	954.4	ล้�นบ�ท	เพ่ิมข้ึนจ�กปีก่อนจำ�นวน	73.1	

ล้�นบ�ท	หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ	8.3	 โดยมีร�ยก�รเปลี่ยนแปลง

ร�ยก�รที่สำ�คัญดังนี้

1)	 ก�รเพ่ิมข้ึนของเงินสดและเงินฝ�กธน�ค�รจำ�นวน		

9.6	ล้�นบ�ท	ม�จ�กเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�นเพ่ิม

ม�กขึ้น

2)	ก�รเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอื่นจำ�นวน	

14.6	ล้�นบ�ท	ม�จ�กยอดข�ยที่เพ่ิมสูงขึ้น	และก�ร

เพิ่มขึ้นของจำ�นวนร้�นค้�ระหว่�งปี	

3)	 ก�รเพ่ิมขึ้นของสินค้�คงเหลือจำ�นวน	2.6	 ล้�นบ�ท	

โดยมีสินค้�ระหว่�งท�งเพิ่มขึ้น	4.7		ล้�นบ�ท	สินค้�

สำ�เร็จรูปเพ่ิมขึ้น	2.9	 ล้�นบ�ท	และลดลงในสินค้�

ระหว่�งบรรจุ	และภ�ชนะบรรจุและหีบห่อ	4.8	ล้�น

บ�ท	และ	0.2	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	

4)	ก�รเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำ�นวน	 44	

ล้�นบ�ท	โดยเป็นก�รเพ่ิมขึ้นจ�กก�รรับรู้ส่วนแบ่ง

กำ�ไรหลังจ่�ยเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	

70.6	ล้�นบ�ท	และมีอสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุน

ลดลง	21.6	ล้�นบ�ท	เกิดจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์

ดังกล่�ว	มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ลดลง	2.6	ล้�นบ�ท	

ที่เกิดจ�กค่�ตัดจำ�หน่�ยต�มอ�ยุก�รใช้ง�น	และ

มีอ�ค�รและอุปกรณ์ลดลงจ�กปีก่อนจำ�นวน	1.9	

ล้�นบ�ท	โดยมูลค่�ท่ีลดลงเกิดจ�กก�รเส่ือมค่�ของ

ทรัพย์สินต�มก�รใช้ง�นจำ�นวน	

 หนี้สิน
	 บริษัทฯมีหนี้สินรวม	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	จำ�นวน	

217.5	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�กปีก่อน	28	ล้�นบ�ทหรือลดลงร้อยละ	

11.4	โดยมีร�ยละเอียดก�รเปลี่ยนแปลงหลักๆ	ดังนี้
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1)	ก�รลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

ลดลง	63	ล้�นบ�ทเกิดจ�กก�รจ่�ยคืนเงินกู้ยืมมีผล

ทำ�ให้	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	บริษัทฯ	ไม่มีภ�ระ

หนี้เงินกู้ระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน	

2)	ก�รเพ่ิมขึ้นของเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หน้ีอื่น	20.3	

ล้�นบ�ท	 เนื่องจ�กมีก�รซื้อสินค้�เพ่ิมม�กข้ึนซึ่ง

สอดคล้องกับก�รข�ยที่เติบโตขึ้น

3)	ก�รเพ่ิมข้ึนของหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน	11.1	 ล้�นบ�ท	

จ�กร�ยได้รับล่วงหน้�	และภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย	

4)	ก�รเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินไม่หมุนเวียน	2.2	ล้�นบ�ท	

จ�กก�รเพ่ิมข้ึนของสำ�รองผลประโยชน์พนักง�น

ระยะย�วของพนักง�น	

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561		มีจำ�นวน	

736.9	ล้�นบ�ท	 เพ่ิมข้ึนจ�กปีก่อน	101.1	ล้�นบ�ท	 โดยมี

ส�เหตุหลักม�จ�กกำ�ไรสุทธิเพิ่มขั้น	127.7	ล้�นบ�ท	และก�ร

เพ่ิมขึ้นของส่วนทุนท่ีมีก�รออกหุ้นส�มัญเพ่ิมทุนที่เกิดจ�กก�ร

ใช้สิทธิแปลงสภ�พใบสำ�คัญแสดงสิทธ์ิซ้ือหุ้นส�มัญ	และก�ร

ใช้สิทธิซื้อหุ้นส�มัญของพนักง�น	(ESOP)	3.3	ล้�นบ�ท	และ

ลดลงจ�กก�รจ่�ยเงินปันผลจำ�นวน	29.9	ล้�นบ�ท	

	 สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน
	 บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	ณ	

สิ้นปี		2561	จำ�นวน	9.6	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน	32.2	ล้�น

บ�ท	มีสภ�พคล่องหรือเงินสดสุทธิในก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี	โดยส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

	 เงินสดสุทธิที่ได้จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นเป็นบวก	จำ�นวน	

30.7	ล้�นบ�ท	เน่ืองม�จ�กส�เหตุหลักได้แก่	กำ�ไรจ�กก�รดำ�

เงินง�น	29.5	ล้�นบ�ท	ก�รจ่�ยชำ�ระเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หน้ี

อื่นลดลง	20.3	ล้�นบ�ท	และก�รเพ่ิมขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน

อื่น	8.3	ล้�นบ�ท	ในขณะท่ีลูกหนี้ก�รค้�และลูกหน้ีอื่นเพ่ิมขึ้น	

15.7	ล้�นบ�ท	จ่�ยชำ�ระภ�ษี	6.1	ล้�นบ�ท

	 เงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเป็นบวก	จำ�นวน	

71.5	 ล้�นบ�ท	 เน่ืองม�จ�กจ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์เพ่ือ

ก�รลงทุน	49.9	ล้�นบ�ท	และรับเงินปันผล	25.3	ล้�นบ�ท	ใน

ขณะที่มีก�รจ่�ยชำ�ระเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ถ�วร	4.2	ล้�นบ�ท

	 เงินสดสุทธิได้ม�จ�กก�รใช้ไปกิจกรรมจัดห�เงินติดลบ	

92.5	 ล้�นบ�ท	เน่ืองม�จ�กส�เหตุหลักคือ	ก�รชำ�ระหน้ีเงินกู้

ระยะส้ันจ�กสถ�บันก�รเงิน	63	ล้�นบ�ท		และจ่�ยเงินปันผล	

29.9	ล้�นบ�ท	

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	20	รายแรก	ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2561	

ลำาดับ ชื่อ-นามสกุล 	จำานวนหุ้น	 ร้อยละ

1 น�ยสุเมธ		เลอสุมิตรกุล 90,176,744	 53.54%

2 น�ยสุธีร์		เลอสุมิตรกุล 7,415,938	 4.40%

3 น�ยสรพันธ์	เลอสุมิตรกุล 7,265,938	 4.31%

4 น�ยเมธิน		เลอสุมิตรกุล 7,181,262	 4.26%

5 น�ยสุเมธ	เจนกุลประสูตร 5,100,000	 3.03%

6 น�ยอนันต์	ระวีแสงศูนย์ 4,270,000	 2.54%

7 น�ยวิโรจน์	พิริยะธรรมวงศ์ 3,807,700	 2.26%

8 น�งส�วจันทรวรรณ	จรูญธรรม		 2,764,000	 1.64%

9 น�งสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม 2,281,939	 1.35%

10 น�งส�วหทัยรัตน์	แซ่จง 2,158,300	 1.28%

11 น�ยวิบูลย์	ศิริกิจพ�ณิชย์กูล 1,610,000 0.96%

12 น�ยไพสิฐ	ตั้งวิวัฒน์วงศ์ 1,552,726 0.92%

13 น�ยธีระวุฒิ	เจือณรงค์ฤทธิ์ 1,330,000 0.79%

14 น�ยเฉลิมชัย	เอี่ยมชีร�งกูร 1,234,405 0.73%

15 น�งช่อผก�	พรรัตนรังสี 949,800 0.56%

16 น�ยพรชัย	ตนุภัทรชัย 929,136 0.55%

17 น�ยสุพิชญ์	ปัญญ�วัฒนพงศ์ 905,000 0.54%

18 น�งส�วสุวรรณ�	โชคดีอนันต์ 640,000 0.38%

19 น�งสมลักษณ์	จินด�พรรณ 640,000 0.38%

20 น�งส�วมะลิวรรณ	นภดลสท้�น 617,826 0.37%

  รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น	20	ร�ยแรก 142,830,714	 84.80%
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
และบริษัทร่วม ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

32.13% 53.54% 14.33%

53.00% 47.00%

พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น

ครอบครัว
เลอสุมิตรกุลนายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล

บมจ.มุ่งพัฒนา	
อินเตอร์แนชชั่นแนล

บจก.ไทยพีเจ้น
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
และบริษัทร่วม ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

ปี 2561 ปี 2560
เปลี่ยนแปลง

ระหว่างปี 2560-
2561

จำานวนหุ้น ร้อยละ จำานวนหุ้น ร้อยละ

คุณสุเมธ	เลอสุมิตรกุล 90,176,744	 53.54% 90,826,744	 54.96% (650,000)	

คุณละเอียด	ว่องวงศ์ภพ 12,000	 0.01% 12,000	 0.01% -			

คุณม�นิต		เจียรดิฐ -			 										-			 -			 										-			 -			

คุณเทวัญ		อุทัยวัฒน์ -			 										-			 -			 										-			 -			

คุณสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม 2,281,939	 1.35% 2,241,939	 1.36% 40,000	

คุณสุวรรณ�		โชคดีอนันต์ 640,000	 0.38% 420,000	 0.25% 220,000

คุณเมธิน		เลอสุมิตรกุล 7,181,262	 4.26% 7,767,062	 4.70% (585,800)

คุณกิ่งก�ญจน์	ติยะประเสริฐกุล -			 										-			 -			 											-			 -			

คุณอนุศ�สตร์	สระทองเวียน 50,000			 0.03%			 -			 											-			 50,000		

รวมหุ้นกรรมการและผู้บริหาร 100,341,945 59.57% 101,267,745 61.28% (925,800)

สัดส่วนและการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2561

1.	 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	0.5	มีจำานวน	17	ราย	จำานวนหุ้น	140,932,888	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	83.67	แบ่งเป็น

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

จำานวนราย จำานวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ จำานวนราย จำานวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ

0 0 0 17 140,932,888 83.67

2.	 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	แต่ไม่ต่ำากว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย	มีจำานวน	1,090	ราย	จำานวนหุ้น	27,497,539	หุ้น	คิดเป็น
ร้อยละ	16.33	แบ่งเป็น

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

จำานวนราย จำานวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ จำานวนราย จำานวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ

9 855,902 0.51 1,081 26,641,637 15.82
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3.	 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำากว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย	มีจำานวน	148	ราย	จำานวนหุ้น	2,206	หุ้น	คิดเป็น	ร้อยละ	0.00	แบ่งเป็น

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

จำานวนราย จำานวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ จำานวนราย จำานวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ

0 0 0 148 2,206	 0

ที่มา รายงานการกระจายการถือหุ้น โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

การออกหลักทรัพย์อื่น

1.	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	ครั้งที่	1	(MOONG-W1)
	 บริษัทฯ	ได้ออกและจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท	ครั้งที่	1	(MOONG-W1)	เมื่อวันที่	2	มิถุน�ยน	

2558	จำ�นวน	23,999,984	หน่วย	ต�มมติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2558	เมื่อวันที่	30	เมษ�ยน	พ.ศ.	2558	โดยจัดสรรให้

แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทต�มสัดส่วนก�รถือหุ้น	(Right	Offering)	ในอัตร�	5	หุ้นส�มัญเดิมต่อ	1	หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	1	 

โดยมีอ�ยุใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	3	ปี	และมีอัตร�ก�รใช้สิทธิ	1	หน่วย	ซื้อหุ้นส�มัญได้	1	หุ้น	ที่ร�ค�ใช้สิทธิ	1.00	บ�ท	ทั้งนี้	บริษัทฯ	

ได้สำ�รองหุ้นส�มัญจำ�นวนไม่เกิน	23,999,984	หุ้น	(มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	1.00	บ�ท)	เพื่อรองรับก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	

ครั้งที่	1

	 ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	คร้ังที่	1	ส�ม�รถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำ�ก�รสุดท้�ยของเดือนมิถุน�ยน	พ.ศ.	2558	ซึ่งตรงกับ

วันที่	30	มิถุน�ยน	พ.ศ.	2558	และส�ม�รถใช้สิทธิในครั้งต่อๆ	ไปได้ทุกวันทำ�ก�รสุดท้�ยของเดือนมิถุน�ยนและธันว�คมของแต่ละ

ปีปฏิทิน	ตลอดอ�ยุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	1	ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้�ย	คือ	วันครบกำ�หนดอ�ยุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	1	 

ในวันที่	1	มิถุน�ยน	พ.ศ.	2561	

	 ณ	วันที่	30	มิถุน�ยน	2561	มีก�รใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	(MOONG-W1)	เป็นครั้งสุดท้�ย	จำ�นวน	2,316,535	หน่วย	

แปลงเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน	2,339,889	หุ้น	อัตร�ใช้สิทธิ	1	:	1.01010	ที่ร�ค�ใช้สิทธิ	1.00	บ�ท/หุ้น	และได้จดทะเบียนชำ�ระค่�หุ้น

ดังกล่�ว	เมื่อวันที่	8	กรกฎ�คม	2561	ทำ�ให้บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วทั้งหมด	168,432,633	บ�ท	ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะทำ�ก�ร

ยกเลิกหุ้นรองรับก�รเพิ่มทุนคงเหลือที่ไม่ได้ใช้สิทธิจำ�นวน	195,620	หุ้นต่อไป

2.	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	
(MOONG-ESOP)
	 บริษัทฯ	 ได้ออกและจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทให้แก่กรรมก�ร	 ผู้บริห�รและพนักง�นของ 

บริษัทฯ	(MOONG-ESOP)	เมื่อวันที่	31	ตุล�คม	2559	จำ�นวน	2,000,000	หน่วย	ต�มมติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2559	เมื่อ

วันที่	25	เมษ�ยน	พ.ศ.	2559	และมีอัตร�ก�รใช้สิทธิ	1	หน่วย	ซื้อหุ้นส�มัญได้	1	หุ้น	ที่ร�ค�ใช้สิทธิ	3.80	บ�ท	และมีอ�ยุใบสำ�คัญ

แสดงสิทธิ	5	ปี	ทั้งน้ี	บริษัทฯ	ได้สำ�รองหุ้นส�มัญจำ�นวนไม่เกิน	2,000,000	 หุ้น	(มูลค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ	1.00	บ�ท)	เพ่ือรองรับก�ร

ใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทท่ีออกและเสนอข�ยให้แก่กรรมก�ร	 ผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัท	

(MOONG-ESOP)

	 ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิฯ	ส�ม�รถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำ�ก�รสุดท้�ยของเดือนธันว�คม	พ.ศ.	2559	ซึ่งตรงกับวันที่	30	

ธันว�คม	พ.ศ.	2559	และส�ม�รถใช้สิทธิในครั้งต่อๆ	ไปได้ทุกวันทำ�ก�รสุดท้�ยของเดือนธันว�คมของแต่ละปีปฏิทิน	ตลอดอ�ยุของ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
และบริษัทร่วม ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายงานประจ�าปี 2561 
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ใบสำ�คัญแสดงสิทธิฯ	ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้�ย	คือ	วันครบกำ�หนดอ�ยุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	1	ในวันที่	30	ตุล�คม	พ.ศ.	

2564

	 ณ	วันที่	28	ธันว�คม	2561	มีก�รใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	(ESOP-W)	จำ�นวน	207,000	หน่วย	แปลงเป็นหุ้นส�มัญ

จำ�นวน	207,000	หุ้น	อัตร�ใช้สิทธิ	(ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	:	หุ้น)	1	:	1	ที่ร�ค�ใช้สิทธิ	3.80	บ�ท/หุ้น	และได้จดทะเบียนชำ�ระค่�หุ้นดัง

กล่�ว	เมื่อวันที่	7	มกร�คม	2562	ทำ�ให้บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วทั้งหมด	168,639,633 บ�ท	ทั้งนี้	บริษัทฯ	คงเหลือหลัก

ทรัพย์ที่ยังไม่ได้แปลงสภ�พอีกจำ�นวน	1,419,000	หน่วย	คิดเป็นจำ�นวนหุ้นที่รองรับก�รแปลงสภ�พคงเหลือจำ�นวน	1,419,000	หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทฯ	กำ�หนดให้จ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตร�ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ	50	ของกำ�ไรสุทธิ	

(เฉพ�ะกิจก�ร)	หลังจ�กหักภ�ษีและเงินทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย	อย่�งไรก็ดี	 เงินปันผลจ่�ยอ�จเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลก�ร

ดำ�เนินง�น	แผนขย�ยธุรกิจ	ก�รลงทุน	สภ�พคล่อง	และคว�มจำ�เป็นต่�งๆ	ของบริษัทฯ	ในอน�คต	โดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ	มี

อำ�น�จในก�รพิจ�รณ�ต�มท่ีเห็นสมควร	และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	 เว้นแต่เป็นก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล	ซึ่งคณะ

กรรมก�รบริษัทฯ	มีอำ�น�จอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลได้	แล้วร�ยง�นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทร�บในก�รประชุมผู้ถือหุ้นคร�ว 

ต่อไป

ปี 2561 2560 2559

เงินปันผลจ่�ยต่อหุ้น	(บ�ท) 0.18 0.18 0.18

อัตร�เงินปันผลต่อหุ้น	(%) 2.71% 3.2% 3.1%

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ 0.23 0.37 0.29

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
และบริษัทร่วม ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
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โครงสร้างองค์กร
	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันว�คม	2561	โครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัทประกอบด้วย	คณะกรรมก�รบริษัท	คณะกรรมก�รชุดย่อย

จำ�นวน		5		คณะ	และผู้บริห�รต�มร�ยละเอียดด้�นล่�ง

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�าปี 2561 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  56

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการ
สร้างคุณค่าร่วมในสังคม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้อำานวยการ
อาวุโสฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายขาย

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์
ผู้อำานวยการ
ฝ่ายการเงิน

ประธานบริหาร
ฝ่ายการเงินและบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงก�รข�ดคว�มเหม�ะสมท่ีจะได้รับคว�มไว้ว�งใจให้

บริห�รกิจก�รท่ีมีมห�ชนเป็นผู้ถือหุ้นต�มท่ีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ประก�ศกำ�หนด	โดย

คณะกรรมก�รบริษัทฯ	จะต้องมีไม่น้อยกว่�	5	คน	 เลือกต้ังโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	และกรรมก�รไม่น้อยกว่�ก่ึงหน่ึงของกรรมก�ร 

ทั้งคณะจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร	

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	มีกรรมก�รรวม	7	คน	ประกอบด้วย

	 กรรมก�รอิสระ	 จำ�นวน	 3	 คน

	 กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร	 จำ�นวน	 1	 คน

	 กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร	 จำ�นวน	 3	 คน

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง ประเภทกรรมการ

น�ยสุเมธ		เลอสุมิตรกุล ประธ�นคณะกรรมก�รบริษัทฯ กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร

น�งละเอียด	ว่องวงศ์ภพ
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ	/	กรรมก�ร

พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
กรรมก�รอิสระ

น�ยม�นิต	เจียรดิฐ
ประธ�นคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�

ตอบแทน	/	กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รอิสระ

น�ยเทวัญ	อุทัยวัฒน์
กรรมก�รตรวจสอบ	/	กรรมก�รพิจ�รณ�ค่�

ตอบแทน
กรรมก�รอิสระ

น�งสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม กรรมก�ร กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร

น�งส�วสุวรรณ�		โชคดีอนันต์ กรรมก�ร กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร

น�ยเมธิน		เลอสุมิตรกุล กรรมก�ร กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร

กำาหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	ปี	2561
	 เพ่ือให้กรรมก�รทุกท่�นส�ม�รถจัดสรรเวล�เข้�ร่วมก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ	และคณะกรรมก�รชุดย่อยได้ต�ม

บทบ�ทและหน้�ที่ของตน	เลข�นุก�รบริษัทจึงได้แจ้งกำ�หนดก�รประชุมคณะกรรมก�ร	ประจำ�ปี	2561	ให้กรรมก�รบริษัทฯ	ทร�บ

ล่วงหน้�ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท	ครั้งท่ี	4/2560	นอกจ�กน้ี	ในปี	2561	กรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�รได้จัดให้มีก�รประชุม

ระหว่�งกันเอง	จำ�นวน	1	ครั้ง	โดยมีกำ�หนดก�รประชุม	ดังนี้
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5

คณะกรรมก�รบริษัทฯ 28	กุมภ�พันธ์	2561 9	พฤษภ�คม	2561 7	สิงห�คม	2561 7	พฤศจิก�ยน	2561

คณะกรรมก�รตรวจสอบ 22	กุมภ�พันธ์	2561 2	พฤษภ�คม	2561 1	สิงห�คม		2561 1	พฤศจิก�ยน	2561 26	พฤศจิก�ยน	2561*

คณะอนุกรรมก�ร

พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
28	กุมภ�พันธ์	2561

*เป็นก�รประชุมกรรมก�รที่ไม่มีผู้บริห�ร

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี	2561

รายชื่อกรรมการ
คณะ 

กรรมการบริ
ษัทฯ

รวม 4 ครั้ง

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ
รวม 5 ครั้ง

คณะ 
กรรมการ 

บริหาร
รวม 7 ครั้ง

คณะอนุ 
กรรมการ

พิจารณาค่า
ตอบแทน

รวม 1 ครั้ง

คณะอนุ 
กรรมการ 

บริหารความ
เสี่ยง

รวม 4 ครั้ง

คณะอนุ 
กรรมการ 

สร้างคุณค่า 
ร่วมในสังคม
รวม 4 ครั้ง

น�ยสุเมธ		เลอสุมิตรกุล 4/4 6/7 -

น�งละเอียด	ว่องวงศ์ภพ 4/4 5/5 1/1 -

น�ยม�นิต	เจียรดิฐ 4/4 5/5 1/1 -

น�ยเทวัญ	อุทัยวัฒน์ 4/4 5/5 1/1 -

น�งสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม 4/4 6/7 4/4 -

น�งส�วสุวรรณ�		โชคดีอนันต์ 4/4 7/7 4/4 4/4

น�ยเมธิน		เลอสุมิตรกุล 4/4 7/7 4/4 4/4

คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย	3	คน	และอย่�งน้อย	1	คนเป็นผู้มีคว�มรู้และ

ประสบก�รณ์ด้�นก�รเงินและบัญชีต�มที่พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ประก�ศกำ�หนด	และต�มกฎบัตรคณะ

กรรมก�รตรวจสอบ	

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	ประกอบด้วย	กรรมก�รอิสระ	จำ�นวน	3	คน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง ความเชี่ยวชาญ

น�งละเอียด		ว่องวงศ์ภพ ประธ�นกรรมก�ร ด้�นบัญชีและก�รเงิน

น�ยม�นิต		เจียรดิฐ กรรมก�ร ด้�นบัญชีและก�รเงิน

น�ยเทวัญ		อุทัยวัฒน์ กรรมก�ร ด้�นกฎหม�ย
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คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	 คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนประกอบด้วย	กรรมก�รอย่�งน้อย	3	คน	และประธ�นคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�

ตอบแทนควรเป็นกรรมก�รอิสระ

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	ประกอบด้วย	กรรมก�รอิสระ	จำ�นวน	3	คน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

น�ยม�นิต		เจียรดิฐ ประธ�นกรรมก�ร

น�งละเอียด		ว่องวงศ์ภพ กรรมก�ร

น�ยเทวัญ		อุทัยวัฒน์ กรรมก�ร

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมก�รบริห�รประกอบด้วย	กรรมก�รจำ�นวน	6	คน	มีบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบในก�รพิจ�รณ�อนุมัติ	กำ�กับดูแลก�ร

ดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	ต�มขอบเขตที่ได้รับมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ	 รวมทั้งมีหน้�ที่กลั่นกรองเรื่องต่�งๆ	ที่จะนำ�

เสนอคณะกรรมก�รบริษัทฯ	เพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	คณะกรรมก�รบริห�ร	ประกอบด้วย	กรรมก�ร	จำ�นวน	5	คน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

น�งส�วสุวรรณ�		โชคดีอนันต์ ประธ�นกรรมก�ร

น�งสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม กรรมก�ร

น�ยเมธิน		เลอสุมิตรกุล กรรมก�ร

น�งส�วกิ่งก�ญจน์	ติยะประเสริฐกุล กรรมก�ร

น�ยอนุศ�สตร์	สระทองเวียน กรรมก�ร

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง	 โดยต้องมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�	5	คน	และ

อย่�งน้อย	1	คนเป็นกรรมก�รบริษัท		

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	ประกอบด้วย	กรรมก�รและผู้บริห�ร	จำ�นวน	6	คน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
น�งสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม ประธ�นกรรมก�ร

น�งส�วสุวรรณ�		โชคดีอนันต์ กรรมก�ร

น�ยเมธิน		เลอสุมิตรกุล กรรมก�ร

น�งส�วกิ่งก�ญจน์	ติยะประเสริฐกุล กรรมก�ร

น�ยอนุศ�สตร์		สระทองเวียน กรรมก�ร

น�งศศิธร		เลอสุมิตรกุล กรรมก�ร
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คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
	 คณะอนุกรรมก�รสร้�งคุณค่�ร่วมในสังคมโดยต้องมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�	5	คน	และอย่�งน้อย	1	คนเป็นกรรมก�รบริษัทฯ		

	 ณ	 วันที่	31	 ธันว�คม	2561	คณะอนุกรรมก�รสร้�งคุณค่�ร่วมในสังคมประกอบด้วย	กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	และพนักง�น	

จำ�นวน	8	คน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

คุณสุวรรณ�	โชคดีอนันต์ ประธ�นกรรมก�ร

คุณเมธิน	เลอสุมิตรกุล กรรมก�ร

คุณพรพิมล		สุวรรณขจิต กรรมก�ร

คุณจิตรน�ถ		บัวเจริญ กรรมก�ร

คุณธีระพงษ์		สงเคร�ะห์ กรรมก�ร

คุณมะลิวรรณ		เทียมทัน กรรมก�ร

น�งส�วกิ่งก�ญจน์	ติยะประเสริฐกุล กรรมก�ร

น�ยอนุศ�สตร์		สระทองเวียน กรรมก�ร

ผู้บริหาร
	 ร�ยชื่อผู้บริห�ร	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	บริษัทมีผู้บริห�รรวม	5	คน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

น�งส�วสุวรรณ�		โชคดีอนันต์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

น�งสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รร่วม

น�งส�วกิ่งก�ญจน์	ติยะประเสริฐกุล ประธ�นบริห�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

น�ยเมธิน		เลอสุมิตรกุล ผู้อำ�นวยอ�วุโสก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจและก�รตล�ด

น�ยอนุศ�สตร์		สระทองเวียน ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รข�ย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รมีอำ�น�จและหน้�ท่ีเก่ียวกับก�รบริห�รบริษัทต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทฯ	มอบหม�ย	โดยเป็นผู้

กำ�หนดภ�รกิจ	วัตถุประสงค์	แนวท�ง	นโยบ�ยของบริษัทฯ	รวมถึงก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	โดยรวม

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 1.	ดำ�เนินก�รและ	/	หรือบริห�รง�นประจำ�วันของบริษัทฯ	ให้เป็นไปต�มวิสัยทัศน์	พันธกิจ	คุณค่�ท่ีมุ่งหวัง	และเป้�หม�ย	

ตลอดจนนโยบ�ยที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ

	 2.	ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นและคว�มก้�วหน้�	 รวมท้ังร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ปัญห�หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและ

แนวท�งในก�รปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมก�รบริห�รทร�บ
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	 3.	พิจ�รณ�กำ�หนดให้มีนโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รต่อต้�นทุจริตและคอร์รัปชั่น	รวมถึงให้ก�รส่งเสริมและสนับสนุน

นโยบ�ยและแนวปฏิบัติดังกล่�ว	ทบทวนคว�มเหม�ะสมของระบบและม�ตรก�รต่�งๆ	ให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	

ข้อบังคับ	และข้อกำ�หนดของกฎหม�ยอยู่เสมอ

	 4.	พิจ�รณ�กำ�หนดให้มีก�รสื่อส�รกับบุคล�กรในองค์กรและผู้ท่ีเก่ียวข้องให้ได้ทร�บถึงนโยบ�ย	และแนวปฏิบัติก�รต่อ

ต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น

	 5.	พิจ�รณ�กำ�หนดโครงสร้�งองค์กรและอัตร�กำ�ลังคนประจำ�ปีเสนอต่อคณะกรรมก�รบริห�รพิจ�รณ�

	 6.	พิจ�รณ�อนุมัติก�รว่�จ้�ง	แต่งตั้ง	โยกย้�ย	ปลดออก	เลิกจ้�ง	กำ�หนดอัตร�ค่�จ้�ง	ค่�ตอบแทน	โบนัสและสวัสดิก�ร

ต่�งๆ	ของผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัทฯ	ยกเว้นตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รต้องพิจ�รณ�อนุมัติโดยคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ

	 7.	พิจ�รณ�อนุมัติงบประม�ณโครงก�รผลิต	และ	/	หรือก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยและจัดจำ�หน่�ยสินค้�ใหม่

	 8.	พิจ�รณ�อนุมัติก�รซื้อทรัพย์สินถ�วรต�มงบประม�ณที่มีมูลค่�ไม่เกิน	20,000,000	บ�ท	และกรณีซื้อทรัพย์สินนอกงบ

ประม�ณต้องไม่เกิน	5,000,000	บ�ท

	 9.	พิจ�รณ�อนุมัติก�รจำ�หน่�ย	ก�รทำ�ล�ย	และก�รบริจ�คทรัพย์สินถ�วร	รวมถึงทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน	3,000,000	

บ�ท

	 10.	พิจ�รณ�อนุมัติค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�นทุกประเภทต�มงบประม�ณวงเงินไม่เกิน	5,000,000	บ�ท	และกรณีซื้อนอก

งบประม�ณต้องไม่เกิน	100,000	บ�ท

	 11.	พิจ�รณ�อนุมัติค่�โฆษณ�และค่�ส่งเสริมก�รข�ยที่มีมูลค่�เกิน	8,000,000	บ�ท	

	 12.	พิจ�รณ�อนุมัติเงินยืมสำ�รองของพนักง�นที่มีมูลค่�เกิน	200,000	บ�ท

	 13.	พิจ�รณ�อนุมัติค่�ใช้จ่�ยก�รเดินท�งปฏิบัติง�นในต่�งประเทศของผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัทฯ

	 14.	พิจ�รณ�อนุมัติค่�เลี้ยงรับรองที่มีมูลค่�เกิน	30,000	บ�ทต่อคร�ว

	 15.	พิจ�รณ�อนุมัติก�รให้สินค้�เพื่ออภินันทน�ก�ร	และสินค้�ตัวอย่�งที่มีมูลค่�เกิน	10,000	บ�ท

	 16.	ดำ�เนินก�รอ่ืนๆ	ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ	และ/	หรือคณะกรรมก�รบริห�รมอบหม�ย	และปฏิบัติก�รใดๆ	ต�มที่

กำ�หนดโดยกฎหม�ยหรือข้อกำ�หนดของหน่วยง�นร�ชก�ร

นโยบายการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	กำ�หนดให้ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน	3	บริษัท	ทั้งนี้	ใน

กรณีบริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้น	ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รมีหน้�ที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร	หรือพิจ�รณ�ผู้บริห�รที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม

เข้�ไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทนั้นได้

เลขานุการบริษัท
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัทต�มข้อกำ�หนดของพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 เพ่ือ

ทำ�หน้�ที่ให้คำ�ปรึกษ�เก่ียวกับก�รปฏิบัติต�มกฏและระเบียบของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	

(ก.ล.ต.)	และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	 โดยมีมติแต่งตั้งน�งส�วก่ิงก�ญจน์	ติยะประเสริฐกุล	ดำ�รงตำ�แหน่ง

เลข�นุก�รบริษัท	ตั้งแต่วันที่	9	พฤษภ�คม	2561		

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
	 1.	 มีคว�มรอบรู้และเข้�ใจในธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมถึงบทบ�ทหน้�ท่ีท่ีเก่ียวข้องกับง�นเลข�นุก�รบริษัท	 ได้แก่	หน้�ที่

กรรมก�ร	หน้�ท่ีของบริษัท	และมีคว�มรู้ด้�นกฎหม�ยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจนศึกษ�ห�คว�มรู้และติดต�มข้อมูล	

ข่�วส�ร	เพื่อพัฒน�ก�รปฏิบัติง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ

โครงสร้างการจัดการ
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	 2.	 ปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎหม�ย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัทฯ	ด้วยคว�มรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริต	มุ่งมั่น	ทุ่มเท	

และสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์	โดยอยู่ภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีและจรรย�บรรณธุรกิจ

ของบริษัทฯ

	 3.	 ยึดมั่นในคุณธรรม	จริยธรรม	คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย	ไม่กระทำ�ก�รใดๆ	อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและ

ภ�พลักษณ์ของบริษัทฯ

	 4.	 ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจ�กโอก�สท�งธุรกิจของบริษัทฯ	รวมทั้งเก็บรักษ�คว�มลับของบริษัทฯ	ได้เป็นอย่�งดี

	 5.	 มีมนุษยสัมพันธ์	มีคว�มส�ม�รถในก�รติดต่อประส�นง�นกับฝ่�ยง�นและหน่วยง�นต่�งๆ	ท้ังภ�ยในและภ�ยนอกบริษัทฯ	

ประวัติเลขานุการบริษัท

	 น�งส�วกิ่งก�ญจน์	ติยะประเสริฐกุล	อ�ยุ	44	ปี

ประวัติการศึกษา

	 ปริญญ�โท	 ส�ข�ก�รบัญชีเพื่อก�รว�งแผนและควบคุม	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

	 ปริญญ�ตรี	 ส�ข�บัญชี	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ประสบการณ์การทำางาน

	 2560	–	ปัจจุบัน	 	เลข�นุก�รบริษัท	และประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รเงินและบัญชี	บริษัท	มุ่งพัฒน�	อินเตอร์-

	 	 	 แนชชั่นแนล	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 2558	–	2560	 ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รเงินและบัญชี	บริษัท	ลอรีอัล	ประเทศไทย	จำ�กัด

	 2545	–	2558	 ผู้จัดก�รแผนกบัญชีและก�รเงินอ�วุโส	บริษัท	ฟอนเทียร่�	แบรนด์ส	ประเทศไทย	จำ�กัด

	 2545	–	2548	 ผู้จัดก�รแผนกบัญชีบริห�ร	บริษัท	ฟอนเทียร่�	แบรนด์ส	ประเทศไทย	จำ�กัด

	 2542	–	2545	 Credit	Control	Supervisor	บริษัท	สย�มฟ�ร์ม�ซูติคอล	จำ�กัด

	 2539	-		2542	 ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	จำ�กัด

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	 -ไม่มี-

ค่าตอบแทนกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนทำ�หน้�ท่ีทบทวนและพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

กรรมก�รอย่�งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล	 โดยคำ�นึงถึงภ�ระหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร	สถ�นะท�งก�รเงินของ 

บริษัทฯ	และเปรียบเทียบได้กับบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	และมีขน�ดใกล้เคียงกัน	 ท้ังน้ี	บริษัทฯ	กำ�หนดให้กรรมก�รได้รับ

ค่�ตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมอย่�งเดียว	และกรรมก�รท่ีได้รับมอบหม�ยให้เป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดย่อยให้ได้รับ 

ค่�ตอบแทนเพ่ิมต�มคว�มรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นด้วย	ซึ่งคณะกรรมก�รจะดูแลให้กระบวนก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนมีคว�มโปร่งใส

และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

โครงสร้างการจัดการ
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ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี	2561	จำาแนกตามตำาแหน่ง	

ตำาแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)

คณะกรรมก�รบริษัท

ประธ�นคณะกรรมก�รบริษัท 85,000

กรรมก�รบริษัท 30,000

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 40,000

กรรมก�รตรวจสอบ 30,000

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

ประธ�นคณะกรรมก�ร 10,000

กรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 7,500

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ	ปี	2561	

รายชื่อกรรมการ
ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการบริษัทฯ 

(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ชุดย่อย (บาท)

โบนัส /
บำาเหน็จ 
(บาท)

สิทธิ
ประโยชน์อื่น 

(บาท)

ค่าตอบแทนรวม 
(บาท)

น�ยสุเมธ	เลอสุมิตรกุล 340,000 - - - 340,000

น�งละเอียด		ว่องวงศ์ภพ 120,000 207,500 - - 327,500

น�ยม�นิต		เจียรดิฐ 120,000 160,000 - - 280,000

น�ยเทวัญ	อุทัยวัฒน์ 120,000 157,500 - - 277,500

น�งสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม 120,000 - - - 120,000

น�งส�วสุวรรณ�		โชคดีอนันต์ 120,000 - - - 120,000

น�ยเมธิน		เลอสุมิตรกุล 120,000 - - - 120,000

รวม 1,060,000 525,000 - - 1,585,000

โครงสร้างการจัดการ
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นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร	
	 บริษัทฯ	กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนผู้บริห�รท้ังในระยะสั้นและระยะย�ว	 โดยเชื่อมโยงกับผลก�รปฏิบัติง�นและผลก�ร

ดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

ลักษณะค่าตอบแทน ปี 2561
จำานวนเงิน (บาท)

ปี 2560
จำานวนเงิน (บาท)

ปี 2559
จำานวนเงิน (บาท)

เงินเดือนรวม 27,317,916 27,055,633 24,933,321

โบนัส	   3,177,847 3,180,571 2,916,966

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 48,750 51,000 53,250

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 790,543 739,404 715,689

ค่�ที่ปรึกษ� 3,616,800 3,616,800 3,616,800

เงินผลตอบแทนพนักง�นระยะย�ว 447,307 443,451 427,481

รวม 35,399,163 35,086,859 32,663,507

บุคลากร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	 	 	
	 บริษัทฯ	มีพนักง�นรวมท้ังสิ้น	158	คน	ณ	วันท่ี	31	 ธันว�คม	2561	และในปี	2561	บริษัทฯ	ได้จ่�ยค่�ตอบแทนพนักง�น

รวม	141.1	ล้�นบ�ท	ซึ่งประกอบด้วย	เงินเดือน	ค่�ล่วงเวล�	เงินร�งวัล	เงินช่วยเหลือพิเศษ	เงินประกันสังคม	และเงินสมทบกองทุน

สำ�รองเลี้ยงชีพ	

ชาย หญิง รวม

ผู้บริห�ร 2 3 5

พนักง�นปฏิบัติก�รและสนับสนุน       60 93 153

รวม 62 96 158

โครงการออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	(MOONG	-	ESOP)
	 ต�มมติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น	ประจำ�ปี	2560	บริษัทฯ	ได้ดำ�เนินโครงก�รออกและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ส�มัญของบริษัทฯ	(MOONG	-	ESOP)	โดยก�รจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญ	(ESOP)	ของบริษัทฯ	ให้แก่กรรมก�ร	

ผู้บริห�ร	และพนักง�น	จำ�นวน	2,000,000	หน่วย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนและเป็นกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�นอย่�งมุ่งมั่น	ทุ่มเท	

และมีบทบ�ทสำ�คัญต่อคว�มสำ�เร็จและก�รเจริญเติบโตอย่�งต่อเนื่องของบริษัทฯ	ซึ่งบริษัทฯ	มุ่งหวังให้ก�รเปิดโอก�สให้กรรมก�ร	

ผู้บริห�ร	และพนักง�นได้เป็นเจ้�ของ	และมีส่วนร่วมในกิจก�ร	จะเป็นก�รสร้�งแรงจูงใจในก�รทำ�ง�น	และผลักดันให้บริษัทฯ	

เติบโตได้อย่�งมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

โครงสร้างการจัดการ
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร	
	 ก�รทำ�ง�นต�มหน้�ท่ีท่ีตนเองได้รับมอบหม�ยให้ง�นเสร็จไปวัน	ๆ	 น้ัน	อ�จไม่เพียงพอและตอบโจทย์ต่อก�รทำ�ง�นในโลก

ยุคปัจจุบันที่ก�รดำ�เนินธุรกิจต้องเผชิญกับก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่�งรวดเร็วอยู่ตลอดเวล�	บริษัทฯ	จึงมีคว�มค�ดหวังให้คน

ทำ�ง�นต้องส�ม�รถทำ�ง�นได้บนสภ�พคว�มไม่แน่นอนต่�ง	ๆ	ควบคู่ไปกับก�รเตรียมพร้อมรองรับก�รเปลี่ยนแปลงในทุกเมื่อ	และ

เรียนรู้ปัญห�ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต	เพื่อรับมือป้องกันทุกสถ�นก�รณ์ได้เสมอ	

	 คนทำ�ง�นยุคใหม่ต้องสร้�งแรงจูงใจในก�รทำ�ง�นด้วยตนเอง	เริ่มจ�กก�รรักในส่ิงที่ทำ�	ใส่ใจและให้ใจกับก�รทำ�ง�นอย่�ง

เต็มร้อย	ไม่รอให้หัวหน้�หรือบุคคลอ่ืนม�คอยกำ�กับหรือสั่งก�รในส่ิงท่ีเร�สมควรทำ�สมควรคิดได้ด้วยตัวเอง	ต้องเข้�ใจจุดประสงค์

ที่แท้จริงของง�น	และต้อง	Proactive	กับง�นของตนเองอยู่เสมอ	เพ่ือสร้�งคว�มแตกต่�งและคว�มก้�วหน้�ในเส้นท�งอ�ชีพของ

ตนเอง	ยกระดับตนเองให้กล�ยเป็นทรัพย�กรบุคคลที่มีค่�ขององค์กร	เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้�สู่คว�มสำ�เร็จได้อย่�งยั่งยืน

	 และเมื่อเร�ได้รับก�รพัฒน�และแสดงศักยภ�พตนเองม�อยู่ในฐ�นะผู้นำ�	ไม่ว่�จะเป็นน�ยจ้�ง	 ผู้จัดก�ร	หัวหน้�ง�นหรือ

ผู้นำ�ทีมง�น	สิ่งที่เร�ต้องใส่ใจม�กกว่�แผนง�น	อุปกรณ์หรือเรื่องบประม�ณ	น่ันคือเรื่องของ	"คน"	ห�กเร�ไม่ส�ม�รถเอ�ชนะใจ

ลูกน้องในทีมง�นของเร�ได้	 เร�เองก็ไม่ส�ม�รถจะเป็นผู้นำ�ที่ดี	 ท่ีส�ม�รถรวบรวมก�รทำ�ง�นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้	 น่ัน

หม�ยคว�มรวมถึงก�รดึงศักยภ�พของลูกน้องออกม�ใช้ประโยชน์ได้อย่�งเต็มท่ี	 	ต่อให้เร�สร้�งแผนง�นท่ียอดเย่ียม	มีเครื่องมือ

อุปกรณ์อำ�นวยคว�มสะดวกครบครัน	มีงบประม�ณอย่�งเพียงพอ	แต่ถ้�เร�ในฐ�นะหัวหน้�ทีมไม่ส�ม�รถใช้คนให้เกิดประโยชน์

ม�กที่สุด	ผลง�นที่ดีเยี่ยมก็ไม่ส�ม�รถเกิดขึ้นม�ได้	"ผู้นำ�ที่ดีที่ส�ม�รถเอ�ชนะใจลูกน้องได้	คือ	“ผู้นำาที่ไวต่อความรู้สึกและความ

ต้องการของลูกน้อง"

	 โดยบริษัทฯ	ได้มีก�รจัดทำ�แผนในก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคคล�กรในปี	2561	ทั้งในด้�น	Growth	Mindset	และยกระดับ

ภ�วะผู้นำ�ให้กับพนักง�นในระดับผู้บังคับบัญช�	เพ่ือให้พนักง�นตระหนักและเรียนรู้ในก�รพัฒน�ตนเองให้มีทักษะท่ีเหม�ะสม

กับบทบ�ทและหน้�ท่ีท่ีได้รับผิดชอบอันจะส่งผลให้บริษัทฯ	ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยท่ีกำ�หนด	และส่งผลให้แผนก�รพัฒน�ด้�นบุคคล�กร 

ของบริษัทฯ	สำ�เร็จได้อย่�งยั่งยืนและมีประสิทธิภ�พ	

Management 10%

41%

18%

30%

Manager

Sub - Asst.

Staff

โครงสร้างการจัดการ
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ตารางแสดงข้อมูลการฝึกอบรมประจำาปี	2561

จำ�นวนชั่วโมงก�รฝึกอบรมพนักง�นประจำ�ปี	2561	แยกประเภททักษะคว�มส�ม�รถ	(Competency)

ประเภท Competency ชื่อหลักสูตร จำานวนชั่วโมง
จำานวน

พนักงาน (คน)

Core Competency Finance	for	Non-Finance 552 69

ก�รจัดเรียงสินค้�_สร้�งคว�มโดดเด่นในร้�นค้� 264 66

Be	Proactive	the	power	to	success 240 30

Effective	Meeting	&	Conflict	Management 176 22

Leadership Competency Performance	Indicator	Alignment	Workshop 200 25

Leader	Camp	Project_Strategic	Thinking	Workshop 240 15

Top	Team	Effectiveness 336 21

Functional Competency ก�รบำ�รุงรักษ�และก�รขับรถแบบมืออ�ชีพ 168 21

โครงก�รช่วยชีวิตขั้นพื้นฐ�น	CPR 488 122

Facet5	Traininig	&	System 80 5

ก�รบริห�รกระแสเงินสดอย่�งครบวงจร	รุ่นที่	2 16 1

Alibaba	Smart	Logistics	and	Lean	Management	For	Manufatoring 40 5

OKRs	และก�รประเมินผลง�นสำ�หรับหัวหน้�ง�น 8 1

ก�รทุจริตในองค์กรจ�กก�รตรวจสอบภ�ยในพร้อมแนวท�งก�รควบคุมภ�ยในเพ่ือ
ป้องกันก�รทุจริต

8 1

TFRS16 8 1

Power	BI	Desktop	for	Business	Analystics 16 1

Writing	for	PR&Corporate	Communication 16 2

ก�รบริห�รและพัฒน�ศักยภ�พคนเก่งในองค์กร 8 1

Road	to	Certify	(Re-Certificate	Anti-Corruption) 8 1

Engancing	Good	Corporate	Governance	based	on	CGR	Socrecafd	(ชี้แจงหลัก
เกณฑ์โครงก�ร	CGR	ประจำ�ปี	2562)

8 1

Inaugural	Corporate	Governance	Conference	2018_Building	Trust	 in	a	Trans-
forming	Economy	(สร้�งคว�มเชื่อมั่นไปกับโลกที่แปรเปลี่ยน)

8 1

รวมพลคนโลจิสติกส์	Transport	Logistics	4.0	The	Road	to	A	Digitalized	Logistics	
Management

32 4

กลยุทธ์เลข�ฯ	มือขว�ผู้บริห�ร	รุ่นที่	2/2561 8 1

Director	Certificate	Program	(DCP)	รุ่นที่	264 16 1

รวมประเด็นสำ�คัญ	ร่�งพรบ.ภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�งล่�สุด 4 1

Business	Simulation	-	BURGER	RUN 4 1

Compensation	Design	&	Management 8 1

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�าปี 2561 
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การกำากับดูแลกิจการ

1.	นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 ต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ได้ออก	“หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัท

จดทะเบียน	ปี	2560”	 เมื่อวันที่	17	มีน�คม	2560	คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ได้พิจ�รณ�แล้วเห็นควรให้มีก�รทบทวนและปรับปรุง

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ	ให้สอดคล้องกับหลักก�รดังกล่�ว	 เพื่อเป็นหลักในก�รดำ�เนินธุรกิจและเสริมสร้�ง

คว�มเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นให้มั่นใจว่�	บริษัทฯ	จะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบภ�ยใต้กรอบ

ของกฎหม�ย	คุณธรรม	จริยธรรม	และสร้�งก�รเจริญเติบโตอย่�งต่อเน่ือง	 เพ่ือสร้�งคุณค่�แก่กิจก�รอย่�งย่ังยืน	 ท้ังน้ี	นโยบ�ย

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี	ฉบับปรับปรุงปี	2560	ได้รับก�รพิจ�รณ�และมีมติอนุมัติจ�กท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ	เมื่อวันที่	9	

สิงห�คม	2560	และให้มีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	10	สิงห�คม	2560	

	 อย่�งไรก็ดี	ต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ได้ขอให้คณะกรรมก�รมีบทบ�ท

นำ�ในก�รนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	ไปปรับใช้ในองค์กรของตนต�มคว�มเหม�ะสม	โดย

วิธี	"Apply	or	Explain"	นั้น	ปัจจุบันคณะกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทฯ	ได้รับทร�บและเข้�ใจหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีดัง

กล่�วเป็นอย่�งดี	และได้พิจ�รณ�นำ�ไปพัฒน�องค์คว�มรู้ด้�นก�รสร้�งคุณค่�ให้กิจก�รอย่�งย่ังยืนแก่พนักง�นต่อไป	นอกจ�กน้ี	

คณะกรรมก�รบริษัทฯ	พิจ�รณ�แล้วมีส่วนที่ยังไม่ได้นำ�ม�ปฏิบัติ	พร้อมเหตุผลและม�ตรก�รทดแทน	ดังนี้

หัวข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล / มาตรการทดแทน

บริษัทฯ	ได้กำ�หนดนโยบ�ยให้กรรมก�รและผู้

บริห�รระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมก�รหรือผู้ท่ี

คณะกรรมก�รมอบหม�ยเก่ียวกับก�รซื้อข�ย

หุ้นของบริษัทฯ	ตนเอง	อย่�งน้อย	1	วันล่วงหน้�	

ก่อนทำ�ก�รซื้อข�ยหรือไม่

คณะกรรมก�รได้กำ�หนดให้กรรมก�ร	ผู้บริห�รและพนักง�นต้องไม่ใช้ข้อมูล

ภ�ยในอันมีส�ระสำ�คัญไปเพ่ือประโยชน์ของตนในก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ	และต้องระงับก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะ

เวล�	1	 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบก�รเงิน	หรืองบแสดงฐ�นะก�รเงินของ 

บริษัทฯ	 รวมถึงข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ	 และควรรอคอยอย่�งน้อย	 24	 ชั่วโมง	 

ภ�ยหลังก�รเปิดเผยข้อมูลแก่ส�ธ�รณชนแล้ว	 ก่อนท่ีจะซื้อหรือข�ย 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 (จรรย�บรรณธุรกิจ	หมวดท่ี	5	นโยบ�ยก�รซื้อข�ย 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	และก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน)

คณะกรรมก�รมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�ร

ดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รอิสระไว้ไม่เกิน	9	ปี

คณะกรรมก�รได้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�ร

อิสระไว้ไม่เกิน	9	ปี	แต่ด้วยคว�มเชื่อมั่นว่�	กรรมก�รอิสระของบริษัทฯ	เป็นผู้

มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	มีคว�มรับผิดชอบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ	และ

พร้อมท่ีจะแสดงคว�มคิดเห็นของตนเองอย่�งเป็นอิสระ	โดยคำ�นึงถึงประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ	และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน	จึงมีกรรมก�รอิสระท่ีดำ�รง

ตำ�แหน่งเกินว�ระ

บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีหน่วยง�นกำ�กับก�รปฏิบัติ

ง�นหรือไม่	(Compliance	Unit)

คณะกรรมก�รตรวจสอบกำ�หนดให้หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่

ตรวจสอบบก�รปฏิบัติง�นของบริษัทฯ	ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย	กฎระเบียบ	 

กฎเกณฑ์	และข้อบังคับต่�งๆ	ของบริษัทฯ	ตลอดจนหน่วยง�นกำ�กับดูแล
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ประธ�นกรรมก�รเป็นกรรมก�รอิสระ ประธ�นคณะกรรมก�รเป็นบุคคลคนละคนกับประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร	และ

คณะกรรมก�รได้กำ�หนดบทบ�ทหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รแยกจ�กฝ่�ยบริห�ร

ไว้อย่�งชัดเจน	(นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร)

บริษัทฯ	 ได้กำ�หนดนโยบ�ยองค์ประชุมขั้นตำ่�	

ณ	ขณะที่คณะกรรมก�รลงมติในที่ประชุมคณะ

กรรมก�รว่�	ต้องมีกรรมก�รอยู่ไม่น้อยกว่�	2	

ใน	3	ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดหรือไม่

ก�รจัดประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ	เลข�นุก�รบริษัทมีก�รแจ้งกำ�หนดก�ร

ล่วงหน้�ให้กรรมก�รทุกท่�นทร�บเป็นประจำ�ทุกปีในที่ประชุมคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ	 เพ่ือให้กรรมก�รทุกท่�นส�ม�รถจัดสรรเวล�เข้�ร่วมประชุมได้ต�ม

กำ�หนดเวล�

2.	สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ให้คว�มสำ�คัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน	พร้อมอำ�นวย

คว�มสะดวกผู้ถือหุ้นในก�รใช้สิทธิควบคุมผ่�นก�รแต่งต้ังกรรมก�รให้ทำ�หน้�ท่ีแทนตนและมีสิทธิในก�รตัดสินใจเก่ียวกับก�ร

เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของบริษัท	นอกจ�กสิทธิท่ีผู้ถือหุ้นได้รับต�มกฎหม�ยแล้ว	คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ได้กำ�หนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับ

สิทธิเพิ่มเติมต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	โดยได้เปิดเผยไว้ใน	“นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	ฉบับปรับปรุงปี	2560”

	 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
	 บริษัทฯ	จัดให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญของบริษัทฯ	ผ่�นท�งระบบ	SET	Portal	ของตล�ดหลักทรัพย์	แห่งประเทศไทย

และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.moongpattana.com)	ซึ่งรวมถึงก�รร�ยง�นก�รเปล่ียนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ	ของ

กรรมก�รและผู้บริห�ร	(แบบ	59-1	และแบบ	59-2)	และร�ยง�นก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปของหลักทรัพย์บริษัทฯ	(แบบ	246-2)	

ทั้งนี้	แบบร�ยง�นท้ังหมดจะนำ�เสนอบนเว็บไซต์ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 (www.sec.

or.th)	นอกจ�กนี้	ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนส�ม�รถติดต่อสอบถ�มข้อมูลของบริษัทฯ	กับนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรงที่	0	2020	8902	หรือ

อีเมล์	ir@moongpattana.com	หรือเลข�นุก�รบริษัทที่	0	2020	8999	หรืออีเมล์	company.secretary@moongpattana.com

	 ต�มนโยบ�ยก�รปฏิบัติและคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	มีคว�มรับผิดชอบในก�รเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทร�บ

สถ�นก�รณ์ของบริษัทฯ	ทั้งด้�นบวกและด้�นลบ	พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่�งเพียงพอ	ถูกต้อง	และทันเวล�	โดยใช้ภ�ษ�ท่ีเข้�ใจ

ง่�ยท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ	และให้มั่นใจว่�	ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่�งเพียงพอ	ส�ม�รถเข้�ถึงได้อย่�งเท่�

เทียมกัน	และในปี	2561	คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ได้ปรับปรุงนโยบ�ยก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	และก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน	โดย

ให้ก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่ส�ธ�รณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับก�รแต่งตั้งเท่�น้ัน	ซึ่งคณะกรรมก�รบริห�รได้แต่งตั้ง

น�งส�วสุวรรณ�	โชคดีอนันต์	ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร	เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภ�ยนอก	(Spokeperson)

	 สิทธิในการได้รับเงินปันผล
	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในส่วนแบ่งกำ�ไรของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นต�มนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลในอัตร�

ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ	50	ของกำ�ไรสุทธิหลังจ�กหักภ�ษีและเงินทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย	 ท้ังน้ี	คณะกรรมก�รบริษัทฯ	มีอำ�น�จในก�ร

พิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผลต�มที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	และต้องได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่เป็นก�ร

จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล	ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทฯ	มีอำ�น�จอนุมัติให้ดำ�เนินก�รได้	แล้วให้ร�ยง�นต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทร�บ

ในก�รประชุมคร�วต่อไป

การกำากับดูแลกิจการ
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	 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
	 ปี	2561	บริษัทฯ	ได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ยเสนอว�ระก�รประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมก�รของบริ

ษัทฯ	ระหว่�งวันท่ี	16	ตุล�คม	–	31	ธันว�คม	2561	โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บผ่�นท�งระบบ	SET	Portal	ของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.moongpattana.com)	ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ	ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เสนอว�ระ

ก�รประชุมและ	/	หรือเสนอชื่อกรรมก�รต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ	ส�ม�รถด�วน์โหลดแบบฟอร์มได้จ�กเว็บไซต์	www.moongpat-

tana.com	โดยก�รเสนอว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์	และเหตุผลสนับสนุนในแบบฟอร์มเสนอว�ระก�รประชุม

ส�มัญผู้ถือหุ้น	(แบบ	ก)	พร้อมแนบเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�	ส่วนก�รเสนอชื่อกรรมก�รใช้แบบฟอร์มก�รเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ

พิจ�รณ�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร	(แบบ	ข)	หนังสือยินยอมก�รเสนอชื่อเป็นกรรมก�ร	(แบบ	ค)	และเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�

คุณสมบัติ	 โดยบุคคลที่เสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัทมห�ชนจำ�กัด	อย่�งไรก็ดี	

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่�นใดเสนอว�ระก�รประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจ�รณ�เป็นกรรมก�รของบริษัทฯ	แต่อย่�งใด

	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
	 ก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นโอก�สท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	 ในปีท่ีผ่�นม�	รวมถึงแผนง�น

และทิศท�งของบริษัทฯ	ในอน�คต	และส�ม�รถออกเสียงลงมติในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	 ท้ังว�ระปกติ	

ได้แก่	ก�รรับรองร�ยง�นก�รประชุมครั้งก่อน	ก�รรับรองงบก�รเงินประจำ�ปี	ก�รจ่�ยเงินปันผล	และก�รแต่งต้ังกรรมก�รบริษัทฯ	

และว�ระพิเศษ	อ�ทิ	ก�รเพิ่มทุน	/	ลดทุน	ก�รทำ�ร�ยก�รเกี่ยวโยงกัน	ก�รควบรวมกิจก�ร	ก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งทรัพย์สิน	

	 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้�ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องถือหุ้นในวัน	Record	Date	ซึ่งก็คือ	 ผู้ถือหุ้นจะต้องซื้อหรือมีหุ้นก่อนวันท่ีขึ้น

เครื่องหม�ย	XM	(Excluding	Meeting)	1	 วันทำ�ก�ร	โดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะแสดงเครื่องหม�ย	XM	ให้ผู้ถือหุ้น

ทร�บล่วงหน้�บนเว็บไซต์	www.set.or.th	

	 ห�กไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้	ควรมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือบุคคลที่มีคว�มเป็นอิสระ	เช่น	กรรมก�รอิสระ	หรือกรรมก�ร

ตรวจสอบที่บริษัทฯ	จัดไว้ให้เป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงแทน	โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม	(แบบ	ก.	ข.	และ	

ค.)	หรือด�วน์โหลดจ�กเว็บไซต์บริษัทฯ	พร้อมแนบเอกส�รประกอบก�รมอบฉันทะให้ครบถ้วน	ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นควร

ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	ซึ่งส�ม�รถกำ�หนดแนวท�งก�รออกเสียงในแต่ละว�ระได้

	 ปี	2561	บริษัทฯ	จัดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	26	เมษ�ยน	2561	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	18	อ�ค�รทศพลแลนด์	

4	เลขที่	2/97-104	ซอยบ�งน�-ตร�ด	25	แขวงบ�งน�	เขตบ�งน�	กรุงเทพฯ	10260	และไม่มีก�รเรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	

ต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด	ม�ตร�	98	คณะกรรมก�รต้องจัดให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้นเป็นก�รประชุมส�มัญประจำ�

ปีภ�ยใน	4	 เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ	(31	 ธันว�คมของทุกปี)	และก�รประชุมผู้ถือหุ้นคร�วอื่นนอกจ�กก�ร

ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีให้ถือเป็นก�รประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น

	 ทั้งน้ี	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวล�เพียงพอในก�รพิจ�รณ�ร�ยละเอียดของหนังสือนัดประชุม	พระร�ชบัญญัติบริษัท

มห�ชนจำ�กัดกำ�หนดให้บริษัทต้องส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้�ไม่น้อยกว่�	7	 วันก่อนวันประชุม	และตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้�ไม่น้อยกว่�	14	วัน	ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น	ประจำ�ปี	2561	

บริษัทฯ	ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษล่วงหน้�ไม่น้อยกว่�	21	 วัน	บนเว็บไซต์	www.moong-

pattana.com	และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บผ่�นระบบ	SET	Portal	ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยระบุวัน	เวล�	สถ�นที่	

ระเบียบว�ระก�รประชุม	พร้อมร�ยละเอียด	เหตุผล	คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร	และเอกส�รประกอบ	ได้แก่	ร�ยง�นก�รประชุม	

หนังสือมอบฉันทะ	ร�ยง�นของผู้สอบบัญชี	ร�ยง�นประจำ�ปี	ร�ยง�นคว�มย่ังยืน	และร�ยละเอียดประกอบก�รพิจ�รณ�แต่ละ

การกำากับดูแลกิจการ
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ว�ระให้ครบถ้วน	นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	ได้จัดส่งเอกส�รข้�งต้นให้ผู้ถือหุ้นที่มีร�ยชื่อ	ณ	วันกำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	โดย

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บล่วงหน้�ไม่น้อยกว่�	14	วัน	และลงโฆษณ�หนังสือพิมพ์เพ่ือบอกกล่�วเรียกประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้�อย่�งน้อย	

14	วัน	เป็นเวล�	3	วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

	 บริษัทฯ	จัดให้มีก�รอำ�นวยคว�มสะดวกผู้ถือหุ้นทุกร�ยเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงนักลงทุนสถ�บัน	และได้นำ�ระบบบ�ร์

โค้ดม�ใช้ในก�รลงทะเบียนเข้�ร่วมประชุมและนับคะแนนเสียงในทุกว�ระ	โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่น้อยกว่�	2	ชั่วโมง	ทั้งนี้	ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น	ประจำ�ปี	2561	มีคณะกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	ที่ปรึกษ�กฎหม�ยและผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ	เข้�ร่วมประชุม	

	 สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
	 ก่อนเริ่มประชุมประธ�นในท่ีประชุมได้แจ้งจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุมท้ังผู้ท่ีม�ด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะให้ท่ีประชุม

ทร�บ	และแจ้งให้ที่ประชุมทร�บวิธีก�รลงคะแนนเสียง	จ�กน้ันได้ดำ�เนินก�รประชุมต�มลำ�ดับว�ระท่ีแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม	

โดยไม่มีก�รเปลี่ยนลำ�ดับและระเบียบว�ระ	หรือขอให้ที่ประชุมพิจ�รณ�ว�ระอื่นใดที่ไม่ได้กำ�หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม	และใน

ระหว่�งก�รประชุมผู้ถือหุ้น	ห�กมีผู้ถือหุ้นม�เข้�ร่วมประชุมเพ่ิม	บริษัทฯ	จะนับจำ�นวนผู้ถือหุ้นและจำ�นวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง	แต่ผู้ถือ

หุ้นจะออกเสียงลงคะแนนได้เฉพ�ะว�ระที่ยังไม่ลงมติเท่�นั้น

	 ระหว่�งประชุมในแต่ละว�ระประธ�นในท่ีประชุมได้เปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมประชุมทุกร�ยได้ซักถ�ม	แสดงคว�มคิดเห็น	

และข้อเสนอแนะได้	 ก่อนให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติ	และในว�ระก�รเลือกต้ังกรรมก�รได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งต้ังกรรมก�ร

เป็นร�ยบุคคล	หลังจ�กที่ประชุมลงมติแล้ว	ประธ�นในท่ีประชุมได้แจ้งผลก�รลงคะแนนในแต่ละว�ระให้ท่ีประชุมรับทร�บ	โดย

ระบุจำ�นวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง	

	 ตลอดก�รประชุมบริษัทฯ	 ได้บันทึกเทปและจัดส่งสรุปผลก�รลงมติในแต่ละว�ระผ่�นระบบ	SET	 Portal	 ของ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นก�รประชุม	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ผู้ท่ีเก่ียวข้อง	และผู้ที่สนใจทร�บ	และจัด

ส่งร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นภ�ยใน	14	 วันหลังก�รประชุมผู้ถือหุ้นให้ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

3.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บริษัทฯ	ดำ�เนินธุรกิจบนพ้ืนฐ�นของหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี	และมีนโยบ�ยดูแลให้มีก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ย

อย่�งเท่�เทียมกัน	ทั้งผู้ถือหุ้นร�ยย่อย	ผู้ถือหุ้นสถ�บัน	และผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ	ด้วยเค�รพในสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้ใช้สิทธิของตนต�ม

กฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

และจรรย�บรรณธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นในก�รลงทุนกับบริษัทฯ	

	 ก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในว�ระต่�งๆ	 เป็นโอก�สที่ผู้ถือหุ้นทุกร�ยจะได้ใช้สิทธิในก�รกำ�กับดูแล

ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	ผ่�นตัวแทนหรือกรรมก�รบริษัทฯ	ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกร�ยส�ม�รถใช้สิทธิเข้�ร่วมประชุม	ซักถ�ม	แสดงคว�ม

คิดเห็น	และข้อเสนอแนะได้	ห�กไม่ส�ม�รถร่วมประชุมก็ส�ม�รถมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือกรรมก�รอิสระที่บริษัทฯ	เสนอชื่อให้

เป็นผู้รับมอบอำ�น�จในก�รเข้�ร่วมประชุมแทน	ผู้ถือหุ้นแต่ละร�ยมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม	1	หุ้นต่อ	1	เสียง	นอกจ�กนี้	ยังเปิดให้

ผู้ถือหุ้นเสนอว�ระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมก�รผ่�นเว็บไซต์บริษัทฯ	ก่อนก�รประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

	 บริษัทฯ	เปิดให้ลงทะเบียนเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้�อย่�งน้อย	2	ชั่วโมง	และจัดให้มีเจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกให้

แก่ผู้ถือหุ้นในก�รเข้�ร่วมประชุม	ตรวจคว�มถูกต้องเอกส�ร	ลงทะเบียนด้วยระบบบ�ร์โค้ด	เตรียมอ�กรแสตมป์	(กรณีมอบฉันทะ)	

ตลอดจนระบบเสียง	และคว�มพร้อมของห้องประชุม	นอกจ�กก�รประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว	นักลงทุน	ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจส�ม�รถเข้�

ถึงข้อมูลของบริษัทฯ	ได้อย่�งเท่�เทียมกันผ่�นระบบของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ	อย่�งไรก็ดี	ห�ก
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ผู้ถือหุ้นต้องก�รแสดงคว�มคิดเห็น	แจ้งเบ�ะแส	ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ	ส�ม�รถติดต่อกรรมก�รอิสระโดยตรงท่ี	e-mail	 :	 

ind.director@moongpattana.com

	 นอกจ�กนี้	คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ได้กำ�หนดม�ตรก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในโดยมิชอบ	(Insider	Trading)	เพื่อดูแลไม่

ให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นแสวงห�ผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง	และให้กรรมก�รและผู้บริห�รต�มม�ตร�	59	

แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมร�ยง�นก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งหลัก

ทรัพย์ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	

4.	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ได้กำ�หนดแนวท�งก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่�งชัดเจนใน	"จรรย�บรรณธุรกิจ	ฉบับ

ปรับปรุง	ปี	2560"	ซึ่งได้แจ้งให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นทร�บ	และให้ถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด	

	 นโยบายการดำาเนินธุรกิจ
	 บริษัทฯ	มุ่งดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มเป็นมืออ�ชีพด้�นก�รตล�ดและจัดจำ�หน่�ยสินค้�ภ�ยใต้กรอบจรรย�บรรณธุรกิจที่ดีและ

คว�มรับผิดชอบในก�รดำ�เนินธุรกิจ	เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภค	นักลงทุน	และสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้�	เติบโต

ควบคู่กันไปในระยะย�ว	โดยกำ�หนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	และพนักง�น	ให้มีคว�มรับผิดชอบต่อก�รตัดสินใจและ

ก�รปฏิบัติหน้�ที่	รอบคอบ	ระมัดระวัง	บนพื้นฐ�นข้อมูลที่เพียงพอ	เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย	และคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทฯ	ตลอดจนมุ่งสร้�งคุณค่�ธุรกิจในระยะย�ว

	 นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยในก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน	และดำ�เนินธุรกิจเพ่ือสร้�งผลตอบแทนที่ดีและประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม	มีคว�มโปร่งใส	ไม่แสวงห�ผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง	รวมถึงเปิดเผยและร�ยง�นให้ผู้ถือ

หุ้นทร�บสถ�นก�รณ์ของบริษัทฯ	อย่�งสมำ่�เสมอ	ครบถ้วนต�มคว�มเป็นจริง	 ผ่�นช่องท�งท่ีหล�กหล�ย	เข้�ถึงได้ง่�ย	 ท้ังภ�ษ�

ไทยและภ�ษ�อังกฤษ	ได้แก่	www.set.or.th,	www.moongpattana.com	หรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์	 (โทร	02	020	8999	หรือ	 

ir@moongpattana.com)	
 
	 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า	ผู้บริโภค
	 บริษัทฯ	มุ่งพัฒน�และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พและปลอดภัยต�มม�ตรฐ�นสินค้�	ด้วยร�ค�ที่เป็นธรรม		พร้อมแสดง

ข้อมูลสินค้�และบริก�รถูกต้อง	ชัดเจน	มีบริก�รให้คำ�ปรึกษ�และคำ�แนะนำ�ในก�รใช้ผลิตภัณฑ์	โทร	02	020	8990	หรือ	e-mail	

crm@moongpattana.com	รวมถึงจัดให้มีกระบวนก�รเพ่ือรับปัญห�และข้อร้องเรียนของลูกค�้	ประเมินคว�มพึงพอใจของลูกค้�	

เพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รปรับปรุงและพัฒน�สินค้�และบริก�รของบริษัทฯ	ต่อไป
 
	 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยปฏิบัติต่อเจ้�หน้ีอย่�งเสมอภ�คและเป็นธรรม	ดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มสัญญ�	ข้อตกลง	หรือเงื่อนไข

ต่�งๆ	ที่มีต่อเจ้�หน้ีอย่�งเคร่งครัด	กรณีที่ไม่ส�ม�รถปฏิบัติได้จะแจ้งให้เจ้�หนี้ทร�บล่วงหน้�	และพิจ�รณ�ห�แนวท�งแก้ไขและ

ป้องกันคว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้น
 
	 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
	 บริษัทฯ	มีนโยบบ�ยปฏิบัติต่อคู่ค้�บนพ้ืนฐ�นของก�รได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่�ย	พึงละเว้นก�รเรียกร้อง	ก�ร

รับหรือจ่�ยผลประโยชน์ใดๆ	 ท่ีไม่สุจริตในก�รเจรจ�ต่อรองท�งธุรกิจ	หรือก�รติดต่อกับคู่ค้�	 รวมถึงพึงปฏิบัติต�มสัญญ�หรือ

เงื่อนไขท�งก�รค้�ที่ตกลงกันไว้อย่�งเคร่งครัด	ห�กไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเงื่อนไขได้จะแจ้งให้คู่ค้�ทร�บทันที
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	 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยปฏิบัติต่อพนักง�นอย่�งเป็นธรรม	โดยยึดหลักคว�มเท่�เทียมและเสมอภ�ค	ตั้งแต่ก�รคัดเลือกเข้�ม�

เป็นพนักง�น	ก�รพิจ�รณ�ผลตอบแทน	ก�รแต่งตั้ง	ก�รโยกย้�ย	ก�รฝึกอบรมพัฒน�ศักยภ�พต�มคว�มรู้	คว�มส�ม�รถและ

คว�มรับผิดชอบของง�นแต่ละตำ�แหน่ง	มีก�รดูแลสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นให้ถูกสุขลักษณะ	ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

พนักง�น

 
	 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�ต�มกรอบจรรย�บรรณธุรกิจ	ยึดมั่นดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ย	ไม่

กระทำ�ก�รใดๆ	ที่เป็นก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�	รวมถึงไม่กล่�วห�	ทำ�ล�ยชื่อเสียง	หรือใช้วิธีก�รที่ไม่สุจริต

	 นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานกำากับดูแล
	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มเจตน�รมณ์ของกฎหม�ยและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยง�นกำ�กับดูแลอย่�ง

เคร่งครัด	และให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นกำ�กับดูแล	ด้วยก�รปฏิบัติต�มแนวปฏิบัติท่ีดีในระดับส�กล	เพ่ือยกระดับก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ	

	 นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม
	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	รวมถึงเค�รพในขนบธรรมเนียมประเพณีท้อง

ถ่ินและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ	ตลอดจนสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมอย่�ง

สมำ่�เสมอ		

	 นโยบายการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริหาร
	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยในก�รคัดเลือกผู้ข�ยและผู้ให้บริก�รโดยกำ�หนดไว้ในแนวปฏิบัติในก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	 โดยให้มีก�รปฏิบัติ

ต�มม�ตรฐ�นและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหม�ยไทยและกฎหม�ยต่�งประเทศ	นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติก�รต่อ

ต้�นทุจริตและคอร์รัปชั่น	 เพ่ือให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	พนักง�น	และลูกจ้�งของบริษัทฯ	ไม่กระทำ�ก�รใดท่ีเป็นก�รเก่ียวข้องกับก�ร

ทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

5.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 บริษัทฯ	กำ�หนดให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลและส�รสนเทศที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ	โดยเฉพ�ะข้อมูลที่มีส�ระสำ�คัญต่อก�รตัดสิน

ใจของผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ทั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลท�งก�รเงินอย่�งถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวล�	และเปิดเผยอย่�ง

เท่�เทียมกัน		โดยก�รเผยแพร่ผ่�นระบบของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และในปี	2561	บริษัทฯ	

ได้จัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	(Opportunity	Day)	จำ�นวน	3	ครั้ง	ในวันที่	14	มีน�คม	2561,	วันที่	6	มิถุน�ยน	2561	

และวันที่	12	พฤศจิก�ยน	2561	ณ	ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และได้เข้�ร่วมกิจกรรม	MAI	Forum	2018	มหกรรมรวมพลัง

คน	MAI	ครั้งที่	5	เมื่อวันที่	1	กรกฎ�คม	2561	เวล�	11.00-19.00	น.	ณ	ห้องบ�งกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	ชั้น	22	โรงแรมเซ็นท�ร�	 

แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ทำ�หน้�ที่ติดต่อสื่อส�รและเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนและนักวิเคร�ะห์อย่�ง

สมำ่�เสมอ	และรับผิดชอบในก�รเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	 เพียงพอ	และทันเวล�	 เพ่ือใช้ประกอบก�รตัดสินใจลงทุน	โดยติดต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์ได้ท่ี	คุณศศิธร	เลอสุมิตรกุล	โทร	02	020	8902	หรือ	e-mail	 ir@moongpattana.com	เลข�นุก�รบริษัท	ติดต่อ 

คุณกิ่งก�ญจน์	ติยะประเสริฐกุล	โทร	02	020	8999	หรือ	e-mail	company.secretary@moongpattana.com	
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6.	คณะกรรมการบริษัทฯ
	 บริษัทฯ	มีคณะกรรมก�รทั้งหมด	6	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมก�รบริษัท	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�

ค่�ตอบแทน	คณะกรรมก�รบริห�ร	คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	และคณะอนุกรรมก�รสร้�งคุณค่�ร่วมในสังคม

	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมก�รประกอบด้วยกรรมก�รไม่น้อยกว่�	5	คน	โดยมีกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย	1	ใน	3	ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด	

และมีกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รอย่�งน้อย	1	คน	มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	นอกจ�กน้ี	คณะ

กรรมก�รควรประกอบด้วยบุคคลที่มีคว�มหล�กหล�ยด้�นอ�ยุ	 เพศ	ทักษะ	คว�มรู้คว�มส�ม�รถ	และประสบก�รณ์ท่ีจำ�เป็น	เพ่ือ

ให้คณะกรรมก�รมีองค์ประกอบเหม�ะสมที่จะสร้�งประโยชน์และคุณค่�ให้บริษัทฯ	บรรลุผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย

	 คุณสมบัติกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	กำ�หนดให้กรรมก�รต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	ประสบก�รณ์	และคว�มเชี่ยวช�ญที่

เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ	และไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ยบริษัทมห�ชนจำ�กัด	กฎหม�ยหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์	และกฎระเบียบของหน่วยง�นกำ�กับดูแลท่ีเก่ียวข้อง	รวมถึงข้อบังคับและนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีของ 

บริษัทฯ

 
	 คุณสมบัติกรรมการอิสระ
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	กำ�หนดคุณสมบัติขั้นตำ่�ของกรรมก�รอิสระต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลัก

ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และให้กรรมก�รอิสระต้องถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่เกินร้อยละ	0.5	

ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ	ซึ่งเข้มงวดกว่�ข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์
 
	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.	 กำ�กับดูแลบริษัทฯ	ให้ดำ�เนินง�นเป็นไปต�มกฎหม�ย	ข้อบังคับบริษัทฯ	มติคณะกรรมก�รบริษัทฯ	และมติที่ประชุมผู้

ถือหุ้น	(Duty	of	Obedience)	ด้วยคว�มรับผิดชอบ	ระมัดระวังและรอบคอบ	(Duty	of	Care)	คว�มซื่อสัตย์สุจริต	(Duty	

of	Loyalty)	และให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงินและไม่ใช่ก�รเงินอย่�งถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวล�	 (Duty	of	 

Disclosure)

2.	 กำ�กับดูแลก�รบริห�รง�นให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ถือหุ้นท้ังร�ยใหญ่และร�ยย่อยอย่�งเป็นธรรม	รวมถึง

ผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ได้แก่	ลูกค้�	คู่ค้�	เจ้�หนี้	คู่แข่ง	พนักง�น	ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับคว�มคุ้มครองต�ม

สิทธิที่กฎหม�ยกำ�หนด

3.	 กำ�หนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 วัตถุประสงค์	และเป้�หม�ยหลักในก�รประกอบธุรกิจท่ีสอดคล้องกับก�รสร้�งคุณค่�แก่

กิจก�รอย่�งยั่งยืน	และดูแลให้มีก�รทบทวนอย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง

4.	 พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นชอบในนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�น	ก�รจัดสรรทรัพย�กรและงบประม�ณประจำ�ปีท่ีจัดทำ�

โดยฝ่�ยจัดก�รของบริษัทฯ	รวมท้ังกำ�กับดูแลฝ่�ยจัดก�รให้ดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยและแผนง�นที่กำ�หนดไว้อย่�ง

มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	โดยให้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ปัญห�หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแนวท�งในก�ร

ปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ	และคณะกรรมก�รบริห�รทร�บเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส	

5.	 สนับสนุน	ส่งเสริม	และปลูกจิตสำ�นึกให้พนักง�นทุกระดับยึดมั่นในค่�นิยม	คุณธรรมและจริยธรรม	ปฏิบัติต�ม

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	จรรย�บรรธุรกิจ	และแนวปฏิบัติก�รต่อต้�นทุจริตและคอร์รัปชั่น
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6.	 ส่งเสริมและสนับสนุนก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มแก่บริษัทฯ	ด้วยก�รนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยี	รวมถึงเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ม�ใช้ในก�รพัฒน�และปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	

7.	 พิจ�รณ�แต่งตั้งและกำ�หนดบทบ�ท	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบของคณะอนุกรรมก�ร

8.	 พิจ�รณ�แต่งตั้งกรรมก�รหรือผู้บริห�รเป็นกรรมก�รในบริษัทร่วม	บริษัทย่อย	หรือบริษัทในเครือ

9.	 จัดให้มีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ	เป็นล�ยลักษณ์อักษร	และกำ�หนดให้มีก�รทบทวนนโยบ�ย 

ดังกล่�วเป็นประจำ�อย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง

10.	 จัดให้มีจรรย�บรรณธุรกิจเป็นล�ยลักษณ์อักษรเพ่ือให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นทุกคนเข้�ใจถึงม�ตรฐ�นด้�น

จริยธรรมที่บริษัทฯ	ใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจ	และได้ติดต�มให้มีก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณดังกล่�วอย่�งจริงจัง	นอก

เหนือจ�กระเบียบข้อบังคับของพนักง�นที่จะต้องเป็นไปต�มหลักกฏหม�ยแรงง�น

11.	 พิจ�รณ�เรื่องคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อย่�งรอบคอบ	ภ�ยใต้แนวท�งที่ชัดเจนโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญ	โดยมิให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจ	และจะกำ�กับดูแลให้บริษัทฯ	

มีก�รปฏิบัติต�มขั้นตอนก�รทำ�ธุรกรรมที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อย่�งเหม�ะสม

12.	 มีหน้�ที่เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย	ก�รถือครองหุ้นของตนและผู้เก่ียวข้องต�มม�ตร�	59	ของพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์

และตล�ดหลักทรัพย์	โดยให้เลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้จัดทำ�ข้อมูลนำ�เสนอท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ	และเปิดเผย

ให้ผู้ถือหุ้นทร�บในร�ยง�นประจำ�ปี	

13.	 ดูแลให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน	และให้ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในซึ่งเป็นหน่วยง�นท่ีมีคว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติ

หน้�ที่ตรวจสอบระบบก�รควบคุมภ�ยในดังกล่�ว

14.	 กำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้ครอบคลุมท้ังองค์กร	 โดยให้ฝ่�ยจัดก�รเป็นผู้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยดังกล่�ว

และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ทร�บอย่�งสมำ่�เสมออย่�งน้อยไตรม�สละ	1	ครั้ง

	 บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ
1.	 พิจ�รณ�กำ�หนดว�ระก�รประชุมร่วมกับประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร	และดูแลให้มีก�รจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ

เอกส�รประกอบอย่�งถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวล�ก่อนก�รประชุม

2.	 ดำ�เนินก�รประชุมต�มระเบียบว�ระ	ข้อบังคับบริษัทฯ	และเป็นไปต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

3.	 ดูแลจัดสรรเวล�แต่ละว�ระให้เพียงพอ	และส่งเสริมให้กรรมก�รทุกท่�นได้อภิปร�ย	แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นได้อย่�ง

อิสระ	

	 อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
1.	 พิจ�รณ�อนุมัติงบประม�ณประจำ�ปี	และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประม�ณระหว่�งปี	(Annual	and	Revision	Budget)

2.	 พิจ�รณ�อนุมัติก�รซื้อทรัพย์สินถ�วรที่มีมูลค่�สูงกว่�	80,000,000	บ�ท	ภ�ยใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย	 ์และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีกำ�หนดไว้เก่ียวกับก�ร

ปฏิบัติก�รในก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์

3.	 พิจ�รณ�อนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย์	ตร�ส�รหน้ี	ตร�ส�รทุน	หน่วยลงทุน	รวมท้ังก�รเข้�ซื้อ	ร่วมทุนในโครงก�ร	

/	 กิจก�รอื่นใดที่มีมูลค่�โครงก�ร	 /	 กิจก�รสูงกว่�	80,000,000	บ�ทต่อคร�ว	หรือโครงก�ร	 /	 กิจก�รภ�ยใต้หลัก

เกณฑ์และข้อบังคับของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่กำ�หนดไว้เกี่ยวกับก�รปฏิบัติก�รในก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์

4.	 พิจ�รณ�อนุมัติก�รกู้ยืมเงิน	หรือก�รออกตร�ส�รหน้ี	รวมถึงก�รให้หลักประกัน	ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ	ก�รจำ�นำ�	ก�ร

จำ�นองในก�รขอสินเชื่อใดๆ	ของบริษัทที่มีมูลค่�เกิน	80,000,000	บ�ทต่อคร�ว
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5.	 พิจ�รณ�อนุมัติก�รตัดบัญชีลูกหน้ีก�รค้�เป็นสูญที่วงเงินม�กกว่�	5,000,000	บ�ท	ซึ่งได้กระทำ�ต�มหลักเกณฑ์	 วิธี

ก�ร	และเงื่อนไขต�มที่กฎหม�ยประก�ศกำ�หนด

6.	 พิจ�รณ�อนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รเก่ียวโยงกันระหว่�งบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน	ในส่วนท่ีไม่

จำ�เป็นต้องขอมติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.	 พิจ�รณ�อนุมัติก�รให้เช่�ทรัพย์สินของบริษัทที่มีอ�ยุสัญญ�เช่�ตั้งแต่	3	ปีขึ้นไป

8.	 พิจ�รณ�อนุมัติเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจ�กขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร

	 กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
	 กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงล�ยมือชื่อแทนบริษัทฯ	 คือ	น�ยสุเมธ	 เลอสุมิตรกุล	หรือ	น�งสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	หรือ	น�ยเมธิน	 

เลอสุมิตรกุล	ลงล�ยมือชื่อร่วมกับน�งส�วสุวรรณ�	โชคดีอนันต์	กรรมก�รสองคนลงล�ยมือชื่อร่วมกันและประทับตร�สำ�คัญ 

ของบริษัทฯ	หรือ	กรณีท่ีต้องย่ืนแบบแสดงร�ยก�รภ�ษีต่�งๆ	หรือ	ก�รย่ืนงบก�รเงินต่อหน่วยง�นร�ชก�รหรือหน่วยง�นอื่นใด	 

ให้กรรมก�รผู้มีอำ�น�จข้�งต้นคนใดคนหนึ่งลงล�ยมือชื่อและประทับตร�สำ�คัญของบริษัทฯ

	 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
	 ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกคร้ังให้กรรมก�รจำ�นวน	1	ใน	3	ของกรรมก�รทั้งหมดต้องออกจ�กตำ�แหน่ง	 ถ้�จำ�นวน

กรรมก�รแบ่งออกเป็น	3	ส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน	1	ใน	3	โดยกรรมก�รผู้ออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระอ�จ

ได้รับเลือกเข้�รับตำ�แหน่งอีกก็ได้	

	 การประชุมคณะกรรมการ
1.	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	กำ�หนดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รสมำ่�เสมออย่�งน้อยปีละ	4	ครั้ง	และดำ�เนินก�รประชุมให้

เป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัทฯ	กฎหม�ย	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

2.	 องค์ประชุมคณะกรรมก�รต้องมีไม่น้อยกว่�ก่ึงหน่ึงของจำ�นวนกรรมก�รท้ังหมด	 โดยมีประธ�นกรรมก�รทำ�หน้�ท่ี

ประธ�นในที่ประชุม	ซึ่งประธ�นในที่ประชุมจะเปิดโอก�สให้กรรมก�รทุกท่�นแสดงคว�มคิดเห็นและอภิปร�ยกันได้

อย่�งอิสระ	และส่งเสริมให้มีก�รใช้ดุลยพินิจอย่�งรอบคอบ	มีก�รจัดสรรเวล�อย่�งพอเพียงที่ฝ่�ยจัดก�รจะนำ�เสนอ

ประเด็นและผลก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	ได้อย่�งเพียงพอ	

3.	 ก�รจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกส�รต้องส่งให้กรรมก�รล่วงหน้�อย่�งน้อย	5	 วันทำ�ก�รก่อนวันประชุม	และให้

คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ส�ม�รถขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้จ�กกรรมก�รบริห�รหรือเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัท	หรือ

กำ�หนดให้ผู้บริห�รระดับสูงเข้�ร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ	ในกรณีท่ีต้องก�รข้อมูลประกอบก�ร

พิจ�รณ�เพิ่มเติม	

4.	 บริษัทฯ	จัดให้มีก�รบันทึกเนื้อห�ก�รประชุมอย่�งถูกต้องและครบถ้วน	โดยมีกรรมก�รบริษัททำ�หน้�ที่เข้�ร่วมประชุม

คณะกรรมก�รทุกครั้ง	กรณีที่มีร�ยก�รเกี่ยวโยงกันกรรมก�รผู้มีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ร่วมประชุม

7.	คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมก�รตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมก�รท่ีเป็นอิสระอย่�งน้อย	3	 ท่�น	และอย่�งน้อย	1	 ท่�นเป็นผู้มีคว�มรู้และ

ประสบก�รณ์ในด้�นก�รเงินและ/หรือบัญชี	คว�มรู้คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ของกรรมก�รตรวจสอบจะต้องมีเพียงพอท่ีจะ

ทำ�หน้�ท่ีในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงินได้	และตรวจสอบกระบวนก�รทำ�ง�นของบริษัทฯ	ให้เป็นไปต�มนโยบ�ย	

ระเบียบข้อบังคับ	ตลอดจนกฏหม�ย	ระเบียบปฏิบัติ	ข้อกำ�หนดของหน่วยง�นกำ�กับดูแล	ส่งเสริมให้มีก�รพัฒน�ระบบร�ยง�น

ท�งก�รเงิน	และบัญชีให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นบัญชี	รวมทั้งสอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยใน	ระบบตรวจสอบภ�ยใน	และระบบ

บริห�รคว�มเสี่ยงที่รัดกุม	เหม�ะสม	และมีประสิทธิภ�พ
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	 คณะกรรมก�รตรวจสอบ	ได้รับอำ�น�จในก�รปฏิบัติหน้�ที่	และแสดงคว�มคิดเห็นอย่�งอิสระ	โดยมีหน่วยง�นตรวจสอบ

ภ�ยในเป็นผู้ปฏิบัติ	และร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ	โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบจะมีก�รประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

โดยไม่มีฝ่�ยบริห�รอย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง	 เพ่ือขอคว�มคิดเห็นจ�กผู้สอบบัญชีในเรื่องต่�งๆ	รวมถึงก�รห�ท่ีปรึกษ�ภ�ยนอกที่เป็น

อิสระสำ�หรับให้คว�มคิดเห็นในบ�งกรณี	โดยบริษัทฯ	เป็นผู้ออกค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด

	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 มีหน้�ที่สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้อง	และเปิดเผยอย่�งเพียงพอ	โดยสอบท�นให้มีระบบ

ควบคุมภ�ยใน	(Internal	Control	และ	Management	Control)	และก�รตรวจสอบภ�ยใน	(Internal	Audit)	ที่เหม�ะ

สมและมีประสิทธิผล	

2.	 มีหน้�ท่ีสอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์	

หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.	 มีหน้�ที่ร�ยง�นระบบก�รควบคุมภ�ยใน	และคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี

4.	 มีหน้�ท่ีในก�รปฏิบัติก�รอ่ืนใดต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทฯ	มอบหม�ยไว้ในกฎบัตรว่�ด้วยคณะกรรมก�รตรวจสอบ	

ด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ	ภ�ยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมก�รตรวจสอบจัดให้มีก�รประชุมอย่�งน้อยปีละ	4	ครั้ง	 เพ่ือพิจ�รณ�งบก�รเงิน	ก�รควบคุมภ�ยใน	ก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยง	ก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหม�ยบริษัทมห�ชน	ก�รเรียกประชุมจะทำ�

เป็นหนังสือไปยังกรรมก�รตรวจสอบ	ไม่น้อยกว่�	5	วันทำ�ก�ร	ก่อนวันประชุม	และในก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบจะต้องมี

กรรมก�รเข้�ร่วมในก�รประชุมแต่ละครั้งอย่�งน้อยก่ึงหน่ึงของจำ�นวนกรรมก�รท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม	และมติท่ีประชุม

จะกระทำ�โดยได้รับเสียงข้�งม�กของกรรมก�รที่ม�ประชุมครบองค์ประชุม	

	 ทั้งน้ี	กรรมก�รตรวจสอบทุกท่�นจะต้องเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบไม่ตำ่�กว่�	3	ใน	4	ของจำ�นวนครั้งท่ีมีก�ร

ประชุมในปีนั้นๆ	และคณะกรรมก�รตรวจสอบควรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่�งน้อยปีละครั้ง	โดยไม่มีผู้บริห�รของบริษัทเข้�

ร่วมประชุมด้วย

	 วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 กรรมก�รตรวจสอบมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งไม่เกิน	9	ปี	 ท้ังน้ีเป็นไปต�มให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดในกฎบัตรคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ	(Audit	Committee	Charter)

8.	คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	 คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนประกอบด้วยกรรมก�รบริษัทฯ	อย่�งน้อย	3	คน	และอย่�งน้อย	1	คนต้องเป็น

กรรมก�รอิสระ	ประธ�นคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนควรเป็นกรรมก�รอิสระ

	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1.	 พิจ�รณ�แนวท�งกำ�หนดค่�ตอบแทนให้แก่กรรมก�ร	ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร	และท่ีปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�ร	

โดยให้มีก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์	หรือวิธีก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล	 เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมก�รบริษัทฯ	พิจ�รณ�และ	/	หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติ

2.	 ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ	มอบหม�ย
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	 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1.	 จัดให้มีก�รประชุมอย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยอ�จเชิญฝ่�ยจัดก�ร	หรือผู้บริห�ร	หรือพนักง�นของบริษัทฯ	ที่เก่ียวข้อง	

หรือผู้ท่ีเห็นสมควรม�ร่วมประชุม	ให้คว�มเห็น	หรือส่งเอกส�ร	ข้อมูลต�มท่ีเห็นว่�เก่ียวข้องหรือจำ�เป็นในก�รประชุม

ทุกครั้ง

2.	 องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนเป็นจำ�นวนไม่น้อยกว่�	2	ใน	3	ของจำ�นวนกรรมก�ร

พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนทั้งหมด	

3.	 กรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจ�รณ�	มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ		ยกเว้นกรณี

ก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริษัทฯ	

4.	 มติท่ีประชุมใช้คะแนนเสียงข้�งม�กเป็นเกณฑ์	กรณีลงมติโดยมีเสียงเท่�กัน	ประธ�นคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�

ตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก	1	เสียง	เพื่อเป็นก�รชี้ข�ด

	 วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	 กรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ	3	ปี	 โดยกรรมก�รท่ีพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระอ�จได้รับ

ก�รแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ	ให้กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งอีกว�ระได้	

9.	คณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมก�รบริห�รประกอบด้วย	กรรมก�รและผู้บริห�รอย่�งน้อย	3	คน	มีหน้�ที่ในฐ�นะฝ่�ยจัดก�รภ�ยใต้อำ�น�จหน้�ที่

ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ	และกลั่นกรองเรื่องต่�งๆ	ที่จะนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทฯ	โดยคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ	แต่งตั้งประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
	 คณะกรรมก�รบริห�รมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รบริห�รกิจก�รให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์	นโยบ�ย	ข้อบังคับของ 

บริษัทฯ	มติท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงร่วมกับคณะกรรมก�รบริษัทฯ	ในก�รกำ�หนดและ

ทบทวนนโยบ�ย	เป้�หม�ย	กลยุทธ์	และแผนง�นประจำ�ปี	ตลอดจนก�รจัดสรรทรัพย�กร	และงบประม�ณประจำ�ปีของบริษัทฯ

	 การประชุมคณะกรรมการบริหาร	
	 คณะกรรมก�รบริห�รจัดให้มีก�รประชุมต�มที่เห็นสมควรหรืออย่�งไตรม�สละ	1	ครั้ง	มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้�งม�กของ

กรรมก�รที่เข้�ร่วมประชุม	เว้นแต่กรรมก�รที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

10.	การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงประกอบด้วยบุคคลท่ีเป็นผู้บริห�รจ�กฝ่�ยต่�งๆ	ไม่น้อยกว่�	5	คน	โดยได้รับก�รแต่ง

ตั้งจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ	ทำ�หน้�ท่ี	ดูแลให้มั่นใจว่�ก�รบริห�รคว�มเส่ียง	กลยุทธ์	และทรัพย�กรท่ีใช้ในก�รบริห�รจัดก�รกับ

คว�มเสี่ยงดำ�เนินไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	และประเมินก�รบริห�รคว�มเส่ียงร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ

เพื่อพิจ�รณ�และเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ	อย่�งน้อยไตรม�สละ	1	ครั้ง	

	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีบทบ�ทหน้�ท่ีในก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงของบริษัทฯ	ประเมินและจัดลำ�ดับคว�ม

เสี่ยง	ว�งแนวท�งบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	เพ่ือให้มีระดับผลกระทบต่อคว�มเสียห�ยน้อยลง	รวมถึงก�ร

ติดต�มดูแลก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มแนวท�งบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่กำ�หนดไว้อย่�งรัดกุม	 เพ่ือไม่ให้เกิดคว�มเสี่ยงนั้นอีก

ในอน�คต	
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	 นอกจ�กน้ี	คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีหน้�ท่ีเผยแพร่นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้พนักง�นทร�บอย่�งทั่วถึง

ทั้งองค์กร	และบริษัทฯ	จะเปิดเผยนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี	

	 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจัดให้มีก�รประชุมต�มที่เห็นสมควรหรืออย่�งน้อยไตรม�สละ	1	ครั้ง	มติที่ประชุมให้ถือ

เสียงข้�งม�กของกรรมก�รที่เข้�ร่วมประชุม	เว้นแต่กรรมก�รที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น	

11.	คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
	 คณะอนุกรรมก�รสร้�งคุณค่�ร่วมในสังคมประกอบด้วยสม�ชิกท่ีเป็นผู้บริห�รและพนักง�นจ�กฝ่�ยต่�งๆ	โดยมีประธ�น

เจ้�หน้�ท่ีบริห�รเป็นประธ�นคณะอนุกรรมก�รฯ		โดยได้รับก�รแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ	เพ่ือทำ�หน้�ท่ีในก�รขับเคลื่อน

กิจกรรมด้�นก�รสร้�งคุณค่�ให้กับสังคมเป็นไปอย่�งเป็นรูปธรรม		

	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
1.	 กำ�หนดนโยบ�ยทิศท�ง	และแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รสร้�งคุณค่�ร่วมในสังคม	(Creating	Shared	Value	 :	CSV)	 

ของบริษัทฯ

2.	 ดำ�เนินก�รสื่อส�รให้พนักง�นทุกระดับ	 คู่ค้�	และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกคนรับรู้	 เข้�ใจ	และเกิดคว�มตระหนักในก�รสร้�ง

คุณค่�ร่วมในสังคม	(CSV)

3.	 จัดทำ�งบประม�ณ	ติดต�มและประเมินผลง�นตลอดจนก�รร�ยง�นด้�นก�รสร้�งคุณค่�ร่วมในสังคมของฝ่�ย	/	แผนก

ต่�งๆ	ในหน่วยง�น	พร้อมทบทวนแผนง�นและงบประม�ณให้มีประสิทธิภ�พอยู่เสมอ

4.	 ดำ�เนินก�รต�มแผนง�นและงบประม�ณท่ีได้รับอนุมัติ	 ท้ังน้ี	อ�จกำ�หนดบุคคล	หน่วยง�น	หรือมอบหม�ยให้ผู้

เชี่ยวช�ญจ�กภ�ยนอกในก�รดำ�เนินก�รแต่ละเรื่องก็ได้

5.	 สนับสนุนให้เกิดก�รแลกเปลี่ยน	คว�มรู้	คว�มสำ�เร็จ	และประสบก�รณ์ด้�นก�รสร้�งคุณค่�ร่วมในสังคม	 (CSV)	

ระหว่�งหน่วยง�นภ�ยในและหน่วยง�นภ�ยนอกอย่�งสมำ่�เสมอ

6.	 ประชุมคณะอนุกรรมก�รและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	 ด้�นก�รสร้�งคุณค่�ร่วมในสังคมของบริษัทฯ	 ต่อประธ�นเจ้�

หน้�ที่บริห�รอย่�งต่อเนื่อง

	 การประชุมคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
	 คณะอนุกรรมก�รสร้�งคุณค่�ร่วมในสังคมจัดให้มีก�รประชุมอย่�งน้อยไตรม�สละ	1	ครั้ง	มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้�งม�ก

ของกรรมก�รที่เข้�ร่วมประชุม	เว้นแต่กรรมก�รที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น	

12.	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รท้ังคณะ	กรรมก�รร�ยบุคคล	และคณะ

กรรมก�รชุดย่อยปีละ	1	คร้ัง	ปี	2561	บริษัทฯ	ได้นำ�หลักเกณฑ์ก�รประเมินจ�กแบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รและคณะ

กรรมก�รชุดย่อยของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยม�ใช้ในก�รประเมินก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�รท้ังแบบร�ยคณะและ

ร�ยบุคคล	ซึ่งประกอบด้วย	6	หัวข้อหลัก	ได้แก่	1)	 โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร	2)	บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับ

ผิดชอบ	3)	ก�รประชุมคณะกรรมก�ร	4)	ก�รทำ�หน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร	5)	คว�มสัมพันธ์กับฝ่�ยจัดก�ร	และ	6)	ก�รพัฒน�

ตนเองของกรรมก�รและผู้บริห�ร	และได้มอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัทดำ�เนินก�รรวบรวมและสรุปผลก�รประเมินเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมก�รบริษัทฯ	 พิจ�รณ�และห�รือร่วมกันในก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริษัทฯ	และ 

คณะกรรมก�รชุดย่อยต่อไป	

การกำากับดูแลกิจการ
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13.	การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	กำ�หนดให้ฝ่�ยจัดก�รต้องร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับกลยุทธ์	เป้�หม�ย	

และแผนง�นประจำ�ปีให้คณะกรรมก�รบริห�รทร�บเป็นประจำ�ทุกเดือน	และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ	อย่�งน้อยไตรม�ส

ละ	1	ครั้ง		เพื่อให้ส�ม�รถกำ�กับดูแลผลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�รให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ที่ว�งไว้

14.	การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ
	 บริษัทฯ	ได้แบ่งแยกบทบ�ทหน้�ท่ีระหว่�งคณะกรรมก�รและฝ่�ยจัดก�รอย่�งชัดเจน	โดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ	ทำ�หน้�ท่ี

กำ�หนดนโยบ�ยและกำ�กับดูแลก�รบริห�รง�นของฝ่�ยจัดก�ร	ขณะที่ฝ่�ยจัดก�รบริห�รง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ย	นอกจ�กนี้	เพื่อ

เป็นก�รแบ่งแยกบทบ�ทหน้�ที่อย่�งชัดเจน	ประธ�นคณะกรรมก�รของบริษัทฯ	จึงเป็นบุคคลคนละคนกับประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

เพื่อแยกบทบ�ทในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รออกจ�กก�รบริห�รง�น	

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการ บทบาทและหน้าที่หลักของฝ่ายจัดการ

● กำ�หนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	วัตถุประสงค์	และเป้�หม�ยหลัก

ในก�รประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับก�รสร้�งคุณค่�แก่

กิจก�รอย่�งยั่งยืน

● พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นชอบในนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�น	

ก�รจัดสรรทรัพย�กรและงบประม�ณประจำ�ปีที่จัดทำ�โดย

ฝ่�ยจัดก�ร	และกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินง�นต�ม

นโยบ�ยและแผนง�นที่กำ�หนดอย่�งมีประสิทธิภ�พและ

ประสิทธิผล

● ดำ�เนินก�รและ	 /	หรือบริห�รง�น	ให้เป็นไปต�มวิสัยทัศน์	

พันธกิจ	คุณค่�ที่มุ่งหวัง	และเป้�หม�ยที่กำ�หนด	ต�มท่ีได้

รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร	คณะกรรมก�รบริห�ร	และ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

15.	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	จัดให้มีก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่ทันทีที่เข้�รับดำ�รงตำ�แหน่ง	 โดยครอบคลุมเนื้อห�ก�รดำ�เนิน

ธุรกิจทุกด้�นของบริษัทฯ	รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมก�รบริษัท	ผู้บริห�รระดับสูง	และเลข�นุก�รบริษัทเข้�ร่วมสัมมน�หลักสูตรท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ีกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และเลข�นุก�รบริษัท	เช่น	หลักสูตร	DAP	(Director	Accreditation	Program)	

และ	DCP	(Director	Certification	Program)	รวมถึง	Anti-Corruption	:	The	Practical	Guide	(ACPG)	ที่จัดโดยสม�คมส่งเสริม

สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	(IOD)

	 นอกจ�กน้ี	คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ได้ส่งเสริม	อำ�นวยคว�มสะดวกให้มีก�รฝึกอบรม	และให้คว�มรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในระบบ

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท	ได้แก่	กรรมก�รบริษัท	กรรมก�รตรวจสอบ	ผู้บริห�ร	เลข�นุก�รบริษัท	และผู้ตรวจสอบภ�ยใน	เพื่อ

ให้มีก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นอย่�งต่อเนื่อง
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ปี	2561	กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ	ดังนี้

หน่วยงาน ชื่อหลักสูตร

คุณละเอียด ว่องวงศ์ภพ

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย Join	 IOD	Director	Briefing	1/2018	“Burning	 Issues	Directors	Need	to	

Hear	in	the	Year	of	the	Dog”	

National	Directors	Conference	2018	“Rising	Above	Disruptions:	A	Call	

for	Action”

Director	Breifing	1/2018

Audit	Committee	Forum	“Learn,	unlearn	and	relearn	–	Audit	Committee	

in	the	Age	of	Disruption”

สภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ก�รจัดทำ�งบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติก�ร	(Workshop)	รุ่นที่	2/61

ก้�วทันม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับใหม่ที่จะนำ�ม�ใช้ในปี	2562	และ	

2563	รุ่นที่	2/61

ก�รรวมธุรกิจและก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติก�ร	(Workshop)

TFRS	ทุกฉบับปี	2561	(รุ่นที่	1/61)	หลักสูตรที่	7

ก�รปฏิบัติง�นสอบบัญชีอย่�งมีคุณภ�พ

สร้�งคว�มเข้�ใจเก่ียวกับประเด็นในก�รปฏิบัติเรื่องท่ีดิน	อ�ค�ร	และอุปกรณ์	

และต้นทุนก�รกู้ยืม

คุณมานิต  เจียรดิฐ

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย Join	 IOD	Director	Briefing	1/2018	“Burning	 Issues	Directors	Need	to	

Hear	in	the	Year	of	the	Dog”

National	Directors	Conference	2018	“Rising	Above	Disruptions:	A	Call	

for	Action”

คุณเทวัญ  อุทัยวัฒน์

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย IOD	Director	Forum	1/2018	Better	Governance,	Better	Business:	Thai-

land’s	Progress	Report

AGM	Dinner	Talk

National	Directors	Conference	2018	“Rising	Above	Disruptions:	A	Call	

for	Action”

การกำากับดูแลกิจการ
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หน่วยงาน ชื่อหลักสูตร

Audit	Committee	Forum	“Learn,	unlearn	and	relearn	–	Audit	Committee	

in	the	Age	of	Disruption”

คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย Director	Certification	Program	(DCP	รุ่น	264/2018)

PacRim	Group The	4	Essential	Roles	of	Leadership

16.	เลขานุการบริษัท
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	เป็นผู้แต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติที่เหม�ะสม	เพื่อทำ�หน้�ที่ต�มที่กฏหม�ยกำ�หนด	รวมถึง

หน้�ที่ต่�งๆ	เพื่อให้เป็นไปต�มก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	ดังนี้

1.	 จัดให้มีและดำ�เนินก�รเร่ืองก�รประชุมผู้ถือหุ้น	ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ	และก�รประชุมคณะกรรมก�รชุด

ย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยให้เป็นไปต�มกฎหม�ย	ข้อบังคับ	กฎบัตรของคณะกรรมก�ร

แต่ละชุด	

2.	 จัดทำ�และเก็บรักษ�ทะเบียนกรรมก�ร	หนังสือนัดประชุมและร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ	หนังสือนัด

ประชุมและร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น	และร�ยง�นประจำ�ปี	และข้อมูลสำ�คัญต่�งๆ

3.	 จัดทำ�และเก็บรักษ�ข้อมูลร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียท่ีร�ยง�นโดยกรรมก�รหรือผู้บริห�ร	และนำ�เสนอต่อบริษัทฯ	และ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องภ�ยในเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด

4.	 ให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะเบ้ืองต้นแก่คณะกรรมก�รบริษัทฯ	และคณะกรรมก�รชุดย่อยท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ	ในประเด็นกฎหม�ย	ระเบียบ	และข้อพึงปฏิบัติด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

5.	 ดูแลให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลและร�ยง�นส�รสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยง�นกำ�กับดูแลให้เป็นไปต�มกฎหม�ย	

กฎระเบียบและนโยบ�ยก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�รของบริษัทฯ

6.	 ติดต่อและสื่อส�รกับผู้ถือหุ้นทั่วไป	ให้ได้รับทร�บสิทธิต่�งๆ	ของผู้ถือหุ้นและข่�วส�รของบริษัทฯ

7.	 ประส�นง�นกับฝ่�ยบริห�รทรัพย�กรบุคคล	เพื่อจัดให้มีก�รปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งใหม่

8.	 ปฏิบัติหน้�ที่อื่นใดต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

	 นอกจ�กนี้	 เลข�นุก�รบริษัทยังทำ�หน้�ที่ให้คำ�แนะนำ�ด้�นกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ต่�งๆ	ท่ีคณะกรรมก�รบริษัทฯ	จะต้อง

ทร�บและปฏิบัติหน้�ท่ีในก�รดูแลกิจกรรมของคณะกรรมก�รบริษัทฯรวมท้ังประส�นง�นให้มีก�รปฏิบัติต�มมติคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ	 ท้ังน้ี	คุณสมบัติของเลข�นุก�รบริษัท	ควรจะต้องผ่�นก�รอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของเลข�นุก�ร

บริษัท	
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17.	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายการเงินและบัญชี	
	 ประธ�นบริห�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงินเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในส�ยก�รเงินและบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติที่เหม�ะสมท้ัง

ประสบก�รณ์ด้�นบัญชีหรือก�รเงิน	3	ปีใน	5	ปีล่�สุด	และก�รเข้�อบรม	Orientation	12	ชั่วโมง	รวมทั้งอบรมพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่อง

ด้�นบัญชี	6	ชั่วโมงต่อปี	ต�มเกณฑ์สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด	 เพ่ือทำ�หน้�ที่จัดทำ�

ร�ยง�นท�งก�รเงิน	และมีร�ยง�นที่มีคุณภ�พ

18.	ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี	(สมุห์บัญชี)
	 ผู้จ้ดก�รฝ่�ยบัญชีและปฏิบัติง�นเป็นผู้ควบคุมดูแลก�รทำ�บัญชี	(สมุห์บัญชี)	ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหม�ะสม	โดยได้ขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ทำ�บัญชีต�มประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	มีประสบก�รณ์ด้�นบัญชี	3	ปีใน	5	ปีล่�สุด	และอบรมพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่อง

ท�งด้�นบัญชีต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	เพื่อทำ�หน้�ที่จัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงิน	และมีร�ยง�นที่

มีคุณภ�พ

	 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 ปี	2561	คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ได้พิจ�รณ�และเห็นชอบต�มท่ีคณะกรรมก�รตรวจสอบคัดเลือกและเสนอผู้สอบบัญชีของ

บริษัทสำ�นักง�น	อี	ว�ย	จำ�กัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	มีคว�มเป็นอิสระ	 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดกับบริษัทฯ	กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	

พนักง�น	ผู้ถือหุ้นใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่�วในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่	รวมถึงมีเงื่อนไขก�รสอบ

บัญชีและค่�สอบบัญชีท่ีเหม�ะสม	ซึ่งท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น	ประจำ�ปี	2561	ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่�ตอบแทนต�มท่ี

เสนอ

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	ระหว่างปี	2559	–	2561	

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ค่�สอบบัญชี 924,000 880,000 770,000

ร้อยละก�รเปลี่ยนแปลง 5% - -

ค่�บริก�รอื่น - - -

19.	นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงนโยบ�ยก�รซื้อข�ยหลักของบริษัทฯ	และก�รใช้ข้อมูลภ�ยในในปี	2560	โดยกำ�หนดม�ตรก�รป้องกัน

ก�รใช้ข้อมูลภ�ยในโดยมิชอบ	(Insider	Trading)	ของกรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	และพนักง�น	มิให้นำ�ข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตน

หรือพวกพ้อง	และให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นต�มม�ตร�	59	แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	พ.ศ.	

2535	และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม	มีหน้�ท่ีร�ยง�นก�รได้ม�หรือก�รจำ�หน่�ยไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	รวมถึงกำ�หนดให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลอันมีส�ระสำ�คัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยสู่ส�ธ�รณะอย่�ง

ระมัดระวัง	 ถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวล�	เพ่ือให้มั่นใจว่�	 ผู้ถือหุ้น	หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่�งเพียงพอและเท่�เทียมกันผ่�น

ระบบของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	ได้กำ�หนดให้ก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่ยัง

ไม่ได้เปิดเผยสู่ส�ธ�รณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับก�รแต่งตั้งให้มีสิทธิตอบข้อซักถ�มหรือให้ข้อมูลสำ�คัญต่�งๆ	ได้เท่�นั้น

การกำากับดูแลกิจการ
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20.	นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 บริษัทฯ	ได้กำ�หนดให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และบุคคลที่เก่ียวข้องร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของตนและ/หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

เป็นข้อมูลในก�รพิจ�รณ�ธุรกรรมของบริษัทฯ	 ท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์และใช้โอก�สหรือข้อมูลท่ีได้จ�กก�รปฏิบัติ

หน้�ที่ไปแสวงห�ประโยชน์ส่วนตน	หรือประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ	หรือก�รทำ�ง�นอื่นนอกเหนือจ�กง�นของบริษัทฯ	หรือก�ร

ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	รวมถึงกำ�หนดให้พนักง�นพึงละเว้นก�รถือหุ้นในกิจก�รคู่แข่งของบริษัทฯ	ทั้งนี้	ห�กมีก�รถือหุ้นใน

บริษัทคู่แข่งหรือบริษัทใดท่ีอ�จก่อให้เกิดประโยชน์หรือคว�มขัดแย้งท�งธุรกิจต่อบริษัทฯ	ของพนักง�นหรือบุคคลในครอบครัวให้

เปิดเผยต่อเลข�นุก�รบริษัทด้วย

21.	นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	พนักง�นและลูกจ้�งของบริษัทฯ	ไม่กระทำ�ก�รอันใดท่ีเป็นก�รเก่ียวข้องกับก�ร

ทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	เพื่อประโยชน์ท�งตรงหรือท�งอ้อมต่อตนเอง	ครอบครัว	เพื่อน	และคนรู้จัก	ไม่ว่�ตนจะอยู่ในฐ�นะ

เป็นผู้รับ	ผู้ให้	หรือผู้เสนอให้สินบน	ท้ังท่ีเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยง�นของรัฐหรือหน่วยง�นเอกชนที่บริษัทฯ	ได้ดำ�เนิน

ธุรกิจหรือติดต่อด้วย	โดยจะปฏิบัติต�ม	“จรรย�บรรณธุรกิจ”	และ	“แนวปฏิบัติก�รต่อต้�นทุจริตและคอร์รัปชั่น”	อย่�งเคร่งครัด

	 การให้หรือการรับของขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
	 บริษัทฯ	ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติในก�รให้หรือก�รรับของขวัญ	ของกำ�นัล	หรือประโยชน์อื่นใด	เพื่อให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และ

พนักง�นได้นำ�ไปปฏิบัติ	โดยห้�มกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นทุกระดับ	รวมถึงครอบครัว	พึงรับหรือให้ของขวัญ	ของกำ�นัล	หรือ

ประโยชน์อื่นใดจ�กลูกค้�	คู่ค้�	ผู้รับเหม�	ผู้รับเหม�ช่วง	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท�งธุรกิจกับบริษัทฯ	เว้นแต่เป็นก�รรับหรือให้ของขวัญ

ต�มประเพณี	เพ่ือรักษ�คว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบุคคลเท่�น้ัน	 ท้ังน้ี	ห�กของขวัญ	ของกำ�นัล	หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่�เกิน	

3,000	บ�ท	ต้องมีร�ยง�นผู้บังคับบัญช�	และจัดทำ�	“ร�ยง�นก�รให้หรือก�รรับของขวัญ	ของกำ�นัล	หรือประโยชน์อื่นใด”	พร้อมส่ง

มอบของให้ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

	 แนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง
	 ก�รเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปต�มประเพณีนิยม	สอดคล้องกับปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	โดยพอประม�ณ	ไม่บ่อยครั้งและ

เหม�ะสมกับโอก�ส	ซึ่งต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับกฎหม�ยและเป็นไปต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	และจรรย�บรรณธุรกิจขอ

งบริษัทฯ	อย่�งเคร่งครัด

	 แนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล
ก�รบริจ�คต้องเป็นไปเพ่ือกุศลส�ธ�รณะหรือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	 เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง	

หรือเพ่ือให้ได้ประโยชน์ท�งธุรกิจที่ไม่เหม�ะสม	หรือเป็นก�รให้สินบนท�งอ้อม	บริษัทฯ	จึงกำ�หนดให้ก�รบริจ�คต้องได้รับก�ร

อนุมัติจ�กผู้มีอำ�น�จต�มคู่มืออนุมัติของบริษัทฯ	และอยู่ภ�ยใต้กรอบนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีและจรรย�บรรณธุรกิจ

อย่�งเคร่งครัด

	 แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุน
	 บริษัทฯ	กำ�หนดให้มีกระบวนก�รควบคุมภ�ยใน	ก�รตรวจสอบภ�ยใน	เพื่อให้มั่นใจว่�	มีก�รใช้เงินสนับสนุนอย่�งมีเหตุผล	

ตรวจสอบได้	และโปร่งใส	โดยมีข้ันตอนก�รขออนุมัติและก�รใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนก�รควบคุมภ�ยใน	และมีก�ร

อนุมัติต�มคู่มืออนุมัติร�ยก�รของบริษัทฯ	ทั้งนี้	ก�รให้เงินสนับสนุนต้องจัดทำ�บันทึกภ�ยใน	ระบุวัตถุประสงค์และผู้รับผิดชอบ

ชัดเจน	และมีก�รประเมินผล	ติดต�มก�รให้เงินสนับสนุน	และร�ยง�นให้ผู้บังคับบัญช�ทร�บ
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	 การรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	กำ�หนดให้มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รปฏิบัติต�มแนวปฏิบัติก�รต่อต้�นทุจริตและคอร์รัปชั่นและ

ร�ยง�นให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รทร�บเป็นประจำ�ทุกเดือน	และนำ�เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ	ต่อไป	โดยให้

ครอบคลุมเรื่องก�รส่ือส�รนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่นท้ังภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร	ก�รบริห�รคว�มเส่ียงคอร์รัปชั่น	

ก�รให้หรือก�รรับของขวัญ	ก�รเลี้ยงรับรอง	ก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล	ก�รให้เงินสนับสนุน	และก�รแจ้งเบ�ะแสและข้อร้องเรียน

	 แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
	 บริษัทฯ	ไม่ให้ก�รสนับสนุนใดๆ	ต่อก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งก�รเมืองของพรรคก�รเมือง	พรรคหนึ่งพรรคใด	โดยจะว�งตัว

เป็นกล�ง	ไม่ฝักใฝ่พรรค	หรือกลุ่มท�งก�รเมืองใด	อย่�งไรก็ดี	กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นย่อมมีสิทธิในก�รมีส่วนร่วมหรือ

สนับสนุนกิจกรรมท�งก�รเมืองต่�งๆ	ได้เป็นก�รส่วนตัวโดยกระทำ�นอกเวล�ทำ�ก�ร	และไม่ใช่ในน�มของบริษัทฯ	แต่ห้�มมิให้

กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นสมัครเข้�เป็นกรรมก�รในพรรคก�รเมืองหรือเป็นตัวแทนในก�รทำ�กิจกรรมส�ธ�รณะต่�งๆ	ซึ่งอ�จ

ทำ�ให้เข้�ใจผิดว่�	บริษัทฯ	ฝักใฝ่หรือเกี่ยวข้องกับพรรคก�รเมืองนั้น

22.	นโยบายการใช้สิทธิทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยสนับสนุนให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นพึงใช้สิทธิท�งเมืองของตนในฐ�นะพลเมืองต�มระบอบ

ประช�ธิปไตย	แต่บริษัทฯ	จะว�งตัวเป็นกล�งไม่ฝักใฝ่ฝ่�ยใด	หรือกลุ่มก�รเมืองใด	รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมท�งก�รเมืองของ

พรรคหนึ่งพรรคใด

23.	การรับแจ้งเบาะแส	ข้อร้องเรียน	ข้อกังวล	และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
	 คณะกรรมก�รบริษัทฯ	มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้พิจ�รณ�รับเรื่องแจ้งเบ�ะแส	ข้อร้องเรียน	หรือก�รให้คำ�

แนะนำ�เกี่ยวกับก�รกระทำ�ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มสงสัยได้ว่�เป็นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น	โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุร�ยละเอียดของ

เรื่องที่จะแจ้งเบ�ะแส	หรือข้อร้องเรียน	หรือประเด็นที่ต้องก�รคำ�แนะนำ�	พร้อมชื่อ	ที่อยู่	และหม�ยเลขโทรศัพท์ที่ส�ม�รถติดต่อได้	

	 เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส	หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น
● พบเห็นก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎระเบียบ	หรือมีก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งไม่ซื่อสัตย์สุจริต

● พบเห็นก�รกระทำ�ที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ไม่ว่�ท�งตรงหรือท�งอ้อม	เช่น	พบเห็นพนักง�นติดสินบน	/	รับสินบน

เจ้�หน้�ที่รัฐ	หรือหน่วยง�นเอกชน

● พบเห็นก�รกระทำ�ท่ีผิดขั้นตอนต�มระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ	หรือมีผลกระทบต่อระบบก�รควบคุมภ�ยในของ 

บริษัทฯ	จนทำ�ให้สงสัยได้ว่�	อ�จจะเป็นช่องท�งในก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น

● พบเห็นก�รกระทำ�ที่ทำ�ให้บริษัทฯ	เสียผลประโยชน์	กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

● พบเห็นก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย	ผิดศีลธรรม	และจรรย�บรรณธุรกิจ

	 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส	ร้องเรียน	หรือขอคำาแนะนำา	เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
1.	 แจ้งผ่�นช่องท�งอีเมล์ของประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบท่ี	 ind.director@moongpattana.com	หรือไปรษณีย์ถึง	

ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบบริษัท	มุ่งพัฒน�	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำ�กัด	(มห�ชน)

2.	 แจ้งผ่�นช่องท�งอีเมล์ของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร	ที่	suwanna@moongpattana.comหรือไปรษณีย์ถึง	ประธ�นเจ้�

การกำากับดูแลกิจการ
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หน้�ที่บริห�รบริษัท	มุ่งพัฒน�	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำ�กัด	(มห�ชน)

3.	 แจ้งผ่�นช่องท�งอีเมล์ของเลข�นุก�รบริษัทท่ี	 company.secretary@moongpattana.comหรือ	 ไปรษณีย์ถึง

เลข�นุก�รบริษัทบริษัท	มุ่งพัฒน�	 อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำ�กัด	 (มห�ชน)	ในกรณีผู้แจ้งเบ�ะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อ

ร้องเรียนประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รหรือคณะกรรมก�รบริห�ร	ขอให้ท่�นส่งเรื่องร้องเรียนม�ยังประธ�นคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบโดยตรง	ในกรณีท่ีมีประเด็นข้อร้องเรียนหรือเรื่องท่ีเก่ียวกับก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น	อันเป็นกรณีเร่งด่วน	ให้ 

ผู้เกี่ยวข้องร�ยง�นไปต�มลำ�ดับชั้นโดยทันที	และนำ�เสนอต่อผู้บังคับบัญช�ระดับสูงเพื่อสั่งก�รโดยไม่ชักช้�

	 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
	 บุคคลท่ีส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น	คือ	ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท	ได้แก่		

ผู้ถือหุ้น	ลูกค้�	คู่แข่งท�งก�รค้�	เจ้�หน้ี	ภ�ครัฐบ�ล	ชุมชน	สังคม	ผู้บริห�ร		และพนักง�นของบริษัท	ทั้งน้ี	ไม่ว่�ท่�นจะแจ้งด้วย

วิธีใด	บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบ�ะแสและจะเก็บข้อมูลผู้ท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นคว�มลับ	โดยจำ�กัดเฉพ�ะผู้ท่ีมีหน้�ท่ีรับผิดชอบใน

ก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่�นั้น	ที่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลดังกล่�วได้	

	 ในระหว่�งก�รสืบสวนห�ข้อเท็จจริง	ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและ	/	หรือคณะกรรมก�รบริห�รและ	/	หรือคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบจะดำ�เนินก�รต�มที่เห็นสมควรไม่ให้ผู้แจ้งได้รับคว�มเดือนร้อน	อันตร�ยใด	หรือคว�มไม่ชอบธรรม	อันเกิดม�จ�ก

ก�รแจ้งเบ�ะแส	ร้องเรียน	ก�รเป็นพย�นหรือก�รให้ข้อมูล	ทั้งนี้	ผู้ได้รับข้อมูลจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน	 

มีหน้�ที่เก็บรักษ�ข้อมูล	ข้อร้องเรียนและเอกส�รหลักฐ�นของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นคว�มลับ	 ห้�มเปิดเผยข้อมูลแก่

บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้�ที่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่เป็นก�รเปิดเผยต�มหน้�ที่ที่กฎหม�ยกำ�หนด

	 แนวปฏิบัติการดำาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
	 เมื่อได้รับก�รแจ้งเบ�ะแส	ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร	คณะกรรมก�รบริห�ร	และ/หรือคณะกรรมก�รตรวจสอบ	จะเป็นผู้กลั่น

กรองสืบสวนข้อเท็จจริง	และระหว่�งก�รสืบสวนข้อเท็จจริง	ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร	คณะกรรมก�รบริห�ร	และคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบอ�จจะมอบหม�ยให้ตัวแทน	(คณะกรรมก�รบริห�ร)	แจ้งผลคว�มคืบหน้�เป็นระยะให้ผู้แจ้งเบ�ะแสหรือผู้ร้องเรียนได้

ทร�บ	

	 ทั้งนี้	ห�กก�รสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่�	ข้อมูลหรือหลักฐ�นที่มีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่�ผู้ที่ถูกกล่�วห�ได้กระทำ�ก�รทุจริต

และคอร์รัปชั่นจริง	บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่�วห�ได้รับทร�บข้อกล่�วห�และให้สิทธิผู้ถูกกล่�วห�พิสูจน์ตนเอง	โดยก�รห�ข้อมูล

หรือหลักฐ�นเพ่ิมเติมที่แสดงให้เห็นว่�ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับก�รกระทำ�อันทุจริตและคอร์รัปชั่นต�มที่ได้ถูกกล่�วห�	ห�กผู้

ถูกกล่�วห�	ได้กระทำ�ก�รทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง	ก�รทุจริตและคอร์รัปชั่นน้ันถือว่�เป็นก�รกระทำ�ผิดต่อแนวปฏิบัติก�รต่อต้�น

ทุจริตและคอร์รัปชั่น	จรรย�บรรณท�งธุรกิจของบริษัทฯ	ผู้ถูกกล่�วห�จะต้องได้รับก�รสอบสวนและพิจ�รณ�โทษท�งวินัยต�ม

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นที่บริษัทได้กำ�หนดไว้	และห�กก�รกระทำ�ทุจริตและคอร์รัปชั่นผิดกฎหม�ยนั้น	ผู้กระทำ�ผิดอ�จ

จะต้องได้รับโทษท�งกฎหม�ยด้วย

24.	นโยบายการลงทุนและการกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยในก�รร่วมลงทุนเพ่ือเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยให้กับสินค้�และบริก�รในธุรกิจสินค้�ประเภทอุปโภคและ

บริโภคที่มีโอก�สเติบโตและมีศักยภ�พส�ม�รถสร้�งผลกำ�ไรให้กับบริษัทฯ	 ได้	ซึ่งห�กบริษัทฯ	 เข้�ลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทฯ	

จะควบคุมหรือกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�ร	ตลอดจนก�รส่งตัวแทนเข้�ร่วมเป็นกรรมก�รต�มสัดส่วนของก�รถือหุ้น	และเข้�ร่วม

ประชุมในฐ�นะผู้ถือหุ้น	โดยผู้แทนจะมีหน้�ที่ออกเสียงในที่ประชุมต�มแนวท�งหรือทิศท�งที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ได้พิจ�รณ�

การกำากับดูแลกิจการ
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ไว้	สำ�หรับก�รลงทุนในบริษัทร่วม	บริษัทฯ	จะส่งตัวแทนเข้�ร่วมเป็นกรรมก�ร	 /	ผู้บริห�รโดยจะพิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสมและ

ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำ�ไว้ร่วมกันต่อไป		และเพื่อดูแลก�รบริห�รง�นและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ยท�งธุรกิจ

อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	คณะกรรมก�รบริษัทฯ	ได้กำ�หนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมร�ยง�นผลประกอบก�รให้

บริษัทฯ	ทร�บเป็นประจำ�ทุกเดือน	
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้านต่างๆ ดังนี้
	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างย่ิง	 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	ทำาการตรวจสอบ

ระบบการทำางานต่างๆของบริษัทฯ	 เพ่ือมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	และเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ	และ

ป้องกันความเสียหายของบริษัทฯ	โดยได้ประเมินระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ	ตามกรอบแนวทางของระบบการควบคุม

ภายในตามมาตรฐานสากลของ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring		Organizations	of	the	Treadway	Commission)	ทั้ง	5	

องค์ประกอบ	ได้แก่	การควบคุมภายในองค์กร	การประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	

และระบบการติดตามและประเมินผล	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน	ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	

ตามแบบประเมินของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	รวมท้ังสอบทานการปฏิบัติงานตาม

แนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	Corporate	Governance	:	GCG)	และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	ตามแนว

ปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	

Coalition	Against	Corruptions	:	CAC)	และการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ซึ่งฝ่ายบริหาร

กำาหนดให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอและต่อเน่ือง	สำาหรับผลการตรวจสอบประจำาปี	2561	ไม่พบ

ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญประการใด	นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยังให้ความสำาคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น

ต่างๆ	เพื่อการพัฒนาระบบการควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด	

สาระสำาคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯได้กำาหนดไว้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร
1.		 คณะกรรมการและผู้บริหารกำาหนดแนวทาง	และมีการปฏิบัติท่ีอยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณใน

การดำาเนินงาน	ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีประจำาวัน	การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	และการปฏิบัติต่อคู่ค้า	ลูกค้า	

และบุคคลภายนอก

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	กำากับดูแลให้มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้	เพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน	โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำา	และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.	 กำาหนดให้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ	รวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายไม่กำาหนดเป้า

หมายที่จะจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควร	หรืออาจนำาไปสู่การกระทำาทุจริต	ประพฤติมิชอบ	ท้ังน้ีการ

กำาหนดเป้าหมายให้คำานึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นสำาคัญ

4.	 มีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีการทบทวนให้เหมาะ

สมอยู่เสมอ

5.	 มีการจัดทำาจริยธรรม	และข้อกำาหนดห้ามฝ่ายบริหาร	และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่นอันทำาให้เกิดความเสียหาย	ต่อองค์กร

6.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณธุรกิจ	จรรยาบรรณธุรกิจสำาหรับบริษัท

คู่ค้า	และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	 เพ่ือให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	ยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	มีการสื่อสาร	และประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว	ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	

โดยเผยแพร่ทางเวปไซค์ของบริษัทฯ	และจัดให้มีการอบรมนโยบายดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอ
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ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
1.	 มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอทั้งความเสี่ยงภายในและภายนอก	โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ	 เป็นผู้นำาเสนอการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้แก่คณะกรรมการตรวจ

สอบทราบในทุกๆ	ไตรมาส	

2.		 กำาหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสี่ยง

เหล่านั้น

3.		 มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกำาหนดไว้	รวมถึงติดตามผลว่าได้มี

การปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ

4.		 บริษัทฯปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการควบคุม
1.		 บริษัทฯ	มีมาตรการควบคุมภายในท่ีกำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร	และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ	อย่างเหมาะสม	

พร้อมมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ	และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ	เช่น

-	 มีการจัดทำานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน	การจัดซื้อ	และการ

บริหารทั่วไปที่รัดกุม	และสามารถป้องกันการทุจริตได้

-	 กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและวงเงินอำานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลาย

ลักษณ์อักษร

2.		 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน	 3	 ด้าน	 ได้แก่	หน้าท่ีอนุมัติ	 หน้าท่ีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล

สารสนเทศและหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

3.		 การกำาหนดมาตรการที่ชัดเจนและถูกต้อง	ในกรณีที่บริษัทฯทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ที่

เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว	และมีมาตรการที่รัดกุมเพ่ือติดตามให้การทำาธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามท่ี

กำาหนดไว้

4.	 การกำาหนดผู้มีหน้าท่ีอนุมัติจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	 ผู้บริหาร	หรือ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว	และคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นสำาคัญ	และพิจารณาโดยถือเสมือน

เป็นรายการที่กระทำากับบุคคลภายนอก

5.		 กรณีที่มีการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ซึ่งมีผลผูกพันระยะ

ยาวไปแล้ว	จะต้องมีการติดตามผลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้

6.		 มีการติดตามการทำางานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสมำ่าเสมอรวมท้ังกำาหนดทิศทางให้บุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้ง

ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ	ดังกล่าวถือปฏิบัติ

7.		 มีการกำาหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ที่ผิดต่อกฎหมาย	ที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือลดความ

เสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
1.	 มีการนำาเสนอข้อมูลที่สำาคัญต่างๆ	อย่างเพียงพอ	เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ

2.	 กรรมการบริษัท	ได้รับหนังสือนัดประชุม	หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำาเป็น	และเพียงพอต่อการ

พิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายใน	7	วัน

3.	 รายงานการประชุม	มีรายละเอียดตามควรท่ีทำาให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

กรรมการ
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4.	 มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี	และบัญชีต่างๆ	ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่

5.	 มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล	 โดยการกำาหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ	ตามหลักการแบ่งแยก

หน้าที่และการปฏิบัติงาน	

6.	 มีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ	เช่น	การส่งอีเมล์	การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ	

และการจัดการประชุม	เพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้	สำาหรับการ

สื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร	ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำาหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่ว

ถึงและเท่าเทียมกัน

7.	 บริษัทฯ	มีการกำาหนดช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและกำาหนดขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน	

เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส	ยุติธรรม

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล
1.	 บริษัทฯ	จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำาหนดห้ามฝ่ายบริหาร	และพนักงานปฏิบัติ

ตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.	 มีการกำาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน	ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ	ตามแผนการการ

ตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการควบคุม

ภายใน	และสื่อสารให้ผู้บริหารทราบ	เพื่อดำาเนินการแก้ไขปรับปรุง	โดยรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ	และเสนอรายงานได้อย่างตรงไปตรงมา	เป็น

ประจำาทุกไตรมาส

3.	 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคัญ	จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	/	คณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือ

พิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร

4.	 มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท	/	คณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ

5.	 มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยพลัน	กรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามี

เหตุการณ์ทุจริต	มีการปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฏหมาย	และมีการกระทำาผิดปกติอื่นๆ	ซึ่งอาจจะกระทบ	ต่อชื่อเสียงและฐานะ

ทางการเงินของบริษัทฯ	อย่างมีนัยสำาคัญ

	 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท	มีความเห็นด้านระบบการควบคุมภายในตรงกัน	และมีการปฏิบัติตาม

นโยบายที่กำาหนดขึ้น

	 บริษัทฯ	ได้แต่งต้ังนางภวดี	 	 อุดมศรีธนกร	ดำารงตำาแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็น 

ผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้ายหรือเลิกจ้าง	รวมทั้งประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 ในปี	2561	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน	

ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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รายงานระหว่างกัน

	 ปี	2561	บริษัทฯ	มีการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	กับบริษัทร่วมและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ	อย่าง

สมเหตุสมผล	โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับความจำาเป็น	ความสมเหตุสมผล	

และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกัน	รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติ	รวมถึงมี

การเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	ทั้งน้ี	การทำารายการระหว่างกันต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ

การทำารายการระหว่างกัน	(28	กุมภาพันธ์	2561)	โดยกำาหนดให้มีการควบคุมการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	หรือบริษัทร่วม

กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ได้กำาหนดมาตรการให้ผู้มีอำานาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติรายการเบิกจ่ายของตนเองได้	แม้จะอยู่ใน

วงเงินท่ีตนมีอำานาจก็ตาม	และในกรณีการทำาธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน	หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ

มีส่วนได้เสีย	ห้ามมิให้ผู้นั้นอนุมัติรายการดังกล่าว	และให้ปฏิบัติตามอำานาจการอนุมัติเรื่องการดำาเนินการเมื่อมีรายการท่ีเก่ียวโยง

กัน	และกรณีการทำาธุรกรรมหรือการได้มาและจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้ปฏิบัติตามอำานาจการอนุมัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูล	และ

การปฏิบัติในการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ไทยพีเจ้น จำากัด (TP)

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น	 เช่นจุกนม	ขวดนม	

และผลิตภัณฑ์พลาสติก	

ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	

47	ของจำานวนทุนที่ออกและชำาระแล้ว	และมีกรรมการบริหารร่วมกัน

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำากัด (YMP)

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทพลาสติกและพลาสติกเคลือบ	 เพ่ือจำาหน่ายทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ

ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัท	โยชิโน	โคเคียวโซ	(ประเทศญี่ปุ่น)	และบริษัท	โนมูระ	จิมูโช	

อิ๊งค์	 (ประเทศญ่ีปุ่น)	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	6	ของจำานวนทุนท่ีออกและชำาระแล้ว	และมีกรรมการ

ร่วมกัน

บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำากัด

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผ้าเช็ดทำาความสะอาดผิวและแผ่นอนามัยสำาหรับซับนำ้านม	และนำ้ายา

ทำาความสะอาดจุกนมและขวดนม

ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	

2.5	ของจำานวนทุนที่ออกและชำาระแล้ว	และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท สุเมธาพร จำากัด

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้คำาปรึกษาทางธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	และนางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	ถือหุ้นร้อยละ	75	และ	25	ของทุนท่ีออกและชำาระ

แล้ว	ตามลำาดับ	และมีกรรมการร่วมกัน

รายงานประจ�าปี 2561 
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รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

นายสุเมธ		เลอสุมิตรกุล ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ในสัดส่วนร้อยละ	53.54

นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ในสัดส่วนร้อยละ	1.35

นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ในสัดส่วนร้อยละ	

4.26

รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	 รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทฯ	 กับบริษัทร่วม	บริษัทท่ีเก่ียวข้อง	และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกันกับ

บริษัทฯ	ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี	2559	-	2561		ตามรายละเอียดดังนี้	

รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ผู้ขาย / 
ผู้ให้

บริการ

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับ

บริการ
ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำาคัญ

มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล/

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
2561 2560 2559

บริษัทฯ YMP บริษัทฯ	ดำาเนินการจัดหาวัตถุดิบ	และอุปกรณ์

ในการผลิตให้กับ	YMP	 โดยบริษัทฯ	 ได้รับค่า

บริการในอัตราส่วนร้อยละ	1.5	ของราคาวัสดุ

หรือบริการและบริษัทฯ	มีรายได้ค่า-นายหน้าใน

อัตราส่วนร้อยละ	0.3	ของราคาขายสินค้าสุทธิท่ี	

YMP	ขายให้กับลูกค้าทั้งหมด	ตามสัญญาแต่ง

ตั้งการเป็นตัวแทนจำาหน่าย	(ฉบับปรับปรุงวันที่	1	

มกราคม	2557)

8.8	 7.5 6.6 การให้บริการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์การ

ผลิตให้แก่	YMP	ของบริษัทฯ	 เป็นราคาและ

เงื่อนไขการชำาระเงินตามปกติทางธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:	รายการ

ดังกล่าวเป็นการว่าจ้างตามปกติของธุรกิจ

ท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง	 เงื่อนไขการชำาระเงิน

เป็นเง่ือนไขเดียวกันกับท่ีใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่

เกี่ยวข้องกัน

TP บริษัทฯ บริษัทฯ	ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มพีเจ้นจาก	TP	เช่น	จุก

นม	ขวดนม	และอื่นๆ	

139.4 128.3 102.5 บริษัทฯ	 เป็นผู้จัดจำาหน่ายสินค้าของ	TP	แต่

เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:	รายการ

ดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจ

ท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง	 เงื่อนไขการชำาระเงิน

เป็นเง่ือนไขเดียวกันกับท่ีใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่

เกี่ยวข้องกัน

PIT บริษัทฯ บริษัทฯ	 ซื้อผลิตภัณฑ์พีเจ้นประเภทผ้าเช็ด

ทำาความสะอาดผิว	และแผ่นซับน้ำานม	 น้ำายา

ทำาความสะอาดจุกนมและขวดนม		จาก	PIT	

106.2 96.8 101.1 บริษัทฯ	 เป็นผู้จัดจำาหน่ายสินค้าของ	PIT	แต่

เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:	รายการ

ดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจ

ท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง	 เงื่อนไขการชำาระเงิน

เป็นเง่ือนไขเดียวกันกับท่ีใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่

เกี่ยวข้องกัน

รายงานระหว่างกัน
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ผู้ขาย / 
ผู้ให้

บริการ

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับ

บริการ
ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำาคัญ

มูลค่าของรายการ  
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล/

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
2561 2560 2559

		YMP	 บริษัทฯ บริษัทฯ	ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก	YMP	

เช่น	กล่องและฝาปิดพลาสติก	ตลับใส่แป้ง	หวี

สำาหรับย้อมสีผม	หัวปั๊มและหัวฉีดกระบอกน้ำา	

4.6 5.3 4.7 สินค้าท่ีบริษัทฯ	ซื้อจาก	YMP	 เป็นราคาและ

เงื่อนไขการชำาระเงินตามปกติทางธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:	รายการ

ดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจ

ท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง	 เงื่อนไขการชำาระเงิน

เป็นเง่ือนไขเดียวกันกับท่ีใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่

เกี่ยวข้องกัน

คุณสุเมธ	

เลอสุมิตร

กุล

บริษัทฯ บริษัทฯ	 เช่าพ้ืนที่ห้องชุดชั้น	18	 (บางส่วน)	และ	

19	อาคารบางนาคอมเพล็กซ็	ออฟฟิศ	ทาวเวอร์	

(อาคารทศพลแลนด์)		เพื่อใช้เป็นสำานักงาน	

4.1 4.0 4.0 เนื่องจากพ้ืนที่อาคารเดิมมีขนาดเล็กและไม่

สามารถขยายเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายตัว

ของกิจการได้	ประกอบกับคุณสุเมธ	เลอสุมิตร

กุล	มีพื้นที่อาคารปล่อยเช่า	บริษัทฯ	ขอเช่าเพื่อ

ปรับปรุงเป็นสำานักงานแห่งใหม่	 ค่าเช่าเป็น

ราคาตลาดและสัญญาเป็นเงื่อนไขปกติท่ัวไป

ของธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:	รายการ

ดังกล่าวเป็นการเช่าพ้ืนที่ในราคาตลาด	จึงมี

ความสมเหตุสมผล

	บจก.

สุเมธาพร

บริษัทฯ บริษัทฯ	 ว่าจ้างสำาหรับให้บริการปรึกษาในฐานะ	

Company	Advisory	Director

3.6 3.6 3.6 เนื่องจากเปลี่ยนการว่าจ้างในนามบุคคล

เป็นการว่าจ้างในรูปบริษัทฯ	ซึ่งมีคุณสุเมธ	เลอ

สุมิตรกุล	เป็นผู้มีอำานาจในบริษัทฯ	

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:	รายการ

ดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาในราคาตลาดที่

อ้างอิงได้	จึงมีความสมเหตุสมผล

รายการเงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้จ่ายเงินปันผล ลักษณะรายการ
มูลค่าของรายการ(ล้านบาท)

2561 2560 2559

		TP บริษัทฯ	รับรายได้เงินปันผล 18.8 18.8 18.8

		PIT 3.3 3.1 2.5

		YMP 3.3 3.2 2.2

รายงานระหว่างกัน

รายงานประจ�าปี 2561 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  92



รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่มีรายการ
คงค้างระหว่างกัน

ประเภท
รายการ

มูลค่าของ
รายการ(ล้านบาท)

บริษัทฯ บุคคล / นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง 2561 2560 2559

บริษัทฯ TP ลูกหนี้อื่น 4.2 3.0 -

เจ้าหนี้การค้า 39.3 44.4 30.1

PIT ลูกหนี้การค้า - 1.2 -

ลูกหนี้อื่น 0.4 - -

เจ้าหนี้การค้า 33.1 33.0 31.9

YMP ลูกหนี้อื่น 2.1 1.8 1.6

เจ้าหนี้การค้า 1.0 0.8 0.9

 
 รายการค้ำาประกัน   
	 ไม่มี	

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 ในอนาคตบริษัทฯ	คาดว่า	จะมีการทำารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเน่ือง	 โดยเป็นไปในลักษณะ

การทำาธุรกิจการค้าท่ัวไป	และมีเง่ือนไขตามธุรกิจการค้าปกติ	ซึ่งสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับท่ี

บริษัทฯ	กระทำากับบุคคลภายนอก	เช่น	การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูป	การทำาสัญญาเช่าอาคารสำานักงาน	เป็นต้น	โดย

รายการระหว่างกันท่ีจะเกิดข้ึนนั้นเป็นไปเพ่ือความจำาเป็นในการดำาเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท	 โดยมีการกำาหนดนโยบายด้าน

ราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน	และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทั้งหมดให้เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์และข้อกำาหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล	การทำารายการเก่ียวโยง	การได้มาหรือจำาหน่ายไปของทรัพย์สิน	และมาตรฐาน

บัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด

รายงานระหว่างกัน
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	 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)

ความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	

(มหาชน)	 (บริษัทฯ)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2561	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ	และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่น

กัน

	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	2561	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	

(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค	ความรับ

ผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ	จากบริษัทฯตามข้อกำาหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	และข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	ตามท่ีระบุ	ในข้อกำาหนดน้ันด้วย	ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้

รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
	 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	ที่มีนัยสำาคัญอย่างยิ่งตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า	ในการ

ตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและใน

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของข้าพเจ้า	ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบ

มาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน	ผลของวิธีการตรวจ

สอบของข้าพเจ้า	ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปน้ี

การรับรู้รายได้
	 รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีท่ีสำาคัญย่ิงรายการหน่ึงของบริษัทฯ	 เน่ืองจากจำานวนรายได้ท่ีบันทึกในบัญชี

จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำาไรขาดทุนประจำาปีของบริษัทฯ	ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้าจำานวนมากรายในหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งมี

เงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน	ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการทำาความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ	การควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้	สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและ	ช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลา

บัญชี	สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชี

รายได้จากการขายและสอบทานใบสำาคัญทั่วไปเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย	

คดีฟ้องร้อง

	 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	28.5	บริษัทฯมีคดีฟ้องร้องท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาจัดจำาหน่ายสินค้า	โดย

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำาพิพากษาให้บริษัทฯชำาระเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์	ซึ่งบริษัทฯได้ยื่นฎีกาต่อศาล

ฎีกา	โดยในขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

	 เนื่องจากคดีความดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด	ฝ่ายบริหารจึงจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินผลของคดี	ที่ถูกฟ้อง

ร้องนี้เพ่ือใช้ในการประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากคดีความ	โดยการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้อง	

ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อคดีดังกล่าวสิ้นสุด	อาจแตกต่างไปจากท่ีฝ่ายบริหารได้ประมาณการไว้	จึงทำาให้มีความเส่ียงเก่ียวกับการรับรู้

ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าว

	 ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯเก่ียวกับรายละเอียดและความคืบหน้าของคดี

ฟ้องร้อง	ตลอดจนวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง	สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกับดุลยพินิจใช้ในการ

ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว	สอบทานเอกสารโต้ตอบระหว่างบริษัทฯและท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯ	

ส่งหนังสือยืนยันไปยังที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯเพ่ือให้รายงานรายละเอียดของคดีฟ้องร้อง	สถานะของคดีความและ

ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร	และได้สอบทานการเปิด

เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานน้ัน)	ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี

	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นใน

รูปแบบใด	ๆ	ต่อข้อมูลอื่นนั้น

	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นน้ันมีความขัด

แย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	

	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น	และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำาคัญ	ข้าพเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดังกล่าวให้ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลทราบเพ่ือให้มีการดำาเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป	

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
	 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดทำางบการเงิน	ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำาเนินงานต่อเน่ือง	การเปิดเผย

เรื่องท่ีเก่ียวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการท่ีดำาเนินการต่อเน่ืองเว้นแต่

ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่น

ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป	ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ

สำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิน

ใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

●	 ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน	และ

ได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ความเสี่ยงท่ีไม่

พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด	

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การ

แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน					

●	 ทำาความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะ
สมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ	การควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ

●	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

●	 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการท่ีดำาเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้

เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ	ในการดำาเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่	หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า

มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ	ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน	หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลง

ไป	ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	อย่างไร

ก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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●	 ประเมินการนำาเสนอ	โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

●	 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทร่วม	(กลุ่มบริษัท)	เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน	ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ

กำาหนดแนวทาง	การควบคุมดูแล	และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ

ความเห็นของข้าพเจ้า

●	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ	ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม

ที่ได้วางแผนไว้	ประเด็นที่มีนัยสำาคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญในระบบการควบคุม

ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความ

เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่น	ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล

ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด

ความเป็นอิสระ

	 จากเร่ืองท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแล	ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ	ท่ีมีนัยสำาคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	เว้นแต่

กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ	หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน	ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร

ส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทาง

ลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดังกล่าว

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

	 ชลรส	สันติอัศวราภรณ์

	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4523

	 บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

	 กรุงเทพฯ:	27	กุมภาพันธ์	2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 16,151,930         6,551,488           16,151,930         6,551,488           

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 8 202,378,415       187,826,887       202,378,415       187,826,887       

สินคา้คงเหลือ 9 84,440,733         80,956,196         84,440,733         80,956,196         

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 7,881,667           6,392,014           7,881,667           6,392,014           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 310,852,745       281,726,585       310,852,745       281,726,585       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 503,547,502       432,949,468       58,173,970         58,173,970         

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 11 24,932,180         24,932,180         24,932,180         24,932,180         

อาคารและอุปกรณ์ 12 35,846,423         37,726,401         35,846,423         37,726,401         

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 13 56,113,114         77,709,864         56,113,114         77,709,864         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 14,325,258         16,896,325         14,325,258         16,896,325         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 3,780,576           3,590,916           3,780,576           3,590,916           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 4,986,706           5,760,750           4,986,706           5,760,750           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 643,531,759       599,565,904       198,158,227       224,790,406       

รวมสินทรัพย์ 954,384,504       881,292,489       509,010,972       506,516,991       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงิน

ซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 15 -                          62,979,978         -                          62,979,978         

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 16 185,795,439       165,543,326       185,795,439       165,543,326       

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 17 3,653,280           2,205,781           3,653,280           2,205,781           

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 13 12,726,735         1,631,115           12,726,735         1,631,115           

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 202,175,454       232,360,200       202,175,454       232,360,200       

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 17 5,036,946           5,156,265           5,036,946           5,156,265           

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 18,016                18,016                18,016                18,016                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 8,735,228           6,405,812           8,735,228           6,405,812           

หนี� สินไมห่มุนเวียนอื�น 1,530,823           1,530,823           1,530,823           1,530,823           

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 15,321,013         13,110,916         15,321,013         13,110,916         

รวมหนี�สิน 217,496,467       245,471,116       217,496,467       245,471,116       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน

ซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 19

   หุ้นสามญั 170,254,253 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

   (2560: หุ้นสามญั 170,254,253 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 170,254,253       170,254,253       170,254,253       170,254,253       

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุ้นสามญั 168,432,633หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

   (2560: หุ้นสามญั 165,259,201 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 168,432,633       165,259,201       168,432,633       165,259,201       

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 19 207,000              833,543              207,000              833,543              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 36,549,097         35,969,497         36,549,097         35,969,497         

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 560,587              383,935              560,587              383,935              

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 17,025,425         17,025,425         17,025,425         17,025,425         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  514,113,295       416,349,772       68,739,763         41,574,274         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 736,888,037       635,821,373       291,514,505       261,045,875       

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 954,384,504       881,292,489       509,010,972       506,516,991       

-                      -                      -                      -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

งบการเงิน

ซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานทางการเงิน

รายงานประจ�าปี 2561 
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บริษทั มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชั�นแนล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิ

ซึ�งแสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 878,686,995      795,368,472      878,686,995      795,368,472      

รายไดอื้�น

   รายไดค้า่นายหนา้ 12,171,002        10,548,039        12,171,002        10,548,039        

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                         -                         18,807,520        18,807,520        

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอื�น 11 6,562,000          6,328,000          6,562,000          6,328,000          

   กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 28,323,002        -                         28,323,002        -                         

   อื�น ๆ 4,856,003          4,208,297          4,856,003          4,208,297          

รวมรายได้ 930,599,002      816,452,808      949,406,522      835,260,328      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 406,370,864      380,640,555      406,370,864      380,640,555      

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 318,965,449      241,338,974      318,965,449      241,338,974      

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 156,002,509      178,984,725      156,002,509      178,984,725      

รวมค่าใช้จ่าย 881,338,822      800,964,254      881,338,822      800,964,254      

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 49,260,180        15,488,554        68,067,700        34,296,074        

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 89,998,781        66,600,894        -                         -                         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 139,258,961      82,089,448        68,067,700        34,296,074        

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (1,311,761)         (2,022,550)         (1,311,761)         (2,022,550)         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 137,947,200      80,066,898        66,755,939        32,273,524        

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (8,813,028)         (1,523,956)         (8,813,028)         (1,523,956)         

กาํไรสุทธิสําหรับปี 129,134,172      78,542,942        57,942,911        30,749,568        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,842,444)         (1,578,791)         (1,100,910)         -                         

   หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 368,489             315,758             220,182             -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสําหรับปี (1,473,955)         (1,263,033)         (880,728)            -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 127,660,217      77,279,909        57,062,183        30,749,568        

กาํไรต่อหุ้น 24

กาํไรตอ่หุน้ขั�นพื�นฐาน 0.77                   0.49                   0.35                   0.19                   

กาํไรตอ่หุน้ปรับลด 0.77                   0.47                   0.35                   0.18                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รายงานทางการเงิน
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2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 137,947,200         80,066,898           66,755,939           32,273,524           

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13,792,610           13,995,379           13,792,610           13,995,379           

   ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 1,191,866             (166,585)              1,191,866             (166,585)              

   โอนกลบัค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (892,674)              (1,883,325)           (892,674)              (1,883,325)           

   ขาดทุน (กาํไร) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากอตัราแลกเปลี�ยน 7,162                    (97,621)                7,162                    (97,621)                

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (679,024)              22,316                  (679,024)              22,316                  

   กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (28,323,002)         -                           (28,323,002)         -                           

   โอนกลบัค่าเผื�อการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -                           (400,000)              -                           (400,000)              

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,555,241             590,004                1,555,241             590,004                

   รายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 176,652                255,276                176,652                255,276                

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           -                           (18,807,520)         (18,807,520)         

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอื�น (6,562,000)           (6,328,000)           (6,562,000)           (6,328,000)           

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (89,998,781)         (66,600,894)         -                           -                           

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 1,311,761             2,022,550             1,311,761             2,022,550             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 29,527,011           21,475,998           29,527,011           21,475,998           

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (15,743,394)         (34,788,951)         (15,743,394)         (34,788,951)         

   สินคา้คงเหลือ (2,591,863)           2,343,338             (2,591,863)           2,343,338             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (1,489,653)           (157,785)              (1,489,653)           (157,785)              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 28,540                  95,144                  28,540                  95,144                  

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 20,259,808           18,924,711           20,259,808           18,924,711           

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น 8,376,036             (240,610)              8,376,036             (240,610)              

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 38,366,485           7,651,845             38,366,485           7,651,845             

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (326,735)              -                           (326,735)              -                           

   จ่ายดอกเบี�ย (1,326,618)           (1,979,707)           (1,326,618)           (1,979,707)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (6,062,923)           (1,992,694)           (6,062,923)           (1,992,694)           

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 30,650,209           3,679,444             30,650,209           3,679,444             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานทางการเงิน

รายงานประจ�าปี 2561 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  104



2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18,807,520           18,807,520           18,807,520           18,807,520           

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอื�น 6,562,000             6,328,000             6,562,000             6,328,000             

ซื�อทรัพยสิ์น (4,232,739)           (2,526,622)           (4,232,739)           (2,526,622)           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 766,128                20,109                  766,128                20,109                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 49,919,752           -                           49,919,752           -                           

เงินลงทุนระยะสั�นลดลง -                           31,166                  -                           31,166                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (เพิ�มขึ�น) (346,500)              269,339                (346,500)              269,339                

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 71,476,161           22,929,512           71,476,161           22,929,512           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินลดลง (62,979,978)         (27,020,022)         (62,979,978)         (27,020,022)         

จ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,775,745)           (4,020,948)           (2,775,745)           (4,020,948)           

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 2,339,889             8,539,327             2,339,889             8,539,327             

เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 786,600                1,533,543             786,600                1,533,543             

จ่ายเงินปันผล (29,896,694)         (28,209,577)         (29,896,694)         (28,209,577)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (92,525,928)         (49,177,677)         (92,525,928)         (49,177,677)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ �น (ลดลง) สุทธิ 9,600,442             (22,568,721)         9,600,442             (22,568,721)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 6,551,488             29,120,209           6,551,488             29,120,209           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 16,151,930           6,551,488             16,151,930           6,551,488             

-                           -                           -                           -                           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่เป็นตวัเงิน:

   ซื�อยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4,103,925             4,616,094             4,103,925             4,616,094             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงิน

ซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

รายงานทางการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

	 บริษัท	 มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ	”)	 เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลำาเนาใน

ประเทศไทย	ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	คือจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กและทารก	และผลิตภัณฑ์อื่น	บริษัทฯ	มีที่อยู่ตามท่ี

จดทะเบียนอยู่ที่เลขที่	2/97-104	ชั้น	18-19	อาคารบางนาคอมเพล็กซ์	ออฟฟิศ	ทาวเวอร์	ซอยบางนา-ตราด	25	ถนนบางนา-

ตราด	แขวงบางนาเหนือ	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	และมีสาขาอยู่ท่ีเลขที่	444/11	หมู่ท่ี	7	ตำาบลบางปลา	อำาเภอบางพลี	

จังหวัดสมุทรปราการ

2. เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

2.1	 งบการเงินน้ีจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี	11	ตุลาคม	2559	ออกตามความในพระราช

บัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ	ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก

งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

	 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2	 บริษัทฯ	จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ	โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่

ก. ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 ในระหว่างปี	บริษัทฯ	ได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุง	(ปรับปรุง	2560)	จำานวนหลายฉบับ	ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ

หลังวันท่ี	1	มกราคม	2561	มาถือปฏิบัติ	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น

เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ

อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ	

ข. ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกร�คม 2562

	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง	(ปรับปรุง	2561)	และฉบับใหม่	จำานวนหลายฉบับ	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้

มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี	ผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเม่ือนำามาถือปฏิบัติ	อย่างไรก็ตาม	มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้

มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญ	สามารถสรุปได้ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2561 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  106



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง ร�ยได้จ�กสัญญ�ที่ทำ�กับลูกค้�

	 		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง

ต่อไปนี้

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สัญญาก่อสร้าง

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	รายได้

	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	รายได้	-	รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ 

		 บริการโฆษณา

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สัญญาสำาหรับการก่อสร้าง 

		 อสังหาริมทรัพย์

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

	 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	กับสัญญาที่ทำากับลูกค้าทุกสัญญา	ยกเว้นสัญญาท่ีอยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น	มาตรฐานฉบับน้ีได้กำาหนดหลักการ	5	ขั้นตอนสำาหรับการรับรู้รายได้ท่ี

เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทำากับลูกค้า	โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำานวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมี

สิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า	และกำาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและ

พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน	

	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	เชื่อว่าการนำามาตรฐานฉบับน้ีมาใช้	ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบ

ริษัทฯ	อย่างไรก็ตาม	ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าผลกระทบจะเป็นการจัดประเภทรายการใหม่ของค่าใช้จ่ายในการขายและ

จัดจำาหน่ายบางรายการท่ีนำาเสนอรายการในงบกำาไรขาดทุน	โดยจะนำามาเป็นส่วนหักรายได้จากการขายเพื่อให้เป็นไป

ตามมาตราฐานฉบับนี้

ค. ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน กลุ่มเครื่องมือท�งก�รเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบระยะเวล�

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2563

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	

ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน	จำานวน	5	ฉบับ	ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่	9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	32	 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่	19 การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น	กำาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่อง

มือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน	ลักษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ	(Business	Model)	หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำานวณการด้อยค่าของ

เครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน	และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกัน

ความเส่ียง	รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน	และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มนี้มีผลบังคับใช้	จะทำาให้มาตรฐานการบัญชี	การตีความมาตรฐานการบัญชี	และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมี

ผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

	 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว

มาถือปฏิบัติ

4. นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

4.1 ก�รรับรู้ร�ยได้

 ขายสินค้า

	 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯ	ได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับ

ผู้ซื้อแล้ว	รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้า	โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลัง

จากหักส่วนลดแล้ว

 รายได้ค่านายหน้า

	 รายได้ค่านายหน้ารับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว	โดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

 เงินปันผลรับ

	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ	มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนระยะส้ันที่มี	สภาพคล่องสูง	 ซ่ึงถึง

กำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้ก�รค้�

	 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	บริษัทฯ	บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดย

ประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้	 ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์

อายุหนี้

4.4 สินค้�คงเหลือ

	 สินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างบรรจุแสดงมูลค่าตามราคาทุน	 (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก)	หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

แล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า	และประกอบด้วยต้นทุนสินค้า	แรงงานและค่าโสหุ้ยในการบรรจุ	ภาชนะบรรจุและหีบห่อแสดง

มูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า	และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ

ต้นทุนสินค้าเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

ก)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

ค)	 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น	ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจาก

ค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2561 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  108



4.6 อ�ค�รและอุปกรณ์ และค่�เสื่อมร�ค�

	 อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)

	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

	 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	 3	-	20	ปี

	 เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน	 5	ปี

	 ยานพาหนะ	 5	-	7	ปี

	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

	 บริษัทฯ	ตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี	 เม่ือจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์	รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์	(ผลต่างระหว่างสิ่ง

ตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน)	จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

เมื่อบริษัทฯ	ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

	 บริษัทฯ	ได้แสดงท่ีดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	บริษัทฯ	บันทึกมูลค่า

เริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ	หลังจากนั้น	บริษัทฯ	จะบันทึก

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนท่ีเป็นอาคารคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณ	20	ปี	ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน

	 บริษัทฯ	รับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในกำาไรหรือขาดทุน

ในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	ของสินทรัพย์นั้น	

	 บริษัทฯ	ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ของสินทรัพย์นั้น	และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า	บริษัทฯ	

จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตัด

จำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีดังนี้

      อายุการให้ประโยชน์

	 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	 5	และ	10	ปี

4.9 สิทธิก�รเช่�และค่�ตัดจำ�หน่�ย

	 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม	ค่าตัดจำาหน่ายของสิทธิการเช่าคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า	30	ปี

	 ค่าตัดจำาหน่ายรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.10 ร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกบริษัทควบคุมไม่

ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ	
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	 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ซ่ึงทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ	ผู้บริหารสำาคัญ	กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ	ที่มีอำานาจในการ

วางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ	

4.11 สัญญ�เช่�ระยะย�ว

	 สัญญาเช่ายานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน	สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

จำานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า	ภาระผูกพันตาม	สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก

เป็นหนี้สินระยะยาว	ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า	สินทรัพย์ที่ได้มาตาม

สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า	แล้วแต่ระยะเวลาใดจะ

ต่ำากว่า

	 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดำาเนินงาน	จำานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง

ตลอดอายุสัญญาเช่า

4.12 ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯ	จะทำาการประเมินการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุนหรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯ	หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	บริษัทฯ	รับรู้ขาดทุนจาก

การด้อยค่าเม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน	ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่า

จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูง

กว่า

	 บริษัทฯ	จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์พนักง�น

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 บริษัทฯ	รับรู้เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ	

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

	 บริษัทฯ	และพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ	

จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน	สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ	เงินที่บริษัทฯ	จ่าย

สมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

	 บริษัทฯ	มีภาระสำาหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	และตามโครงการผล

ตอบแทนพนักงานอื่นๆ	 ซ่ึงบริษัทฯ	ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน	

นอกจากนั้น	บริษัทฯ	จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	ได้แก่	โครงการเงินรางวัลการทำางานยาวนาน

	 บริษัทฯ	คำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ของพนักงาน	โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการ

ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(Actuarial	gains	and	losses)	สำาหรับโครงการผล

ประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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	 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(Actuarial	gains	and	losses)	สำาหรับโครงการผล

ประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

	 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ท้ังจำานวนในกำาไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ	หรือเมื่อ

กิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.14 ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

	 การที่บริษัทฯ	ออกและเสนอขายตราสารทุนของบริษัทฯ	ให้แก่บุคคลต่างๆ	รวมทั้งพนักงาน	ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์	หากไม่ปรากฏว่าการออกตราสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการชำาระค่าสินค้าหรือ

บริการที่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ	

	 บริษัทฯ	จะบันทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าราคาเสนอขายของตราสารทุน	ณ	วันออกและเสนอขายเป็นค่าใช้จ่าย

ในกำาไรหรือขาดทุนและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 ประม�ณก�รหนี้สิน

	 บริษัทฯ	จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว	และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ	จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ัน	และบริษัทฯ	

สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16 ภ�ษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

	 บริษัทฯ	บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ	โดยคำานวณจากกำาไรทาง

ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 บริษัทฯ	บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องน้ัน	โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน

	 บริษัทฯ	รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ	แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็น

ไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯ	จะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและ

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

	 บริษัทฯ	จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับ

ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว	หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ	จะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 บริษัทฯ	จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้

บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 เงินตร�ต่�งประเทศ

	 บริษัทฯ	แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	

	 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันท่ีเกิดรายการ	สินทรัพย์และหนี้สินที่
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เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.18 ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	(ผู้ร่วมในตลาด)	ณ	วันที่วัดมูลค่า	บริษัทฯ	ใช้ราคา

เสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหน้ี

สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้	บริษัทฯ	จะประมาณมูลค่ายุติธรรม

โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ

สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด	

	 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

	 ระดับ	1		 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

	 ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

	 ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	

	 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯ	จะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

5. ก�รใช้ดุลยพินิจและประม�ณก�รท�งบัญชีที่สำ�คัญ

	 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน

เรื่องท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบ

การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้

	 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้	ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ	ผลขาดทุนท่ีคาด

ว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย	โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหน้ีที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ี

เป็นอยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น

 สินค้�คงเหลือ

	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าเผื่อมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ	โดยจำานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

จากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลังวัน

ที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย	โดยจะพิจารณาต้ังค่าเผื่อสำาหรับสินค้าท่ีล้าสมัยหรือเสื่อม

สภาพ

 ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นต�มโครงก�รผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น

	 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณข้ึน

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง	ๆ	ในการประมาณการนั้น	เช่น	อัตราคิดลด	อัตราการขึ้นเงิน

เดือนในอนาคต	อัตรามรณะ	อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงานและอัตราเงินเฟ้อ	เป็นต้น
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 คดีฟ้องร้อง

	 บริษัทฯ	มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี

ท่ีถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อม่ันว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ีสินดังกล่าว	ณ	วันส้ินรอบระยะ

เวลารายงาน

6. ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหว่างปี	บริษัทฯ	มีรายการธุรกิจท่ีสำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

11 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สําคัญกบับุคคลหรือกิจการที� เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบริษัทเหล่านั�น ซึ� งเป็นไป

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม    

ซื�อสินคา้ 139 128 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

รายการธุรกิจกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั    

ซื�อวตัถุดิบ 111 102 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

คา่นายหนา้รับ 9 8 ร้อยละ 0.3 ของราคาขายสุทธิของสินคา้ที�ขายได ้

   และร้อยละ 1.5 ของราคาทุนของบริการที�จดัหาให้  

คา่ที�ปรึกษาจ่าย 4 4 อตัราที�ตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั    

คา่เช่าจ่าย 4 4 อตัราที�ตกลงร่วมกนั 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด

ดงันี� 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 

ลูกหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหต ุ8)   

บริษทัร่วม 4,173 3,021 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2,503 3,051 

รวมลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,676 6,072 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 16)   

บริษทัร่วม 39,339 44,408 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 34,107 33,796 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 73,446 78,204 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

12 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ

กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนี� 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะสั�น 32,920 31,264 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 447 443 

รวม 33,367 31,707 

 ค่าตอบแทนการเกษียณอายขุองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

 เมื�อวนัที� 9 สิงหาคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายค่าตอบแทนการเกษียณอายุ

ของอดีตประธานเจา้หน้าที�บริหาร โดยไดม้อบรถยนต์ที�ใชแ้ลว้ของบริษทัฯให้หนึ� งคนั โดยมีมูลค่าราคา

ตลาดอยูที่� 1.1 ลา้นบาทแก่อดีตประธานเจา้หนา้ที�บริหารดงักล่าว 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 

เงินสด 50 65 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,873 382 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์ 14,229 6,104 

รวม 16,152 6,551 

 ณ  วันที�  31 ธันวาคม 2561 เงินฝ ากออมทรัพ ย์มีอัตราดอกเบี� ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.38 ต่อปี                          

(2560: รอ้ยละ 0.09 ถึง 0.38 ต่อปี) 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ

กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนี� 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะสั�น 32,920 31,264 
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7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
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เงินสด 50 65 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,873 382 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์ 14,229 6,104 

รวม 16,152 6,551 

 ณ  วันที�  31 ธันวาคม 2561 เงินฝ ากออมทรัพ ย์มีอัตราดอกเบี� ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.38 ต่อปี                          

(2560: รอ้ยละ 0.09 ถึง 0.38 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนการเกษียณอายุของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนการเกษียณอายุของอดีตประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	โดยได้มอบรถยนต์ที่ใช้แล้วของบริษัทฯ	ให้หนึ่งคัน	โดยมีมูลค่าราคาตลาดอยู่ที่	1.1	ล้านบาทแก่อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดังกล่าว

7. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.13	ถึง	0.38	ต่อปี	(2560:	ร้อยละ	0.09	ถึง	0.38	

ต่อปี)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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8. ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

	 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึง

กำาหนดชำาระได้ดังนี้

13 

8. ลกูหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนี� ที�คงคา้ง

นบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 135,376 122,836 

คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 54,238 57,451 

3 - 6 เดือน 529 527 

6 - 12 เดือน 1,106 13 

มากกวา่ 12 เดือน 921 699 

รวม 192,170 181,526 

หกั: คา่เผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (2,140) (948) 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 190,030 180,578 

   

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 6,676 6,072 

อื�น ๆ 5,914 1,419 

รวม 12,590 7,491 

หกั: คา่เผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (242) (242) 

รวมลูกหนี�อื�น - สุทธิ 12,348 7,249 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 202,378 187,827 
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9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดเป็น                   

มูลคา่สุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคา้สาํเร็จรูป 63,661 60,854 (1,749) (2,732) 61,912 58,122 

สินคา้ระหวา่งบรรจุ 13,560 18,400 (83) (99) 13,477 18,301 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 3,127 3,271 (216) (110) 2,911 3,161 

สินคา้ระหวา่งทาง 6,141 1,372 - - 6,141 1,372 

รวม 86,489 83,897 (2,048) (2,941) 84,441 80,956 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั  บริษทัฯไดก้ลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจํานวน  1 ลา้นบาท             

(2560: ปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 2 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขาย 

10. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

10.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

     (หน่วย: พนับาท) 

    เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ไทย พีเจน้ จาํกดั ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย   

ผลิตภณัฑที์�เกี�ยวกบัเดก็

และทารก 

122,000 122,000 47 47 503,547 

 

 

432,949 

 

 

58,174 

 

 

58,174 

 

 

รวม      503,547 432,949 58,174 58,174 

10.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินซึ� งแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื�นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี 

เงินปันผลที�บริษทัฯรับ 

ในระหว่างปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

       

บริษทั ไทยพเีจน้ จาํกดั 89,999 66,601 (593) (1,263) 18,808 18,808 

9. สินค้�คงเหลือ

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำานวน	1	ล้านบาท	(2560:	ปรับลดมูลค่า

สินค้าคงเหลือเป็นจำานวน	2	ล้านบาท)	โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

10.1 ร�ยละเอียดของบริษัทร่วม

14 

9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดเป็น                   

มูลคา่สุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคา้สาํเร็จรูป 63,661 60,854 (1,749) (2,732) 61,912 58,122 

สินคา้ระหวา่งบรรจุ 13,560 18,400 (83) (99) 13,477 18,301 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 3,127 3,271 (216) (110) 2,911 3,161 

สินคา้ระหวา่งทาง 6,141 1,372 - - 6,141 1,372 

รวม 86,489 83,897 (2,048) (2,941) 84,441 80,956 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั  บริษทัฯไดก้ลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจํานวน  1 ลา้นบาท             

(2560: ปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 2 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขาย 

10. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

10.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

     (หน่วย: พนับาท) 

    เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ไทย พีเจน้ จาํกดั ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย   

ผลิตภณัฑที์�เกี�ยวกบัเดก็

และทารก 

122,000 122,000 47 47 503,547 

 

 

432,949 

 

 

58,174 

 

 

58,174 

 

 

รวม      503,547 432,949 58,174 58,174 

10.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินซึ� งแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื�นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี 

เงินปันผลที�บริษทัฯรับ 

ในระหว่างปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

       

บริษทั ไทยพเีจน้ จาํกดั 89,999 66,601 (593) (1,263) 18,808 18,808 

14 

9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดเป็น                   

มูลคา่สุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
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10.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 
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ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื�นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี 

เงินปันผลที�บริษทัฯรับ 

ในระหว่างปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

       

บริษทั ไทยพเีจน้ จาํกดั 89,999 66,601 (593) (1,263) 18,808 18,808 

10.2 ส่วนแบ่งกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

	 ในระหว่างปี	บริษัทฯ	รับรู้ส่วนแบ่งกำาไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน

ได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ	ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2561 
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10.3 ข้อมูลท�งก�รเงินของบริษัทร่วมที่มีส�ระสำ�คัญ

	 สรุปรายการฐานะทางการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	
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10.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมที�มีสาระสาํคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2561 2560 

   

สินทรัพยห์มุนเวียน 997 852 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 235 196 

หนี� สินหมุนเวียน 126 98 

หนี� สินไม่หมุนเวียน 35 29 

สินทรัพย์ - สุทธิ 1,071 921 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 47% 47% 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ - สุทธ ิ 503 433 

การตดัรายการระหว่างกนั - - 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการในบริษัทร่วม 503 433 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2561 2560 

   

รายได ้ 987 867 

กาํไร  191 142 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (1) (3) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 190 139 

11. เงนิลงทุนระยะยาวอื�น 
(หน่วย: พนับาท) 

    เงินลงทุนระยะยาวอื�น  

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงนิลงทุน ตามวธีิราคาทุน เงินปันผลรับ 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั โยชิโน มุ่งพฒันา 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

ธุรกิจผลิตภณัฑพ์ลาสติกและ 

   พลาสติกเคลือบ 

300,000 300,000 6 6 21,332 21,332 3,312 3,078 

บริษทั พเีจน้ อินดสัทรีส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแผน่  

  อนามยัสาํหรับซบันํ�านม   

  และแผน่เชด็ทาํความสะอาด 

144,000 144,000 2.5 2.5 3,600 

 

 

3,600 

 

 

3,250 

 

 

3,250 

 

 

รวม      24,932 24,932 6,562 6,328 
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11. เงินลงทุนระยะย�วอื่น

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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12. อ�ค�รและอุปกรณ์

16 

12. อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 อาคารและ        

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครื�องจกัรและ

อุปกรณ์ 

เครื�องตกแต่งติดตั�ง

และเครื�องใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      

31 ธนัวาคม 2559 19,646 351 31,840 26,598 78,435 

ซื�อเพิ�ม - - 1,197 5,946 7,143 

จาํหน่าย - - (1,897) (4,162) (6,059) 

31 ธนัวาคม 2560 19,646 351 31,140 28,382 79,519 

ซื�อเพิ�ม - - 2,967 5,369 8,336 

จาํหน่าย - (180) (6,340) (2,230) (8,750) 

31 ธนัวาคม 2561 19,646 171 27,767 31,521 79,105 

ค่าเสื�อมราคาสะสม      

31 ธนัวาคม 2559 1,017 257 19,920 16,416 37,610 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 1,755 39 3,862 4,544 10,200 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย - - (1,855) (4,162) (6,017) 

31 ธันวาคม 2560 2,772 296 21,927 16,798 41,793 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 1,754 21 3,166 5,188 10,129 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย - (147) (6,286) (2,230) (8,663) 

31 ธันวาคม 2561 4,526 170 18,807 19,756 43,259 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

31 ธันวาคม 2560 16,874 55 9,213 11,584 37,726 

31 ธันวาคม 2561 15,120 1 8,960 11,765 35,846 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี      

2560 (0.04 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนขาย ส่วนที�เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายและบริหาร) 10,200 

2561 (0.02 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนขาย ส่วนที�เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายและบริหาร) 10,129 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีอุปกรณ์และยานพาหนะจาํนวนหนึ�งซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงั             

ใช้งานอยู่  มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวน 12 ล้านบาท                              

(2560: 20 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะสําหรับขนส่งซึ� งได้มาตามสัญญาเช่า                                                  

ทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 9 ลา้นบาท (2560: 7 ลา้นบาท) 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีอุปกรณ์และยานพาหนะจำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	มูลค่า

ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวน	12	ล้านบาท	(2560:	20	ล้านบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มียอดคงเหลือของยานพาหนะสำาหรับขนส่งซ่ึงได้มาตามสัญญาเช่า	ทางการเงิน	โดยมี

มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวนประมาณ	9	ล้านบาท	(2560:	7	ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2561 
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13. อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน	บริษัทฯ	แสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุนด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	ยอดคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงได้ดังนี้
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 อสั งหาริมทรัพย์เพื� อการลงทุนเป็นที� ดินและอาคารที� ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน บริษัทฯแสดง

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561:  

ราคาทุน 62,995 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (6,882) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 56,113 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560:  

ราคาทุน 84,592 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (6,882) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 77,710 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสาํหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 77,710 77,310 

โอนกลบัค่าเผื�อการดอ้ยค่า - 400 

จาํหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (21,597) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 56,113 77,710 

 ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดัให้ผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของที�ดินและอาคารที�ไม่ได้

ใช้ในการดาํเนินงานโดยใชเ้กณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) โดยมูลค่ายุติธรรมของที�ดินและอาคาร                                         

ที�ประเมินมีมูลค่าประมาณ 103 ลา้นบาท 

 เมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯไดจ้ดัทาํสัญญาจะซื�อจะขายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ได้แก่ 

ที�ดินและสิ�งปลูกสร้างกบับุคคลรายหนึ�งเป็นจาํนวนเงิน 78 ลา้นบาท โดยรับชาํระเงินล่วงหนา้ตามสัญญา

จาํนวน 8 ลา้นบาท และบนัทึกเป็นส่วนหนึ� งของหนี� สินหมุนเวียนอื�น ต่อมาเมื�อวนัที� 8 กุมภาพนัธ์ 2562 

บริษัทฯได้รับชําระเงินส่วนที� เหลือจํานวน 70 ล้านบาทและได้โอนกรรมสิทธิในสินทรัพย์ให้ผู ้ซื� อ                               

โดยบริษทัฯรับรู้กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 50 ลา้น

บาท ในปี 2562 
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 ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดัให้ผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของที�ดินและอาคารที�ไม่ได้
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โดยบริษทัฯรับรู้กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 50 ลา้น

บาท ในปี 2562 

	 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี	2561	และ	2560	แสดงได้ดังนี้

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้จัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระทำาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนิน
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บาท

	 	เม่ือวันที่	8	พฤศจิกายน	2561	บริษัทฯ	ได้จัดทำาสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ได้แก่	ที่ดินและสิ่งปลูก
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ส่วนหนึ่งของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน	ต่อมาเม่ือวันที่	8	กุมภาพันธ์	2562	บริษัทฯ	ได้รับชำาระเงินส่วนท่ีเหลือจำานวน	70	ล้าน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	มีรายละเอียดดังนี้

18 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561:  

ราคาทนุ 27,335 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (13,010) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 14,325 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560:  

ราคาทนุ 30,487 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (13,591) 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 16,896 

 กระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 16,896 20,216 

ซื�อคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 347 - 

ตดัจาํหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ - (269) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (2,918) (3,051) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 14,325 16,896 

15. เงนิกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี)   

ตั�วสญัญาใชเ้งิน 2.5 - 62,980 

รวม  - 62,980 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีวงเงินคงเหลือที�ยงัไม่ไดเ้บิกใช้ของวงเงินกูย้ืมระยะสั� นจากสถาบัน

การเงินหลายแห่งรวมเป็นจาํนวน 395 ลา้นบาท (2560: 143 ลา้นบาท) 
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การเงินหลายแห่งรวมเป็นจาํนวน 395 ลา้นบาท (2560: 143 ลา้นบาท) 

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีวงเงินคงเหลือท่ียังไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินหลายแห่ง

รวมเป็นจำานวน	395	ล้านบาท	(2560:	143	ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2561 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  120



16. เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น
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16. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 73,446 78,204 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 34,340 16,406 

เจา้หนี� อื�น 25,960 21,641 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 52,049 49,292 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 185,795 165,543 

17. หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 9,305 7,990 

หกั: ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (615) (628) 

รวม 8,690 7,362 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (3,653) (2,206) 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 5,037 5,156 

บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าการเงินเพื�อเช่ายานพาหนะสําหรับใช้ในการดําเนินงานของกิจการ โดยมี

กาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี 

บริษทัฯมีภาระผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั�นตํ�าตามสญัญาเช่าการเงินที�บอกเลิกไม่ไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 3,945 5,360 9,305 

ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (292) (323) (615) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 3,653 5,037 8,690 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 2,556 5,434 7,990 

ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (350) (278) (628) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 2,206 5,156 7,362 
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ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (292) (323) (615) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 3,653 5,037 8,690 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 2,556 5,434 7,990 

ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (350) (278) (628) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 2,206 5,156 7,362 

17. หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน

	 บริษัทฯ	ได้ทำาสัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่ายานพาหนะสำาหรับใช้ในการดำาเนินงานของกิจการ	โดยมีกำาหนดการชำาระค่าเช่า

เป็นรายเดือน	อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ	3	ถึง	5	ปี

	 บริษัทฯ	มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำาตามสัญญาเช่าการเงินที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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18. สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดังนี้

20 

18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
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พนกังาน 

 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื�นของ

พนกังาน 

 

 

 

รวม 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                           

     ณ วันที� 1 มกราคม 2560 
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- 

 

5,816 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  357 - 357 
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สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                           

     ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 
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- 

 

6,406 
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ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 513 - 513 

ผลประโยชนที์�จ่ายระหว่างปี (195) (132) (327) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

     ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 8,133 602 8,735 

 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวนประมาณ                     

0.1 ลา้นบาท 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของบริษทัฯประมาณ 9 ปี (2560: 8 ปี) 

	 บริษัทฯ	คาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน	1	ปีข้างหน้า	เป็นจำานวนประมาณ	0.1	ล้านบาท

	 ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2561	ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ	

ประมาณ	9	ปี	(2560:	8	ปี)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2561 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  122



	 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	สรุปได้ดังนี้

21 

 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: รอ้ยละต่อปี) 

 2561 2560 

อตัราคิดลด 2.85 2.29 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  6.00 6.18 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0 - 39 0 - 27 

 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (195) 204 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  194 (187) 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (181) 202 

เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบั

ใหม่ ซึ� งกฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน

ฉบบัใหม่นี�กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซึ�งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปี

ขึ�นไปใหมี้สิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ

แกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหบ้ริษทัฯมีหนี� สินสาํรอง

ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพิ�มขึ�น 2.2 ลา้นบาท บริษทัฯจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง

ดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนกําไรหรือขาดทุนของงวดที�กฎหมาย

ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

19. ทุนจดทะเบยีน 

 ในเดือนมิถุนายน 2561 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิครั� งที� 1 ได้ใช้สิทธิซื� อหุ้นสามญัรวมเป็นจาํนวนทั� งสิ�น                    

2.3 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้จดัสรรหุ้นเพิ�มทุนจาํนวน 2.3 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้น

เหล่านั� น บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ�มทุนที�ชําระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวนัที�                        

8 มิถุนายน 2561 

 ในเดือนธันวาคม 2561 ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ใช้สิทธิซื� อหุ้นสามัญจาํนวน 0.2                            

ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.80 บาท โดยบริษทัฯได้จดัสรรหุ้นเพิ�มทุนจาํนวน 0.2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเหล่านั� น บริษัทฯได้บันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  ณ  วนัที�  31 ธันวาคม 2561 และ                     

จดทะเบียนการเพิ�มทุนที�ออกและชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 7 มกราคม 2562 
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8 มิถุนายน 2561 

 ในเดือนธันวาคม 2561 ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ใช้สิทธิซื� อหุ้นสามัญจาํนวน 0.2                            

ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.80 บาท โดยบริษทัฯได้จดัสรรหุ้นเพิ�มทุนจาํนวน 0.2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเหล่านั� น บริษัทฯได้บันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  ณ  วนัที�  31 ธันวาคม 2561 และ                     

จดทะเบียนการเพิ�มทุนที�ออกและชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 7 มกราคม 2562 

	 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	ณ	

วันที่	31	ธันวาคม	2561	สรุปได้ดังนี้

	 เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2561	สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่	ซึ่งกฎหมาย

ดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำาหนดอัตราค่าชดเชย

เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง	สำาหรับลูกจ้างซ่ึงทำางานติดต่อกันครบ	20	ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง

อัตราสุดท้าย	400	วัน	การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	

และมีผลกระทบให้บริษัทฯ	มีหนี้สินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน	2.2	ล้านบาท	บริษัทฯ	จะบันทึก

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนกำาไรหรือขาดทุนของงวด

ที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

19. ทุนจดทะเบียน

	 ในเดือนมิถุนายน	2561	ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิครั้งที่	1	ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญรวมเป็นจำานวนทั้งส้ิน	2.3	ล้านบาท	โดย

บริษัทฯ	ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำานวน	2.3	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเหล่านั้น	บริษัทฯ	ได้จดทะเบียนการ

เพิ่มทุนที่ชำาระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว	เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2561

	 ในเดือนธันวาคม	2561	ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิตามโครงการ	ESOP	ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจำานวน	0.2	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้น

ละ	3.80	บาท	โดยบริษัทฯ	ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำานวน	0.2	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเหล่านั้น	บริษัทฯ	ได้

บันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	จดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีออกและชำาระแล้วดังกล่าวกับ

กระทรวงพาณิชย์	เมื่อวันที่	7	มกราคม	2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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20. สำ�รองต�มกฎหม�ย

	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำา

ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	จนกว่า

ทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่าย

เงินปันผลได้	ในปัจจุบันบริษัทฯ	ได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

21. เงินปันผล

	 เม่ือวันที่	26	 เมษายน	2560	 ท่ีประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากกำาไรของปี	2559	ในอัตราหุ้นละ	0.18	บาท	รวมเป็นจำานวนเงิน	28	ล้านบาท	โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเม่ือวันท่ี	23	

พฤษภาคม	2560

	 เม่ือวันที่	26	 เมษายน	2561	 ท่ีประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากกำาไรของปี	2560	ในอัตราหุ้นละ	0.18	บาท	รวมเป็นจำานวนเงิน	30	ล้านบาท	โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเม่ือวันท่ี	23	

พฤษภาคม	2561

22. ภ�ษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	สรุปได้ดังนี้

22 

20. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไมส่ามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไว้

ครบถว้นแลว้ 

21. เงนิปันผล 

 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกําไรของปี  2559 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 28 ลา้นบาท โดยจ่าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม 2560 

 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2561 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกําไรของปี  2560 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท โดยจ่าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม 2561 

22. ภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 8,851 1,136 8,851 1,136 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน (69) (29) (69) (29) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 31 417 31 417 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,813 1,524 8,813 1,524 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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	 จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	

2561	และ	2560	สรุปได้ดังนี้	

	 รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

23 

จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (220) - (220) - 

 (220) - (220) - 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

     

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 137,947 80,067 66,756 32,274 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 27,589 16,013 13,351 6,455 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (69) (29) (69) (29) 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

รายไดท้ี�รับยกเวน้ภาษีเงินได ้ (1,312) (1,265) (5,074) (5,027) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (18,000) (13,320) - - 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,539 875 1,539 875 

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (694) (575) (694) (575) 

อื�น ๆ (240) (204) (240) (204) 

รวม (18,707) (14,489) (4,469) (4,931) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 8,813 1,524 8,813 1,524 

 

23 

จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (220) - (220) - 

 (220) - (220) - 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

     

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 137,947 80,067 66,756 32,274 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 27,589 16,013 13,351 6,455 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (69) (29) (69) (29) 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

รายไดท้ี�รับยกเวน้ภาษีเงินได ้ (1,312) (1,265) (5,074) (5,027) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (18,000) (13,320) - - 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,539 875 1,539 875 

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (694) (575) (694) (575) 

อื�น ๆ (240) (204) (240) (204) 

รวม (18,707) (14,489) (4,469) (4,931) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 8,813 1,524 8,813 1,524 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี

24 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับญัชี   

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 182 194 

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 410 588 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 1,376 1,376 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,747 1,299 

อื�น ๆ 65 134 

รวม 3,780 3,591 

หนี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                              

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 18 18 

รวม 18 18 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 165,804 149,929 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 125,728 117,203 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13,793 13,995 

ค่าขนส่ง 26,137 24,247 

ค่าบริหารจดัการคลงัสินคา้ 9,749 7,718 

สินคา้และวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 214,909 188,705 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งบรรจุ (2,033) 1,930 

 

24 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับญัชี   

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 182 194 

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 410 588 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 1,376 1,376 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,747 1,299 

อื�น ๆ 65 134 

รวม 3,780 3,591 

หนี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                              

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 18 18 

รวม 18 18 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 165,804 149,929 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 125,728 117,203 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13,793 13,995 

ค่าขนส่ง 26,137 24,247 

ค่าบริหารจดัการคลงัสินคา้ 9,749 7,718 

สินคา้และวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 214,909 188,705 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งบรรจุ (2,033) 1,930 

 

23. ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะ

	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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24. กำ�ไรต่อหุ้น

	 กำาไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี	(ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	 ด้วยจำานวน	ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก

ของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	 	กำาไรต่อหุ้นปรับลดคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี	(ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	ด้วยผลรวมของจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้า

หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ	อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้น

สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ	โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ	ณ	วันต้นงวด

	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลด	แสดงการคำานวณได้ดังนี้

25 

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยจาํนวน                            

ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหวา่งปี 

  กาํไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยผลรวมของ

จาํนวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามญัที�ออกอยู่ในระหว่างปีกับจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้น

สามญัที�บริษทัฯอาจตอ้งออกเพื�อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�นให้เป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้

การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 

 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 งบการเงนิซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 

 กาํไรสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 

จาํนวนหุน้สามญั                

ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสาํหรับปี 129,134 78,543 167,510 161,128 0.77 0.49 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัที�ออกใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิม - - - 6,300   

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัที�ออกใหแ้ก่ 

     กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ - - 184 645   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซื�อหุน้

สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 129,134 78,543 167,694 168,073 0.77 0.47 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 กาํไรสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 

จาํนวนหุน้สามญั                

ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสาํหรับปี 57,943 30,750 167,510 161,128 0.35 0.19 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัที�ออกใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิม - - - 6,300   

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัที�ออกใหแ้ก่ 

กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ - - 184 645   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซื�อหุน้

สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 57,943 30,750 167,694 168,073 0.35 0.18 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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25. ส่วนง�นดำ�เนินง�น

	 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานท่ีนำาเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ	ที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนิน

งานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำาเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ

ดำาเนินงานของส่วนงาน	

	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน	บริษัทฯ	จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์	บริษัทฯ	มี

ส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น	2	ส่วนงาน	ดังนี้	

	 1.	 ส่วนงานจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็กและทารก

	 2.	 ส่วนงานจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ

	 ข้อมูลรายได้และกำาไรและสินทรัพย์รวม/หนี้สินรวมของส่วนงานของบริษัทฯ	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	

2560	มีดังต่อไปนี้

26 

25. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดร้ับและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 เพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน  บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑ ์บริษทัฯมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ�น 2 ส่วนงาน ดงันี�   

1. ส่วนงานจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑส์าํหรับเดก็และทารก 

2. ส่วนงานจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอื์�น ๆ 

 ข้อมูลรายได้และกําไรและสินทรัพย์รวม/หนี� สินรวมของส่วนงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที�                              

31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

ส่วนงานจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

สาํหรับเด็กและทารก 

ส่วนงานจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอื์�น ๆ รวม 

 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได้       

รายไดจ้ากการขายใหก้บัลูกคา้ภายนอก 699 628 180 167 879 795 

รวมรายได้ 699 628 180 167 879 795 

กาํไรของส่วนงาน 122 137 31 36 153 173 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที�ไม่ได้ปันส่วน:       

รายไดค่้านายหนา้     12 11 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอื�น     7 6 

กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน    28 - 

รายไดอื้�น     5 4 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (156) (179) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     90 67 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (1) (2) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     138 80 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (9) (1) 

กําไรสําหรับปี     129 79 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศ�สตร์ 

	 บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในเขตภูมิศาสตร์เดียว	คือประเทศไทย	ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึง

ถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้�ร�ยใหญ่

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนสองราย	รายหนึ่งจำานวน	147	ล้านบาท	(2560:	142	ล้านบาท)	และอีก

รายหนึ่งจำานวน	98	ล้านบาท	(2560:	89	ล้านบาท)	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็กและทารก	

26. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทฯ	และพนักงานบริษัทฯ	ได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	

2530	โดยบริษัทฯ	และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	3	ของเงินเดือน	กองทุนสำารองเลี้ยง

ชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จำากัด	และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจาก

งานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	ในระหว่างปี	2561	บริษัทฯ	รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวนเงิน	3	

ล้านบาท	(2560:	3	ล้านบาท)

27. ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทฯ 

27.1 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทฯ ที่มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

	 เมื่อวันที่	30	เมษายน	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ครั้งที่	1	จำานวน	24	ล้านหน่วย	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Right	Of-

fering)	โดยไม่คิดมูลค่า	ในอัตราส่วน	5	หุ้นสามัญเดิม	ต่อ	1	หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ	(กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดลง)	และกำาหนด

ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ	1	บาทต่อหุ้นสามัญ	(ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)	โดยมีอายุ	3	ปี	นับจากวันท่ีออกและเสนอ

ขายใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	และมีกำาหนดการใช้สิทธิได้วันทำาการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน	และธันวาคม	ของแต่ละ

ปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่	1

27 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
ส่วนงานจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

สาํหรับเด็กและทารก 

ส่วนงานจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอื์�น ๆ รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

       

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 147 137 55 51 202 188 

สินคา้คงเหลือ 56 55 28 26 84 81 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม     503 433 

อาคารและอุปกรณ์     36 38 

สินทรัพยอื์�น     129 141 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน     954 881 

หนี�สินรวมของส่วนงาน     217 245 

ข้อมูลเกี�ยวกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั�นรายไดแ้ละสินทรัพยที์�แสดงอยู่

ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกี�ยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2561 บริษทัฯมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย รายหนึ� งจาํนวน 147 ลา้นบาท (2560: 142 

ลา้นบาท) และอีกรายหนึ�งจาํนวน 98 ลา้นบาท (2560: 89 ลา้นบาท) ซึ� งส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานจาํหน่าย

ผลิตภณัฑส์าํหรับเด็กและทารก  

26. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3          

ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี� บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด    

และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 

2561 บริษทัฯรบัรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (2560: 3 ลา้นบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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27. ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

27.1 ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษัทฯที�มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ 

 เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2558 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ออกและเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯครั� งที� 1 จาํนวน 24 ลา้นหน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญั

แสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดลง) และกาํหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากบั 1 บาทต่อหุ้นสามญั (ยกเวน้กรณี

การปรับราคาใช้สิทธิ) โดยมีอายุ 3 ปี นับจากวนัที�ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าว และมี

กาํหนดการใชสิ้ทธิไดว้นัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และธนัวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัครั� งที� 1 

 ต่อมาเมื� อว ันที�  26 เมษายน  2561 ที�ประชุมสามัญ ประจําปีผู ้ถื อหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให ้                                  

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 21) ทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งทาํการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั

ครั�งที� 1 ดงันี� 

 สิทธิเดิม สิทธิใหม่  

ผลกระทบที�เกิดจาก สิทธิซื�อหุน้สามญั ราคาการใชสิ้ทธิ สิทธิซื�อหุน้สามญั ราคาการใชสิ้ทธิ วนัที�มีผลบงัคบั 

 (หุน้ตอ่ 1 หน่วย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ) 

(บาทต่อ 1 หุน้สามญั) (หุน้ต่อ 1 หน่วย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ) 

(บาทต่อ 1 หุน้สามญั)  

การจ่ายเงินปันผล 1.00750 1.000 1.01010 1.000 7 พฤษภาคม 2561 

 การปรับสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื� อหุ้นสามัญครั� งที�  1 เพื�อรักษา

ผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 

 ในระหวา่ง ปีการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัแสดงไดด้งันี�  

 หน่วย 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 2,423,691 

จาํนวนใชสิ้ทธิปี 2561 (2,316,535) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 107,156 

 วนัทาํการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2561 เป็นวนัสุดท้ายของการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 

ดังนั�นใบสําคัญแสดงสิทธิที�คงเหลือจาํนวน 107,156 หน่วย ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื�องจากหมดอาย ุ                          

การใชสิ้ทธิ 
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ดังนั�นใบสําคัญแสดงสิทธิที�คงเหลือจาํนวน 107,156 หน่วย ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื�องจากหมดอาย ุ                          

การใชสิ้ทธิ 

	 ต่อมาเมื่อวันที่	26	 เมษายน	2561	ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล	(หมายเหตุ	

21)	ทำาให้บริษัทฯ	ต้องทำาการปรับสิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่	1	ดังนี้

	 การปรับสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญครั้งท่ี	 1	 เพื่อรักษาผลประโยชน์

ตอบแทนของผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

	 ในระหว่าง	ปีการเปลี่ยนแปลงในจำานวนหน่วยของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแสดงได้ดังนี้

	 วันทำาการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน	2561	เป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	ดังนั้นใบสำาคัญแสดง

สิทธิที่คงเหลือจำานวน	107,156	หน่วย	ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากหมดอายุการใช้สิทธิ

27.2 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมก�รบริห�รและ/หรือพนักง�นของบริษัทฯ 

(โครงก�ร ESOP)

	 เมื่อวันที่	25	เมษายน	2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ	จำานวน	2	ล้านหน่วยให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	(โครงการ	ESOP)	โดยไม่คิดมูลค่า	โดย

มีรายละเอียดดังนี้
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27.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯที�จดัสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของ

บริษทัฯ (โครงการ ESOP) 

 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2559 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�

จะซื� อหุ้นสามัญของบริษทัฯ จาํนวน 2 ลา้นหน่วยให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

(โครงการ ESOP) โดยไม่คิดมลูค่า โดยมีรายละเอียดดงันี�  

วนัที�ใหสิ้ทธิ 5 กนัยายน 2559 

จาํนวนที�ให ้(หน่วย) 2,000,000 

อายสุัญญา 5 ปี นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัที�ใชสิ้ทธิ สิทธิ 4 ครั� งแรกใชไ้ดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคมของแต่ละ

ปีและสิทธิครั� งที� 5 ตรงกบัวนัครบกาํหนดอายุ 5 ปี 

ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 3.80 บาท (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิภายหลงัตามเงื�อนไขการ

ปรับสิทธิ) 

อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ                          

(ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุ้นสามญั)                               

1:1 

 มูลค่ายุติธรรมเฉลี�ยโดยประมาณของสิทธิซื�อหุ้นแต่ละใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกเท่ากบั 1.0211 บาท ซึ� ง

คาํนวณโดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิใชต้ามแบบจาํลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูลนาํเขา้

แบบจาํลอง ประกอบดว้ย ราคาหุ้น ณ วนัที�กาํหนดราคา ซึ� งเท่ากบั 4.86 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 3.80 บาท 

ความผนัผวนที�คาดหวงัร้อยละ 0.0144 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 3.09 อายุสัญญา 5 ปี 

และอตัราดอกเบี�ยปลอดความเสี�ยงร้อยละ 1.496 - 1.847 

ในระหว่างปี การเปลี�ยนแปลงในจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัแสดงไดด้งันี�  

 หน่วย 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 876,000 

จาํนวนใชสิ้ทธิปี 2561 (207,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 669,000 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรให้พนกังานเป็นจาํนวน 450,000 

หน่วย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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	 มูลค่ายุติธรรมเฉลี่ยโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ออกเท่ากับ	1.0211	บาท	ซึ่งคำานวณโดยใช้แบบ

จำาลองการกำาหนดราคาสิทธิใช้ตามแบบจำาลองของ	Black-Scholes	Merton	ข้อมูลนำาเข้าแบบจำาลอง	ประกอบด้วย	ราคาหุ้น	

ณ	วันที่กำาหนดราคา	ซึ่งเท่ากับ	4.86	บาท	ราคาใช้สิทธิเท่ากับ	3.80	บาท	ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ	0.0144	ความคาด

หวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	3.09	อายุสัญญา	5	ปี	และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ	1.496	-	1.847

	 ในระหว่างปี	การเปลี่ยนแปลงในจำานวนหน่วยของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแสดงได้ดังนี้

29 

27.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯที�จดัสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของ

บริษทัฯ (โครงการ ESOP) 

 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2559 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�

จะซื� อหุ้นสามัญของบริษทัฯ จาํนวน 2 ลา้นหน่วยให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

(โครงการ ESOP) โดยไม่คิดมลูค่า โดยมีรายละเอียดดงันี�  

วนัที�ใหสิ้ทธิ 5 กนัยายน 2559 

จาํนวนที�ให ้(หน่วย) 2,000,000 

อายสุัญญา 5 ปี นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัที�ใชสิ้ทธิ สิทธิ 4 ครั� งแรกใชไ้ดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคมของแต่ละ

ปีและสิทธิครั� งที� 5 ตรงกบัวนัครบกาํหนดอายุ 5 ปี 

ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 3.80 บาท (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิภายหลงัตามเงื�อนไขการ

ปรับสิทธิ) 

อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ                          

(ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุ้นสามญั)                               

1:1 

 มูลค่ายุติธรรมเฉลี�ยโดยประมาณของสิทธิซื�อหุ้นแต่ละใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกเท่ากบั 1.0211 บาท ซึ� ง

คาํนวณโดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิใชต้ามแบบจาํลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูลนาํเขา้

แบบจาํลอง ประกอบดว้ย ราคาหุ้น ณ วนัที�กาํหนดราคา ซึ� งเท่ากบั 4.86 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 3.80 บาท 

ความผนัผวนที�คาดหวงัร้อยละ 0.0144 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 3.09 อายุสัญญา 5 ปี 

และอตัราดอกเบี�ยปลอดความเสี�ยงร้อยละ 1.496 - 1.847 

ในระหว่างปี การเปลี�ยนแปลงในจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัแสดงไดด้งันี�  

 หน่วย 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 876,000 

จาํนวนใชสิ้ทธิปี 2561 (207,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 669,000 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรให้พนกังานเป็นจาํนวน 450,000 

หน่วย 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรให้พนักงานเป็นจำานวน	450,000	หน่วย

28. ภ�ระผูกพันและหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น

28.1 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

	 บริษัทฯ	ได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร	การเช่าอุปกรณ์	และบริการที่เกี่ยวข้องอายุสัญญามีระยะ

เวลาตั้งแต่	1	ถึง	7	ปี

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	บริษัทฯ	มีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้

ดังนี้
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28. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

28.1 ภาระผูกพันเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าอาคาร การเช่าอุปกรณ์ และบริการที�เกี�ยวขอ้ง

อายสุัญญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 7 ปี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ญัญาเช่า

ที�บอกเลิกไม่ไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2561 2560 

จ่ายชาํระภายใน   

ภายใน 1 ปี 11 8 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 23 8 

มากกว่า  5 ปี 1 2 

28.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาจ้างผู้เชี�ยวชาญ 

 บริษทัฯได้เข้าทาํสัญญากับบริษทัที� เกี�ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ� ง (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกัน)

เกี�ยวกบัการจา้งผูเ้ชี�ยวชาญ 

 ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในอนาคตในการจ่ายค่าที�ปรึกษาตามสัญญาดังกล่าว                      

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2 ลา้นบาท (2560: 2 ลา้นบาท) 

28.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาบริการการวิจยัทางการตลาด 

 บริษัทฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากับบริษทัในประเทศสองแห่งเกี�ยวกับการวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของ

บริษทัฯ 

 ณ  วนัที�  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันในอนาคตในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังกล่าว                         

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 8 ลา้นบาท (2560: 4 ลา้นบาท) 

28.4 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากับบริษทัในต่างประเทศแห่งหนึ�ง (เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัร่วม) เกี�ยวกบัการ

ใช้ตราสินค้าของบริษทัดังกล่าว ภายใต้สัญญานี� บริษทัฯต้องจ่ายค่าสิทธิให้กับบริษัทดังกล่าวในอัตรา                                   

ร้อยละ 3 ของยอดขายสินคา้ดงักล่าว สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีค่าสิทธิที�รับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 29 ลา้นบาท (2560: 26 ลา้นบาท) 

28.2 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�จ้�งผู้เชี่ยวช�ญ

	 บริษัทฯ	ได้เข้าทำาสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันในประเทศแห่งหน่ึง	 (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)เกี่ยวกับการจ้างผู้

เชี่ยวชาญ

	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีภาระผูกพันในอนาคตในการจ่ายค่าท่ีปรึกษาตามสัญญาดังกล่าว	 เป็นจำานวนเงิน

ประมาณ	2	ล้านบาท	(2560:	2	ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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28.3 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�บริก�รก�รวิจัยท�งก�รตล�ด

	 บริษัทฯ	ได้เข้าทำาสัญญากับบริษัทในประเทศสองแห่งเกี่ยวกับการวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีภาระผูกพันในอนาคตในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังกล่าว	เป็นจำานวนเงินประมาณ	

8	ล้านบาท	(2560:	4	ล้านบาท)

28.4 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�ให้บริก�รระยะย�ว

	 บริษัทฯ	ได้เข้าทำาสัญญากับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง	(เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร่วม)	เกี่ยวกับการใช้ตราสินค้าของ

บริษัทดังกล่าว	ภายใต้สัญญาน้ีบริษัทฯ	ต้องจ่ายค่าสิทธิให้กับบริษัทดังกล่าวในอัตรา	ร้อยละ	3	ของยอดขายสินค้าดังกล่าว	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีค่าสิทธิที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำานวนเงินประมาณ	

29	ล้านบาท	(2560:	26	ล้านบาท)

28.5 คดีฟ้องร้อง

	 ในเดือนเมษายน	2555	บริษัทไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องต่อศาล	โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯ	ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจัด

จำาหน่ายสินค้าและเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำานวนเงินประมาณ	87	ล้านบาท	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการฟ้องแย้งข้อกล่าวหาดัง

กล่าวและฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทดังกล่าวเป็นจำานวนเงิน	196	ล้านบาท	

	 เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2557	ศาลชั้นต้นได้มีคำาพิพากษาให้บริษัทฯ	ชำาระเงินจำานวนประมาณ	6	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยใน

อัตราร้อยละ	7.5	ต่อปีให้แก่โจทก์นับแต่วันที่	4	สิงหาคม	2554	เป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระหนี้เสร็จ	

	 เม่ือวันที่	 8	 กันยายน	2557	บริษัทฯ	ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์	และเมื่อวันท่ี	28	 มิถุนายน	2559	ศาลอุทธรณ์ได้มีคำา

พิพากษาเป็นไปตามคำาพิพากษาศาลชั้นต้น	โดยให้บริษัทฯ	ชำาระเงินจำานวนประมาณ	6	ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย

ละ	7.5	ต่อปีให้แก่โจทก์นับแต่วันที่	4	สิงหาคม	2554	เป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระหนี้เสร็จ	

	 ต่อมาเมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2559	บริษัทฯ	ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาเพื่อฟ้องว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจัดจำาหน่ายสินค้า	และ

ต้องชำาระค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ	เป็นจำานวนเงิน	196	ล้านบาท	ในขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา	โดย

ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯ	 เชื่อว่าบริษัทฯ	มีโอกาสสูงที่จะชนะคดีดังกล่าว	 เพราะเห็นว่าศาล

อุทธรณ์ยังมิได้	นำาประเด็นสำาคัญที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ	ซึ่งได้โต้แย้งไว้ในคำาอุทธรณ์ของบริษัทฯ	มาพิจารณาพิพากษา

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าศาลฎีกาจะนำาประเด็นสำาคัญเหล่าน้ันไปทำาการ

พิจารณาพิพากษาให้บริษัทฯ	เป็นฝ่ายชนะคดีและพิพากษาให้บริษัทฯ	ได้รับชำาระค่าเสียหายตามคำาฟ้องแย้งของบริษัทฯ	ต่อ

ไป	ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ	จึงไม่ได้ตั้งสำารองสำาหรับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี	

29. ลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามระดับของข้อมูลท่ีใช้ในการวัด

มูลค่ายุติธรรม	(ดูหมายเหตุ	4.18)	ได้ดังนี้
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28.5 คดฟ้ีองร้อง 

ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทไม่เกี�ยวข้องกันแห่งหนึ� งได้ยื�นฟ้องต่อศาล โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯ                 

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจัดจาํหน่ายสินค้าและเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจํานวนเงินประมาณ 87 ล้านบาท   

บริษทัฯไดด้าํเนินการฟ้องแยง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าวและฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษทัดังกล่าวเป็นจาํนวน

เงิน 196 ลา้นบาท  

เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2557 ศาลชั�นตน้ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินจาํนวนประมาณ 6 ลา้นบาท 

พร้อมดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีใหแ้ก่โจทกน์บัแต่วนัที� 4 สิงหาคม 2554 เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระ

หนี� เสร็จ  

เมื� อว ันที�  8 กันยายน 2557 บริษัทฯได้ยื�นอุทธรณ์ ต่อศาลอุทธรณ์  และเมื�อวันที�  28 มิถุนายน 2559                                

ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาเป็นไปตามคาํพิพากษาศาลชั�นตน้ โดยใหบ้ริษทัฯชาํระเงินจาํนวนประมาณ 6 

ล้านบาทพร้อมดอกเบี� ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่โจทก์นับแต่วนัที� 4 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

จนกวา่จะชาํระหนี� เสร็จ  

ต่อมาเมื�อวนัที� 18 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯไดย้ื�นฎีกาต่อศาลฎีกาเพื�อฟ้องว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจดั

จาํหน่ายสินคา้ และตอ้งชาํระค่าเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 196 ลา้นบาท ในขณะนี�คดียงัอยู่ใน

ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา โดยฝ่ายบริหารและที�ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษทัฯเชื�อวา่บริษทัฯ

มีโอกาสสูงที�จะชนะคดีดงักล่าว เพราะเห็นว่าศาลอุทธรณ์ยงัมิได ้นาํประเด็นสําคญัที�เป็นประโยชน์กบั

บริษัทฯซึ� งได้โต้แยง้ไวใ้นคําอุทธรณ์ของบริษทัฯมาพิจารณาพิพากษาซึ� งเป็นสิ� งที�ขัดต่อกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง ดงันั�นจึงเชื�อมั�นว่าศาลฎีกาจะนาํประเด็นสําคญัเหล่านั�นไปทาํการพิจารณาพิพากษาให้

บริษทัฯ เป็นฝ่ายชนะคดีและพิพากษาให้บริษทัฯไดรั้บชาํระค่าเสียหายตามคาํฟ้องแยง้ของบริษทัฯต่อไป 

ดว้ยเหตุนี�บริษทัฯจึงไม่ไดต้ั�งสาํรองสาํหรับหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นไวใ้นบญัชี  

29. ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยที์�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามระดบัของขอ้มูลที�

ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม (ดูหมายเหตุ 4.18) ไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 103 - 103 
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30. เครื่องมือท�งก�รเงิน

30.1 นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯ	ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	107	“การแสดงรายการและการเปิด

เผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน”	ประกอบด้วย	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น	เงิน

ลงทุน	เงินกู้ยืมระยะสั้น	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	บริษัทฯ	มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายการบริหาร	ความเสี่ยงดังนี้

คว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อ

	 บริษัทฯ	มีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหนี้การค้า	ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี	โดยกำาหนดให้มีนโย

บายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจาก

การให้สินเชื่อ	นอกจากนี้	การให้สินเชื่อของบริษัทฯ	ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ	มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและ

มีอยู่จำานวนมากราย	จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ	อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าที่

แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย

	 บริษัทฯ	 มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสำาคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	อย่างไรก็ตาม	

เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด	ความเส่ียงจากอัตรา

ดอกเบี้ยของบริษัทฯ	จึงอยู่ในระดับต่ำา	รายละเอียดเงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน	แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ	7	และ	ข้อ	15

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

	 บริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำา	เนื่องจากบริษัทฯ	มียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในจำานวนที่ไม่เป็นสาระสำาคัญ

30.2 มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน

	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ

อัตราดอกเบ้ียในตลาด	บริษัทฯ	จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31. ก�รบริห�รจัดก�รทุน

	 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสำาคัญของบริษัทฯ	คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงิน	ที่เหมาะสมและการ

ดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ	0.30:1	(2560:	

0.39:1)	และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	0.75:1	(2560:	0.94:1)

32. เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น

ก)	 เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2562	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล	จากผลการดำาเนินงาน

ประจำาปี	2561	ในอัตราหุ้นละ	41	บาท	รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ	50.02	ล้านบาท

ข)	 เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2562	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ได้มีมติให้นำาเสนอเรื่องที่สำาคัญต่อที่	ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี	ดังนี้

	 1)	 การอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานสำาหรับปี	2561	ในอัตราหุ้นละ	0.26	บาท	รวมเป็นเงินประมาณ	 

		 43.85	ล้านบาท

	 2)	 การอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำานาจทั่วไป	(General	Mandate)	จำานวนเงิน	50.59	ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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	 3)	 ออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	จำานวน	2	ล้านหน่วย	 ให้แก่กรรมการ	 

		 ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	(โครงการ	ESOP#2)	โดยไม่คิดมูลค่า

	 4)	 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จากจำานวนเงิน	170.25	ล้านบาท	(หุ้นสามัญจำานวน	170.25	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตรา 

		 ไว้หุ้นละ	1	บาท)	 เป็นจำานวนเงิน	170.06	ล้านบาท	(หุ้นสามัญจำานวน	170.06	ล้านหุ้น	 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	 

		 1	บาท)	โดยการยกเลิกหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จำาหน่ายจำานวน	0.19	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ซ่ึงสำารอง 

		 ไว้สำาหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิครั้งที่	1

	 5)	 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จากจำานวนเงิน	170.06	ล้านบาท	(หุ้นสามัญจำานวน	170.06	ล้านหุ้น	 มูลค่าที่ 

		 ตราไว้หุ้นละ	1	บาท)	เป็นจำานวนเงิน	222.65	ล้านบาท	(หุ้นสามัญจำานวน	222.65	ล้านหุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	 

		 1	บาท)	โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน	52.59	ล้านหุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาท	โดยพิจารณาการจัดสรร 

		 หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

5.1)	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนเงิน	50.59	ล้านบาท	จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป	(General	Man-

date)	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้น		(Right	Offering)

5.2)	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนเงิน	2	ล้านบาท	เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำาคัญแสดง

สิทธิตามโครงการ	ESOP#2

33. ก�รอนุมัติงบก�รเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2562
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