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สารจากประธานกรรมการ

	 เพื่อตอบรับกับมาตรการภาครัฐที่ออกมาป้องกันการระบาด
ของไวรัสโคโรน่า	นอกจากนี้	ยังเป็นสถานการณ์ที่ยากล�าบากไป
ทั่วโลก	ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาคเศรษฐกิจ	ท�าให้อัตราส่งออกหด
ตัว	 อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น	 สภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
หดตวัจากสถานการณ์โควดิ-19	การฟ้ืนตวัของภาคท่องเท่ียวและ
ส่งออกยังมีความไม่แน่นอนสูงมาก	รวมถึงอุปสงค์ในประเทศทั้ง
การบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชน	ถงึแม้จะได้รบัแรงขบัเคลือ่น
จากการด�าเนินนโยบายการเงินของภาครัฐ	 เช่น	 โครงการเที่ยว
ด้วยกัน	โครงการคนละครึ่ง	หรือโครงการช็อปดีมีคืน	แต่อย่างไร
ก็ตาม	 การใช้จ่ายของภาคเอกชนยังคงลดลง	 เน่ืองจากผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ยังคงใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง

	 ด้วยความมุ่งม่ันในการสร้างการเติบโตและผลก�าไรที่ยั่งยืน
แก่ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ทุ่มเททั้งแรง
กายแรงใจในการท�างานเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า	
คู่ค้า	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	เพื่อรักษาฐานลูกค้าและสัดส่วน
การครองส่วนแบ่งในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการแข่งขัน
รุนแรงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	 รวมถึงการ
ปิดเมือง	การปิดห้างสรรพสินค้าในช่วงไตรมาสที่	2	ของปี	2563	
นั้น	 ท�าให้ฝ่ายจัดการของบริษัทต้องปรับเปลี่ยนแผนเพ่ือรับมือ
กับสถานการณ์ฉุกเฉินในการบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ
และคล่องตัวภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว	บริษัทมีรายได้จากการ
ขายรวม	779.44	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.24	จากปีก่อน	มี
ผลก�าไรสุทธิเบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ	57.18	ล้านบาท	
ลดลงร้อยละ	 35.30	 จากต้นทุนการด�าเนินงานที่สูงขึ้นและผล 
กระทบจากก�าไรที่ลดลงของบริษัทร่วม	 	อย่างไรก็ตาม	บริษัทมี 
ผลก�าไรต่อเนื่องเป็นปีที่ 	 11	 นับตั้งแต่การเข้าเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

	 นอกจากความมุง่มัน่ในการสร้างการเตบิโตและผลก�าไรอย่าง
ยั่งยืนแล้ว	 คณะกรรมการและผู้บริหาร	 ให้ความส�าคัญกับการ
มีบทบาทและหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความยั่งยืน	
รวมถงึการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่อย่างเคร่งครดั	บรษิทั

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต	(CAC)	นอกจากนี้	บริษัทยังมีการสนับสนุนให้
มีการจัดกิจกรรมสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	 โดยการจัดกิจกรรม
ต่างๆ	ได้แก่	

•	 โครงการพี่ๆ	 พนักงานช่วยแยกขยะขวดพลาสติกเพื่อขาย 
	 และน�าเงินเข้าสมทบมอบเป็นทุนให้โรงเรียนวัดห้วยล�าไย 
	 ต่อยอดจากการให้ความรู้ในโครงการแยกขยะเมื่อปีก่อน
•	 การตัดเย็บถุงผ้าบริจาคให้กับโรงพยาบาล
•	 การบริจาคขวดนม	จุกนมให้กับชาวมอแกน	หมู่เกาะสุรินทร ์ 
	 ซึ่งเป็นโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กระจายรายได้สู่ชุมชน 
	 ท้องถิ่นภายใต้กิจกรรม	Andaman	Promise	ระหว่างวันที่ 
	 7-8	พฤศจิกายน	2563	ผ่านโครงการ	Care	the	Bear	ของ 
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 จัดกิจกรรมสอนน้องแปรงฟัน	ที่ชุมชนโรงเรียนวัดห้วยล�าไย	 
	 จงัหวดันครสวรรค์	เมือ่วนัที	่9	ธนัวาคม	2563	เพือ่สร้างสรรค์ 
	 คุณค่าร่วมสู่สังคมโดยมุ่งเน้นที่การให้อย่างยั่งยืน	 ภายใต้ชื่อ 
	 โครงการ	“มุง่”	พฒันาท�าด	ีสร้างอนาคตชมุชน	ซึง่ท�ามาอย่าง 
	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	5	แล้ว

	 นอกจากนี้	 ในปี	 2563	 บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนน	
CG	อยู่ในเกณฑ์	5	ดาว	(ดีเลิศ)	ซึ่งเป็นการปรับระดับ	4	ดาวจาก
ปีก่อน	 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะ
กรรมการ	คณะผูบ้รหิาร	และพนกังานในการพฒันาและยกระดบั
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ
เติบโตไปอย่างยั่งยืน	มีจริยธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้

	 สุดท้ายนี้ในนามของมุ่งพัฒนา	 ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	 
คู่ค้า	 ลูกค้า	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจ
และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา	 ผมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ
บริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงานจะยังคงมุ่งพัฒนาคุณค่าอย่าง
ยั่งยืนของธุรกิจด้วยความรับผิดชอบร่วมกับสังคม	 ชุมชน	 และ 
สิ่งแวดล้อม	และสร้างผลประกอบการที่ดีตลอดไป

	 นับได้ว่าปี	2563	เป็นปีที่ท้าทายอย่างมากของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	และเชื่อว่าเป็นปีที ่
ท้าทายของหลายๆ	ธุรกิจจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19	 ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทบทั่วทุกภาคส่วนรวมถึง
ภาคประชาชน	หลายธุรกิจต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการการปิดประเทศ	ปิดเมือง	และปิดห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆ	
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หน้ีสินรวม (ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)

รายได้รวม (ล้านบาท) กำาไรสุทธิเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) กำาไรต่อหุุ้นพื้นฐาน	(ล้านบาท)

25622562 2562 2562

1,003.5
1,009.9

954.4
881.3

25622563 2561 2560

 801.8

854.8

794.5

816.4

25622563 2561 2560

209.7

230.7

217.5

245.5

25622563 2561 2560

 57.9
86.0

127.7

77.3

25622563 2561 2560

793.7
779.3

736.9

635.8

25622563 2561 2560

0.34

0.52 0.77
0.49

25622563 2561 2560

2.79%  รายได้อื่นๆ
97.21%  รายได้จากการขาย

36.27%		สินค้าอุปโภคบริโภค

63.73%		ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

ข้อมูลทางการเงินท่ีสำาคัญ

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

สัดส่วนการขาย
ปี	2563

สัดส่วนรายได้
ปี	2563
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ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายมานิต เจียรดิฐ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

	 ในรอบปี	 2563	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	 

3	ท่าน	ได้มกีารประชมุ	จ�านวน	1	ครัง้	โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนปฏิบตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติต่อไป	และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

 •	 พิจารณากลั่นกรองและเสนอการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

	 	 เห็นชอบ	ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

 •	 พิจารณาค่าตอบแทนรายเดือนและการให้เงินรางวัลประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธาน 

	 	 เจ้าหน้าที่บริหารร่วม	

 •	 พิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทให้แก่กรรมการ	ผูบ้รหิาร	 

	 	 และพนักงานของบริษัท	(โครงการ	ESOP#2)

 •	 จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารร่วมส�าหรับ

	 	 รอบปี	2563	และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษัิท	เพ่ือใช้เป็นแนวทางพฒันาประสทิธภิาพการ 

	 	 ปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมในปี	2564

	 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปี	2563	มีรายละเอียดดังนี้

  นายมานิต เจียรดิฐ  เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง 

	 	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ   เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง 

	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

  นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์   เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง 

	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 ในปี	2563	นี้	คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่	2/2563	เมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	2563	ได้พิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา	โดยรวมอยู่ในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	รวมเรียกเป็น	“คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน”	เพือ่เป็นการยกระดบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและเพือ่กลัน่กรองเรือ่งส�าคญัต่างๆ	ก่อนน�าเสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบก่อนน�าเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความ 

ระมัดระวัง	รอบคอบ	โปร่งใส	และค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.	 วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	และกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

คุณค่า

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าและบริการ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 
ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นักลงทุนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับคู่ค้า

1.	 เรามุ่งมั่นในการท�างาน	 รักษาสัญญา	 พร้อมและยอมรับในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อ 
	 ให้ได้มาซึ่งผลงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของผลงานและบุคลากร	

2.	 เรามุ่งเน้นให้ความส�าคัญในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว	 
	 เราให้บริการกับคู่ค้าของเราด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและช�านาญการเพื่อสร้างแนวคิดหรือ 
	 ผลติสิง่ใหม่ๆ	ทีส่ามารถแข่งขนัในตลาดได้	รวมถงึการบรหิารงานโดยเน้นหลกัจรยิธรรมและคณุธรรม 
	 ในการด�าเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม	

3.	 เรามุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร	 โดยยึดหลักความสามัคคีและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ 
	 มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ	 ขององค์กร	 เรายึดมั่นในการท�างานเป็นทีมโดย 
	 มุ่งปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์	 และมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ซึ่งพนักงานให้เกียรติซึ่งกัน 
	 และกัน	บุคลากรทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้	ความสามารถ	กระตุ้นให้มีความใฝ่รู้	และ 
	 ได้โอกาสในการพัฒนาตนเองให้เติบโตไปกับองค์กร	

4.	 เราให้ความสนใจและยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์รวมในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยเรามอง 
	 สิ่งต่างๆ	 จากภายนอกเข้ามา	 สามารถเข้าใจและเห็นถึงความต้องการของลูกค้าและพร้อมอยู ่
	 เคียงข้างลูกค้าเพื่อพัฒนาหาวิธีท่ีจะตอบสนองความต้องการนั้น	 และสามารถสร้างผลตอบแทนที ่
	 สงูขึน้ได้จากความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงใจ	ตรงความต้องการของลกูค้าด้วยวธิกีาร 
	 ที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่เพื่อช่วยลูกค้าประสบความส�าเร็จในสิ่งท่ีต้องการได้ด้วยคุณภาพและ 
	 ความพึงพอใจ

มุ่งเป็นองค์กร	 ที่มีผลก�าไรโดดเด่น	และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค	คู่ค้า	และนักลงทุน
มุ่งเป็นองค์กร	 ที่จะให้ความส�าคัญกับบุคลากร	เน้นการพัฒนาทักษะ	องค์ความรู้	และคุณภาพชีวิต 
	 ของพนักงาน
มุ่งเป็นองค์กร	 ที่ให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า	และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว
มุ่งเป็นองค์กร	 ที่เน้นย�้า	จริยธรรม	คุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	และรับผิดชอบต่อสังคม
มุ่งเป็นองค์กร	 ที่ได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการจัดจ�าหน่ายสินค้า

กลยุทธ์
ในการ
ดำาเนินงาน

ด�าเนนิกลยทุธ์ทางการขายและการตลาด	โดยมุง่เน้นสนิค้าทีเ่กีย่วกับสขุภาพทีมี่คณุภาพ	มกีารคดัสรรและ
จดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ 	ทีต่รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายทีค่รอบคลมุ
ทุกพื้นที่มากขึ้น	 โดยบริหารการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว	 มีการจัดกิจกรรมทาง 
การตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ผ่านทางสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น	 กิจกรรมส่งเสริมการขายได้ถูกจัดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการชื้อของผู้บริโภค	นอกจากนี้	บริษัทยังใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
เพื่อให้พนักงานท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจใส่ใจในการดูแลลูกค้าและคู่ค้าเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป
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2.	 การเปล่ียนแปลงพัฒนาการท่ีสำาคัญ

	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	(เดิมชื่อ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด)	ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่	29	มกราคม	พ.ศ.	2524	โดยนายสุเมธ	 เลอสุมิตรกุล	ด้วยทุนจดทะเบียน	10	ล้านบาท	 เพื่อด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและ 

จดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เครือ่งครวัทีม่คีณุภาพ	ต่อมาในปี	2531	บรษิทัได้รบัสิทธิในการผลติ	การใช้	และการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์	

รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า	“พีเจ้น”	(Pigeon)	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	ซึ่งพีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม่และ

เดก็ทีมี่ชือ่เสยีงจากประเทศญีปุ่น่	และด้วยความรูแ้ละประสบการณ์ของผูบ้รหิารท�าให้บรษิทัมีความเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	

โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2524	 ก่อตั้งขึ้นโดยนายสุเมธ	 เลอสุมิตรกุล	 ภายใต้ชื่อ	 “บริษัท	 มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด”	 ด้วยทุนจดทะเบียน	 

	 	 10	ล้านบาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

ปี 2531	 ได้รบัสทิธใินการผลติ	การใช้	และการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์	รวมถงึการใช้เครือ่งหมายการค้า	“พเีจ้น”	(Pigeon)	 

	 	 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	จากพีเจ้น	คอร์ป	ประเทศญี่ปุ่น

ปี 2533	 เข้าท�าสญัญากจิการร่วมค้ากับพเีจ้น	คอร์ป	เพือ่จดัตัง้บรษิทั	ไทยพเีจ้น	จ�ากดั	(“TP”)	มจีดุประสงค์เพือ่ประกอบ 

	 	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จุกนมซิลิโคน	ขวดนม	และชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อจ�าหน่ายทั้งในประเทศและ 

	 	 ต่างประเทศ	TP	มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม	20	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นจ�านวน	200,000	หุ้น	โดยบริษัทถือหุ้น 

	 	 จ�านวน	84,000	หุ้น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	42	ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ปี 2535	 เพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น	50	ล้านบาท	มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ	100	บาท	มจี�านวน	500,000	หุน้	เพือ่วตัถปุระสงค์ 

	 	 ในการขยายกิจการ

ปี 2537	 เขา้ท�าสญัญากิจการร่วมค้ากบั	บริษทั	โยชโิน	โคเคยีวโซ	(ประเทศญีปุ่น่)	(“โยชโิน	ญีปุ่น่”)	และ	บริษทั	โนมรูะ 

	 	 จิมูโช	 อิ๊งค์	 (ประเทศญ่ีปุ่น)	 เพื่อจัดต้ังบริษัท	 โยชิโน	 มุ่งพัฒนา	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (“YMP”)	 เพื่อก่อตั้ง 

	 	 โรงงานผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก	 อาทิ	 หัวปั ๊มสเปรย์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว	 

	 	 ขวดบรรจุภัณฑ์	 และพลาสติกเคลือบ	 YMP	 มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม	 125	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นหุ้นจ�านวน	 

	 	 1,250,000	หุ้น	โดยบริษัทเข้าถือหุ้นจ�านวน	437,500	หุ้น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	35	ของทุนที่ออกและเรียก 

	 	 ช�าระแล้ว

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

	 	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแผ่นซับน�้านมและผ้าเช็ดท�าความสะอาด	 PIT	 มีทุน 

	 	 จดทะเบียนแรกเริม่	120	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุน้จ�านวน	12,000,000	หุน้	โดยบรษัิทถือหุน้จ�านวน	1,200,000	หุน้ 

	 	 คิดเป็นอัตราร้อยละ	10	ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

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

	 	 เพื่อขยายโรงงานเพิ่มก�าลังการผลิต	บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน	TP	เป็นร้อยละ	47	ของทุนที่ออกและ 

	 	 เรียกช�าระแล้ว	หรือเทียบเท่ากับหุ้นจ�านวน	573,400	หุ้น

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

	 	 มวีตัถปุระสงค์ในการเพิม่ทนุเพือ่ขยายโรงงาน	บรษิทั	ขายหุน้จ�านวน	840,000	หุน้คนืให้กบัพเีจ้น	คอร์ป	และ 

	 	 ไม่ลงทนุซือ้หุน้เพิม่ทนุ	จงึท�าให้สดัส่วนการถอืหุน้ใน	PIT	ลดลงเหลอืร้อยละ	2.5	ของทนุท่ีออกและเรยีกช�าระแล้ว 
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ปี 2544	 YMP	 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	 125	 ล้านบาท	 เป็น	 300	 ล้านบาท	 คิดเป็นจ�านวนหุ้น	 3,000,000	 หุ้น	 

	 	 มีวตัถปุระสงค์ในการเพิม่ทนุเพือ่ขยายโรงงาน	บรษิทั	ขายหุน้จ�านวน	287,500	หุน้คนืโยชโิน	ญีปุ่น่	และลงทนุ 

	 	 ซื้อหุ้นเพิ่มทุนแต่ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้น	 จึงท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน	 YMP	 ลดเหลือร้อยละ	 6	 ของ 

	 	 ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ปี 2549	 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2549	เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2549	มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจ�านวน	 

	 	 115	ล้านบาท

ปี 2550	 ซือ้ตราสนิค้าสไมล์ว	ีสมาร์ทว	ีและบแีคร์	เป็นสนิค้าประเภทของใช้ประจ�าวันจากบรษิทั		ไมซสี	จ�ากดั	(“ไมซสี”) 

	 	 ซึ่งเคยจัดจ�าหน่ายสินค้าให้บริษัท	ในต่างจังหวัด	และไมซีสไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ	กับบริษัท	ที่อาจท�าให้เกิด 

	 	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปี 2551	 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ	 ISO	 9001:	 2000	 จากบริษัท	 ยูไนเต็ดรีจิสตร้า	 ออฟ	 ซิสเท็มส	์ 

	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	เมื่อเดือนมกราคม	2551

	 	 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	2/2551	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2551	มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระ 

	 	 จ�านวน	 40	 ล้านบาท	 ท�าให้ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วของบริษัท	 เพิ่มข้ึน	 จาก	 50	 ล้านบาทเป็น	 

	 	 90	ล้านบาท	และได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจ�านวน	60	ล้านบาท
 

	 	 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่	 5/2551	 เมื่อวันท่ี	 29	 สิงหาคม	 2551	 มีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท 

	 	 มหาชน	จ�ากัด	และเปลี่ยนชื่อบริษัท	ใหม่เป็น	“บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)”	และ 

	 	 แปลงมลูค่าทีต่ราไว้จากหุ้นละ	100	บาทเป็นหุน้ละ	1	บาท	รวมถึงมีมตใิห้เพิม่ทนุจดทะเบียนจาก	90	ล้านบาท 

	 	 เป็น	120	ล้านบาทโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	30	ล้านหุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก	 

	 	 นอกจากนี้ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจ�านวน	21.6	ล้านบาท

ปี 2552	 ร่วมลงนามในสัญญาจัดจ�าหน่ายสินค้า	กับบริษัท	พีไอพี	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	เพื่อเป็นตัวแทนจ�าหน่าย 

	 	 ผลิตภัณฑ์ถุงลอกเท้า	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“Revival	Care”

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

	 	 บริษัท	 ไทยยินตัน	 จ�ากัด	 และบริษัท	 ฟอร์แคร์	 จ�ากัด	 เพื่อเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 ภายใต ้

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

ปี 2554	 เปิดตัวโครงการ	 “Pigeon	 Little	Moments	 Club”	 เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ลูกค้าติดต่อกับบริษัทได้ 

	 	 ไม่ว่าจะเป็นการขอค�าปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก	 หรือการให้รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 

	 	 ของบริษัท	ในปีเดียวกันนี้	บริษัท	ได้ยกเลิกการขายสินค้าภายใต้ตรา	“Jintan”

ปี 2555	 ภายใต้ตราสนิค้าพเีจ้น	บรษัิท	ได้ออกผลติภณัฑ์ใหม่เข้าสูต่ลาดมากมาย	อาทเิช่น	จกุเสมอืนนมมารดารุน่พลสั 

	 	 แปรงสีฟันและยาสีฟันเด็ก	 แก้วหัดดื่ม	MagMag	 เป็นต้น	 และในปีนี้บริษัท	 ได้รับความไว้วางใจในการเป็น 

	 	 ตัวแทนจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากภายใต้ตราสินค้าจอร์แดน	และบริษัท	พีพีเอ็น	ฟู้ดส์	จ�ากัด	 

	 	 ผู ้ผลิตน�้าพริกภายใต้เครื่องหมายการค้า	 “รุ ่งเจริญ”	 นอกจากนี้บริษัท	 ยกเลิกการขายสินค้าภายใต้ 

	 	 เครื่องหมายการค้า	“YURA”	และเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	ในปีนี้บริษัท	ได้มอบหมายให้บริษัท	 

	 	 DHL	ซึ่งเป็นผู้น�าระดับโลกด้านลอจิสติกส์	ดูแลเรื่องการบริหารคลังสินค้า
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ปี 2556	 เปิดตัวแคมเปญ	“Meet	The	Expert	-	เพราะเราเข้าใจ	เราจึงเชี่ยวชาญ”	เพื่อตอกย�้าความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

	 	 ในด้านผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	 จากการวิจัยพัฒนาให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ	 ด้วยผู้เช่ียวชาญท่ีเข้าใจ 

	 	 ถึงความต้องการของแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อย	จากศูนย์วิจัยและพัฒนา	Pigeon	 ในประเทศญี่ปุ่น	และมีการ 

	 	 แนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท�าความสะอาด	สูตรลาโนลิน	ขนาด	20	ชิ้น	และกลุ่มขวดนม 

	 	 ให้มีความหลากหลาย

ปี 2557	 ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน�้าส�าหรับทารกและเด็กเล็กภายใต้ตราสินค้า	 

	 	 Splash	About	จากประเทศองักฤษ	และมกีารแนะน�าผลติภณัฑ์แผ่นซบัน�า้นม	Pigeon	ทีม่กีารพฒันารปูแบบ 

	 	 ผลิตภัณฑ์ให้มีการซึมซับได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีผิวหน้าแบบรังผึ้ง	และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน 

	 	 จดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารและขนมส�าหรบัเดก็เลก็	ตราสนิค้า	พชีชี	่(Peachy)	ซึง่จดัจ�าหน่ายไปยงัประเทศ 

	 	 กัมพูชา	นอกจากนี้	บริษัทมีการยกเลิกการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เวเฟอร์และแครกเกอร์ตรา	Rebisco	และ 

	 	 ผลิตภัณฑ์ถุงลอกเท้า	 Rivival	 Care	 บริษัทได้มีการพัฒนาน�าระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 

	 	 (ERP-SAP	System)	เพือ่น�ามาใช้ในการวางแผนงาน	การควบคมุตดิตามต่างๆ	และเพือ่ท�าให้การบรหิารจดัการ 

	 	 โดยรวมของบรษัิทมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	เพือ่สร้างเสริมความพร้อมทางธรุกจิในการเปิดเสรอีาเซยีน	(AEC)	 

	 	 ในอนาคต

ปี 2558	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่ตราเอลลิแอร์	 (Elleair)	 

	 	 จากประเทศญีปุ่น่	มดีโกนหนวดชนดิใช้แล้วทิง้ตราลอร์ด	(Lord)	จากประเทศอยีปิต์	และผ้าอ้อมผูใ้หญ่ภายใต้ 

	 	 ตรามูมู ่	 (Mumu)	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยรวมถึงขนมวุ ้นแพคตินส�าเร็จรูปส�าหรับเด็กตรา 

	 	 เฮอร์บัลแลนด์	(Herbaland)	จากประเทศแคนาดา	และได้มีการยกเลิกการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กะทิธัญพืช 

	 	 และน�้าจมูกข้าวตรา	ฟอร์แคร์	(4-Care)

	 	 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	200	ล้านบาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	มีจ�านวน	200	ล้านหุ้น		เพื่อวัตถุประสงค์ 

	 	 ในการขยายกิจการ	โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนดังนี้

	 	 1.	 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	24	ล้านหุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

	 	 	 ครั้งที่	 1	 โดยในระหว่างปี	 2558	 มีการแปลงใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแล้ว	 จ�านวน	 

	 	 	 215,800หน่วย

	 	 2.	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	5	ล้านหุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบส�าคัญแสดง 

	 	 	 สิทธิตามโครงการ	ESOP	(ยังไม่เริ่มโครงการ)

	 	 3.	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	24	ล้านหุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	

	 	 	 (Right	Offering)	โดยบริษัทได้รับช�าระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว

	 	 4.	 จัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ�านวน	27	ล้านหุน้	เพือ่เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ�ากดั	(Private	Placement)	 

	 	 	 โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	(ยังไม่เริ่มโครงการ)

	 	 5.	 โครงการหุ้นกู้	500	ล้านบาท
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ปี 2559	 ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ผ้าอนามยัตรามโิดร	ิ(Midori)	ผลติภณัฑ์ถงุขยะ	ถงุซปิ	และถงุ 

	 	 หูหิ้วตราฮีโร่	(Hero)	และผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรตราทรี	เฮิร์บ	(Tree	Herb)

	 	 ลดทุนจดทะเบียนจาก	200,000,000	บาท	เป็น	167,999,968	บาท	โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย	 

	 	 จ�านวน	32,000,032	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	ทั้งนี้	มิได้ยกเลิกหุ้นสามัญที่ส�ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อ 

	 	 หุ้นสามัญของบริษัท	ของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	1	(MOONG-W1)	จ�านวน	23,784,184	หุ้น
 

	 	 ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	167,999,968	บาท	เป็น	213,488,988	บาท	โดยออกหุ้นสามัญใหม่	จ�านวน	 

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

	 	 1.	 หุน้สามญัเพิม่ทุนแบบก�าหนดวตัถุประสงค์	จ�านวน	2,224,285	หุน้	เพือ่รองรบัการใช้สทิธซิือ้หุ้นสามญั 

	 	 	 ของบรษิทั	ของผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะออกและเสนอขายตามโครงการ	ESOP	จ�านวน	2,000,000	หุน้ 

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

	 	 2.	 หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป	 (General	Mandate)	จ�านวน	43,264,735	หุ้น	 เพื่อเสนอ 

	 	 	 ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	ตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Right	Offering)

ปี 2560	 ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะกันยุงผสมสารสกัดธรรมชาติ 

	 	 ตรามอ็ซซีก่าร์ด	(Mossi	Guard)	แผ่นเจลลดไข้ตราดอ็กเตอร์เทมป์	(Dr.	Temp)	สเปรย์ปรบัอากาศตราโพลาร์	 

	 	 สเปรย์	 (Polar	Spray)	แคลเซียมชนิดเคี้ยวรสโกโก้ตราแคล-อัพส์-ช๊อคโก้	 (Cal-Ups	Choco)	ครีมผสมสาร 

	 	 สกัดจากธรรมชาติช่วยแก้อาการผื่นแพ้คันจากผิวแพ้ง่ายตรามอซซ์	ครีม	(Mozz	Cream)	วิตามินซี	ชนิดเม็ด 

	 	 ตราแอสเนเจอร์	(Asnature)	ยาน�้าแก้ไอตราไอยรา	(Iyara)	แชมพูปิดผมขาวสมุนไพรตราแพลนเต้	(Plante)	 

	 	 ลกูอมกลิน่ผลไม้ตราบิก๊ฟตุ	(Big	Foot)	ครมีโกนหนวดตราบาร์บาซอล	(Barbasol)	และแยมผลไม้ตราฟอร์เรสท์	 

	 	 (Forest)

	 	 ยกเลกิการจดัจ�าหน่ายมดีโกนหนวดชนดิใช้แล้วทิง้ตราลอร์ด	(Lord)	กระดาษทชิชูต่ราเอลลแิอร์	(Elleair)	และ 

	 	 น�้าพริกตรารุ่งเจริญ	น�้าพริกมินิ

	 	 ลดทนุจดทะเบยีนจาก	213,488,988	บาท	เป็น	170,224,253	บาท	โดยตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ได้จ�าหน่ายจ�านวน	 

	 	 43,264,735	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท

	 	 ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	 170,224,253	 บาท	 เป็น	 170,254,253	 บาท	 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่	 

	 	 จ�านวน	30,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	1.00	บาท	เพื่อรองรับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของ 

	 	 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	1	(MOONG-W1)

	 	 เปิดตัวช่องทางการขายสนิค้าออนไลน์	www.moong-shop.com	และช่องทางการจดัจ�าหน่าย	Foodservice

	 	 ด�าเนินการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ้นในลาวอย่างเป็นทางการ
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3.	 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วม

	 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
(MOONG)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น

นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล

บริษัท	ไทยพีเจ้น	จำากัด

ครอบครัวเลอสุมิตรกุล32.34%

53.00%

52.32%

47.00%

15.34%

ปี 2561	 การใช้สทิธใิบส�าคัญแสดงสิทธใินการจองซ้ือหุ้นสามญัของบรษิทั	ครัง้ที	่1	(MOONG-W1)	ซึง่ใช้สทิธคิรัง้สดุท้าย 

	 	 ไปเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2561	สรุปผลรวมการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จ�านวน	2,316,535	หน่วย	คิดเป็น 

	 	 จ�านวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	2,339,889	หุ้น

	 	 บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจากการเพิ่มทุนท่ีเกิดจากกรณีการใช้สิทธิ	 MOONG-W1	 และการใช้สิทธิ	 

	 	 ESOP	เป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้วทั้งสิ้นจ�านวน	168,639,633.00	บาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ปี 2562 	 บริษทัเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก	170,058,633	บาท	เป็น	222,650,523	บาท	โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ�านวน	 

	 	 52,591,890	หุน้	เพ่ือรองรบัการใช้สทิธซิือ้หุน้สามญัตามโครงการ	ESOP#2	และเสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตาม 

	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	(Right	Offering)	

ปี 2563	 การใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญ	 (MOONG-ESOP)	 ครั้งสุดท้าย	 ซ่ึงใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

	 	 เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2563	สรุปผลรวมการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น	83,000	หน่วย	คิดเป็นจ�านวน 

	 	 หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจ�านวน	83,000	หุ้น	

	 	 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนช�าระแล้วจากการเพ่ิมทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธ	ิMOONG-ESOP	ทัง้สิน้	168,722,633	หุ้น 

	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	 (มหาชน)	 เดิมชื่อ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	ก่อตั้งขึ้นในปี	

2524	และเริ่มด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่มีคุณภาพ	ในปี	2531	บริษัท	ได้รับสิทธิในการผลิต	

การใช้	และการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า	“พีเจ้น”	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	ซึ่งพีเจ้นเป็น

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็กอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น	

	 ด้วยความเชี่ยวชาญและความช�านาญในการบริหารตราสินค้าและการมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุมท่ัวท้ัง

ประเทศไทย	ท�าให้บรษิทัได้มกีารพฒันาและจดัจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภคภายใต้แบรนด์ของบรษิทัเอง	และได้มกีารขยาย

ธุรกจิด้านการจดัจ�าหน่ายโดยได้รบัการแต่งต้ังให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายให้กบัสนิค้าอืน่ๆ	ทีต้่องการท�าการตลาดในประเทศไทย	

กัมพูชา	ลาว	พม่า	และเวียดนาม	ส่งผลให้บริษัทมีจ�านวนสินค้าที่จัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

•	 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1.	 บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดโดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าท่ีบริษัทเป็นผู้จัดจ�าหน่ายให้เป็นที่รู้จัก 

	 และรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาด 

	 ทีบ่ริษทัได้ก�าหนดไว้	รวมถงึมคีวามช�านาญในด้านการจดัจ�าหน่ายโดยมเีครอืข่ายช่องทางการจดัจ�าหน่ายทีค่รอบคลมุ 

	 ทั่วประเทศไทยทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด	 (Modern	 Trade)	 ร้านค้าแบบดั้งเดิม	 (Traditional	 Trade)	 

	 หน่วยรถขายเงนิสด	(Cash	Van)	และหน่วยขาย	Pre-order	รวมถึงช่องทางการจดัจ�าหน่ายอืน่ๆ	อาท	ิFood	Service	 

	 และ	E-commerce	เป็นต้น

2.	 บริษัทประกอบธุรกิจใน	3	กลุ่มธุรกิจหลัก	ได้แก่	

 1) กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own brand)	ได้แก่	

	 	 1.1	 วีแคร์	 (V	care)	ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล	ได้แก่	ส�าลี	ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวแบบเปียกส�าหรับ 

	 	 	 ผู้ใหญ่	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	และสบู่โฟมอาบน�้า

	 	 1.2	 ฟ๊อกกี้	(Foggy)	ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน�้า

	 	 1.3	 สไมล์วี	(Smile	V)	ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน�้า

	 	 1.4	 มิลค์มี	(Milk	me)	ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด

	 	 1.5	 เบา	(BAO)	เครื่องดื่มสมุนไพร

 2) กลุม่ธรุกิจตัวแทนจัดจ�าหน่าย (Distributor business)	สนิค้าอปุโภคบรโิภค	โดยเน้น	4	กลุม่ผลติภณัฑ์	ได้แก่	 

	 	 1)	กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	2)	สินค้าของใช้ประจ�าวันและของใช้ในครัวเรือน	3)	กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	 

	 	 และ	4)	กลุ่มสินค้าผู้สูงวัย
 

 3) กลุม่ธรุกิจร่วมค้า (Joint venture business)	นอกจากการด�าเนนิธรุกจิจดัจ�าหน่ายและเป็นตวัแทนจ�าหน่าย 

	 	 สินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว	บริษัทยังมีกิจการร่วมค้ารวมทั้งสิ้น	3	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด	 (TP)	 

	 	 บรษัิท	พเีจ้น	อนิดสัทรส์ี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(PIT)	และ	บรษิทั	โยชโิน	มุง่พฒันา	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(YMP)	 

	 	 โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที่ร้อยละ	47	ร้อยละ	2.5	และร้อยละ	6	ตามล�าดับ	ในการร่วมลงทุนดังกล่าว 

	 	 บริษัทได้รับประโยชน์จากการได้สิทธิเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าบริษัทร่วมค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	 

	 	 และประเทศลาว	รวมถึงได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
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	 บริษัทมุ่งเน้นการจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยได้ให้ความส�าคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์	4	กลุ่มหลัก	ดังนี้

แคร์บิว	(Carebeau)

4	แคร์บาลานซ์	(4	Care	Balance)

Steadtler

แชมพูเปลี่ยนสีผม

เครื่องดื่มและขนมข้าวออร์แกนิค	(จัดจ�าหน่ายทาง	online)

เครื่องเขียน	(จัดจ�าหน่ายในลาว)

•	 พีเจ้น	 (Pigeon)	 ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศญ่ีปุ่น 

	 ส�าหรับแม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง	0-3	ปี	

• ไออุ่น	เซรั่มอัญชัน	ส�าหรับเด็ก	และบาล์มบัวหิมะ

• Softex	แผ่นรองซับส�าหรับเด็ก

• Splash	About	ชดุว่ายน�า้และอปุกรณ์ว่ายน�า้ส�าหรบั 

	 ทารกและเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ

•	 มิ้ลค์มี	(Milk	me)	นมอัดเม็ด

•	 หิมาลายา	ซอลท์	เลมอน	แคนดี้	ลูกอมมินท์

•	 เบา	(BAO)	เครื่องดื่มสมุนไพร

•	 4	แคร์บาลานซ์	(4	Care	Balance)	เครือ่งด่ืมและขนม 

	 ข้าวออร์แกนิค	(จัดจ�าหน่ายทาง	online)

•	 Mumu	ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมส�าหรับผู้ใหญ่

•	 Softex	แผ่นรองซับส�าหรับผู้ใหญ่

•	 วีแคร์	 (V	 care)	 ส�าลี	 ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิวแบบ 

	 เปียกส�าหรับผู้ใหญ่	 แปรงสีฟัน	 ยาสีฟัน	 และสบู่โฟม 

	 อาบน�้า

•	 Kingpac	ผลิตภัณฑ์ถุงขยะ	ถุงซิป	และถุงหูหิ้ว

•	 ฟ๊อกกี้	(Foggy)	กระบอกฉีดน�้า

•	 สไมล์วี	(Smile	V)	กระบอกฉีดน�้า

•	 โปรเดนทัลบี	(ProdentalB)	แปรงสีฟัน

•	 ZP	แปรงสีฟัน

•	 แคร์บิว	(Carebeau)	แชมพูเปลี่ยนสีผม

กลุ่มสินค้าส�าหรับแม่และเด็ก 
(Baby and mom)

กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 
(Food and beverage)

กลุ่มสินค้าส�าหรับผู้สูงอายุ 
(Senior)

กลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
(Personal care & household)

	 ในปี	2563	บริษัทมีผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าได้ให้ความไว้วางใจบริษัทในการเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้า	ได้แก่	
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จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	

จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	1) 

รายได้จากเงินปันผล	2)	

รายได้อื่น	3) 

รายได้รวม

493.0

286.4

0.0

41.0

6.6

15.8

842.8

58.5

34.0

0.0

4.9

0.8

1.9

100.0

590.8

186.8

0.0

52.5

6.9

70.4

907.4

65.1

20.6

0.0

5.8

0.8

7.8

100.0

594.0

148.6

0.0

90.0

6.6

45.4

884.5

67.2

16.8

0.0

10.2

0.7

5.1

100.0

256125622563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทของรายได้

•	 กลยุทธ์การประกอบธุรกิจ	

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19		ตัง้แต่ต้นปี	2563	ส่งผลให้เศรษฐกจิโลกเผชญิภาวะวกิฤตครัง้รนุแรง

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ขณะที่ภาพรวมของไทยแม้จะสามารถรับมือกับการระบาดรอบแรกได้เป็นอย่างดี	 แต่ในช่วงท้ายป ี

กลับต้องมาเผชิญกับการระบาดระลอกสอง	 เศรษฐกิจไทยจึงได้รับผลกระทบอย่างหนัก	 เนื่องจากมีการพึ่งพารายได้จาก 

นักท่องเที่ยวต่างชาติสูง	 ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน	 นอกจากนี้ประเทศไทยยังเผชิญ

ปัญหาภาวะชะงักงันของภาคการผลิต	(Supply	disruption)	ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	รวมทั้งผลกระทบเชิงลบจาก

รายได้ที่ลดลง	 (Income	effect	or	multiplier	effect)	นอกจากนี้	 ยังมีปัจจัยเชิงลบเพิ่มเติมจากความตึงเครียดทางการ

เมืองภายในประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	จึงเป็นผลให้เศรษฐกิจไทยปี	2563	จะหดตัวรุนแรงสุดนับตั้งแต่วิกฤตการ

เงินเอเชียปี	2541	ที่ร้อยละ	-6.4

	 ในรอบปี	2563	บริษัทได้ด�าเนินกลุยทธ์ทางการขายและการตลาด	โดยมุ่งเน้นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มีคุณภาพ	มี

การจัดหาและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีคลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

มากขึ้น	 โดยบริหารการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว	 มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคยุค

ใหม่ทางส่ือออนไลน์เพิม่มากขึน้	กจิกรรมส่งเสรมิการขายได้ถกูจดัขึน้อย่างต่อเนือ่งเพือ่กระตุน้การชือ้ของผูบ้รโิภค	นอกจาก

นี้บริษัท	 ยังใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท	 เพื่อให้พนักงานท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจใส่ใจในการดูแล

ลูกค้าและคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป

•	 โครงสร้างรายได้ของบริษัท	ปี	2561-	2563

หมายเหตุ :

1.	ส่วนแบ่งกาไรจาก	TP

2.	เงินปันผลจาก	YMP	และ	PIT

3.	รายได้อื่น	ประกอบด้วย	รายได้ค่าเช่า	รายได้ค่านายหน้า	ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์และก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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•	 กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท	(Own	Brand)	

1. ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ตราสินค้า วีแคร์ (V care)

	 วีแคร์	พิถีพิถัน	ใส่ใจ	ในการคิดค้น	พัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มจากความต้องการของผู้บริโภค	ให้ความส�าคัญในทุก

รายละเอียด	 ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐาน	 ช่วยให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกๆ	

วัน	ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า	วีแคร์	ที่ทางบริษัทพัฒนาตราสินค้า	บริหารจัดการด้านการตลาด	และการ

จัดจ�าหน่าย	ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่	มีดังนี้

• กลุ่มส�าลี 

	 ส�าลีวีแคร์	 ผลิตจากใยฝ้าย	 100%	 และยกระดับมาตรฐานใหม่ของส�าลี	 ด้วยการผสานเทคโนโลยีการถักทอ 

	 ด้วยน�้า	 และกระบวนการฆ่าเชื้อถึง	 2	 ครั้ง	 เพื่อการันตีคุณภาพ	 ความสะอาด	 และปลอดภัย	 ปราศจากสารเคม	ี 

	 พร้อมเน้ือส�าลีละเอียด	เนียน	นุ่ม	ส�าหรับทุกผิวสัมผัส

ส�าลีส�าหรับทารก

ส�าลีส�าหรับผู้หญิง
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• กลุ่มผ้าเช็ดท�าความสะอาดแบบเปียก 

	 วีแคร์	ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่	ที่เพิ่มความ 

	 ใส่ใจในสุขอนามัยในทุกๆ	 กิจวัตรประจ�าวันด้วยการ 

	 พัฒนาผ้าเช็ดท�าความสะอาดแบบเปียกที่มีคุณสมบัติ 

	 เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่าง	 มอบความสะอาด	 

	 พร้อมอ�านวยความสะดวกกับการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ 

	 ในยุคปัจจุบันด้วยผ้าเช็ดท�าความสะอาดแบบเปียก 

	 ส�าหรับผู้ใหญ่	ทั้ง	3	สูตร

• กลุ่มยาสีฟัน

	 วีแคร์	 คิดค้น	 และพัฒนา	 ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเฉพาะ	 

	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพปากและฟัน 

	 อย่างเป็นธรรมชาติ	 เพื่อตอบสนองผู้บริโภคทุกเพศ 

	 ทุกวัย

	 และเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค	ท่ีใส่ใจ

สุขภาพช่องปาก	ที่มุ่งเน้นการดูแลอย่างเป็นธรรมชาติ	วีแคร์

จึงได้พัฒนา	และออกสินค้าใหม่	ในกลุ่มยาสีฟัน	ในช่วงกลาง

ปี	2563	ที่ผ่านมา

• กลุ่มผลิตภัณฑ์อาบน�้า  

	 สบูโ่ฟมอาบน�า้	วแีคร์	พฒันาด้วยเทคโลยทีนัสมยัใส่ใจใน 

	 เรื่องพื้นฐานของความสะอาด	พร้อมมอบความสะดวก 

	 ต่อผู้บริโภคยุคใหม่

• กลุ่มแปรงสีฟัน

สูตรเย็นสดชื่น

สูตรไวท์เทนนิ่ง สูตรรีไวทัลไลซ์

สูตรน�้าบริสุทธิ์ 99%

สูตรแอนตี้แบคทีเรียล

แปรงสีฟัน
ส�าหรับเด็ก

สูตร Sensitive care

แปรงสีฟัน
ส�าหรับผู้ใหญ่

สูตร Fresh care
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• กลยุทธ์การแข่งขัน

	 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์วีแคร์	(V	care)	ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทให้

มีความแข็งแกร่งเป็นที่รู้จัก	ด้วยสินค้าที่มีนวัตกรรมพัฒนามาจากความใส่ใจในทุก

รายละเอียดของการใช้งานในทุกกลุ่มสินค้า	 มีจุดขายและความโดดเด่นเมื่อเทียบ

กับกลุ่มสินค้าเดียวกันในท้องตลาด	 ไม่เพียงแต่เป็นสินค้าคุณภาพสูงแต่ยังส่งเสริม

ความเป็นอยู่และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่	 ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มส�าลี	ผ้าเช็ดท�าความสะอาดแบบเปียก	แปรงสีฟัน	

ยาสีฟัน	และสบู่โฟมอาบน�้า

	 ตลอดปีที่ผ่านมา	 บริษัทเน้นย�้าและส่งเสริมการสร้างแบรนด์วีแคร์ให้เป็นที่

รู้จักอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้วีแคร์เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลที่ผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมายนึกถึงเป็นอันดับแรก	ด้วยการสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาดผ่าน

ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์	โดยสื่อสารผ่านช่องทางหลักทั้งในระดับวงกว้าง	เช่น	สื่อออนไลน์	

สื่อโซเชี่ยล	สื่อหน้าร้าน	และสื่อนอกบ้าน	เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม	่

สื่อสารต่อเนื่องตลอดปีด้วยสื่อออนไลน์และสื่อโซเชี่ยล

กิจกรรมทางการตลาด และสื่อนอกบ้าน
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เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง	 เช่น	 สื่อสารผ่านผู้มีอิทธิพล 

ต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้บริโภค	(Key	Opinion	Leader)	

สื่อหน้าร้าน	การแจกสินค้าตัวอย่าง	เพื่อให้เกิดการทดลองใช้ 

ซึ่งการสื่อสารและกิจกรรมในปีที่ผ่านมา	ท�าให้แบรนด์วีแคร์

เป็นที่รู ้จักเพ่ิมขึ้นในกลุ่มผู ้บริโภคเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

	 อีกหนึ่งความส�าเร็จต่อเน่ืองจากระยะสองปีท่ีผ่านมา	จากการขยายช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผ้าเช็ดท�าความสะอาดแบบเปียก	สูตรแอนตี้

แบคทเีรียล	ไปสูช่่องทางร้านสะดวกซือ้ชัน้น�าอย่างเช่น	7-11	รวมถึงกจิกรรมส่งเสรมิ 

การตลาดที่เน้นหนักการสร้างการรับรู ้ของแบรนด์	 ท�าให้แบรนด์วีแคร์	 และ

ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับมากขึ้น	ส่งผลให้มูลค่าส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มสินค้าผ้าเช็ด

ท�าความสะอาดแบบเปียกนี้	เพิ่มขึ้น	และครองอันดับเป็นที่	3	ด้วยสัดส่วน	9.5%	

ในปี	2563	ที่ผ่านมา	(ข้อมูลจากนีลเส็น	ประเทศไทย,	ธันวาคม	2563)	

• การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

	 บริษัทจัดจ�าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วีแคร์ทั้งหมดผ่านช่องทาง

เครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ	 โดยผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลัก	

ได้แก่	ช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบสมัยใหม่	 (Modern	Trade)	ช่องทางการจัด

จ�าหน่ายแบบด้ังเดิม	 (General	 Trade)	 ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไป 

ที่กระจายอยู ่ทุกภูมิภาคของประเทศและช่องทางอื่นๆ	 ที่ก�าลังมีการเติบโตดี	

สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	

ได้แก่	ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านร้านตัวแทนจ�าหน่ายเฉพาะ	(Specialty	Shop)	

บิวตี้สโตร์	โรงพยาบาล	สถานเสริมความงาม	สถานดูแลผู้สูงอายุ	รวมถึงการส่งออก 

และการจัดจ�าหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-commerce)	 เป็นของบริษัท	

โดยใช้ชื่อว่า	 www.moong-shop.com	 และได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู ่	 

E-commerce	platform	รายใหญ่	เช่น	Lazada	และ	Shopee	ซึ่งเป็นช่องทาง

ที่ผู้บริโภคสมัยใหม่ให้ความนิยม	เนื่องจากสะดวก	รวดเร็ว	และสามารถซื้อสินค้า

ได้ตลอดเวลา			

แจกสินค้าตัวอย่าง

แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
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2. ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว ได้แก่ กระบอกฉีดน�้าฟ็อกกี้ และสไมล์วี 

	 ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่บริษัทจัดจ�าหน่ายได้แก่	กระบอกฉีดน�้าฟ็อกกี้	(Foggy)	และกระบอกฉีดน�้า	สไมล์วี 

(Smile	V)	ซ่ึงบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายฟ็อกกี้	โดยได้จดเครื่องหมายการค้า	ฟ็อกกี้	และ	สไมล์วี	เป็นของบริษัท	

และยังเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ให้ความสนใจพัฒนาสินค้ากระบอกฉีดน�้า	แบรนด์ฟ็อกกี้เป็นที่ยอมรับมากว่า	

30	ปีในเรื่องของคุณภาพ	โดยเฉพาะหัวฉีด	ที่ได้ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย	และมีความทนทาน

กระบอกฉีดน�้าสไมล์วี ลายใหม่

กระบอกฉีดน�้าฟ็อกกี้ กระบอกฉีดน�้าสไมล์วี

• กลยุทธ์การแข่งขัน

	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระบอกฉีดน�้า	 บริษัทวางต�าแหน่งแบรนด์ฟ็อกกี้ 

ในระดับพรีเมี่ยม	 มีสินค้าหลากหลายรุ่น	 ที่เหมาะทั้งอุตสาหกรรมหนักและการ 

ใช้งานทั่วไป	โดย	ฟ็อกกี้	ดิวตี้	เน้นจับกลุ่มตลาดที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี	มีความ

ทนทานสูง	 เช่นธุรกิจซักรีด	 ล้างรถ	 และ	 ฟ็อกกี้	 มัลติ	 เน้นร้านอาหาร	 เสริมสวย	 

ท�าสวน	เป็นต้น	

	 ในส่วนของแบรนด์สไมล์วี	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในกลุ่มกระบอกฉีดน�้านั้น	

บริษัทมุ่งจับกลุ่มตลาดลูกค้าทั่วไป	 เน้นราคาย่อมเยา	 หลากหลายดีไซน์	 เน้นการ 

กระจายสินค้าอย่างทั่วถึง	 โดยในปีที่ผ่านมาได้ออกสินค้าใหม่เช่นกัน	 โดยเน้น

กระบอกที่มีลวดลายใหม่	สดใส	เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กลุ่มสินค้าในภาพรวม

• การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

 บริษัทจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายร้านค้าท่ีครอบคลุมอยู่ท่ัว 

ประเทศ	รวมถึงช่องทางอุตสาหกรรม	และธุรกิจต่างๆ
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3. ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด มิลค์มี (Milk me)

	 มิลค์มี	 (Milk	me)	 ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดที่ถูกพัฒนาขึ้น	 เพื่อส่งเสริมสุขภาพส�าหรับเด็ก	 และบุคคลทั่วไป	 ด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ	 ผลิตจากนมโคแท้	 100%	 จากประเทศนิวซีแลนด์	 ให้รสชาติอร่อย	 และ

สุขภาพดีต่อผู้บริโภค

4. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ตราเบา (BAO)

	 เพื่อด�าเนินการตามทิศทางการเติบโตของบริษัทท่ีมุ่งเน้นการขยายสินค้าเพื่อตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่	มุ่งเน้นส่งเสริมการดูแลสุขภาพ	และชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี	 บริษัทได้พัฒนาสินค้าใหม่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท	 แบรนด์เบา	 (BAO)	
และเริ่มวางตลาดในช่วงสิ้นปี	2563	โดยจะเริ่มมุ่งเน้นการกระจายสินค้า	และกิจกรรม

ส่งเสริมทางการตลาดในช่วงต้นปี	2564

	 เครื่องดื่มสมุนไพรจับเลี้ยง	ตราเบา	ผสานคุณค่าของสมุนไพรแท้	และความหวาน
ธรรมชาติจากหล่อฮั่งก้วย	น�้าตาล	0%	จึงเหมาะส�าหรับผู้บริโภคยุคใหม่	ท่ีให้ความส�าคัญ
ของการดูแลสุขภาพในทุกๆ	วัน

• กลยุทธ์การแข่งขัน

	 บริษัทมุ่งเน้นการกระจายสินค้า	 และจัดจ�าหน่าย
ผ ่านช ่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบดั้งเดิม	 (General	
Trade)	 ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกทั่วไป	 รวมถึงการ
ส่งออกและการจัดจ�าหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส	์ 
(e-commerce)	 เป็นของบริษัท	 โดยใช้ชื่อว่า	 www.
moong-shop.com	รวมถึงช่องทางใหม่ๆ	 เช่น	Lazada,	
Shopee

• กลยุทธ์การแข่งขัน

	 เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู ้ จัก	 และให้เกิดการ
ทดลองโดยตรงในกลุ่มเป้าหมาย	บริษัทเริ่มการส่ือสารผ่าน
ช่องทางออนไลน์	 ร้านค้า	 และงานแสดงสินค้าต่างๆ	 เพ่ือ
สร้างการรับรู ้ถึงคุณภาพของสินค้าที่แตกต่างจากเครื่อง
ดื่มสมุนไพรทั่วไป	โดยจะขยายการสื่อสารในวงกว้าง	และ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี	
2564

• การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

 บริษัทมุ ่งเน้นการกระจายสินค้า	 และจัดจ�าหน่าย
ผ่านช่องทางทั้งแบบสมัยใหม่	 (Modern	Trade)	และช่อง
ทางการจัดจ�าหน่ายแบบดั้งเดิม	 (General	 Trade)	 ซึ่ง
ประกอบด้วยร้านค้าส่ง-ปลีกท่ัวไป	 รวมถึงการส่งออกและ
การจัดจ�าหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-commerce)	
เป็นของบริษัท	 โดยใช้ช่ือว่า	 www.moong-shop.com	 
รวมถึงช่องทางใหม่ๆ	เช่น	Lazada,	Shopee

• การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

 บริษัทมุ ่งเน้นการกระจายสินค้า	 และจัดจ�าหน่าย
ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลัก	แบบสมัยใหม่	(Modern	
Trade)	แบบดัง้เดมิ	(General	Trade)	ซึง่ประกอบด้วยร้านค้า 
ส่ง-ปลีกทั่วไป	 ช่องทางเฉพาะส�าหรับอาหารและเคร่ืองดื่ม	
(Food	service)	รวมถึงการส่งออกและการจัดจ�าหน่ายทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-commerce)	เป็นของบริษัท	โดย
ใช้ชื่อว่า	www.moong-shop.com	รวมถึงช่องทางใหม่ๆ	
เช่น	Lazada,	Shopee	ที่ได้รับความนิยม	และเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย
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5. ผลิตภัณฑ์พีเจ้น 

	 ผลิตภัณฑ์พีเจ้น	 มีความโดดเด่นเรื่องนวัตกรรม	 การ

ค้นคว้า	วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ

มีปรัญญาการท�างานภายใต้แนวคิด	Philosophy	of	LOVE	ทั้งนี้

เนื่องจากแบรนด์พีเจ้นให้ความส�าคัญกับความรักอันบริสุทธิ์

ของแม่กับลูก	และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวช่วยให้แม่สามารถ

ส่งมอบความรักให้กับลูกน้อยผ่านการใช้งานผลิตภัณฑ์ส�าหรับ

ทารก	 ที่มีคุณภาพสูง	 มีความพิถีพิถัน	 ใส่ใจในทุกรายละเอียด	

เพื่อการเลี้ยงดูลูกน้อยที่ราบรื่น	และมีความสุขที่สุด

	 ผลิตภัณฑ ์ภายใต ้แบรนด ์พี เจ ้นที่ จัดจ� าหน ่ายใน

ประเทศไทย	แบ่งออกเป็น	8	กลุ่มสินค้า	ได้แก่	กลุ่มผลิตภัณฑ์

ส�าหรับป้อนนม	(Feeding	Accessories)	กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ด

ท�าความสะอาด	(Baby	Wipes)	กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการให้

นมมารดา	(Mother	Care	&	Accessories)	กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝึก

รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม	(Weaning	&	Accessories) 

กลุ ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและอนามัย	 (Health	 Care	 &	

Hygiene	 Care)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและดูแลผิว	

(Toiletries	&	Skincare)	กลุ่มผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกและยางกัด 

(Pacifier	 &	 Teether)	 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 

เคร่ืองใช้เด็กทารก	(Cleansing	and	Sterilizing	Accessories)	

ซึ่งถือว่ามีความครอบคลุมทุกความต้องการของคุณแม่	อีกท้ังยัง

ตอบโจทย์พัฒนาการในทุกช่วงวัยของลูกน้อย

https://youtu.be/Twyo8oCfwjA

• กลยุทธ์การแข่งขัน

 แบรนด์พีเจ้นอยู่ในต�าแหน่งผู้น�าตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กมาอย่างยาวนาน	 จึงใช้กลยุทธ์ของผู้น�าคือ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับตลาด	โดยค�านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหัวใจส�าคัญ	พีเจ้นจึงเป็นแบรนด์ท่ีสามารถรักษา

ความเป็นผู้น�าท่ีมีส่วนแบ่งการตลาด	และยอดขายอันดับหนึ่งมาโดยตลอด	(ข้อมูลจาก	AcNielsen	รอบ	MAT	December	

2020)	แม้จะอยู่ในสถาณการณ์ที่อัตราเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีลดน้อยลง	และภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจตกต�่าในช่วง

โควิด-19	ระบาด	ทั้งนี้ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

	 ในไตรมาสที่สองของปี	2563	พีเจ้นออกแคมเปญ	“Imperfect	Mom”	ที่แสดงให้เห็นว่าพีเจ้นเป็นแบรนด์ที่เข้าใจ

แม่อย่างแท้จริง	โดยแคมเปญบอกเล่าเรื่องราวผ่านหนังโฆษณาที่สื่อให้เห็นถึงการที่แม่มองว่าตนเองเป็นแม่ที่ไม่เพอร์เฟ็กต	์

และต้องแบกรับความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถอยู่ดูแลลูกน้อยได้ตลอดเวลาเพราะมีภาระหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ	 

แต่พีเจ้นเชื่อว่าแม่ทุกคนมีความรักท่ีเพอร์เฟ็กต์ที่สุด	 เและแม่จะสรรหาสิ่งท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกน้อยเสมอ	พีเจ้นจึงท�าทุกอย่าง

ให้ดีที่สุดไม่ต่างจากตอนที่คุณแม่อยู่ด้วย	 และจะอยู่เคียงข้างผู้หญิงธรรมดาท่ีแสนพิเศษเช่นคุณแม่ตลอดไป	 เพราะเรา

อยากเห็นแม่มีความสุขได้ในทุกๆ	วัน
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ช่วงคุณแม่ให้นม ช่วงทารกอายุ 0-5เดือน ช่วงเด็กอายุ 6-12เดือน เด็กอายุ 1 ปีข้ึนไป

	 และความรักของแม่นั่นเอง	คือแรงบันดาลใจของพีเจ้นที่ท�าให้เราไม่หยุดคิดค้น	วิจัย	พัฒนาผลิตภัณฑ์	สร้างสรรค์

จากทุกรายละเอียดที่แม่คิด	เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด	ด้วยความรักความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเสมอมา	ตาม

แนวคิด	“พีเจ้นคิดมาจากรัก	เพื่อคนที่รัก”	มากที่สุด	100%	Love	Based	Innovation	ส�าหรับช่องทางการสื่อสารการ

ตลาด	ได้ท�าผ่านสื่อออนไลน์	ของพีเจ้น	Facebook	Pigeon	Little	Moments	Club	รวมถึงเพจของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทาง

ความคิดของกลุ่มเป้าหมาย	 (influencer)	 และโซเชียลมีเดียอย่างครบวงจร	 และณ	จุดขายทั้ง	 on-line	 และ	 off-line	 

จึงท�าให้แคมเปญประสบความส�าเร็จเข้าถึงแม่กว่า	2	ล้านคนทั่วประเทศ

	 และเพ่ือตอกย�้าถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและทารกของพีเจ้น	เราได้มีการริเริ่มการจัดเรียงสินค้าตาม

ช่วงพัฒนาการของลูกน้อย	ให้คุณแม่เลือกซึ้อได้ครบถ้วนและง่ายกว่าเดิม	โดยสินค้าจะถูกจัดเรียงตามช่วงวัยของลูกน้อย

อย่างชัดเจน	เริ่มจาก	

	 โดยห้างเซ็นทรัล	 สาขาเมกาบางนา	 เป็นร้านค้าแรกที่เป็นร้านต้นแบบ	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า

และร้านค้าพีเจ้นจึงขยายการจัดเรียงในรูปแบบดังกล่าวไปยังร้านค้า	Baby	Shop	ขนาดใหญ่เพิ่มเติม
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การเพ่ิมความส�าคัญของช่องทางขายใน ecommerce
 

	 จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป	เน้นความสะดวกสบายมากขึ้น	และลดการซื้อสินค้าในช่องทาง	offline	ลง 

พีเจ้นเล็งเห็นความส�าคัญของช่องทางขายใน	 ecommerce	 	 ในปีนี้พีเจ้นจึงได้เพิ่มร้านค้า	 Pigeon	 Official	 Store	 

บน	Shopee	และ	Lazada	ในไตรมาสที่	3	และ	4	ส่งผลให้คุณแม่เข้าถึงสินค้าพีเจ้นได้มากข้ึนและง่ายข้ึน	ส่งผลให้ยอดขาย 

พีเจ้นในช่องทาง	ecommerce	เติบโตถึง	137%	เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง	6	เดือนที่ผ่านมา

• ขวดนมสีชา PPSU รุ่น Mom Love	 ที่มาพร้อมจุก 

	 เสมือนนมมารดา	 SofTouch	 รุ่น	 Plus	 ช่วยส่งเสริม 

	 การดูดตามธรรมชาติของทารกเสมือนการดูดนมจาก 

	 อกมารดา	ทนความร้อนสูงสุด	180	องศา	ผลิตจากวัสดุ	 

	 PPSU	คุณภาพดี	ปลอดสารจาก	BPA	และ	BPS

• ขวดนม RPP ลายมูมินลิขสิทธ์ิแท้	ขวดท�าจากวัสดุ	PP	 

	 (Polypropylene)	 คุณภาพสูง	 ปลอดสาร	 BPA	 และ	 

	 BPS	มาพร้อมกับจุกนมเสมือนนมมารดารุ่นมินิ	จุกนมที่ 

	 คดิค้นจากการดดูตามธรรมชาตขิองทารก	“อม	รดี	กลนื” 

	 คิดค้นวิจัยจากสถาบันวิจัย	พีเจ้น	ประเทศญี่ปุ่น

	 พีเจ้นไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของแม่และลูกน้อย	และเพื่อเป็นการ

สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	พีเจ้นได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ที่มีความโดดเด่นในปี	2563	มากมาย	ได้แก	่
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• จุกนมผ่อนคลาย	รุ่น	FunFriends	Mickey	&	Minne,	Animal	&	 

	 Fruits	และ	รุ่น	Skin	Friendly	ถนอมผิว	ลดพื้นผิวสัมผัส	อ่อนโยนขึ้น 

	 ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบร่วมกับทันตแพทย์หญิงญี่ปุ่น	 หมดกังวลเร่ือง 

	 การขึ้นของฟันเคลื่อนผิดจากแนวปกติ	มี	3	ขนาด	:	ขนาด	S	ส�าหรับ 

	 ทารกแรกเกิด	-	3	เดือน		ขนาด	M	ส�าหรับทารก	3	-	6	เดือน	และ 

	 ขนาด	L	ส�าหรับทารก	6	-	18	เดือน

• พีเจ้น สบู่เหลวอาบน�้าและสระผม	 ผสม 

	 ซากุระสกัดดอกซากุระสกัด	 ศาสตร์แห่ง 

	 การบ�ารุงผิวทารกจากญี่ปุ่น	ให้ความชุ่มชื้น 

	 แก่ผิวและหนังศีรษะทารก	 อ่อนโยนจาก 

	 ธรรมชาติท�าความสะอาดผมและผิวของ 

	 ทารกได้อย่างอ่อนโยน

• ชุดของขวัญ	เพื่อความสะดวกสบายของคุณแม่	ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีพร้อมเป็นตัวช่วยในการดูแลลูกน้อยของคุณ 

	 ให้มีพัฒนาการการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์แบบ

เมื่อวันท่ี	 30	 ตุลาคม	 2563	 พีเจ ้นได ้รับรางวัล	
Mommy’s	 Choice	 สุดยอดแบรนด์ผลิตภัณฑ์แม่
และเด็ก	 ประเภท	 Best	 Baby	Wipes	 อันดับหน่ึง
ในดวงใจคุณแม่จากบริษัท	 อมรินทร์พริ้นต้ิง	 แอนด์
พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	จากงาน	“Amarin	Baby	
&	 Kids	 Awards	 2020”	 ตอกย�้าความเป็นแบรนด์
อันดับหนึ่งในดวงใจคุณแม่ยุคใหม่	 โหวตโดยคุณแม ่
ผูใ้ช้จรงิทัว่ประเทศ	กว่า	10,000	ผ่านเวบ็ไซต์	Amarin 
BabyAndKids.com	

My	Little	One	Baby	Giftset Hello	Babies	Giftset Oral	Care	Giftset
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 • การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

	 การจดัจ�าหน่ายของผลติภณัฑ์พเีจ้น	มคีวามครอบคลมุทัง้	ช่องทาง	Modern	Trade,	Traditional	Trade,	การออกบธู 
กิจกรรมและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์,	 การส่งออกไปยังประเทศลาว	 และช่องทางใหม่ที่มีความส�าคัญในยุคนี้คือช่องทาง	
E-Commerce	ผ่าน	www.moongshop.com		ท่ีทางบริษัทได้จัดท�าข้ึนเพื่ออ�านวยความสะดวกในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
ของบริษัทได้สะดวกยิ่งขึ้น

• กิจกรรมทางการตลาด CRM

	 นอกจากการสื่อสารทางการตลาด	และการท�ากิจกรรมกับผู้บริโภคแล้ว	กิจกรรม	CRM	(Customer	Relationship	
Management)	 เป็นอีกหน่ึงกลุยุทธ์ที่บริษัทให้ความส�าคัญและสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง	 
โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ	ภายใต้ชื่อ	“Pigeon	Little	Moments	Club”	(พีเจ้น	ลิตเติ้ล	โมเม้นท์	คลับ)	ความผูกพันท่ี
เกิดจากความรักความเข้าใจอย่างแท้จริง	เพื่อสร้างความผูกพัน	ความมั่นใจ	ความน่าเชื่อถือ	ความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิก
คลับ	 และความจงรักภักดีต่อตราสินค้าพีเจ้น	 ซึ่งจ�านวนสมาชิกคลับได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการดูแลสมาชิกแบบ 
องค์รวม	เช่น	การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องผ่านทุกช่องทางทั้งออนไลน์	Call	Center	การให้ค�าปรึกษาในการดูแล
ลูกน้อย	การดูแลตัวเองโดยทีมผู้เช่ียวชาญทั้งความรู้ในรูปแบบของบทความ	และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)	
ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลงมือปฎิบัติจริงด้วยความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง	เป็นกิจกรรมท่ีจัดต่อเนื่องท้ังปี	ท้ังในช่องทาง
โรงพยาบาล	กิจกรรมให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	รวมถึงพัฒนาการต่างๆของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย	
ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	กว่า	3,900	ครอบครัว	ทั้งนี้สมาชิก	Pigeon	Little	Moments	Club	
ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	ที่ตอบโจทย์ความต้องการกับรูปแบบการชีวิตปัจจุบัน	สร้างสังคมคุณภาพที่อบอุ่นในสังคม
ออนไลน์	 เข้าถึงการใช้ชีวิตส�าหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่มากยิ่งข้ึน	 ท�าการสื่อสารการตลาดผ่านทุกช่องทางสื่อดิจิตอล	 
ทั้ง	Facebook	Fanpage	Instagram	Line@	Website	และ	Youtube	ซึ่งสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่ทางคลับจัด
ขึ้นตลอดทั้งปี	เพื่อตอกย�้าความเป็นผู้เชี่ยวชาญ	และความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่อย่างแท้จริง	ที่พีเจ้นต้องการส่งต่อความรัก 
ผ่านทุกการดูแลเพื่อให้การดูแลลูกน้อยเป็นเรื่องง่าย	 และมีความสุขอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 เป็นการสร้างความผูกพันธ	์

ระหว่างแบรนด์และลูกค้าอย่างยั่งยืน	 

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และให้ความรู้กับคุณแม่มือใหม่ในยุคดิจิทัล 

	 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็กแบรนด์	 “พีเจ้น”	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
เล้ียงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ	กับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่	ท่ีมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตท่ีเปลี่ยนไปในปัจจุบัน	พีเจ้นจึงมีความ
ตั้งใจจะเป็นผู้ช่วยส�าคัญ	ที่มีส่วนช่วยในการให้ความรู้	ความเข้าใจ	เพ่ือให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้น	อย่างมี
ความสุข	ด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง	จากทีมผู้เชี่ยวชาญพีเจ้นรวมถึงบุคลากรทางแพทย์	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การสนับสนุน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เสมอมากว่า	60	ปี	พร้อมทั้งสนับสนุนให้คุณแม่ในประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่มากยิ่งขึ้น	เพื่อให้เด็กทารกทุกคน	เติบโตข้ึนอย่างมีพัฒนาการสมวัย	สุขภาพท่ีดี	และมีความสุข	เพราะการเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่นอกจากประโยชน์จากน�้านมแม่แล้ว	ยังเป็นช่วงเวลาที่มีค่าหรือมีความหมายของแม่และลูกน้อยที่มีร่วมกัน	
คือความรักความผูกพันธ์	ความอบอุ่นเมื่อลูกได้อยู่ในอ้อมกอดแม่	โดยถือเป็นภาคเอกชนรายแรกที่รณรงค์	และส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจังผ่านกิจกรรม	Workshop	ให้ความรู้	และกิจกรรมทางการตลาดมากมาย	ที่ช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจส่งต่อก�าลังใจให้คุณแม่	สามารถให้นมลูกได้ด้วยตนเอง
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 บริษัทได้ก�าหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักปรัชญาการบริหารความเสี่ยงแบบ

บูรณาการ	โดยเริ่มจากการก�าหนดแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได้	มีการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระยะสั้น	

ระยะปานกลาง	และระยะยาวเพ่ือน�าไปปฏบิติัในทกุภาคส่วน	มกีารก�ากบัดแูลความเสีย่งอย่างชดัเจน	ตลอดจนมกีารตดิตาม

และรายงานให้ผู้บรหิารระดับสงูและคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจ�าอย่างน้อยทุกไตรมาสเพือ่ให้มัน่ใจว่าบริษทัสามารถ

ป้องกันและลดความเสีย่งรวมถงึความไม่แน่นอนทีจ่ะกระทบต่อเป้าหมายและกลยทุธ์ทางธุรกจิของบรษิทัและฟ้ืนฟกูารด�าเนนิ

งานให้สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันสั้น

	 ส�าหรบัปี	2563	บรษัิทยงัให้ความส�าคัญในการพฒันาระบบสารสนเทศต่อเนือ่งจากปีก่อน	เพือ่เพิม่ความสะดวกรวดเรว็

ในการให้บรกิาร	ลดต้นทนุการบรหิารจัดการและก้าวสูย่คุเทคโนโลยดีจิติอลเพือ่รองรบัการขยายตวัทางธรุกจิในอนาคต	โดย

บริษัทได้จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงไว้	ดังนี้

ความเส่ียงเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Risks)

1.1 ความเสี่ยงจากอัตราการเกิดของประชากรลดน้อยถอยลง

	 อัตราการเกดิของประชากรในประเทศผ่านมามแีนวโน้มลดลง	และคาดว่าอัตราการเกดิของประชากรไทยยงัมแีนวโน้ม 

ลดลงอย่างต่อเน่ือง	ซึง่การลดลงของอตัราการเกดิของประชากรไทยส่งผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณการซือ้สนิค้าแม่และเดก็ 

ท�าให้มีจ�านวนลดลงตามไปด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าอัตราการเกิดจะลดน้อยลง	 แต่ความต้องการใช้สินค้าท่ีดีมีคุณภาพ	 

มีนวัตกรรมที่เหมาะกับคุณแม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อแม่และเด็กกลับมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	

บริษัทจึงได้มีการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ท่ีมีความหลากหลายครอบคลุมในทุกๆ	 ด้าน	 สามารถตอบสนองความ

ต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในคุณภาพ	 ความปลอดภัยและให้ความส�าคัญต่อสุขอนามัยของลูกมากข้ึน	 ซึ่งเห็นได้จาก

การที่รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็กเพิ่มขึ้นทุกปีและไม่มีผลกระทบจากการลดลงของอัตราการเกิด

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านธุรกิจ

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับการยอมรับในด้านการ

บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ	 สินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทเป็นผู้จัดจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องใช้ประจ�าวัน	

อาหารและเคร่ืองด่ืม	ซึง่เป็นสนิค้าในกลุม่อตุสาหกรรมท่ีมีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนือ่งทุกปีส่งผลให้การแข่งขนั

ด้านการให้บริการจัดจ�าหน่ายหรือเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสูงขึ้นตามไปด้วย	 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการปรับตัวใน

ภาวะตลาดทีม่กีารแข่งขนัสงูดังกล่าวด้วยการพฒันาขีดความสามารถในการบรหิารจัดการอย่างต่อเนือ่งและเพิม่ช่องทางการ

จดัจ�าหน่ายเพ่ือตอบสนองต่อการเจรญิเติบโตของกลุม่ลกูค้าทีต้่องการขยายตลาดและเพิม่ยอดการจ�าหน่ายสนิค้ารวมถึงการ

รองรบัธรุกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ทีม่แีผนขยายธรุกจิของตนไปยงัภมูภิาคอืน่เพิม่ขึน้	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศโดย

เฉพาะในกลุ่ม	CLMV	รวมถึงประเทศจีนด้วย

Strategic	Risks01
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	 บริษัทจึงได้มีการพัฒนาและสรรหาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าบริษัทและกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น	 ขยายช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลายเพื่อรองรับสินค้าใหม่จากผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้า	 สร้างฐานลูกค้าให้มีความเหนียวแน่น	 

สรรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 มีแผนงานด้านการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตามแผน 

ทีก่�าหนด	จดัท�าแบบส�ารวจความพงึพอใจของเจ้าของสนิค้าทีม่ต่ีอบรษิทั	เพือ่ใช้ในการปรับปรงุวธิกีารท�างาน	สามารถตอบสนอง 

ความต้องการของเจ้าของสินค้าได้เป็นอย่างด	ี สร้างเครื่อข่ายพันธมิตรด้าน	 CRM	 ให้บริษัทเป็นท่ีรู้จักและสร้างภาพลักษณ ์

ในการเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายที่มีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับของตลาด	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้ประโยชน์ได้

มากขึน้และเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทั	วางระบบการท�างานของคลงัสนิค้าให้เหมาะสมกับธรุกจิการเป็นตวัแทนจดัจ�าหน่าย

ทั้งในด้านประสิทธิภาพและต้นทุน

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพีเจ้นคอร์ปซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า“พีเจ้น”

	 นอกจากการด�าเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กภายใต้ตราสินค้า	 “พีเจ้น”	 แต่เพียงผู้เดียวใน

ประเทศไทยมาต้ังแต่ปี	2531	แล้ว	บรษิทัยงัได้ร่วมก่อต้ังบรษิทั	ไทยพเีจ้น	จ�ากดั	และ	บรษิทั	พเีจ้น	อนิดสัทรส์ี	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	 เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า	 “พีเจ้น”	 ให้บริษัทจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในประเทศอีกด้วย	 ท่ีผ่านมา

สัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์	“พีเจ้น”	มีสัดส่วนที่สูงเกินกว่าร้อยละ	80	ล่าสุดในปี	2563	บริษัทมีสัดส่วนการขาย

สินค้า	“พีเจ้น”	ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ	63	แต่ยังถือว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทพึ่งพิงสินค้าตรา	“พีเจ้น”	พอสมควร	แต่ด้วย

ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนาน	ประกอบกับยอดขายสินค้า	“พีเจ้น”	ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	บริษัทจึงได้รับความไว้

วางใจจาก	พีเจ้น	คอร์ป	ในการเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้า	“พีเจ้น”	ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ปี	2559	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท	และพีเจ้น	คอร์ป	อย่างไรก็ตาม	การพึ่งพา

พีเจ้น	คอร์ป	แต่เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของกิจการในอนาคต	บริษัทจึงได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆ	ภายใต้

แบรนด์ของบริษัทเอง	ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเพิ่มขึ้นตามล�าดับ	นอกจากนี้	บริษัทยัง

ด�าเนินธรุกจิให้บรกิารจดัจ�าหน่ายและเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภคภายใต้ตราสนิค้าอืน่นอกเหนอืจากสนิค้าตรา	

“พีเจ้น”	เพิ่มขึ้น	

1.4 ความเสี่ยงจากการให้บริการด้านการจัดจ�าหน่ายสินค้า

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	 โดยการซ้ือสินค้าจากเจ้าของ

สินค้าเพื่อน�าไปขายให้แก่ร้านค้าตามช่องทางต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้า	ร้านซุปเปอร์สโตร์	ร้านสะดวกซื้อ	หรือ

ร้านค้าย่อย	ทัง้ในกรงุเทพฯ	และต่างจงัหวดั	สนิค้าทีบ่รษิทั	ให้บรกิารด้านการจดัจ�าหน่ายเหล่านี	้บรษิทัและเจ้าของผลติภณัฑ์

มีการวางแผนร่วมกันในการจัดรายการส่งเสริมการขาย	รวมทั้งผลักดันสินค้าให้เข้าสู่ร้านค้า	บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการ

ประสานงานกับเจ้าของสนิค้าอย่างใกล้ชดิ	จดัท�าข้อตกลงการให้บรกิารจดัจ�าหน่ายสนิค้า	รวมถงึบทบาทและหน้าทีข่องแต่ละ

ฝ่ายอย่างชัดเจน	เพื่อให้การขายสินค้าเป็นไปตามเป้าหมายและได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย
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ความเส่ียงจากการปฏิบัติการ	(Operational	Risks)

2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรที่ดีมีศักยภาพมาร่วมงานกับบริษัท

	 จากการที่ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว	ขาดการขยายการลงทุนในภาครัฐและเอกชนติดต่อกันมา

เป็นเวลานาน	ส่งผลกระทบต่อการผลิตบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ท�าให้บุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถ	มปีระสบการณ์และคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมเป็นทีต้่องการของตลาดแรงงานมาก	การสรรหาบคุลากรให้ได้อตัรา 

ก�าลังคนตามโครงสร้างและผังองค์กรจึงค่อนข้างยากและใช้เวลาในการสรรหาและอาจส่งผลให้ธุรกิจขยายตัวไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ก�าหนด	 บริษัทจึงได้วางแผนการสรรหาบุคลากรล่วงหน้า	 รวมถึงหาช่องทางในการสรรหาที่ 

หลากหลาย	 เก็บประวัติผู ้สมัครที่เคยมาสมัครงานไว้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคัดเลือก 

บุคลากร	 ทั้งในกรณีทดแทนต�าแหน่งงานเดิมหรือต�าแหน่งงานใหม่ส�าหรับหน่วยงานส่วนขยาย	 ขณะเดียวกันบริษัทมีแผน

พัฒนาบุคคลากรที่มีอยู่เป็นรายบุคคลให้มีศักยภาพและเพิ่มทักษะในงานที่ท�า	 เพื่อให้สามารถท�างานทดแทนหรือสนับสนุน

ส่วนงานอ่ืนทีข่าดก�าลงัคนได้ทันที	มกีารวดัช่องว่างทกัษะของพนกังาน	และจดัให้ได้รบัการอบรม	เพิม่พนูความรูค้วามช�านาญ	

เข้าใจในสนิค้าและบรกิารของบรษิทั		ตรวจตดิตาม	วดัผลการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะของพนกังานอย่างสม�า่เสมอ	รวมไปถงึ

การหาพันธมิตรทางธุรกิจในการฝึกอบรมและสร้างนักศึกษาฝึกงานให้พร้อมบรรจุเป็นพนักงานได้ทันที

2.2 ความเสี่ยงจากการใช้บริการคลังสินค้าและจัดส่งจากผู้ให้บริการภายนอกเพียงรายเดียว

	 บรษิทัใช้บรกิารคลงัสนิค้าและจดัส่งจากผูใ้ห้บรกิารภายนอกเพยีงรายเดยีวในการบรหิารจดัการคลงัสนิค้าและจดัส่ง

ของบรษิทัท�าให้สามารถควบคมุต้นทนุการจดัเกบ็สนิค้า	ค่าใช้จ่ายในการบรหิารคลงัสนิค้าและค่าใช้จ่ายในการจดัส่งสนิค้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	อย่างไรก็ตาม	หากผู้ให้บริการคลังสินค้าไม่สามารถบริหารคลังสินค้าและจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพียงพออาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการรับสินค้าของลูกค้าได้และท�าให้ต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังและจัดส่ง

สินค้าสูงเกินความจ�าเป็น	

	 บรษิทัจงึมมีาตรการในการควบคมุดแูลและประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูใ้ห้บรกิารคลงัสนิค้าอย่างใกล้ชดิ	มรีะบบ

การตรวจสอบข้อมูลการเคลือ่นไหวของสนิค้าคงคลงัเพือ่ให้มัน่ใจว่าสนิค้าไม่สญูหาย	มกีารก�าหนด	KPI	วดัผลการท�างานของ

ผูใ้ห้บริการคลงัสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลง	นอกจากนี	้บรษิทัได้พจิารณาเปรยีบเทยีบการให้บรกิารกบัผูใ้ห้บรกิารคลงัสนิค้า

และจัดส่งรายอื่นด้วย	ทั้งด้านต้นทุน	ประสิทธิภาพ	ตลอดจนคุณภาพของงานที่คาดหวัง	มีการสรรหาผู้ให้บริการคลังสินค้า

และจดัส่งรายอืน่ควบคูไ่ปด้วย	เพือ่ป้องกนัความเสีย่งหากผูใ้ห้บรกิารรายเดมิไม่สามารถบรหิารคลังสนิค้าและจดัส่งให้บรษิทั

ได้	หรือไม่มีประสิทธิภาพตามสัญญา	มีการก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าและจัดส่งทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว	 เพ่ือให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าและจัดส่งสามารถจัดท�าแผนงานด้านการบริหารคลังสินค้าและจัดส่งที่

เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานของบริษัทได้

 

Operational	Risks02
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ความเส่ียงด้านการเงิน	(Financial	Risks)

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

	 จากความผนัผวนของค่าเงินบาททีแ่ขง็ค่าขึน้อย่างต่อเนือ่งในปี	2563	ส่งผลกระทบในเชงิบวกต่อต้นทนุการน�าเข้าสนิค้า

จากต่างประเทศของบริษทัเพือ่น�ามาจดัจ�าหน่ายในประเทศ	ขณะเดยีวกนักส่็งผลกระทบในเชงิลบต่อส่วนแบ่งรายได้จากเงิน

ลงทนุในบรษิทัร่วมและรายได้เงนิปันผลจากเงนิลงทนุในบรษิทัอืน่	เนือ่งจากบรษิทัร่วมและบรษิทัอืน่ดงักล่าวประกอบธรุกจิ

ผลติและจ�าหน่ายสนิค้าทัง้ในประเทศและส่งออกสนิค้าไปยงัต่างประเทศ	บรษิทัจงึได้มีการตดิตามความเคลือ่นไหวของอตัรา

แลกเปลีย่นในสกลุเงนิส�าคัญอย่างใกล้ชดิ	อกีทัง้ยงัมนีโยบายในการป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน	

โดยจะท�าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าหากพบว่าแนวโน้มค่าเงินบาทจะอ่อนตวัลงเพือ่คุม้ครองความเสีย่งดังกล่าว	

นอกจากน้ีมีการสื่อสารกับบริษัทร่วมและบริษัทอื่นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเหล่านั้นได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลด 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเช่นกัน	

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

	 การท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินของบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ	 ส่งผล

ให้การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะกระทบโดยตรงกับต้นทุนการประกอบธุรกิจของบริษัท	 	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทมี

การบริหารจดัการแหล่งเงินทนุทีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการใช้เงนิ	ด้วยการจดัหาแหล่งเงนิทุนหรอืเงนิกูย้มืจากสถาบนั

การเงินเพื่อน�ามาใช้กับธุรกรรมที่ต่างกันได้อย่างเหมาะสม	 รวมถึงได้ประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์

หรอืการให้บรกิารใหม่ทีช่่วยลดต้นทนุการด�าเนนิงาน	และต้นทนุทางการเงนิของบรษิทัได้	ตลอดจนช่วยอ�านวยความสะดวก

ให้การท�างานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น		

	 ปี	2563	บรษิทับรหิารจดัการกระแสเงนิสดในการด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	บรษิทัไม่มกีารกูย้มืเงนิระยะสัน้

กับสถาบันการเงิน	จึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	

Financial	Risks03
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ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	(Compliance	Risks)

4.1 ความเสี่ยงจากความซับซ้อนของข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติ 

	 ในการประกอบธรุกจิจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสนิค้าของบรษิทั	ท�าให้บรษิทัมธีรุกรรมน�าเข้า-ส่งออกสนิค้า

กบัต่างประเทศ	การยืน่ขอใบอนญุาตขายสนิค้าประเภทอาหารและยา	การยืน่ขอใบอนญุาตมาตรฐานผลติภัณฑ์	อตุสาหกรรม	

ซ่ึงบริษทัให้ความส�าคญักับการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย	กฏเกณฑ์	ตลอดจนระเบยีบ	และวธิปีฏบิตัต่ิางๆ	ของหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและเอกชน	อย่างไรกดี็	มกีารใช้ดลุยพนิจิในการพจิารณาออกใบอนญุาต	รวมถงึการตคีวามเอกสารค�าขอ

และเอกสารประกอบทีแ่ตกต่างกนัของเจ้าหน้าทีท่�าให้การวางจ�าหน่ายสนิค้าล่าช้า	มค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้และไม่สามารถก�าหนด

ระยะเวลาการด�าเนินงานแล้วเสร็จที่แน่นอนได้

	 บริษัทจึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับบริษัทคู่ค้าว่าด้วยการปฏิบัติตาม

กฎหมาย	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ในกรณีที่พบว่ามีรายการค่าใช้จ่ายที่น่าสงสัย	บริษัทจะ

ขอค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญ	เช่น	เจ้าหน้าทีก่รมสรรพากร	ผูช้�านาญการด้านภาษศุีลกากร	ผูช้�านาญการด้านมาตรฐานอาหาร

และยา	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชี	เป็นต้น	เพื่อให้มั่นใจว่า	บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง	ช�าระภาษีครบถ้วน	

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้และก�ากับดูแลไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทกระท�าการใดท่ีส่อไปในทางทุจริตกับ

เจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด

	 นอกจากนี	้บรษัิทยงัมธีรุกรรมทีเ่กีย่วกบัข้องกับการแจกสนิค้าเพ่ือส่งเสรมิการขายค่อนข้างมาก	จงึอาจเกดิความเสีย่ง

จากการน�าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง	ครบถ้วน	บริษัทจึงได้มีการก�าหนดมาตรการป้องกันโดยมีการประชาสัมพันธ์และจัด

อบรมความรู้ความเข้าใจรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ	 รวมถึงมีการตรวจ

สอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)	 อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่า	 บริษัทมีการน�าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	

Compliance	Risks04
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การจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19	

	 ในช่วงแรกของสถานการณ์โควิด-19	ตั้งแต่เดือนมกราคม	2563	จากข่าวการแพร่ระบาดในประเทศจีน	บริษัทมีการ

ตดิตามข่าวสารความเคลือ่นไหวและประเมนิความเสีย่งถงึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้	ในขณะเดียวกนัได้เตรยีมแผนงานและ

มาตรการต่างๆ	เพื่อรองรับสถานการณ์หากมีผลกระทบที่รุนแรงและขยายวงกว้าง	

	 บริษัทจัดตั้งคณะท�างาน	BCP	(Business	Continuity	Plan	Working	Group)	เพื่อบริหารจัดการให้บริษัทสามารถ

ด�าเนินงานปกติภายใต้ภาวะวิกฤต	 และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน	 โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อ

ติดตามงานด้านต่างๆ	อย่างใกล้ชิด	อาทิ	มีการรายงานความคืบหน้าด้านการขาย	การตลาด	การเงิน	Supply	Chain	และ

ทรัพยากรบุคคล	โดยมีเป้าหมายให้พนักงานปลอดภัย	(Zero	Infection)	บริหารสภาพคล่องของบริษัท	ก�าหนดระบบการ

สือ่สารกบัพนักงานในองค์กร	และติดตามสถานการณ์ต่างๆ	อย่างใกล้ชดิ	ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในประเทศ	หรอืสถานการณ์

ในต่างประเทศ	โดยเฉพาะประเทศของคู่ค้า	ลูกค้า	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อก�าหนดมาตรการต่างๆ	ให้สอดคล้องกับการด�าเนิน

งานเพ่ือน�าไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสูงสุด	 มีการติดตาม	 พิจารณาจ�านวนผู้ติดเชื้อ	

สถานที่ที่มีการรายงานการติดเชื้อ	พื้นที่ที่อาจจะส่งผลต่อธุรกิจของบริษัท	หรือพนักงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าเป็น	zero	

infection	นอกจากนี้		ยังมีการคาดาการณ์และประเมินสถานการณ์ที่อาจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานด้านการบริหาร

จัดการธรุกิจ	(Business	Operation),	Supply	Chain,	สถานะทางการเงิน	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)		เป็นต้น

	 ส�าหรับการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริษัทได้พัฒนารูปแบบการท�างานแบบ	Intelligent	Workplace	หรือ

ส�านักงานอัจฉริยะ	 เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจะเกิดขึ้น	 ให้สามารถรองรับการท�างานที่มีรูปแบบ

เปลีย่นไป	สามารถท�างานได้จากทกุสภาวะแวดล้อม	ทัง้จากทีบ้่าน	ทีท่�างาน	หรอืจากทกุสถานที	่โดยการท�างานแบบ	Remote	

Working	และเพิ่มความสะดวกในการท�างานแบบ	Work	Form	Home	ส�าหรับการสื่อสารที่มีทั้งข้อความ	เสียง	รูปภาพ	

	 นอกจากนี	้บรษิทัมกีารประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้และจัดการกบัผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างรอบด้านและ

ได้วางแผนการฟื้นฟูธุรกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ไว้	 เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19	นั้น	บริษัทยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิกฤต	โควิด-1905
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6.1	 บริษัทด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภค	 โดยรายได้ส่วนใหญ่กว่า	 80%	 เป็นรายได ้
	 จากธุรกิจตัวแทนจัดจ�าหน่าย	 ซึ่งเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของผู้อื่น	 ซ่ึงมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและ 
	 ไม่ยั่งยืนหากเจ้าของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจัดหน่าย	ดังนั้น	บริษัทจึงได้มีนโยบายที่จะขยายสัดส่วนรายได้ 
	 ของสินค้าท่ีเป็นตราสินค้าของบริษัทให้เพิ่มสูงข้ึน	 โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 ตราสินค้าใหม่ๆ	 ออกสู่ตลาด	 
	 จะเห็นได้จากการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ท้ังในกลุ่มสินค้าอุปโภค	 และขยายไปยังสินค้าในกลุ่มอาหารและ 
	 เครื่องดื่ม	นอกจากนี้	บริษัทได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ตราสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักของ 
	 ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าท่ีเป็นตราสินค้าของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 และ 
	 สามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็น	14%	ในปี	2563	ที่ผ่านมา	โดยมีการวางเป้าหมายให้สัดส่วนของสินค้าภายใต้ 

	 แบรนด์ของบริษัทมีสัดส่วนอยู่ที่	20%	ในระยะ	3-5	ปีข้างหน้า	

6.2	 ตลาดในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค	 โดยเฉพาะในยุคดิจิตัล	 จะเห็น 
	 ได้ว่า	สดัส่วนการขายในช่องทางปกติ	(off-line)	มแีนวโน้มลดลง	ในขณะทีส่ดัส่วนการขายของช่องทาง	online	กลบัม ี
	 การเตบิโตอย่างมาก	การระบาดของเชือ้โควดิยิง่ส่งผลให้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคยิง่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างเหน็ได้ชดั 
	 บริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนดังกล่าว	 โดย 
	 บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณต่างๆ	เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทางการขายทาง	online	โดยสามารถครอบคลุม 
	 หลากหลาย	platform	ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทเอง	หรือ	Market	place	ต่างๆ	ส่งผลให้สัดส่วนของช่องทาง	 
	 online	มีการเติบโตอย่างมากใน	2-3	ปีที่ผ่านมา	โดยล่าสุดในปี	2563	รายได้จากการขายผ่านช่องทาง	online	มี 
	 สัดส่วนกว่า	 2%	 ของยอดขายรวมของบริษัท	 ท้ังนี้	 ยังไม่รวมสัดส่วนของ	modern	 trade	 ท่ีขยายจาก	 off-line	 
	 ไปยงั	online	ด้วย	จะเหน็ได้ว่าตลาด	online	มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตอย่างก้าวกระโดด	ซึง่บรษิทัมเีป้าหมายให้สดัส่วน 

	 การขาย	online	มีสัดส่วนอยู่ที่	10%	ภายในระยะเวลา	5	ปี

6.3	 HR	New	Normal	“ความปกติในรูปแบบใหม่”	ส�าหรับการบริหารจัดการงานบุคคล

	 ในส่วนของ	HR	วิกฤติ	Covid-19	หากจะมองในมุมกระทบในแง่บวก	ถือเป็นตัวเร่งเครื่องในการสร้าง	new	normal	 
	 กับ	Workplace	 Transformation	 ของบริษัทเกินความคาดหมายเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ	 
	 ทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ส่งผลช่วยผลกัดันโครงการของบริษทัทีต้่องการเปลีย่นรปูแบบกระบวนการท�างานของพนกังาน 
	 เข้าสู่โหมดยุดดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบโดยอัติโนมัติ	 ปรับรูปแบบการท�างานแบบปกติ	 เป็นการท�างานท่ีบ้าน	 
	 (Work	from	Home)	มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น	เช่น	การประชุมออนไลน์	(Video	Conference)	ทั้งกับบุคคล 
	 ภายในและภายนอก

	 ส่งผลท�าให้พนกังานต้องเกิดการปรบัตัวเปิดรบัและเรยีนรูส้ิง่ใหม่	ๆ 	ในการพฒันาทกัษะด้านต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นทักษะ 
	 ทางด้านภาษา	 ด้านเทคโนโลยี	 และซอฟต์สกิล	 (Soft	 Skills)	 เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มความสามารถให้กับตัวเอง	 
	 สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง	ๆ 	ตลอดจนลดขั้นตอนในการท�างาน	ลดการใช้เอกสารแบบกระดาษ	ซึ่งกลายเป็นเรื่อง 

	 ปกติใหม่	(New	Normal)	ของบริษัท

	 อย่างไรก็ตามยังมีอีกสิ่งที่	 COVID-19	 ได้ส่งผลกระทบกับบริษัทโดยตรงคือเรื่องวัฒนธรรมองค์กร	 เนื่องจากรูปแบบ 
	 การท�างานไม่สามารถเข้าไปท�างานด้วยกันได้เหมือนแต่ก่อน	 และการปรับเปลี่ยนสวัสดิการไปตามข้อจ�ากัดของ 
	 สถานการณ์	กอ็าจส่งผลกระทบกบัความรูส้กึและความเป็นอยูใ่นองค์กรของพนกังาน	ซึง่บรษิทัฯ	ได้จดัท�าแผนรองรบั 
	 การเปลีย่นแปลงต่างๆ	ดงักล่าวเพือ่ทดแทนสวสัดกิารเดมิๆ	ทีจ่�าเป็นต้องปรบัไปตามสถานการณ์เพือ่สร้างวฒันธรรม 
	 องค์กร	 และสภาพแวดล้อมการท�างานในแบบฉบับวิถีใหม่	 ท�าให้พนักงานรับรู้และเข้าใจค่านิยมขององค์กร	 (Core	 
	 Value)	ให้พนักงานมีประสบการณ์ที่ดีเหมือนที่เคยเป็นมา	และสามารถสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์องค์กร	(Employer	 
	 Branding)	รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรให้กับพนักงาน
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ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) (MOONG)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	 :	 1.	 นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล
	 	 2.	 นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ
	 	 3.	 นายมานิต	เจียรดิฐ
	 	 4.	 นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์
	 	 5.	 รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร(1)

	 	 6.	 นายสมบุญ	ประสิทธิ์จูตระกูล(2)

	 	 7.	 นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม
	 	 8.	 นางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์
	 	 9.	 นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล
	 	 หมายเหตุ:		 (1)		เข้าด�ารงต�าแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2563
    (2)		เข้าด�ารงต�าแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2563
เลขานุการบริษัท	 :	 นางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล(1)

	 	 นางสาวชนัญญา	วิลามาศ(2)

	 	 หมายเหตุ:		 (1)		ลาออกมีตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2563
   	 (2)			ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	2563
ประเภทธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค		
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 ชั้น	18	-	19	อาคารบางนาคอมเพล็กซ์	ออฟฟิศทาวเวอร์	เลขที่	2/97-104	
	 	 ซอยบางนา-ตราด	25	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนาเหนือ	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260
ที่ตั้งคลังสินค้า	 :	 เลขที่	444/11	หมู่	7	ต�าบลบางปลา	อ�าเภอบางพลี	สมุทรปราการ	10540
เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107551000274
โฮมเพจ	 :	 www.moongpattana.com
	 	 www.pigeonlittlemomentsclub.com
	 	 www.moong-shop.com
โทรศัพท์	 :	 +66	2	020	8999
โทรสาร	 :	 +66	2	020	8990

ที่ตั้งโรงงานของบริษัทร่วม	 :	 บริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด
	 	 เลขที่	944	หมู่ที่	15	นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์	ต�าบลบางเสาธง	กิ่งอ�าเภอบางเสาธง		
	 	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	 :	 +66	2	313	1625-7
โทรสาร	 :	 +66	2	313	1361

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 	 เลขที	่93	อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ถนนรชัดาภเิษก	แขวงดนิแดง	เขตดนิแดง	 
	 	 กรุงเทพฯ	10400
โทรศัพท์	 :	 +662	009	9000
โทรสาร				 :	 +662	009	9991

33



ผู้สอบบัญชีบริษัท	 :	 บริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
	 	 1.	 นายจุมพฏ	ไพรรัตนากร	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7645)
	 	 2.	 นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขี่	8125)
	 	 3.	 นางสุวิมล	กฤตยาเกียรณ์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2982)
	 	 เลขที่	316/32	ซอยสุขุมวิท	22	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	 :	 +662	332	5126
โทรสาร	 :	 +662	742	1239

ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยพีเจ้น จ�ากัด (TP)
	 	 เลขที่	944	หมู่ที่	15	นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์	ต�าบลบางเสาธง
	 	 กิ่งอ�าเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ
จ�านวนหุ้น	 :	 573,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	47	ของทุนจดทะเบียน	1,220,000	หุ้น																				
	 	 มูลค่าหุ้นละ	100	บาท

ชื่อบริษัท : บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (PIT)
	 	 เลขที่	700/103	หมู่	1	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	ต�าบลบ้านเก่า
	 	 อ�าเภอพานทอง	จังหวัดชลบุรี
จ�านวนหุ้น	 :	 360,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.5	ของทุนจดทะเบียน	14,400,000	หุ้น																						
	 	 มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

ชื่อบริษัท : บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จ�ากัด (YMP)
	 	 เลขที่	103/1	หมู่ที่	5	นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์	ถนนบางนา-ตราด	กม.	36	
	 	 ต�าบลบางสมัคร	อ�าเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24180
จ�านวนหุ้น	 :	 180,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	6	ของทุนจดทะเบียน	3,000,000	หุ้น																												
	 	 มูลค่าหุ้นละ	100	บาท

TP 47%
บริษัท	ไทยพีเจ้น	จำากัด

PIT 2.5%
บริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จำากัด

YMP 6%
บริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จำากัด

การถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น
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คู่ค้าหลัก

พีเจ้น คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

	 พีเจ้นประกอบธรุกจิโรงงานผลติ	จ�าหน่าย	น�าเข้าและส่งออกผลติภณัฑ์ส�าหรบัทารกและเดก็	ผลติภณัฑ์ส�าหรบัมารดา

และผู้หญิง	ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในครัวเรือนและอุปกรณ์การแพทย์	รวมถึงจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเด็กด้วย

	 นับแต่ก่อตั้งพีเจ้นในปี	ค.ศ.	1957	พีเจ้นมุ่งด�าเนินธุรกิจตามปรัชญาขององค์กร	“รัก”	โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริการที่น�าความสุข	ความยินดี	 และแรงบันดาลใจสู่ทารกและครอบครัวทั่วโลกมากว่า	50	ปี	พีเจ้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง 
ต่อเนื่องเคียงคู่ไปกับทารก	ปัจจุบันพีเจ้นมุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมพัฒนาการส�าหรับทารกรวมถึงกลไก
ความชราด้วย	 ผลิตภัณฑ์ของพีเจ้นมีความหลากหลายรองรับตั้งแต่การต้ังครรภ์	 การคลอดบุตร	 การเลี้ยงดูทารก	 และการ
ดูแลผู้สูงอายุ	 เพื่อช่วยคลายความกังวลและเติมเต็มการใช้ชีวิตให้แก่ลูกค้าและจะมุ่งด�าเนินธุรกิจเพื่อยกระดับคุณค่าของ 

พีเจ้นให้เป็น	“Global	Number	One”	ของผู้ผลิตสินค้าทารกและเด็กต่อไป

บริษัท ไทยพีเจ้น จ�ากัด หรือ TP

	 TP	ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต	จุกนมซิลิโคน	ขวดนม	ผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับเด็ก	ภายใต้ตราสินค้า	“PIGEON”	
โดยได้รบัอนุญาตจากบรษิทั	พเีจ้น	คอร์ปอเรชัน่	ประเทศญีปุ่น่ให้เป็นผูผ้ลติขวดนม	จกุนม	และผลติภณัฑ์พลาสตกิของพเีจ้น 
อย่างเป็นทางการ	 จุกนมซิลิโคนที่	 TP	 ผลิตและจ�าหน่ายมีหลายแบบและหลายขนาดตามท่ีพีเจ้น	 คอร์ปก�าหนด	 อาทิเช่น	 

จุกนม	ซิลิโคนคลาสสิค	จุกนมซิลิโคนแบบ	Dome	จุกนมเสมือนการให้นมมารดาและจุกนมเสมือนการให้นมมารดามินิ

	 ส�าหรับขวดนมเป็นพลาสติกประเภท	PP	(Polypropylene)	และ	PPSU	(Polyphenylsulfone)	สามารถผลิตขวด
นมได้ครบทุกขนาด	 ซึ่งวัตถุดิบถูกก�าหนดและน�าเข้ามาจากต่างประเทศโดยตรงด้วยคุณภาพระดับ	 FOOD	 GRADE	 ซ่ึงมี
ความปลอดภัยไร้สารพิษที่เป็นอันตรายต่อเด็กทารก	 มีกระบวนการผลิตท่ีสะอาดได้มาตรฐานด้วยเคร่ืองจักรทันสมัยจาก 
ต่างประเทศ	โดยมพีนกังานผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละกระบวนการ	รวมถงึการผลติทกุขัน้ตอนจะมกีารป้องกนัฝุน่ละออง	ตรวจสอบ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไร้รอยต�าหนิและตรวจสอบขนาด	ปริมาตร	 ความคงทนแข็งแรงด้วยกระบวนการตรวจสอบ 
ที่ได้ตามมาตรฐาน	PQS	(Pigeon	Quality	Standard)	ที่ละเอียดทุกขั้นตอน

	 จกุนมพเีจ้นได้รบัการรบัรองมาตรฐาน	มอก.(มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม)	ของประเทศไทย	และได้รบัมาตรฐาน	
JIS	(Japan	Industrial	Standard)	ซึง่เป็นมาตรฐานหลกัทีท่างญีปุ่น่ใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานของขวดนมและจกุนมรวม
ถึงสินค้าอื่นๆ

	 ในปัจจุบันมาตรฐาน	JIS	นี้	ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมก�าหนดกับบริษัทพีเจ้น	คอร์ปซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์

กลุ่มนี้เป็นรายแรกในญี่ปุ่น	ด้วยกระบวนการผลิตและการจัดการที่ได้มาตรฐาน	TP	จึงได้รับใบรับรองดังนี้

•	 ISO	14001:	TP	ได้รบัการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม	จาก	MASCI	ตัง้แต่ปี	2551	ปัจจุบันเป็น	Version	2015  

•	 ISO	9001:	TP	ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ	จาก	MASCI	ตั้งแต่ปี	2551	ปัจจุบันเป็น	Version	2015

•	 GMP:	TP	ได้รับการรบัรองระบบการจัดการสุขลกัษณะท่ีดใีนสถานประกอบการ	จาก	MASCI	ตัง้แต่ปี	2553	ถึงปัจจบุนั 

•	 TIS	18001	และ	OHSAS	18001:	TP	ได้รบัการรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจาก	MASCI	 

	 ตั้งแต่ปี	2555	ถึงปัจจุบัน

•	 TLS	8001–2010:	TP	มาตรฐานแรงงานไทย	จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ตั้งแต่ปี	2556	ถึงปัจจุบัน

•	 ISO50001:	TP	ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน	จาก	MASCI	ตั้งแต่ปี	2558	ถึงปัจจุบัน
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•	 HALAL:	TP	 ได้รับการรับรองฮาลาลตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดสมุทรปราการ	ตั้งแต่ปี	 

	 2558	จนถึงปัจจุบัน

•	 AEO	(Authorized	Export	Operator):	TP	ได้รับการรับรองจากกรมศุลกากร	ในปี	2556	ถึงปัจจุบัน

•	 TP	 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่	 14	 ธันวาคม	 2542	 และวันที่	 

	 22	กรกฎาคม	2555	โดยได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบ

รวมถึงรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

•	 CSR-DIW	continuous	และ	Green	Industry	Level	4	จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

•	 Thailand	Quality	Prize:	junior	จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)

•	 Zero	Accident	Campaign:	Silver	Level	และสถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่นด้านความปลอดภยัระดบัประเทศ 

	 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ PIT 

	 บริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	PIT	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	จาก

ประเทศญีปุ่น่	และบรษิทั	มุง่พฒันา	อนิเตอร์แนชชัน่แนล	จ�ากดั	(มหาชน)	ผลติภณัฑ์หลักท่ี	PIT	ผลติแบ่งได้	5	ประเภท	ได้แก่	

1.	 ผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิว	 เป็นผ้าใช้ท�าความสะอาดผิวบนใบหน้า	 แขนและส่วนต่างๆ	 ของร่างกายทารกและผู้ใหญ่	 

	 เนื้อผ้ามีความหนาและนุ่มพิเศษ	 เช็ดได้บ่อยเท่าที่ต้องการ	ผ้าเช็ดท�าความสะอาดปราศจากแอลกอฮอล์และน�้าหอม	 

	 นอกจากนี้	ยังมีแบบผ้าทากันยุงบรรจุในห่อกะทัดรัดสะดวกส�าหรับพกพา	

2.	 แผ่นซับน�า้นม	เพือ่ซมึซบัน�า้นมให้ความกระชับขณะสวมใส่ในทุกอริยิาบถและยังป้องกนัน�า้นมซมึไหลออกทางด้านข้าง 

	 มีเทปกาว	 2	 จุดป้องกันการหลุดลื่นขณะสวมใส่	 ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการวิจัยและค้นคว้าจากบริษัท	 พีเจ้น	 

	 คอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น

3.	 น�้ายาท�าความสะอาดจุกนมและขวดนมเป็นสูตรประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรีย	 99.99%	 เพราะการล้างขวดนมด้วย 

	 น�้าเปล่าเพียงอย่างเดียว	หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะทั่วไป	 ไม่สามารถท�าความสะอาดคราบนม	หรือโปรตีนได้ 

	 อย่างหมดจด	ผูเ้ชีย่วชาญพเีจ้นจงึได้คดิค้นสตูรยบัยัง้แบคทเีรียทีป่ระสทิธภิาพเข้าถงึการท�าความสะอาดอย่างแท้จรงิ 

	 และยังอ่อนละมุนต่อสุขภาพของลูกน้อย

4.	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก	 ได้แก่	 ยาสีฟันเด็ก	 ผ้าเช็ดท�าความสะอาดฟันและช่องปากส�าหรับเด็กทารก	พีเจ้นเป็น 

	 ยีห้่อเดยีวทีส่่วนผสมเป็น	100%	Food	Grade	และมผีลติภณัทีท่ีค่รอบคลมุทกุช่วงพฒันาการของเดก็ตัง้แต่	แรกเกดิ 

	 จนถึงอายุ	1	ปีขึ้นไป

5.	 กลุม่ผลติภัณฑ์ดูแลผวิทารกผสมซากรุะสกดั	ได้แก่	สบู่อาบน�า้และสระผมผสมซากรุะสกดั	และโลช่ันน�า้นมผสมซากรุะ 

	 สกัด	 ศาสตร์แห่งการบ�ารุงผิวทารกจากประเทศญี่ปุ่น	 ที่ถูกคิดค้นส�าหรับเด็กแรกเกิด	 และเด็กเล็กโดยเฉพาะ	 

	 PIT	 เป็นฐานผลิตผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิว	 แผ่นซับน�้านมมารดา	 และน�้ายาท�าความสะอาดจุกนมและขวดนม	 

	 โดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากพีเจ้น	คอร์ป	ประเทศญี่ปุ่น	ทั้งนี้	 บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ	 

	 PIT	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

	 PIT	 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ	 ต่อเนื่องติดต่อกัน	 16	 ปีซ้อน	 จากกระทรวงแรงงานและ 

	 ในปี	 2558	ทาง	PIT	 ได้รับ	AEO	Certificate	 (Authorized	Export	Operator)	 รับรองจากกรมศุลกากรว่าเป็น 

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

	 บริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	YMP	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง	3	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	โยชิโน	

โคเคียวโช	(ประเทศญี่ปุ่น)	บริษัท	โนมูระ	จิมูโช	(ประเทศญี่ปุ่น)	และบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	

ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก	 ช้ินส่วน	 ส่วนประกอบและอะไหล่ท่ีเป็นพลาสติก	 เพ่ือจ�าหน่ายทั้ง

ภายในและต่างประเทศ		เช่น	หัวฉีดน�้า	หัวปั๊ม	ขวดแชมพู	เป็นต้น	YMP	มีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง 

มีทีมงานประกอบด้วยฝ่ายผลิต	 ฝ่ายประกอบ	 ฝ่ายตรวจสอบควบคุมคุณภาพ	 ฝ่ายจัดส่ง	 และฝ่ายบริการลูกค้าในระดับ 

มืออาชีพ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากลโลก	 โดยในปี	 2557	 ที่ผ่านมา	 YMP	 ได้ขยายโรงงาน

เพือ่ขยายก�าลังการผลติเพือ่รองรบัค�าสัง่ซือ้ของลกูค้าทีเ่พิม่ขึน้และในปี	2558	กไ็ด้มกีารลงทนุเพิม่เครือ่งจกัรมลูค่าประมาณ	

144	ล้านเยน	น�าเข้ามาจากญี่ปุ่นเพื่อรองรับการผลิตให้กับลูกค้า	โดยปี	2558	มีการติดตั้งเครื่องจักรและปรับปรุงพื้นที่ของ

โรงงาน	ซึ่งใช้งบประมาณไปประมาณ	52	ล้านบาท	ทั้งนี้	 บริษัทเป็นตัวแทนการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ	YMP	แต่เพียง 

ผู้เดียวในประเทศไทย
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ผู้ถือหุ้น

1.	 หลักทรัพย์ของบริษัท

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2563	บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน	222,650,523.00	บาท	โดยมทีนุช�าระแล้วจ�านวน	168,722,633.00	บาท 

แบ่งเป็นจ�านวนหุ้น	168,722,633.00	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

2.	 ผู้ถือหุ้น

 2.1 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 18 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

19

						88,276,744	

								7,999,338	

								7,781,262	

								7,665,938	

								3,050,000	

								2,470,400	

								2,341,939	

								1,600,600	

								1,552,726	

								1,490,000	

								1,254,405	

								1,250,000	

								1,114,700	

								1,060,000	

								1,055,000	

								1,011,100	

								1,000,000	

								1,000,000	

132,974,152      

35,748,481	

  168,722,633 

52.32

4.74

4.61

4.54

1.81

1.46

1.39

0.95

0.92

0.88

0.74

0.74

0.66

0.63

0.63

0.60

0.59

0.59

78.81

21.19

100.00

นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล

นายสุธีร์	เลอสุมิตรกุล

นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล

นายสรพันธ์	เลอสุมิตรกุล

น.ส.	จันทรวรรณ	จรูญธรรม

น.ส.	หทัยรัตน์	แซ่จง

นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม

นางทัศนีย์	เจือณรงค์ฤทธิ์

นายไพสิฐ	ตั้งวิวัฒน์วงศ์

นายสมเกียรติ	มิตรสันติสุข

นายเฉลิมชัย	เอี่ยมชีรางกูร

นายอิทธิชัย	สงวนสินธุกูล

นายสมชาย	ปัดภัย

น.ส.สุวรรณา	โชคดีอนันต์

นางสมลักษณ์	จินดาพรรณ

นายภาววิทย์	กลิ่นประทุม

นายพรชัย	งามมณีวัฒน์

นางศิริพร	แซ่เฮ้ง

รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 18 รายแรก

อื่นๆ	

รวม
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 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท

 2.3 สัดส่วนและการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

 •	 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	0.5	มีจ�านวน	20	ราย	จ�านวนหุ้น	134,803,288	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	79.90	 

	 	 แบ่งเป็น

 •	 ถือหุ ้นที่ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ	 0.5	 แต่ไม่ต�่ากว่าหนึ่งหน่วยซ้ือขาย	 มีจ�านวน	 1,575	 ราย	 จ�านวนหุ้น	 

	 	 33,917,067	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	20.10	แบ่งเป็น

 •	 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต�่ากว่าหนึ่งหน่วยซ้ือขาย	 มีจ�านวน	 143	 ราย	 จ�านวนหุ้น	 2,278	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 0.00	 

	 	 แบ่งเป็น	

ที่มา	รายงานการกระจายการถือหุ้น	โดยบริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2563

หมายเหตุ :	*	เข้าด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2563
	 	 (1)	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2563	เป็นต้นไป

ชื่อ-นามสกุล
ปี	2563 ปี	2562 เปลี่ยนแปลง

ระหว่างปี
	2562-2563จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้นร้อยละ ร้อยละ

นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล

นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ

นายมานิต		เจียรดิฐ

นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์

รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร*

นายสมบุญ	ประสิทธิ์จูตระกูล*

นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม

นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์

นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

นางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล(1)

นางพรพิมล	สุวรณณขจิต

นางเสาวคนธ์	โสมะบถ

รวมหุ้นกรรมการและผู้บริหาร

(1,100,000)

-

-

-

-

-

40,000

200,000

400,000

-

-

-

(460,000)

53.00

0.01

										-			

										-			

-

-

1.37

0.51

4.38

									-			

0.03

-

59.30

89,376,744

12,000

-			

-			

-

-

2,301,939

860,000

7,381,262

-			

53,000

-

99,984,945

52.32

0.01

										-			

										-			

-

-

1.39

0.63

4.61

-

0.03

-

58.99

88,276,744

12,000

-			

-			

-

-

			2,341,939	

			1,060,000	

			7,781,262	

-

53,000

-

99,524,945

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

จ�านวนราย จ�านวนราย

0 20

จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้น

0 134,803,288

คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ

0 79.90

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

จ�านวนราย จ�านวนราย

5 1,570

จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้น

616,700 33,300,367

คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ

0.36 19.74

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

จ�านวนราย จ�านวนราย

1 142

จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้น

2 2,276

คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ

0.00 0.00
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทก�าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 50	 ของก�าไร

สุทธ	ิ(เฉพาะกจิการ)	หลงัจากหกัภาษีและเงนิทนุส�ารองตามกฎหมาย	อย่างไรกด็	ีเงนิปันผลจ่ายอาจเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยูก่บั

ผลการด�าเนินงาน	แผนขยายธุรกิจ	การลงทุน	สภาพคล่อง	และความจ�าเป็นต่างๆ	ของบริษัทในอนาคต	โดยคณะกรรมการ

บรษิทัมอี�านาจในการพจิารณาตามทีเ่หน็สมควรและเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตั	ิเว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล	

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้	แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม

ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
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คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ

	 บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ	โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบ

ตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	จ�ากัด	พ.ศ.	2535	และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทประกอบด้วย

	 •	 คณะกรรมการบริษัท

	 •	 คณะกรรมการชุดย่อย	จ�านวน	6	คณะ	ประกอบด้วย

	 	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 •	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 •	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 	 •	 คณะกรรมการบริหาร		

	 	 •	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 	 •	 คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

1.  โครงสร้างองค์กร

	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารงานภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 

โดยผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่ตนไว้วางใจให้เป็นกรรมการเพื่อให้มีบทบาทในการก�ากับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้

เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท	ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร	
(EXCOM)

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
สร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายการตลาด

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ประธานบริหาร
ฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายการเงิน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
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2. คณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้

บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด	

โดยคณะกรรมการบรษัิทจะต้องมไีม่น้อยกว่า	5	คน	และไม่เกนิ	12	คน	เลอืกตัง้โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้	และกรรมการไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน	9	ท่าน	ประกอบด้วย

 •	 กรรมการอิสระ	 	 	 จ�านวน		 4			ท่าน

 •	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 	 จ�านวน	 2			ท่าน

 •	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 	 จ�านวน		 3			ท่าน

3. เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท	 ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยให้มีอ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 (รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติม)	 เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามกฏและระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	โดยมีมติแต่งตั้งนางสาวชนัญญา	วิลามาศ	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่

วันที่	13	พฤษภาคม	2563

4. กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

	 นายสุเมธ	เลอสมุติรกุล	หรอืนางสรีุย์พร	อนุวตัรอุดม	หรอืนายเมธนิ	เลอสมุติรกุล	ลงลายมอืช่ือร่วมกบันางสาวสวุรรณา 

โชคดีอนันต์	รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/	

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี/	

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน	/	กรรมการตรวจสอบ/	

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน	

กรรมการตรวจสอบ/	

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.	นายสุเมธ		เลอสุมิตรกุล

2.	นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ

3.	นายมานิต	เจียรดิฐ

4.	นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์

5.	รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร(1)

6.	นายสมบุญ	ประสิทธิ์จูตระกูล(1)

7.	นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม

8.	นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์

9.	นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

หมายเหตุ:  (1)	เข้าด�ารงต�าแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2563
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5. อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

	 1.	 ก�ากับดูแลบรษิทั	ให้ด�าเนนิงานเป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคบับรษิทั	มตคิณะกรรมการบรษิทั	และมตท่ีิประชมุ 
	 	 ผูถ้อืหุน้	(Duty	of	Obedience)	ด้วยความรบัผดิชอบ	ระมดัระวงัและรอบคอบ	(Duty	of	Care)	ความซือ่สัตย์ 
	 	 สจุรติ	(Duty	of	Loyalty)	และให้มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิและไม่ใช่การเงินอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	และ 
	 	 ทันเวลา	(Duty	of	Disclosure)

	 2.	 ก�ากบัดแูลการบรหิารงานให้เป็นไปเพือ่ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อยอย่างเป็นธรรม	 
	 	 รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น	 ได้แก่	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 เจ้าหนี้	 คู่แข่ง	พนักงาน	ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับ 
	 	 ความคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายก�าหนด

	 3.	 ก�าหนดวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	วตัถปุระสงค์	และเป้าหมายหลกัในการประกอบธรุกจิทีส่อดคล้องกบัการสร้างคุณค่า 
	 	 แก่กิจการอย่างยั่งยืน	และดูแลให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 4.	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการด�าเนินงาน	 การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจ�าป ี
	 	 ที่จัดท�าโดยฝ่ายจัดการของบริษัท	 รวมท้ังก�ากับดูแลฝ่ายจัดการให้ด�าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ 
	 	 ก�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	โดยให้รายงานผลการด�าเนนิงาน	ปัญหาหรืออปุสรรคทีเ่กิดขึน้ 
	 	 และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจ�าทุก 
	 	 ไตรมาส	

	 5.	 สนบัสนนุ	ส่งเสรมิ	และปลกูจติส�านึกให้พนกังานทกุระดับยดึมัน่ในค่านยิม	คณุธรรมและจริยธรรม	ปฏบิตัติาม 
	 	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรธุรกิจ	และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

	 6.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท	 ด้วยการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี	 รวมถึงเทคโนโลย ี
	 	 สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัท	

	 7.	 พิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดบทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ

	 8.	 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทร่วม	บริษัทย่อย	หรือบริษัทในเครือ

	 9.	 จัดให้มนีโยบายการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดขีองบรษิทั	เป็นลายลกัษณ์อกัษร	และก�าหนดให้มกีารทบทวนนโยบาย 
	 	 ดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 10.	 จดัให้มจีรรยาบรรณธรุกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคนเข้าใจถงึมาตรฐาน 
	 	 ด้านจริยธรรมที่บริษัท	 ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 และได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่าง 
	 	 จริงจัง	นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของพนักงานที่จะต้องเป็นไปตามหลักกฏหมายแรงงาน

	 11.	 พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	ภายใต้แนวทางที่ชัดเจนโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ 
	 	 ของบรษัิท	และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส�าคญั	โดยมใิห้ผูม้ส่ีวนได้เสยีมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ	และจะก�ากบัดแูล 
	 	 ให้บริษัท	มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการท�าธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม

	 12.	 มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย	การถือครองหุ้นของตนและผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา	59	ของพระราชบัญญัติ 
	 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�าข้อมูลน�าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ 
	 	 บริษัท	และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ�าปี	

	 13.	 ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน	 และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการ 
	 	 ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว

	 14.	 ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมท้ังองค์กร	 โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย 
	 	 ดังกล่าวและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท	ทราบอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง
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6. อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

	 1.	 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�าปี	และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี		(Annual	and	Revision	 

	 	 Budget)

	 2.	 พิจารณาอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าสูงกว่า	80,000,000	บาท	ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของ 

	 	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีก่�าหนด 

	 	 ไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

	 3.	 พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพย์	 ตราสารหนี้	 ตราสารทุน	 หน่วยลงทุน	 รวมทั้งการเข้าซื้อ	 ร่วมทุนใน 

	 	 โครงการ	/	กจิการอืน่ใดทีม่มีลูค่าโครงการ	/	กจิการสงูกว่า	80,000,000	บาทต่อคราว	หรอืโครงการ	/	กจิการ 

	 	 ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ 

	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

	 4.	 พจิารณาอนุมติัการกูย้มืเงิน	หรอืการออกตราสารหน้ี	รวมถึงการให้หลกัประกนั	การค�า้ประกนัสนิเช่ือ	การจ�าน�า 

	 	 การจ�านองในการขอสินเชื่อใดๆ	ของบริษัทที่มีมูลค่าเกิน	80,000,000	บาทต่อคราว

	 5.	 พจิารณาอนมุติัการตัดบญัชลีกูหน้ีการค้าเป็นสญูทีว่งเงนิมากกว่า	5,000,000	บาท	ซึง่ได้กระท�าตามหลกัเกณฑ์	 

	 	 วิธีการ	และเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกาศก�าหนด

	 6.	 พจิารณาอนุมติัการท�ารายการเกีย่วโยงกนัระหว่างบรษิทั	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	กบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกัน	ในส่วน 

	 	 ที่ไม่จ�าเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 7.	 พิจารณาอนุมัติการให้เช่าทรัพย์สินของบริษัทที่มีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่	3	ปีขึ้นไป

	 8.	 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

7. ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563

	 เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อยได้

ตามบทบาทและหน้าท่ีของตน	 เลขานุการบริษัทจึงได้แจ้งก�าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ�าปี	 2563	 ให้กรรมการ

บริษัททราบล่วงหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	4/2562	นอกจากนี้	ในปี	2563	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเอง	จ�านวน	1	ครั้ง	โดยมีรายละเอียดการประชุม	ดังนี้

ครั้งที่	5/2563ครั้งที่	4/2563ครั้งที่	3/2563ครั้งที่	2/2563ครั้งที่	1/2563การประชุม

 

26	พ.ย.	2563*

11	พ.ย.	2563

4	พ.ย.	2563

11	ส.ค.	2563

5	ส.ค.	2563

13	พ.ค.	2563

7	พ.ค.	2563

25	ก.พ.	2563

19	ก.พ.	2563

25	ก.พ.	2563

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

*	เป็นการประชุมกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร
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	 ในปี	2563	คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุม

ไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเสมอ

	 ทั้งนี้	บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า	ณ	ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ

ว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม	(2/3)	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

	 สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี	2563

8. บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

	 เพือ่ให้การแบ่งแยกอ�านาจหน้าทีใ่นเร่ืองการก�าหนดนโยบายของบรษิทั	และการบริหารงานของบรษิทัแยกออกจากกนั

อย่างชัดเจน	บริษัทจึงก�าหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน	โดยประธานกรรมการ

มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

 1.	 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และการประชุมผู้ถือหุ้น	 

	 	 ตลอดจนมีบทบาทในการก�าหนดระเบียบวารการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และดูแลให้มีการ 

	 	 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลาก่อนการประชุม

	 2.	 มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ	ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ	 ข้อบังคับบริษัท	 

	 	 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 3.	 ดแูลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอ	และส่งเสรมิให้กรรมการทุกท่านได้อภิปรายและแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

	 	 ได้อย่างอิสระ

คณะ
กรรมการ
สร้างคุณค่า
ร่วมในสังคม

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริษัทการประชุม

1.	นายสุเมธ		เลอสุมิตรกุล

2.	นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ

3.	นายมานิต	เจียรดิฐ

4.	นายทรงธรรม	เพียรพัฒนวิทย์

5.	รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร(1)

6.	นายสมบุญ	ประสิทธิ์จูตระกูล(1)

7.	นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม

8.	นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์

9.	นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

หมายเหตุ:   (1)	เข้าด�ารงต�าแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2563	
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9. หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารมอี�านาจและหน้าท่ีเกีย่วกบัการบรหิารบรษิทัตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย	โดยเป็น 

ผู้ก�าหนดภารกิจ	วัตถุประสงค์	แนวทาง	นโยบายของบริษัท	รวมถึงการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท	โดยรวม

 1.	 ด�าเนินการและ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	คุณค่าที่มุ่งหวัง	และ 

	 	 เป้าหมาย	ตลอดจนนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

	 2.	 ติดตามผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้า	รวมทั้งรายงานผลการด�าเนินงาน	ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น 

	 	 และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบ

	 3.	 พิจารณาก�าหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน	 รวมถึงให้การส่งเสริมและ 

	 	 สนับสนนุนโยบายและแนวปฏบิติัดังกล่าว	ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ	ให้สอดคล้อง 

	 	 กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ข้อบังคับ	และข้อก�าหนดของกฎหมายอยู่เสมอ

	 4.	 พจิารณาก�าหนดให้มกีารสือ่สารกับบคุลากรในองค์กรและผูท้ีเ่กีย่วข้องให้ได้ทราบถงึนโยบาย	และแนวปฏบิตัิ 

	 	 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

	 5.	 พิจารณาก�าหนดโครงสร้างองค์กรและอัตราก�าลังคนประจ�าปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา

	 6.	 พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง	แต่งตั้ง	โยกย้าย	ปลดออก	เลิกจ้าง	ก�าหนดอัตราค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	โบนัสและ 

	 	 สวสัดิการต่างๆ	ของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ	ยกเว้นต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารต้องพจิารณา 

	 	 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

 7.	 พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการผลิต	และ	/	หรือการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายและจัดจ�าหน่ายสินค้าใหม่

	 8.	 พจิารณาอนมุติัการซือ้ทรพัย์สนิถาวรตามงบประมาณทีม่มีลูค่าไม่เกนิ	20,000,000	บาท	และกรณซีือ้ทรพัย์สนิ 

	 	 นอกงบประมาณต้องไม่เกิน	5,000,000	บาท

	 9.	 พิจารณาอนุมัติการจ�าหน่าย	 การท�าลาย	และการบริจาคทรัพย์สินถาวร	 รวมถึงทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน	 

	 	 3,000,000	บาท

	 10.	 พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกประเภทตามงบประมาณวงเงินไม่เกิน	 5,000,000	 บาท	 และ 

	 	 กรณีซื้อนอกงบประมาณต้องไม่เกิน	100,000	บาท

	 11.	 พิจารณาอนุมัติค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายที่มีมูลค่าเกิน	8,000,000	บาท	

	 12.	 พิจารณาอนุมัติเงินยืมส�ารองของพนักงานที่มีมูลค่าเกิน	200,000	บาท

	 13.	 พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงานในต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

	 14.	 พิจารณาอนุมัติค่าเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าเกิน	30,000	บาทต่อคราว

	 15.	 พิจารณาอนุมัติการให้สินค้าเพื่ออภินันทนาการ	และสินค้าตัวอย่างที่มีมูลค่าเกิน	10,000	บาท

	 16.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/	หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย	และปฏิบัติการใดๆ	 

	 	 ตามที่ก�าหนดโดยกฎหมายหรือข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ
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10. นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

	 คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ได้ไม่เกนิ	3	บรษิทั	ทัง้นี	้

ในกรณีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	หรือพิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเข้าไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทนั้นได้

11. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

	 1.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

	 	 ก.	 ทะเบียนกรรมการ

	 	 ข.	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	 รายงานการประชุมคณะกรรมการ	 และรายงานประจ�าปีของคณะ 

	 	 	 กรรมการ

	 	 ค.	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	 เก็บรักษารางานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

	 3.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

12. คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

	 1.	 มีความรอบรูแ้ละเข้าใจในธรุกจิของบรษิทัรวมถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีเกีย่วข้องกบังานเลขานกุารบรษิทั	ได้แก่	หน้าที ่

	 	 กรรมการ	หน้าที่ของบริษัท	และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนศึกษาหาความรู้ 

	 	 และติดตามข้อมูล	ข่าวสาร	เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

	 2.	 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัท	ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริต	 

	 	 มุ่งมั่น	 ทุ่มเท	 และสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้บรรลุวัตถุประสงค	์ โดยอยู่ภายใต้หลักการก�ากับ 

	 	 ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

	 3.	 ยึดมั่นในคุณธรรม	 จริยธรรม	 ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ไม่กระท�าการใดๆ	 อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

	 	 ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท

	 4.	 ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท	 รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัท	 ได้เป็น 

	 	 อย่างดี

	 5.	 มีมนุษยสัมพันธ์	 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภายในและ 

	 	 ภายนอกบริษัท
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13. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	 3	 ท่าน	 และอย่างน้อย	 1	 ท่านเป็นผู้มี 

ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด	 

และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	จ�านวน	3	คน	ดังนี้

 •	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 มหีน้าทีส่อบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง	และเปิดเผยอย่างเพยีงพอ	โดยสอบทานให้ม ี

	 	 ระบบควบคมุภายใน	(Internal	Control	และ	Management	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	 

	 	 Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	
 

 2.	 มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ 

	 	 ตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 3.	 มีหน้าที่รายงานระบบการควบคุมภายใน	และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจ�าปี

 4.	 มีหน้าที่ในการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว้ในกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการ 

	 	 ตรวจสอบ	ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ความเชี่ยวชาญ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

ด้านบัญชีและการเงิน

ด้านบัญชีและการเงิน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านบัญชีและการเงิน

1.	นางละเอียด		ว่องวงศ์ภพ

2.	นายมานิต		เจียรดิฐ

3.	นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์(1)

4.	รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร(2)

หมายเหตุ:  (1)			ออกจากคณะกรรมกาตรวจสอบ	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2563	(ยังคงด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ)
	 	 (2)		 เข้าด�ารงต�าแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2563

	 ในระหว่างปี	2563	คณะกรรมการตรวจสอบ	มีการประชุมทั้งสิ้น	5	ครั้งดังนี้	

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัท

(งบปี	2562)

(งบ	Q1/2563)

(งบ	Q2/2563)

(งบ	Q3/2563)

รศ.	ชฎาพร	
ฑีฆาอุตมากร

นายทรงธรรม	
เพียรพัฒนาวิทย์

นายมานิต	
เจียรดิฐ

นางละเอียด	
ว่องวงศ์ภพ

การประชุม

ครั้งที่ วันที่ประชุม

1/2563

2/2563

3/2563

4/2563

5/2563

19	ก.พ.	2563

7	พ.ค.	2563

5	ส.ค.	2563

4	พ.ย.	2563

26	พ.ย.	2563 (ประชุมโดย
ไม่มีฝ่ายบริหาร)
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14. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	3	ท่าน	และประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบเป็นกรรมการอิสระ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	จ�านวน	

3	คน	ดังนี้

	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูด้�าเนนิการพิจารณาแนวทาง	ก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล	 

เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตั	ินอกจากนี	้ปฎบิตักิารอืน่ใดตามท่ี 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้มีการจัดประชุมในปี	2563	จ�านวน	1	ครั้งดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และกรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และกรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และกรรมการอิสระ

1.	นายมานิต		เจียรดิฐ

2.	นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ

3.	นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์

รายชื่อคณะกรรมการ ครั้งที่	1/2563	(25	กุมภาพันธ์	2563)

1.	นายมานิต		เจียรดิฐ

2.	นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ

3.	นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์
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 • หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 1.	 ก�าหนดหลักการการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

	 2.	 ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิติัตามหลกัการก�ากับดูแลกิจการและการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของกรรมการ	 

	 	 ผู้บริหาร	และพนักงาน	พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ 

	 	 มีการปฏิบัติที่ดีขึ้น

	 3.	 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานให้มีความรู้	ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการ	 

	 	 และตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้

	 4.	 ก�ากบัดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูการปฏบิตัใินแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(56-1)	และรายงานประจ�าปี

	 5.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

15. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เมื่อวันที่	 13	 พฤษภาคม	 2563	 โดยคณะ

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	 3	 ท่าน	 และประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เป็นกรรมการอิสระ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	จ�านวน	3	คน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และกรรมการอิสระ

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และกรรมการอิสระ

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และกรรมการอิสระ

1.	นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ

2.	นายมานิต		เจียรดิฐ

3.	รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร
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 • หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

	 1.	 พิจารณานโยบาย	เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปี	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 

	 	 พิจารณาอนุมัติ	และทบทวนเป็นประจ�า

	 2.	 พิจารณาด�าเนินการ	 ติดตาม	 และควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย	 เป้าหมาย	 

	 	 กลยุทธ์	แผนธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปี	

	 3.	 พิจารณาก�าหนดโครงสร้างองค์กร	อัตราก�าลังคนตามปีงบประมาณ	และก�าหนดโครงสร้างเงินเดือนพนักงาน 

	 	 ทุกระดับ	โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการบรรจุ	การแต่งตั้ง	การโยกย้าย	การพิจารณาเลื่อนต�าแหน่ง	การประเมิน 

	 	 ผลงาน	รวมทั้งอนุมัติปรับอัตราค่าจ้างผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	ยกเว้นต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ 

	 	 บริหาร	 โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนบริษัทที่จะลงนามใน 

	 	 สัญญาจ้างแรงงานพนักงานทุกระดับยกเว้นต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

	 4.	 พิจารณาการลงทุนต่างๆ	ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้	ตราสารทุน	หน่วยลงทุน	รวมทั้งการเข้าซื้อหรือร่วมลงทุน 

	 	 ในโครงการหรือกิจการอื่นใด	ภายในอ�านาจอนุมัติไม่เกิน	80,000,000	บาท	

	 5.	 พิจารณาการเข้าท�าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร	 หรือขอใช้ 

	 	 บรกิารอืน่ๆ	จากธนาคาร	รวมถงึการกูยื้มเงนิ	การออกตราสารหนีใ้ดๆ	การให้หลกัประกนั	การค�า้ประกนัสินเชือ่ 

	 	 การจ�าน�า	การจ�านองในการขอสินเชื่อใดๆ	ของบริษัทฯ	ภายในอ�านาจอนุมัติไม่เกิน	80,000,000	บาท

	 6.	 พจิารณาการซือ้ทรพัย์สนิถาวรในงบประมาณทกุประเภท	ภายในอ�านาจอนมุตัไิม่เกิน	80,000,000	บาท	และ 

	 	 ซื้อทรัพย์สินนอกงบประมาณ	ภายในอ�านาจอนุมัติไม่เกิน	10,000,000	บาท

	 7.	 พจิารณาการจ�าหน่าย	การท�าลาย	และการบรจิาคทรพัย์สนิถาวรและทรพัย์สนิอืน่	ภายในอ�านาจอนมุติัไม่เกนิ	 

	 	 80,000,000	บาท	การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ	ภายในอ�านาจอนุมัติไม่เกิน	5,000,000	บาท	และพิจารณา 

	 	 การขอท�าลายสินค้าช�ารุด	ล้าสมัย	และหมดอายุ	ภายในอ�านาจอนุมัติไม่เกิน	300,000	บาท

	 ในปี	2563	คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น	6	ครั้ง	โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุม

ไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเสมอ

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

1.	นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล

2.	นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์

3.	นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม

4.	นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

5.	นางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล(1)

6.	นางพรพิมล	สุวรรณขจิต

16. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

	 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย	 กรรมการจ�านวน	 5	 คน	 มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ	

ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่ได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท	 รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรอง 

เรื่องต่างๆ	ที่จะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วย	กรรมการ	จ�านวน	5	คน	ดังนี้

หมายเหตุ: 	(1)		ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2563	
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ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

1.	นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม

2.	นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์

3.	นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

4.	นางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล(1)

5.	นางศศิธร		เลอสุมิตรกุล

6.	นางเสาวคนธ์	โสมะบถ

1.	นางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์

2.	นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล

3.	นางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล(1)

4.	นางพรพิมล		สุวรรณขจิต

5.	นางจิตรนาถ		บัวเจริญ

6.	นายธีระพงษ์		สงเคราะห์

7.	นางสาวเพ็ญลักษณ์	จันทร์สุเทพ

17. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และ

อย่างน้อย	1	คนเป็นกรรมการบริษัท		

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วย	กรรมการและผู้บริหาร	จ�านวน	5	คน	ดังนี้

18. คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

	 คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมโดยต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และอย่างน้อย	1	คนเป็นกรรมการบริษัท

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วย	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	

จ�านวน	6	คน	ดังนี้

หมายเหตุ:  (1)	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2563	

หมายเหตุ:  (1)	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2563
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ต�าแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

ค่าเบี้ยประชุม	(บาทต่อครั้ง)

ต�าแหน่ง

85,000

30,000

40,000

30,000

10,000

7,500

10,000

7,500

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

ผู้อ�านวยอาวุโสการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี		

คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.	นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์	

2.	นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม

3.	นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

4.	นางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล(1)

5.	นางพรพิมล	สุวรรณขจิต

6.	นางเสาวคนธ์	โสมะบถ

20. ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

 •	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 •	 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท�าหน้าที่ทบทวนและพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล	โดยค�านึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	สถานะ

ทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	และมีขนาดใกล้เคียงกัน	ทั้งนี้	บริษัทก�าหนด

ให้กรรมการได้รบัค่าตอบแทนในรปูของเบ้ียประชมุเพียงอย่างเดยีว	และกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะ

กรรมการชดุย่อยให้ได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ตามความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ข้ึนด้วย	ซึง่คณะกรรมการจะดแูลให้กระบวนการก�าหนด

ค่าตอบแทนมคีวามโปร่งใสและน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตั	ิค่าตอบแทนกรรมการ	ปี	2563	จ�าแนกตาม

ต�าแหน่ง	

19. ผู้บริหาร

	 รายชื่อผู้บริหารตามค�าจ�ากัดความส�านักงาน	ก.ล.ต.	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทมีผู้บริหารรวม	5	คน	ดังนี้

หมายเหตุ:  (1)	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2563	

53



ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ปี 2563 

ค่าตอบแทนรวม	
(บาท)

สิทธิ
ประโยชน์อื่น	
(บาท)

โบนัส	/
บ�าเหน็จ	
(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ชุดย่อย
	(บาท)

ปี	2563
จ�านวนเงิน	(บาท)

ลักษณะค่าตอบแทน
ปี	2562

จ�านวนเงิน	(บาท)
ปี	2561

จ�านวนเงิน	(บาท)

ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการบริษัท	

(บาท)

รายชื่อกรรมการ

1.	นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล

2.	นางละเอียด		ว่องวงศ์ภพ

3.	นายมานิต		เจียรดิฐ

4.	นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์

5.	รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร

6.	นายสมบุญ	ประสิทธิ์จูตระกูล

7.	นางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม

8.	นางสาวสุวรรณา		โชคดีอนันต์

9.	นายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

 รวม

เงินเดือนรวม

โบนัส			

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ค่าที่ปรึกษา

เงินผลตอบแทนพนักงานระยะยาว

รวม

23,938,118

1,832,918

34,350

564,592

3,710,000

443,378

30,523,356

29,803,723

2,483,644

54,000

894,110

3,616,800

464,035

37,316,311

27,317,916

3,177,847

48,750

790,543

3,616,800

447,307

35,399,163

340,000

120,000

120,000

120,000

90,000

90,000

120,000

120,000

120,000

1,240,000

-

207,500

160,000

67,500

60,000

-

-

-

-

479,500

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

340,000

327,500

280,000

187,500

150,000

90,000

120,000

120,000

120,000

1,737,500

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของ 

	 	 เบี้ยประชุม

 •	 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร
 

	 บรษิทัก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้รหิารทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	โดยเช่ือมโยงกบัผลการปฏบัิตงิาน	และผลการ 

ด�าเนินงานของบริษัท

 •	 ค่าตอบแทนอื่น

	 	 ไม่มี
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาโท		สาขาบริหารการจัดการ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 ปริญญาตรี		สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการฝึกอบรม
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	รุ่นที่	14/2014	
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	15/2012	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	รุ่น	31/2013)
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC	รุ่น	16/2013)
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG	รุ่น	5/2013)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	รุ่น	107/2008)
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่น	69/2008) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ		 	 52.32%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	 คู่สมรสของนางสุรีย์พร		อนุวัตรอุดม	และบิดานายเมธิน		เลอสุมิตรกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัท
•	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 เป็น
•	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 ไม่เป็น
•	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 ไม่มี
•	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 มี

ประสบการณ์ทำางาน
บริษัทจดทะเบียน
2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2554	-	2558	 ประธานคณะกรรมการบรษิทัและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บรษิทั	มุง่พฒันา	อนิเตอร์แนชช่ันแนล	จ�ากดั	(มหาชน)
2551	-	2554	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	บริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
2558	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	บริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
2533	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด
2524	-	2551	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด

•  การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี
  

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
ประธานคณะกรรมการ	
อายุ		70		ปี

55



คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	(ด้านบัญชีและการเงิน)	Golden	Gate	University,	California,	USA
•	 ปริญญาตรี	สาขาพาณิชย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(CPA)

ประวัติการฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP	รุ่น	27/2017)
•	 หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL	รุ่น	5/2016)
•	 หลักสูตร	Anti	-	Corruption	for	Executive	Program	(ACEP	รุ่น	15/2015)
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP	รุ่น	22/2008)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	รุ่นที่	51/2004)
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	23/2004)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 หลักสูตร	ก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะน�ามาใช้ในปี	2562	และ	2563	(รุ่นที่	2/61)
•	 หลักสูตร	การรวมธุรกิจและการจัดท�างบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)
•	 หลักสูตร	Integrated	Report	(รุ่น	2/60)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ		 	 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท

• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 ไม่เป็น
•	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 ไม่เป็น
•	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 ไม่มี
•	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน
บริษัทจดทะเบียน
พ.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2558	-	2563	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2548	-	2555	 กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	จ�ากัด	(มหาชน)
2541	-	2547	 รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทยน๊อคซ์	สแตนเลส	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บริษัท	ฐาปนินทร์	จ�ากัด
2554	-	2561	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	น�้าตาล	เอราวัณ	จ�ากัด
2552	-	2554	 ประธานกรรมการ	บริษัท	กรีน	อาวี	จ�ากัด
2549	-	2560	 กรรมการ	TPN	Singapore	Pte

•		 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ
กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	/	
ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/	

อายุ		76		ปี
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คุณวุฒิการศึกษา
•		 B.A.	(Summa	Cum	Laude)	Claremont	Men’s	College	(now	Claremont	McKenna	College),	
	 Claremont,	California,	USA

ประวัติการฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Anti	-	Corruption	for	Executive	Program	(ACEP	รุ่น	15/2015)
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP	รุ่น	36/2011)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	รุ่นที่	187/2014)
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	87/2011)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท
•	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 ไม่เป็น
•	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 ไม่เป็น
•	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 ไม่มี
•	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน
บริษัทจดทะเบียน
พ.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2558	-	2563	 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 	 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
2542	-	2551	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารไทยธนาคาร	
	 	 (ปัจจุบัน	ธนาคารซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไลเซนส์ทูคิว	จ�ากัด	(License	2Q	Company	Limited)
2547	-	2552	 ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	บีที	จ�ากัด

•		 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

นายมานิต เจียรดิฐ
กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	/
กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ		72		ปี
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คุณวุฒิการศึกษา
•		 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	คอมพิวเตอร์	University	of	South	Alabama

ประวัติการฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	รุ่นที่	54/2015)
•	 หลักสูตร	EXAM	16/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท
•	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 ไม่เป็น
•	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 ไม่เป็น
•	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 ไม่มี
•	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน
บริษัทจดทะเบียน
พ.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
มิ.ย.	2562	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการอิสระ	
	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
มิ.ย.	2562	-	พ.ค.	2563	 กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2562	-	ปัจจุบัน	 	 ที่ปรึกษา	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
2559	-	2560	 	 Chief	Corporate	Solutions	and	Cooperation	Officer
	 	 	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
2555	-	2559	 	 Group	Executive	Director-	Enterprise	and	International	Services
	 	 	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
2555	-	2559	 	 กรรมการผู้จัดการ	
	 	 	 บริษัท	บางกอก	อินเตอร์	เทเลเทค	จ�ากัด	(มหาชน)
2546	-	2555	 	 กรรมการผู้จัดการ	สายงาน	Corporate	Solution
	 	 	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บริษัท	ฟรีวิลล์	โซลูชั่น	จ�ากัด
2560	-	2561	 	 กรรมการผู้จัดการ	สายงาน	IoT	&	Analytical	Business
	 	 	 บริษัท	ทรู	ดิจิทัล	กรุ๊ป	จ�ากัด
2555	-	2559	 	 ประธานบริหาร	บริษัท	ทรู	อินเตอร์เนชั่นแนล	เกตเวย์	จ�ากัด
2555	-	2559	 	 ประธานบริหาร	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ทรู	ทัช	จ�ากัด
2555	-	2559	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ทรู	วอยซ์	จ�ากัด
2555	-	2559	 	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เทเลคอม	แอสเซท	แมเนจเมนท์	จ�ากัด
2555	-	2559	 	 ประธานบริหาร	บริษัท	ไวร์	แอน	ไวร์เลส	จ�ากัด

•		 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

นายทรงธรรม  เพียรพัฒนาวิทย์
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
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คุณวุฒิการศึกษา
•		 Master	of	Science	(Management),	Anglia	Ruskin	University,	UK
•	 ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	(การบัญชีบริหาร)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	(การบัญชี)	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติการฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	171/2020)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท
•	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 ไม่เป็น
•	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 ไม่เป็น
•	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 ไม่มี
•	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน
บริษัทจดทะเบียน
เม.ย.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เมอราญา	มาเก็ตติ้ง	จ�ากัด
ปัจจุบัน	 หัวหน้าภาควิชาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ปัจจุบัน	 คณะท�างานโครงการเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย	
	 	 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสมาคมบัญชีไทย
2537	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
2556	-	2560	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•		 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี
 

รศ. ชฏาพร ฑีฆาอุตมากร
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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คุณวุฒิการศึกษา
•		 Certificate	Senior	Executive	Management,	Stanford,	USA
•		 ปริญญาโท	Management	ศศินทร์	จุฬาลงกรณ์
•		 Certificate	Marketing	Management	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•		 ปริญญาตรี	Marketing,	San	Jose	State	University,	USA

ประวัติการฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•		 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	รุ่นที่	54/2005)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท
•	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 เป็น
•	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 ไม่เป็น
•	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 ไม่มี
•	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน
บริษัทจดทะเบียน
เม.ย.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
ก.พ.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เจดับเบิ้ลยูดี	อินโฟโลจิสติกค์	จ�ากัด	(มหาชน)
พ.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เถ้าแก่น้อย	ฟูด	แอนด์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เตียหงี่เฮียง	(เจ้าสัว)	จ�ากัด
2557	-	2563	 กรรมการ	บริษัท	กระดาษธนธาร	จ�ากัด
2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เทวกรรมโอสถ	จ�ากัด
2557	-	2563	 กรรมการ	บริษัท	ริเวอร์โปร	พลัพ	แอนด์	เพเพอร์	จ�ากัด
2536	-	2551	 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ดีเคเอสเอช	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
2532	-	2536	 ผู้จัดการแผนกยารักษาตัวเอง	บริษัท	Ciba	Geigy	(Thailand)	จ�ากัด

•		 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี
 

นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล
กรรมการ
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คุณวุฒิการศึกษา
•		 ปริญญาโท	สาขาการบริหารการจัดการ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•		 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP	รุ่น	15/2015)
•	 หลักสูตร	Role	of	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG	รุ่น	5/2013)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	รุ่นที่	181/2013)
•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Mergers	&	Acquisitions	(M&A	รุ่น	1/2011)
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	69/2008)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ		 	 1.39%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	 คู่สมรสนายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	/	มารดานายเมธิน	เลอสุมิตรกุล 
ความสัมพันธ์กับบริษัท
•	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 เป็น
•	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 ไม่เป็น
•	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 ไม่มี
•	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 มี

ประสบการณ์ทำางาน
บริษัทจดทะเบียน
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2551	-	2557		 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	
	 	 บริษัท	โยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
2526	-	2560	 กรรมการ	
	 	 บริษัท	เอลลิเก้นท์	ฮาร์ดแวร์	จ�ากัด
2524	-	2551	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด 
•		 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

 

นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม
กรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม		
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คุณวุฒิการศึกษา
•		 ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ	(MBA	Executive)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•		 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	(การตลาด)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Certificate	Program	(DCP	รุ่น	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	Essential	Roles	of	Leadership	(2018)
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
•	 หลักสูตร	Conflict	Resolutions	Management	(2017)
Narit & Associates Limited
•	 หลักสูตร	Commercial	Contracts	Drafting,	Risk	Management	and	Tax	Aspects	(2013)
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
•	 หลักสูตรการจัดท�า	Business	Process	และ	SOP	(2012)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 	 	 0.63%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	 ไม่มี 
ความสัมพันธ์กับบริษัท
•	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 เป็น
•	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 ไม่เป็น
•	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 ไม่มี
•	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน
บริษัทจดทะเบียน
2558	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2555	-	2558	 	 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	
	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2554	-	2555	 	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาด	
	 	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บริษัท	พีเจ้นอินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
2552	-	2553	 	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	Maxus	ประเทศไทย	(Group	M	Thailand)	
2549	-	2552	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	Branded	Business	บริษัท	มาลี	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด
2546	-	2548	 	 AVP	Channel	Development	บริษัท	เนสท์เล่	(ไทย)	จ�ากัด
2544	-	2545	 	 Senior	Manager	National	Distributor	Development	(Food	Services	Business	Unit)		
	 	 	 บริษัท	เนสท์เล่	(ไทย)	จ�ากัด	

•	 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์
กรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

อายุ		52		ปี
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คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาโท	International	Business,	Aston	Business	School,	UK
•	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	122/2015)
•	 หลักสูตร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP	รุ่น	3/2013)
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
•	 หลักสูตร	Conflict	Resolutions	Management	(2017)
Ideal Forum Company Limited
•	 Investment	Laws	in	Myanmar	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) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ		 	 4.61%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	 บุตรนายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	และนางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม 
ความสัมพันธ์กับบริษัท
•	 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 เป็น
•	 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย)		 	 	 	 ไม่เป็น
•	 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	 	 ไม่มี
•	 มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 	 	 	 	 	 มี

ประสบการณ์ทำางาน
บริษัทจดทะเบียน
2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2559	-	2560	 กรรมการ	/	ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2556	-	2559	 กรรมการ	/	ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2554	-	2556	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2553	-	2554	 ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
2545	-	2551	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	/	ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์	/	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	
	 	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

นายเมธิน เลอสุมิตรกุล
กรรมการ

อายุ		44		ปี
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การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

	 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก	“หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี	2560”	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2560	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวเพื่อเป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจและ

เสรมิสร้างความเชือ่มัน่แก่ผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	ตลอดจนผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ให้ม่ันใจว่าบรษิทัจะด�าเนินธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบ

ภายใต้กรอบของกฎหมาย	คุณธรรม	จรยิธรรม	และสร้างการเจริญเติบโตอยา่งต่อเนือ่งเพือ่สรา้งคณุค่าแก่กจิการอย่างยั่งยืน	

ทั้งนี้	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงปี	2560	ได้รับการพิจารณาและมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2560	และให้มีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	10	สิงหาคม	2560	เป็นต้นมา	และมีการทบทวนนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�าทุกปี

	 นอกจากน้ี	ในปี	2563	คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการทีด่ใีนการประชมุคณะ

กรรมการบริษัทครั้งที่	2/2563	เมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	2563	เพื่อเป็นการยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	

	 เพ่ือให้มนีโยบายและแนวปฏบิติัตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่โดยได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและมี

การสือ่สารชีแ้จงต่อพนกังานทกุระดับช้ันพร้อมทัง้มช่ีองทางเปิดเผยข้อมลูให้กบัพนกังาน	คณะกรรมการบรษัิทให้ความส�าคญั

อย่างมากและส่งเสรมิการมกีารก�ากับดแูลกจิการทีดี่	ด้วยมคีวามเชือ่มัน่ว่าการมกีารก�ากบัดแูลกิจการทีด่	ีจะช่วยสร้างความ

น่าเชือ่ถอืต่อตวับรษัิท	เพือ่ท�าให้บรษัิทยัง่ยนืพร้อมทัง้ยงัสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผูถ้อืหุน้	และสร้างประโยชน์และความ

เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

	 ในปี	2563	นั้น	บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนน	CG	อยู่ในเกณฑ์	5	ดาว	(ดีเลิศ)	ซึ่งเป็นการปรับระดับ	4	ดาวจาก

ปีก่อน	บริษัทเป็นหนึ่งใน	240	บริษัทจาก	692	บริษัท	ที่ได้รับการประเมินในเกณ์ฑดีเลิศ	และเป็นหนึ่งใน	47	บริษัทที่มีทุน

จดทะเบียนน้อยกว่า	1,000	ล้านบาทที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์	5	ดาว	คณะกรรมการให้ความส�าคัญในการยกระดับการ

ก�ากับดแูลกจิการทีดี่อย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ธุรกจิเติบโตอย่างยัง่ยนื	และให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วนมคีวามมัน่ใจในการด�าเนนิ

งานที่โปร่งใส	มีจริยธรรม	และตรวจสอบได้

	 โดยรายละเอียดการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้ปฏิบัติมีรายละเอียด	ดังนี้
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 คณะกรรมการบรษัิทให้ความส�าคัญกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้	โดยดแูลและส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ได้ใช้สทิธขิองตน	พร้อมอ�านวย

ความสะดวกผู้ถือหุ้นในการใช้สทิธคิวบคุมผ่านการแต่งตัง้กรรมการให้ท�าหน้าท่ีแทนตนและมสิีทธใินการตดัสนิใจเกีย่วกับการ

เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท	 นอกจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับตามกฎหมายแล้ว	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้น

ได้รับสิทธิเพิ่มเติมตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยได้เปิดเผยไว้ใน	“นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ฉบับปรับปรุง

ปี	2560”

1.1 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท

	 บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญของบริษัทผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

(SETLink)	และเว็บไซต์ของบริษัท	(www.moongpattana.com)	ซึ่งรวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก

ทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร	(แบบ	59-1	และแบบ	59-2)	และรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายไปของหลักทรัพย์

บริษัท	 (แบบ	 246-2)	 ทั้งนี้	 แบบรายงานทั้งหมดจะน�าเสนอบนเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(www.sec.or.th)	นอกจากนี้	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	หรือผู้ที่สนใจ	สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทได้

โดยตรงที่

	 ตามนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 บริษัทมีความรับผิดชอบในการเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบ

สถานการณ์ของบรษัิททัง้ด้านบวกและด้านลบ	พร้อมเหตผุลสนบัสนุนอย่างเพยีงพอ	ถูกต้อง	และทันเวลา	โดยใช้ภาษาทีเ่ข้าใจ

ง่ายทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	เพือ่ให้ม่ันใจว่าผูถื้อหุน้หรอืนกัลงทนุได้รบัข้อมลูอย่างเพียงพอ	สามารถเข้าถงึได้อย่างเท่า

เทียมกัน	และในปี	2560	คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน	

โดยให้การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น	ซึ่งคณะกรรมการบริหาร

ได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และนางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล	ประธานบริหาร

ฝ่ายบัญชีและการเงิน	เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก	(Spoke	person)

	 นอกจากน้ี	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นการล่วงหน้า 

ผ่านเว็บไซต์บริษัทและยังได้จัดงาน	Opportunity	Day	ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	เพื่อให้สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร

ของบริษัทได้อีกช่องทางหนึ่ง

ช่องทางติดต่อ

เลขานุการบริษัท
	 company.secretary@moongpattana.com
 0 2020 8999

    หมวดที่ 1      สิทธิของผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์
	 ir@moongpattana.com
 0 2020 8902
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1.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในส่วนแบ่งก�าไรของบริษัท	 โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 

ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสทุธหิลงัจากหกัภาษีและเงนิทนุส�ารองตามกฎหมาย	ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจในการ

พิจารณาจ่ายเงินปันผลตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่

เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้ด�าเนินการได้	แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมใหญ่

ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

	 ส�าหรับผลประกอบการในปี	 2562	 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา	 0.26	 บาทต่อหุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	

81.03	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	2562	ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทก�าหนดไว้	และได้จ่ายเงินปันผลในวันที่	

22	พฤษภาคม	2563

1.3 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

	 ปี	2563	บรษัิทได้เปิดโอกาสให้สทิธผิูถ้อืหุน้ทุกรายเสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ของบรษิทัเป็นการล่วงหน้า	3	เดือน	ระหว่างวนัที	่31	ตลุาคม	2562	ถงึวนัที	่31	มกราคม	2562	โดยแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านทาง 

ระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(SET	Portal)	และเวบ็ไซต์ของบรษิทั	(www.moongpattana.com)	

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการ

บริษัท	สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์	www.moongpattana.com	โดยการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ต้องระบุวัตถุประสงค์	และเหตุผลสนับสนุนในแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	(แบบ	ก.)	พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา	ส่วนการเสนอชือ่กรรมการใช้แบบฟอร์มการเสนอชือ่บคุคลเพือ่พจิารณาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	(แบบ	

ข.)	หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	(แบบ	ค.)	และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ	โดยบุคคลที่เสนอชื่อ

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	อย่างไรก็ดี	ในปี	2563	ไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน

ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

1.4 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

	 การเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้เป็นโอกาสทีผู่ถ้อืหุน้จะได้รบัทราบผลการด�าเนนิงานของบรษิทัในปีทีผ่่านมา	รวมถงึแผนงาน 

และทิศทางของบริษัทในอนาคต	 และสามารถออกเสียงลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท	 ทั้งวาระปกติ	

ได้แก่	 การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน	การรับรองงบการเงินประจ�าปี	 การจ่ายเงินปันผล	และการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัท	และวาระพิเศษ	อาทิ	การเพิ่มทุน/	ลดทุน	การท�ารายการเกี่ยวโยงกัน	การควบรวมกิจการ	การได้มาหรือจ�าหน่ายไป

ซึ่งทรัพย์สิน	
 

	 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องถือหุ้นในวัน	Record	 Date	 ซ่ึงก็คือ	 ผู้ถือหุ้นจะต้องซ้ือหรือมีหุ้นก่อนวัน 

ที่ขึ้นเครื่องหมาย	XM	(Excluding	Meeting)	1	วันท�าการ	โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะแสดงเครื่องหมาย	XM	

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์	www.set.or.th	

	 หากไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้	ผูถ้อืหุน้ควรมอบฉันทะให้ตวัแทนหรอืบุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระ	เช่น	กรรมการอสิระ	

หรือกรรมการตรวจสอบทีบ่รษัิทจดัไว้ให้เป็นผูใ้ช้สทิธอิอกเสยีงแทน	โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบไปกบัหนงัสอืเชญิประชมุ	

(แบบ	ก.	ข.	และ	ค.)	หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท	พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้ครบถ้วน	ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นควรใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	ซึ่งสามารถก�าหนดแนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้
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	 ใน	ปี	2563	บรษัิทจดัให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	เมือ่วนัที	่27	เมษายน	2563	ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	18	อาคารบางนา
คอมเพล็กซ์	ออฟฟิศทาวเวอร์	เลขที่	2/97-104	ซอยบางนา-ตราด	25	แขวงบางนาเหนือ	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260	และ
ไม่มีการเรียกประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้ตามพระราชบัญญตัิบรษิัทมหาชนจ�ากัด	มาตรา	98	คณะกรรมการต้องจัดให้มกีาร
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	(31	ธันวาคมของทุกปี)	
และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีให้ถือเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดของหนังสือนัดประชุม	 พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ากัดก�าหนดให้บริษัทต้องส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุม	และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียนส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	14	วัน	

	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2563	บริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทัพย์	เกี่ยวกับ
การเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุ	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	21	วันก่อน
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้	โดยระบวุนั	เวลา	สถานที	่ระเบยีบวาระการประชมุ	พร้อมรายละเอยีด	เหตผุล	ความเหน็ของคณะ
กรรมการ	 และเอกสารประกอบ	 ได้แก่	 รายงานการประชุม	 หนังสือมอบฉันทะ	 รายงานของผู้สอบบัญชี	 รายงานประจ�าปี 
รายงานความยั่งยืนและรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่ละวาระให้ครบถ้วน	

	 นอกจากนี้	บริษัทมอบให้บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็น
ผู้จัดส่งเอกสารข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ	ณ	วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า	14	วัน	โดยในปี	2563	บริษัทส่งออกเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวันที่	31	มีนาคม	2563	ซึ่งเป็นการส่งออกล่วง
หน้า	26	วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย	
14	วัน	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

	 บรษิทัจดัให้มกีารอ�านวยความสะดวกผูถ้อืหุน้ทกุรายเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้	รวมถงึนกัลงทนุสถาบนั	และได้น�าระบบ
บาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมและนบัคะแนนเสยีงในทุกวาระ	โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชมุ
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	2	ชั่วโมง	ทั้งนื้	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2563	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้สอบบัญชีของ
บริษัทเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

1.5 สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

	 ก่อนเริม่ประชุมประธานในทีป่ระชมุได้แจ้งจ�านวนผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ผูท้ีม่าด้วยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะให้ทีป่ระชุม
ทราบและแจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีการลงคะแนนเสียง	 จากนั้นได้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมโดยไม่มีการเปลี่ยนล�าดับและระเบียบวาระ	 หรือขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่นใดที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม	และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม	บริษัท	จะนับจ�านวนผู้ถือหุ้นและจ�านวนหุ้น
ใหม่ทุกครั้ง	แต่ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติเท่านั้น

	 ระหว่างประชุมในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายได้ซักถาม	แสดงความคิด
เห็น	และข้อเสนอแนะได้	ก่อนให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ	และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล	หลังจากที่ประชุมลงมติแล้ว	ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุม
รับทราบ	โดยระบุจ�านวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง	

 ตลอดการประชุม	 บริษัทได้บันทึกเทปและจัดส่งสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระผ่านระบบ	 SET	 Portal	 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการประชุม	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุนผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 และผู้ที่สนใจทราบ	 และ 
จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน	 14	 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
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	 บรษิทัด�าเนินธรุกจิบนพืน้ฐานของหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและมนีโยบายดแูลให้มกีารปฏิบตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุราย

อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ	ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย	ผู้ถือหุ้นสถาบัน	และผู้ถือหุ้นต่างชาติ	ด้วยเคารพในสิทธิของ

ผูถ้อืหุน้ให้ได้ใช้สทิธิของตนตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดแนวปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ไว้

ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นในการลงทุนกับบริษัท	

	 การเข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ	เป็นโอกาสทีผู่ถื้อหุน้ทุกรายจะได้ใช้สทิธใินการก�ากบั

ดแูลการด�าเนินงานของบรษิทัผ่านตัวแทนหรอืกรรมการบรษิทั	ซึง่ผูถ้อืหุน้ทกุรายสามารถใช้สทิธเิข้าร่วมประชมุ	ซกัถาม	แสดง

ความคดิเห็น	และข้อเสนอแนะได	้หากผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถร่วมประชมุด้วยตนเอง	สามารถสามารถมอบฉันทะให้ตวัแทนหรอื

กรรมการอสิระทีบ่รษัิทเสนอชือ่ให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุแทนได้	โดยบรษิทัได้จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะโดย

เฉพาะแบบ	ข.	รวมถงึมกีารระบเุอกสารหลกัฐาน	และค�าแนะน�าขัน้ตอนในการมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุด้วย

ทุกครั้ง	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม	

	 โดยในปี	2563	บรษัิทได้จดัส่งหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ให้แก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าทางไปรษณย์ีอย่างน้อย	26	วัน

ก่อนวันประชมุ	และได้น�าเสนอหนงัสอืเชญิประชมุผูถื้อหุน้ฉบับสมบูรณ์รวมถึงเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย	30	วัน	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ	

	 ผูถ้อืหุน้แต่ละรายมสีทิธอิอกเสียงในทีป่ระชมุ	1	หุน้ต่อ	1	เสยีง	นอกจากนี	้ยงัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอวาระ

และชือ่บคุคลเพือ่เลอืกต้ังเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า	3	เดอืนผ่านเวบ็ไซต์บรษิทัและระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์	

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

	 บริษทัเปิดให้ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย	2	ชัว่โมง	และจดัให้มเีจ้าหน้าทีอ่�านวยความสะดวก

ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในการเข้าร่วมประชมุ	ตรวจความถกูต้องเอกสาร	ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด	เตรยีมอากรแสตมป์	(กรณมีอบ

ฉนัทะ)	ตลอดจนระบบเสยีงและความพร้อมของห้องประชมุ	นอกจากการประชมุผูถ้อืหุน้แล้ว	นกัลงทนุ	ผูถ้อืหุน้และผูท้ีส่นใจ

สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท	ได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท	

	 อย่างไรก็ดี	หากผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น	แจ้งเบาะแส	ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ	สามารถติดต่อ

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	 (Insider	Trading)	 เพื่อ

ดูแลไม่ให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ

ใช้ข้อมูลภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทราบโดยท่ัวกัน	 เพื่อจะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดัง

กล่าวนั้นเป็นที่รับทราบและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต้องรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    หมวดที่ 2      การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ช่องทางติดต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์
	 ir@moongpattana.com
 0 2020 8902

กรรมการอิสระ
	 ind.director@moongpattana.com
 

เลขานุการบริษัท
	 company.secretary@moongpattana.com
 0 2020 8999
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	 ในปี	2563	บรษัิทไม่มกีารท�ารายการเกีย่วโยงกนั	ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายต้องเปิดเผยข้อมลูรายการเกีย่ว
โยงทีเ่ข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมลูหรอืขออนมุติัผูถ้อืหุ้นตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก่อนการท�ารายการ	
บริษัทจะท�าการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท�ารายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะท�ารายการ	 โดยคณะกรรมการ
บริษทัให้ความส�าคัญกบัการท�ารายการระหว่างกนัว่าในการท�ารายการเกีย่วโยงทุกรายการบริษัทจะต้องกระท�าอย่างยตุธิรรม	

ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า	(Fair	and	at	arm’s	length)

	 คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดแนวทางการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่ไว้อย่างชดัเจนใน	“จรรยาบรรณธรุกจิ	

ฉบับปรับปรุง	ปี	2560”	ซึ่งได้แจ้งให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทราบ	และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

3.1 นโยบายการด�าเนินธุรกิจ

	 บริษทัมุ่งด�าเนนิธรุกจิด้วยความเป็นมอือาชพีด้านการตลาดและจดัจ�าหน่ายสนิค้าภายใต้กรอบจรรยาบรรณธรุกิจทีด่ี
และความรับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจ	เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	นักลงทุน	และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
คู่ค้าให้เติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว	 โดยก�าหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ให้มีความรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่	 รอบคอบ	ระมัดระวัง	บนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ	เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

และค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	ตลอดจนมุ่งสร้างคุณค่าธุรกิจในระยะยาว

3.2 นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

	 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	และด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม	 มีความโปร่งใส	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงเปิดเผยและรายงาน
ให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการณ์ของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ	ครบถ้วนตามความเป็นจริง	ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	เข้าถึงได้ง่าย	 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ได้แก่	www.set.or.th,	www.moongpattana.com	หรอืตดิต่อนกัลงทุนสมัพันธ์	ท่ีหมายเลข

โทรศัพท์	02	020	8902	หรือ	ir@moongpattana.com

	 บริษัทมุ่งเน้นการบริหารงานให้มีผลก�าไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น	โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 50	 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนส�ารองตามกฎหมาย	 และส่งเสริมการใช้สิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียม	รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารส�าคัญต่างๆ	ที่เป็นปัจจุบัน	บริษัทได้

เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

3.3 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค

	 บริษทัมุง่พฒันาและส่งมอบผลติภัณฑ์ทีม่คีณุภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสนิค้า	ด้วยราคาทีเ่ป็นธรรมพร้อมแสดง
ข้อมลูสนิค้าและบรกิารถกูต้อง	ชดัเจน	มกีารบรกิารให้ค�าปรกึษาและค�าแนะน�าในการใช้ผลติภณัฑ์	รวมถงึจดัให้มกีระบวนการ
เพ่ือรับปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า	 ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	 เพื่อน�ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า
และบริการของบริษัทต่อไป	 นอกจากน้ี	 ยังส่งเสริมให้ลูกค้ามีช่องทางเสนอแนะ	 และร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม	 
โดยสามารถแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทดังนี้

    หมวดที่ 3      การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางติดต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์
	 ir@moongpattana.com
 0 2020 8902

ลูกค้าสัมพันธ์
	 crm@moongpattana.com
 02 020 8990 

เลขานุการบริษัท
	 company.secretary@moongpattana.com
 0 2020 8999
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3.4 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

	 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามสัญญา	ข้อตกลง	หรือเงื่อนไข

ต่างๆ	ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า	และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

และป้องกนัความเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้	โดยบรษิทัมุง่เน้นในการสร้างสมัพนัธ์อนัดทีีย่ัง่ยนืกบัเจ้าหนี	้และให้ความเช่ือถือซึง่กนั

และกัน

3.5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

	 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายพึงละเว้นการเรียกร้อง	 

การรบัหรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ทีไ่ม่สจุรติในการเจรจาต่อรองทางธรุกจิ	หรอืการตดิต่อกับคูค้่า	รวมถงึพึงปฏบิตัติามสญัญา

หรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะแจ้งให้คู่ค้าทราบทันที

3.6 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

	 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	 โดยยึดหลักความเท่าเทียมเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ	 ตั้งแต่การ 

คัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน	 การพิจารณาผลตอบแทน	 การแต่งตั้ง	 การโยกย้าย	 การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตามความรู้	

ความสามารถและความรับผิดชอบของงานแต่ละต�าแหน่ง	 มีการดูแลสภาพแวดล้อมการท�างานให้ถูกสุขลักษณะ	ปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

	 บริษัทมีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัย	 และสุขอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในสถานที่

ท�างาน	 นอกจากนี้ยังมีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม	 เช่น	 การจัดให้มี 

กองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนกังาน	การเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อพนกังาน	(ESOP)	การพฒันาความรูศ้กัยภาพของพนกังาน

ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของต�าแหน่งหน้าท่ีอย่างสม�่าเสมอ	 โดยพนักงาน 

ของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมในปี	2563	เป็นจ�านวนชั่วโมงรวม	2,039	ชั่วโมง	และบริษัทมีการวัดผลงานของพนักงานตาม	

Key	Performance	Indicators	(KPI)	

	 3.6.1	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

	 	 	 เพ่ือเป็นการส่งเสรมิความยัง่ยนืภายใต้การด�าเนนิงานของบรษัิทซึง่เป็นกลยทุธ์ส�าคญัขององค์กร	และ 

	 	 ให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของสุขภาพ	 ความปลอดภัย	 

	 	 และคุณภาพชีวิตของพนักงาน	 และร่วมสร้างเสริมความปลอดภัย	 และอาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม 

	 	 ในการท�างานเทียบเท่าเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	บริษัทจึงได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ความปลอดภัย	 

	 	 (Safety	Vision)	และพันธกิจความปลอดภัย	(Safety	Mission)	ดังนี้

	 	 Safety	Vision:

	 	 	 สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่เหมาะสม	ปลอดภัย	ปราศจากความเสี่ยง	มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ 

	 	 ของพนักงาน	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน	และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน

	 	 Safety	Mission:

  •	 ดูแลให้มีการยกระดับ	และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย	เหมาะสม	ถูกสุขลักษณะ

  •	 ให้ความรู้	สร้างความตระหนัก	และปลูกจิตส�านึกซึ่งความปลอดภัยในการท�างานให้กับพนักงาน  
  •	 สร้างเสริมให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	และสังคม
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	 	 โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานดังต่อไปนี้

	 	 -	 ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ 

	 	 	 งานของพนักงานทุกคน

	 	 -	 บริษัทจะด�าเนินการติดตาม	เฝ้าระวงั	ประเมนิ	ควบคมุอนัตราย	และจัดให้มกีารปรบัปรงุสภาพแวดล้อม 

	 	 	 ในการท�างานรวมถึงในสถานที่ท�างาน

	 	 -	 มีการเผยแพร่ให้ความรู้	สร้างความตระหนักรู้	และปลูกจิตส�านึกในเรื่องความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 

	 	 	 และสภาพแวดล้อมการท�างานแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

	 	 -	 พนกังานทกุคนต้องปฎบิติัตามกฎระเบียบความปลอดภยั	มาตรฐานความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และ 

	 	 	 สภาพแวดล้อมในการท�างานและข้อก�าหนดต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 ไม่ฝ่าฝืนหรือละเลย 

	 	 	 การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	ซึ่งอาจจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท

	 3.6.2	 นโยบายสิทธิมนุษยชน

	 	 	 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 บริษัทตระหนักและมีอุดมการณ์ใน 

	 	 การด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรม	ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	ได้แก่	ผูถ้อืหุน้	 

	 	 ลูกค้า	คู่แข่งทางการค้า	คู่ค้าทางธุรกิจ	เจ้าหนี้	พนักงาน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ตามหลักธรรมภิบาลและหลัก 

	 	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น	 บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิพ้ืนฐานของ 

	 	 มนุษย์	 และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานส�าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุข	 เพื่อ 

	 	 เป็นการสร้างความมัน่ใจว่าการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัเป็นไปด้วยความรอบคอบ	ระมดัระวงั	ไม่กระท�าการใดๆ 

	 	 ทีจ่ะก่อให้เกดิการละเมดิหรอืสร้างผลกระทบต่อสทิธมินษุยชนทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม	รวมทัง้ไม่ส่งเสรมิหรือ 

	 	 เข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	บริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้

  •	 สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน	 โดยไม่สนับสนุน	 ไม่กระท�าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิด 

	 	 	 สทิธมินุษยชน	เช่น	ไม่ใช้แรงงานเดก็และแรงงานบังคบั	แรงงานท่ีผดิกฎหมาย	รวมถึงต่อต้านการคกุคาม 

	 	 	 ทางเพศทุกรูปแบบ

  •	 ให้ความส�าคัญกบัสทิธเิท่าเทียมกนัของสตร	ีรวมถึงให้ความส�าคญัเป็นพเิศษต่อสทิธขิองกลุม่เปราะบาง	 

	 	 	 เช่น	ผู้พิการ	สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร	เป็นต้น

  •	 ให้ความส�าคญัและเคารพเสรภีาพในเรือ่งสัญชาต	ิสถานภาพทางสงัคม	สขุภาพ	การศกึษา	สทิธใินการ 

	 	 	 ท�างาน	ชนชั้นทางสังคม	ลักษณะเชื้อชาติ	ศาสนา

  •	 เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน	รวมไปถึงการจ้างงานบุคคลทุพลภาพ

  •	 จัดให้มีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	 รวมถึงระบบ 

	 	 	 ควบคุมภายในทางด้านข้อมูล

  •	 มุง่มัน่และรกัษาไว้ซึง่วฒันธรรมองค์กรทีย่ดึมัน่ต่อการเคารพสทิธมินษุยชนตามนโยบายสทิธมินษุยชน

  •	 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทกุข์ในเรือ่งการละเมดิสทิธิมนษุยชน	หรอืแสดงความเหน็ในประเดน็ 

	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน	โดยจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์	แจ้งเบาะแส	โดยข้อร้องทุกข์จะถูกเก็บเป็น 

	 	 	 ความลับ	ทั้งนี้	บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ	รวมถึงแนว 

	 	 	 ปฏิบัติการด�าเนินการสืบสวนและบทลงโทษส�าหรับผู้กระท�าความผิดในเรื่องดังกล่าว
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3.7 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

	 บรษิทัมนีโยบายปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้าตามกรอบจรรยาบรรณธรุกจิยดึมัน่ด�าเนนิธรุกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย	

ไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	 รวมถึงไม่กล่าวหา	 ท�าลายชื่อเสียง	 หรือใช้วิธีการที่ไม่สุจริต	 จึงได้

ก�าหนดหลักนโยบายดังนี้

 •	 ประพฤติปฎิบัติภายใต้กรอบกติการของการแข่งขันที่ดี

 •	 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี	เป็นธรรม	ไม่ผูกขาดหรือก�าหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องท�าการค้ากับบริษัท 

	 	 เท่านั้น

3.8 นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานก�ากับดูแล

	 บริษัทมีนโยบายดูแลให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล

อย่างเคร่งครัด	และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแล	ด้วยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล	 เพื่อยกระดับ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	

3.9 นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

	 บรษิทัมนีโยบายด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	รวมถงึเคารพในขนบธรรมเนยีมประเพณี

ท้องถิน่และชมุชนโดยรอบบริษัท	ตลอดจนสนับสนุนการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม

อย่างสม�่าเสมอ	

	 บริษัทมกีารส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพในทกุกระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบัการท�าธรุกิจเพือ่ให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุด	โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วม	และบริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล	งบประมาณ	และ

เวลาในการท�างาน	ในการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 โดยในปี	2563	นี้	บริษัทจัดกิจกรรม	CSV	day	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2563	ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่ากลับคืน 

สูส่งัคมไทย	ซ่ึงเป็นหนึง่ในนโยบายทีส่�าคญัของบรษัิทในการสร้างคุณค่าร่วมสูส่งัคม	โดยมุง่เน้นการให้อย่างยัง่ยนื	รายละเอยีด

เพิ่มเติมศึกษาได้จาก	“รายงานความยั่งยืน”	

3.10 นโยบายการคัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริหาร

	 บรษิทัมนีโยบายในการคัดเลอืกผูข้ายและผูใ้ห้บรกิารโดยก�าหนดไว้ในแนวปฏบิตัใินการจดัซือ้จดัจ้าง	โดยให้มกีารปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องทัง้กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ	นอกจากนี	้บรษิทัได้จดัให้มแีนวปฏบิตักิาร

ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น	เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัท	ไม่กระท�าการใดที่เป็นการเกี่ยวข้อง

กับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

3.11 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิให้สามารถเตบิโตอย่างยัง่ยนืบนพืน้ฐานความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม	ควบคูไ่ปกบัการ

บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ	 โดยตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิด

จากการด�าเนินธรุกจิ	ผลติภณัฑ์และบรกิาร	จงึมนีโยบายส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาการบรหิารจดัการห่วงโซ่คณุค่า	สร้างสรรค์

นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน	 มีการก�าหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้

พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทร่วม	คู่ค้า	ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย	เพื่อเป็นหลักใน

การปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	ดังนี้

72 รายงานประจำาปี 2563



	 1.	 เคารพ	ยึดถือ	และปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

	 2.	 ปลูกจิตส�านึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดรู้คุณค่า

	 3.	 จดัให้มกีารฝึกอบรม	การประชาสมัพนัธ์	และการสือ่สารกบัพนกังานและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้ตระหนกั 

	 	 ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 และสร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 อาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย 

	 	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดใีห้แก่พนกังานอย่างต่อเนือ่งและท่ัวถึง	บรษิทัจะสนบัสนนุทรพัยากรบคุคล	 

	 	 งบประมาณ	และเวลาในการท�างานในการฝึกอบรม	

	 4.	 จดัให้มช่ีองทางการรบัฟังความคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	และข้อร้องเรยีนจากพนกังาน	เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม 

	 	 ของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม

	 5.	 อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและพลงังานโดยให้ถอืเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนทีจ่ะให้ 

	 	 ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด

3.12 ทรัพย์สินทางปัญญา

	 บรษัิทเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายเกีย่วกับทรพัย์สนิทางปัญญา	และมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่วกับการไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา	ดังนี้

 •	 พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท	 เพื่อมิให้ข้อมูล 

	 	 เหล่านั้นรั่วไหล	 และต้องไม่น�าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ	ของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือ 

	 	 บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 •	 พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน	 และไม่น�าผลงานอันมีทรัพย์สิน 

	 	 ทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด	หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

3.13 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	 โดยรวมถึงการห้ามจ่ายสินบนเพื่อ 

ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทด้วย	 บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

การประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างสม�่าเสมอทุกปี	 พร้อมท้ังก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อ

ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้นโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะท�าหน้าที่ติดตามประเมิน

ผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	

	 บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นเพื่อให้ทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว

3.14 การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางท่ีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ	 หรือร้องเรียน	 แจ้งข้อมูล	 ข้อเสนอ

แนะในเรื่องที่อาจะเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง	และเพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาข้อร้องเรียนถูกด�าเนินการอย่าง

โปร่งใสและยตุธิรรม	และคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมลูหรอืผูร้้องเรยีนบรษิทัด้วยความเป็นธรรม	คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะ

กรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณารบัรายงาน	แจ้งเบาะแส	หรอืเรือ่งร้องเรยีน	หรอืการให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบัการกระท�าทีอ่าจ

ท�าให้เกดิความสงสยัได้ว่าเป็นการทจุรติและคอร์รปัช่ัน	โดยผูร้้องเรยีนจะต้องระบุรายละเอียดของเรือ่งทีจ่ะแจ้งเบาะแส	หรอื

ข้อร้องเรียน	หรือประเด็นที่ต้องการค�าแนะน�า	พร้อมชื่อ	ที่อยู่	และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

73



เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น

 •	 พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	หรือมีการด�าเนินธุรกิจอย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต

 •	 พบเห็นการกระท�าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 เช่น	พบเห็นพนักงานติดสินบน/ 

	 	 รับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ	หรือหน่วยงานเอกชน

 •	 พบเห็นการกระท�าที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท	หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

	 	 ของบริษัท	จนท�าให้สงสัยได้ว่า	อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชั่น

 •	 พบเห็นการกระท�าที่ท�าให้บริษัท	เสียผลประโยชน์	กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

 •	 พบเห็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย	ผิดศีลธรรม	และจรรยาบรรณธุรกิจ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือขอค�าแนะน�า เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

	 1.	 แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่	 ind.director@moongpattana.com	หรือ 

	 	 ไปรษณีย์ถึง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2.	 แจ้งผ่านช่องทางอเีมล์ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ท่ี	ceo@moongpattana.com	หรือไปรษณย์ีถึง	ประธาน 

	 	 เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 3.	 แจ้งผ่านช่องทางอเีมล์ของเลขานกุารบรษิทัที	่company.secretary@moongpattana.com	หรอื	ไปรษณย์ี 

	 	 ถึงเลขานุการบริษัท	บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 ในกรณผีูแ้จ้งเบาะแสหรอืผูร้้องเรยีนมข้ีอร้องเรยีนประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	หรอืคณะกรรมการบรหิาร	ขอให้ท่านส่ง

เรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

	 ในกรณทีีม่ปีระเด็นข้อร้องเรยีนหรอืเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการทจุรติและคอร์รปัชัน่	อนัเป็นกรณเีร่งด่วนให้ผูเ้กีย่วข้องรายงาน

ไปตามล�าดับชั้นโดยทันที	และน�าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อสั่งการโดยไม่ชักช้า

	 ในปี	2563	บริษัทไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใดแจ้งข้อมูลเบาะแสกระท�าความผิดแต่อย่างใด	

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อกังวล

	 บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น	คือ	ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท	

ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่แข่งทางการค้า	เจ้าหนี้	ภาครัฐบาล	ชุมชน	สังคม	ผู้บริหาร		และพนักงานของบริษัท	ทั้งนี้	ไม่ว่าท่าน

จะแจ้งด้วยวธิใีด	บรษัิทจะไม่เปิดเผยชือ่ผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บข้อมลูผูท้ีเ่ก่ียวข้องไว้เป็นความลบั	โดยจ�ากดัเฉพาะผูท้ีม่หีน้า

ที่รับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น	ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้	

	 ในระหว่างการสบืสวนหาข้อเทจ็จรงิ	กรรมการตรวจสอบและ/หรอืประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	จะด�าเนนิการตามท่ีเห็น

สมควรไม่ให้ผูแ้จ้งได้รบัความเดือนร้อน	อนัตรายใด	หรอืความไม่ชอบธรรม	อนัเกดิมาจากการแจ้งเบาะแส	ร้องเรยีน	การเป็น

พยานหรอืการให้ข้อมลู	ทัง้นี	้ผูไ้ด้รบัข้อมลูจากการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งร้องเรยีน	มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาข้อมลู	ข้อร้อง

เรยีนและเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ข้อมูลไว้เป็นความลบั	ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอืน่ทีไ่ม่มหีน้าทีเ่ก่ียวข้อง	

เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด
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แนวปฏิบัติการด�าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

	 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส	คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	จะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวน

ข้อเท็จจริง	 และระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 คณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการตรวจ

สอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทน	 (คณะกรรมการบริหาร)	 แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

ได้ทราบ	

	 ทั้งนี้	หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระท�าการ

ทจุรติและคอร์รปัชัน่จรงิ	บรษัิทจะให้สทิธผู้ิถกูกล่าวหาได้รบัทราบข้อกล่าวหาและให้สทิธผิูถ้กูกล่าวหาพสิจูน์ตนเอง	โดยการ 

หาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าอันทุจริตและคอร์รัปชั่นตามที่ได ้

ถูกกล่าวหา	หากผู้ถูกกล่าวหา	ได้กระท�าการทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง	การทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้นถือว่าเป็นการกระท�าผิด

ต่อแนวปฏบิตักิารต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชัน่	จรรยาบรรณทางธรุกจิของบริษัท	ผูถู้กกล่าวหาจะต้องได้รับการสอบสวนและ

พิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบข้อบังคับเกีย่วกบัการท�างานท่ีบรษิทัได้ก�าหนดไว้	และหากการกระท�าทุจรติและคอร์รปัชัน่

ผิดกฎหมายนั้น	ผู้กระท�าผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

	 หากบริษัทได้รับรายงานกรณีมีการฝ่าฝืน	 การแจ้งเบาะแส	หรือ	 การแจ้งข้อร้องเรียน	บริษัทจะท�าการติดตามกรณี 

ดังกล่าวเพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ�้า	 และน�าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

 บริษัทก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของบริษัท	 โดยเฉพาะข้อมูลที่มีสาระส�าคัญต่อการ

ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และ

เปิดเผยอย่างเท่าเทียมกันโดยการเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัท	

4.1 เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

	 บริษัทมกีารพฒันาแผนงานทีเ่หมาะสมในการรองรบัโอกาส	และเผชญิความท้าทายในอนาคตควบคูไ่ปกบัการเตมิเตม็

ความต้องการที่จ�าเป็นขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติของการด�าเนินงาน	เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ

บริษัท

4.2 Opportunity Day 

	 ในปี	2563	บริษทัจดักจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ	(Opportunity	Day)	จ�านวน	4	คร้ัง	ในวนัท่ี	13	มนีาคม	2563 

ณ	ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ	วนัที	่25	พฤษภาคม	2563	วนัท่ี	26	สงิหาคม	2563	และวนัท่ี	27	พฤศจกิายน	2563 

ผ่านระบบ	Streaming	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

4.3 ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ  

 ตามข้อก�าหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

	 คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบในการดูแลให้ระบบการจดัท�ารายงานทางการเงนิ	และการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัต่างๆ	

ถูกต้อง	เพียงพอ	ทันเวลา	เป็นไปตามกฎเกณฑ์	มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

    หมวดที่ 4      การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
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	 1.	 จัดให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูล	มีความรู้	ทักษะ	และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ 

	 	 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	และมจี�านวนเพยีงพอ	ซึง่รวมถงึผูบ้รหิารสงูสดุสายงานบญัชแีละการเงนิ	ผูจ้ดัท�าบญัช	ี 

	 	 ผู้ตรวจสอบภายใน	เลขานุการบริษัท	และนักลงทุนสัมพันธ์

	 2.	 ให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	 ของบริษัท	 เช่น	 รายงานทางการเงิน	 โดยพิจารณาจากปัจจัย 

	 	 ดังต่อไปนี้

  •	 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

  •	 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน	และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุม 

	 	 	 ภายใน

  •	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 3.	 การแผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ทางการก�าหนด	

	 	 การแผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ทางการก�าหนด	เช่น	งบการเงิน	รายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	รายงาน 

	 	 ประจ�าปี	(แบบ	56-2)	ค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ	(Management	Discussion	and	Analysis)	 

	 	 ประกอบงบการเงนิทกุไตรมาสโดยผ่านช่องทางสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์	รวมถงึบนเวบ็ไซต์ของบรษัิท 

	 	 ทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.4 นโยบายการเปิดเผยการซื้อขายหลักทรัพย์

	 กรรมการ	ผูบ้รหิารสงูสดุ	หรอืผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิาร	4	รายแรกนบัต่อจากผูบ้รหิารสงูสดุลงมาผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่ง

เทียบเทากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายท่ี	 4	 ทุกราย	 รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชี	 

รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ภายใน	 3	 วันท�าการนับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง	 นอกจากนี้	 บริษัทม ี

นโยบายงดการซื้อขายก่อนจะเปิดเผยงบการเงินระยะเวลา	1	เดือน	และต้องรอคอย	24	ชั่วโมงหลังเปิดเผยงบการเงินของ

บริษัท

ช่องทางติดต่อ

เลขานุการบริษัท
นางสาวชนัญญา	วิลามาศ
	 company.secretary@moongpattana.com
 0 2020 8999

นักลงทุนสัมพันธ์
นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล
	 ir@moongpattana.com
 0 2020 8902
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5.1 คณะกรรมการบริษัท

	 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด	7	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และ

คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

5.2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า	5	คน	โดยมกีรรมการอสิระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ

ทัง้หมด	และมกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย	1	คน	มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั	นอกจากนี้	

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการทีม่คีวามหลากหลายด้านอาย	ุเพศ	ทักษะ	ความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์

ที่จ�าเป็นหลากหลาย	มีคุณธรรม	มีความซื่อสัตย์สุจริต	และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่	โดยกรรมการทุกท่าน

ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มท่ี	 เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบเหมาะสม

ที่จะสร้างประโยชน์และคุณค่าให้บริษัท	บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

	 ในปี	2563	คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน	9	ท่าน	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน	และกรรมการ 

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	ท่าน	(ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการอิสระ	4	ท่าน)

	 บริษัทมีเจตนารมณ์ให้มีกรรมการอิสระจากภายนอกท�างานร่วมกับกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	กรรมการอสิระของบรษัิทมจี�านวน	4	ท่านซึง่เป็นไปตามแนวปฏบัิติท่ีดท่ีีก�าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ	 และให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ทัง้น้ี	คณะกรรมการได้แต่งต้ังเลขานกุารบรษิทั	1	คน	โดยรายชือ่คณะกรรมการ	หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	สามารถศกึษา

เพิ่มเติมได้จากหัวข้อ	“คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

5.3. คุณสมบัติกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	 ก�าหนดให้กรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีความรู้ความสามารถ	 ประสบการณ์	 และความ

เชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทั	และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจ�ากดั	กฎหมาย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	และกฎระเบยีบของหน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึข้อบงัคับและนโยบายการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ

	 คณะกรรมการบริษัท	 ก�าหนดคุณสมบัติข้ันต�่าของกรรมการอิสระ	 ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยมีการก�าหนดไว้ดังนี้

 •	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท	บริษัทในเครือ	หรือบริษัทร่วม

 •	 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	 รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้าง	 พนักงาน	 ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า	 หรือเป็น 

	 	 ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยต้องไม่มี 

	 	 ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	1	ปี

    หมวดที่ 5      ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

77



 •	 ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิ	ไม่มีผลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม	ทัง้ในด้านการเงนิและ 

	 	 การบริหารงานของบริษัท	 บริษัทในเครือ	 บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะท�าให ้

	 	 ขาดความเป็นอิสระ

 •	 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือบุคคลที่อาจมีความ 

	 	 ขัดแย้ง	และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 ทั้งนี้	ในปี	2563	กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	กับบริษัท

5.5. ผู้บริหารระดับสูงสุด

	 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	 ทักษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท	 เข้าใจ 

ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี	และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	เป้าหมายที่คณะกรรมการก�าหนดไว้

5.6. วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการจ�านวน	 1	 ใน	 3	 ของกรรมการท้ังหมดต้องออกจากต�าแหน่ง	 

ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกเป็น	3	ส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจ�านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัสดัส่วน	1	ใน	3	โดยกรรมการผูอ้อกจากต�าแหน่ง

ตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้	

5.7. วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ

	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งวาระละ	3	ปี	และตามนโยบายด�ารงต�าแหน่งส�าหรับกรรมการอิสระได้ไม่เกิน	3	วาระ	หรือ

ไม่เกิน	 9	 ปี	 ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้น	 หรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความจ�าเป็นท่ีจะต้องให้กรรมการบางท่านท่ีมีบทบาท 

หรือมีความส�าคัญต่อบริษัทสามารถด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม

	 บริษัทได้ท�าการพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�าทุกปี	ในปี	2563	ได้มีการทบทวนเพื่อ 

น�ามาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม	 พร้อมทั้งได้ช้ีแจงเหตุผลที่ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว	 

โดยบริษัทจะน�าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป	ซึ่งได้แก่	

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล

คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งวาระละ	3	ปี	ไม่เกิน	3	วาระ	หรือไม่เกิน	9	ปี

ส�าหรบักรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่งเกนิ	9	ปี	บรษิทัเห็นว่า 

มีความจ�าเป็นต้องให้กรรมการบางท่านท่ีมีบทบาทหรือมี

ความส�าคัญต่อบริษัท	 สามารถด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้ตาม

ความเหมาะสม	 เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู ้

ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการจากการด�ารง

ต�าแหน่งเป็นเวลานาน	 ซ่ึงจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
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5.8. การประชุมคณะกรรมการ

	 1.	 คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ	4	ครั้ง	และด�าเนินการ 

	 	 ประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	กฎหมาย	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

	 2.	 องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมด	 โดยต้องมีกรรมการ 

	 	 อยูไ่ม่น้อยกว่าสองในสาม	(2/3)	ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดในขณะทีค่ณะกรรมการลงมติในทีป่ระชมุ	โดยม ี

	 	 ประธานกรรมการท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุ	ซึง่ประธานในทีป่ระชมุจะเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านแสดง 

	 	 ความคดิเหน็และอภปิรายกนัได้อย่างอสิระ	และส่งเสรมิให้มกีารใช้ดลุยพนิจิอย่างรอบคอบ	มกีารจดัสรรเวลา 

	 	 อย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะน�าเสนอประเด็นและผลการด�าเนินงานต่างๆ	ได้อย่างเพียงพอ	

	 3.	 การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารต้องส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วันท�าการก่อนวันประชุม	 

	 	 และให้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการ 

	 	 บริษัท	 หรือก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงต่อคณะกรรมการบริษัท	 ในกรณีท่ีต้องการ 

	 	 ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

	 4.	 ในการประชุมกรรมการแต่ละครั้ง	 ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น 

	 	 อย่างเป็นอิสระ	และรับฟังความเห็นของกรรมการทุกท่านอย่างเต็มที่	ท�าให้การพิจารณาตัดสินใจเป็นไปด้วย 

	 	 เหตุและผลอย่างรอบคอบ	

	 5.	 บริษัทจัดให้มีการบันทึกเนื้อหาการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน	โดยมีกรรมการบริษัทท�าหน้าที่เข้าร่วม 

	 	 ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง	 กรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ร่วมประชุมและ 

	 	 ไม่มีสิทธิออกเสียง

	 6.	 ในปี	 2563	 กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ	 75	 ของการ 

	 	 ประชุมทั้งปี

5.9. การประชุมของกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเอง	โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	หรือฝ่าย

บริหารเข้าร่วมประชุม	เพื่อประชุมทบทวนนโยบาย	และแนวทางในการบริหารงานต่างๆ	ของบริษัท	โดยในปี	2563	บริษัท

จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่มีผู้บริหารจ�านวน	1	ครั้งเมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2563

5.10. การก�าหนดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด�ารงต�าแหน่ง

	 กรรมการแต่ละท่านต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัจดทะเบยีนอืน่เกนิกว่า	3	แห่ง	และเป็นกรรมการในบริษทั

ย่อยไม่เกนิ	5	แห่ง	ยกเว้นในกรณไีด้รบัมอบหมายจากบรษัิทให้ไปด�ารงต�าแหน่ง	โดยได้มกีารเปิดเผยข้อมลูการด�ารงต�าแหน่ง

ของกรรมการรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบในหัวข้อ	“คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”	

	 ในปี	 2563	 กรรมการของบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมถึงบริษัทย่อยที่ 

ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนนั้นเกินกว่า	3	แห่ง
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5.11. การแบ่งแยกหน้าที่ของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน	โดยบริษัทได้ก�าหนดบทบาท	อ�านาจ

หน้าที่ของทั้งสองต�าแหน่งไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการคานอ�านาจซ่ึงกันและกัน	 ไม่มีใครมีอ�านาจเบ็ดเสร็จ	 โดยประธาน

กรรมการจะท�าหน้าทีเ่ป็นผูน้�าฝ่ายนโยบายและการก�ากบัดแูล	ในขณะท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารจะท�าหน้าท่ีผูน้�าฝ่ายบรหิาร

และจัดการ	 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดให้ผู้ถือหุ้นทราบในหัวข้อ	 “คณะ

กรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

5.12. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่นของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารไว้	โดยต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน	หรือบริษัทย่อยอื่น

5.13. คณะกรรมการชุดย่อย

	 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี	 สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 จึงประกอบ 

ไปด้วยกรรมการอิสระ	 และคณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย	 โดย 

รายละเอียดปรากฎในหัวข้อ	“คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

5.14. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 1.	 ในปี	2563	คณะกรรมการมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทรวมถึงภารกิจ	กลยุทธ์	และทิศทาง 

	 	 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน	 

	 	 รวมถงึทบทวนนโยบายทีส่�าคญัให้มคีวามเหมาะสม	และสอดคล้องต่อการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัการก�ากับดแูล 

	 	 กิจการที่ดี	เช่น	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Corporate	Governance	Policy)

	 2.	 ในปี	2563	คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มกีารน�ากลยทุธ์ของบรษัิทไปปฏิบัต	ิโดยการประชุมคณะกรรมการ 

	 	 ทุกไตรมาส	 คณะกรรมการได้ท�าการติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร	 โดยก�าหนดให้มีการรายงาน 

	 	 ผลการด�าเนินงาน	และผลประกอบการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้	

5.15. กระบวนการสรรหากรรมการ

	 คณะกรรมการมหีลกัเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดับสงู	โดยมหีลักเกณฑ์การสรรหา

อย่างโปร่งใส	โดยพจิารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบรษิทั	เช่นคณุสมบัต	ิทักษะ	ความรู	้ความสามารถ	

ประสบการณ์ในวชิาชพี	โดยไม่จ�ากดัเพศ	อาย	ุและกรรมการทกุท่านพร้อมอทุศิเวลาเพือ่ปฏบิติัหน้าทีอ่ย่างเตม็ที	่รวมทัง้ไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	และพิจารณาจากหลักเกณฑ์	Fit	and	Proper	เพื่อให้เกิดความหลาก

หลายในโครงสร้างคณะกรรมการ	 นอกจากนี้	 บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทยังมีการพิจารณาการสรรหากรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ	 (Director	 Pool)	

โดยพิจารณาจากทักษะความจ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ	และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในกรณีที่บริษัท

มีกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ด�าเนินการอยู่	
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5.16. การเลือกตั้งกรรมการแทน

	 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี

คณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากัดเข้าป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถดัไป	เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดือน	บุคคลซึง่เข้าเป็นกรรมการดงักล่าวจะอยูใ่นต�าแหน่งได้เพียง

วาระทีย่งัเหลืออยูข่องคณะกรรมการทีต่นแทน	มตขิองคณะกรรมการในการเลอืกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.17. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน	เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจในธุรกิจ	และการ

ด�าเนินการด้านต่างๆ	ของบริษัท	รวมถึงนโยบายต่างๆ	ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ	เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพของกรรมการ	โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงาน	และเตรียมหัวข้อในการปฐมนิเทศ	เช่น	โครงสร้าง

ทางธุรกิจ	 และโครงสร้างกรรมการขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ	 แนวทางการด�าเนินงาน	 และจัดให้มีการ

พบปะหารือกับประธานกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 ในปี	2563	นี้	บริษัทได้ด�าเนินการสรรหากรรมการใหม่จ�านวน	2	ท่าน	คือ	รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร	และนายสมบุญ	

ประสิทธ์ิจตูระกลู	โดยบริษัทจัดให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ตามหวัข้อในการปฐมนเิทศข้างต้นเมือ่วนัท่ี	1	มถุินายน	2563	

รวมถงึกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	นโยบายทีส่�าคญั	เช่น	นโยบายด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีมาตรการต่อต้านการทจุรติคอรัปชัน่	

เป็นต้น	โดยในปีนี้	นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์	กรรมการอิสระได้เข้าร่วม	refresher	course	ปฐมนิเทศอีกด้วย

5.18. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัท	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ	 กรรมการรายบุคคล	 และ

คณะกรรมการชุดย่อยปีละ	 1	 ครั้ง	 โดยในกระบวดนการประเมิน	 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปและเสนอผลการประเมิน

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาประเมินแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

 ปี	2563	บริษัท	ได้น�าหลักเกณฑ์การประเมินจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการประเมนิการปฏบัิตหิน้าทีข่องกรรมการท้ังแบบรายคณะและรายบคุคล	ซึง่

ประกอบด้วย	6	หัวข้อหลัก	ได้แก่	1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	2)	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	3)	

การประชุมคณะกรรมการ	4)	การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ	5)	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	และ	6)	การพัฒนาตนเอง

ของกรรมการและผูบ้รหิาร	และได้มอบหมายให้เลขานกุารบรษิทัด�าเนนิการรวบรวมและสรปุผลการประเมนิเสนอทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทั	พจิารณาและหารอืร่วมกนัในการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทั	และคณะ

กรรมการชุดย่อยต่อไป

	 ส�าหรับผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	 2562	 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และรายงานต่อคณะ

กรรมการบริษัทเมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2563

5.19. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
 

	 คณะกรรมการบริษัท	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด	 ได้แก่	 คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งปีละ	1	คร้ัง	โดยการประเมนิดงักล่าวเป็นการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการเป็นรายบุคคล	
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	 ในกระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย	 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปและเสนอผลการประเมิน

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาประเมินแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

5.20. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุด (CEO)

	 ปี	2563	บรษิทั	ได้น�าหลกัเกณฑ์การประเมนิจากแบบผลงานของผูบ้รหิารสงูสดุของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

มาใช้ในการประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารสงูสดุ	ในการวดัผลการปฏบิตังิาน	ซึง่ประกอบด้วย	10	หวัข้อหลกั	ได้แก่	1)	

ความเป็นผู้น�า	2)	การก�าหนดกลยุทธ์	3)	การปฏิบัติตามกลยุทธ์	4)	การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	5)	ความสัมพันธ์

กับคณะกรรมการ	6)	ความสัมพันธ์กับภายนอก	7)	การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	8)	การสืบทอดต�าแหน่ง	

9)	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	และ	10)	คุณลักษณะส่วนตัว	และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทด�าเนินการรวบรวม

และสรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

และหารือร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารรระดับสูงสุดต่อไป

	 ส�าหรับผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดประจ�าปี	 2563	 จะถูกน�าเข้าบรรจุเป็นวาระในที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริษัทในปี	2564

5.21. การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

	 คณะกรรมการบริษัท	 ก�าหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการด�าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับกลยุทธ	์ 

เป้าหมาย	 และแผนงานประจ�าปีให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจ�าทุกเดือนและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 

อย่างน้อยไตรมาสละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อให้สามารถก�ากับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้

5.22. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

 บริษทัได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชัดเจน	โดยคณะกรรมการบริษทั	ท�าหน้าที่

ก�าหนดนโยบายและก�ากบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายจดัการ	ขณะท่ีฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย	นอกจากนี้ 

เพือ่เป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีอ่ย่างชดัเจน	ประธานคณะกรรมการของบรษัิท	จงึเป็นบุคคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าที ่

บริหารเพื่อแยกบทบาทในการก�ากับดูแลกิจการออกจากการบริหารงาน	

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการ บทบาทและหน้าที่หลักของฝ่ายจัดการ

•	 ก�าหนดวิสยัทศัน์	พนัธกจิ	วตัถปุระสงค์	และเป้าหมายหลกั 

	 ในการประกอบธรุกจิทีส่อดคล้องกบัการสร้างคณุค่าแก่ 

	 กิจการอย่างยั่งยืน

•	 พจิารณาและให้ความเหน็ชอบในนโยบายการด�าเนนิงาน 

	 การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจ�าปีที่จัดท�า 

	 โดยฝ่ายจดัการ	และก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิงาน 

	 ตามนโยบายและแผนงานทีก่�าหนดอย่างมปีระสทิธภิาพ 

	 และประสิทธิผล

•	 ด�าเนนิการและ	/	หรอืบรหิารงาน	ให้เป็นไปตามวสิยัทศัน์ 

	 พันธกิจ	คุณค่าที่มุ่งหวัง	และเป้าหมายที่ก�าหนด	ตามที่ 

	 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 คณะกรรมการ 

	 บริหาร	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
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5.23. ค่าตอบแทนกรรมการ

	 คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาโครงสร้างรปูแบบและอตัราค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม

สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท	รวมถึงเทียบเคียงได้กับ

อัตราค่าตอบแทนกรรมการของกจิการทีม่ขีนาดใกล้เคยีงและอยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกันและจะต้องได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้น	

5.24. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

	 คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและ/หรอืประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารร่วม	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้า

หน้าทีบ่รหิารและ/หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารร่วม	โดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิงานของบรษิทัสอดคล้องกบัหน้าทีแ่ละ

ความรับผดิชอบเทยีบเคยีงได้กับอตัราค่าตอบแทนของกจิการทีม่ขีนาดใกล้เคียงและอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัประกอบกบั

สภาวการณ์เศรษฐกิจ	ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงไว้

	 กรอบค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักการเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น

ของบริษัทมีความสอดคล้องกัน	เสริมสร้างการประเมินผลงานจากผลการด�าเนินงานของบริษัทและค่าตอบแทนอยู่ในระดับ

ที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาไว้เพื่อบุคคลากรที่มีศักยภาพ	

5.25. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัท	 ผู้บริหารระดับสูง	 และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัท	เช่น	หลักสูตร	DAP	(Director	Accreditation	

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

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ส่งเสริม	 อ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม	 และให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องใน

ระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	ได้แก่	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	เลขานุการบริษัท	และผู้ตรวจ

สอบภายใน	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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	 ปี	2563	กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ	ดังนี้

ชื่อหลักสูตร/	สถาบัน/	วิทยากร รายชื่อกรรมการ/	ผู้บริหาร/
พนักงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม

P01:	
หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ	
(Preliminary	to	Corporate	Sustainability)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดวาร์ปความคิดไปกับ	MOONG	DNA
(In-house	training	:	
อาจารย์สุวัชชัย	แก้วทรัพย์ศักดิ์)

OKR2020	Workshop	
(In-house	training	:	Management	Team

พัฒนาองค์กรด้วยแนวคิด	OKRs

เสวนา	“การปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท	
เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การบริหารความเสี่ยงในภาวะ	Covid-19	เรา
จะก้าวข้ามภาวะไม่ปกติแบบยั่งยืนได้อย่างไร
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แนวทางการด�าเนินการตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล	(PDPA)
นายรองรักษ์	พนาปวุฒิกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ	หัวหน้าสายงานกฎหมาย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
นายทิตนันท์	จตุพรวัฒพนธ์

29	มกราคม	2563

30	มกราคม	2563

19	กุมภาพันธ์	2563

16	เมษายน	2563
20	เมษายน	2563

5	พฤษภาคม	2563

14	พฤษภาคม	2563

18	พฤษภาคม	2563

22	พฤษภาคม	2563

นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล
นางสาวชนัญญา	วิลามาศ

นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล
นางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล
นางพรพิมล	สุวรรณขจิต
นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล
นางเสาวคนธ์	โสมะบถ
นางภวดี	อุดมศรีธนกร

นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล
นางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล
นางพรพิมล	สุวรรณขจิต

นางเสาวคนธ์	โสมะบถ
นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล

นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล
นางสาวชนัญญา	วิลามาศ

นางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล
นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล

นางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล
นางพรพิมล	สุวรรณขจิต

นางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์
นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม
นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล
นางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล
นางพรพิมล	สุวรรณขจิต
นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล
นางภวดี	อุดมศรีธนกร
นางสาวชนัญญา	วิลามาศ
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ชื่อหลักสูตร/	สถาบัน/	วิทยากร รายชื่อกรรมการ/	ผู้บริหาร/
พนักงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม

Strategic	Workshop	2021
(In-house	training	:	
นางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์)

Board	War	Room	:	People	Readiness	
After	Covid-19
IOD

Director	Briefing:	The	Roles	of	Director	
during	Covid-19	:	Financial	Reporting,	
Leadership	and	Beyond
IOD

Road	to	Join	CAC	2/2020
IOD

Legal	in	Action:	บทบาทของเลขานุการ
บริษัท	Beyond	Regulations
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TLCA	CFO	Professional	Development	
Program	(TLCA	CFO	CPD)	ครั้งที่	2/2020	
ในหัวข้อ	Transfer	Pricing
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Road	to	Certify	CAC	3/2020
IOD

Director	Accreditation	Program	
(DAP171/2020)
IOD

TLCA	CFO	Professional	Development	
Program	(TLCA	CFO	CPD)	ครั้งที่	3/2020	
หัวข้อ	Related	Party	Transaction	and	
Impairment	Issue
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Director’s	Briefing	:	Corporate	Strategy	
Beyond	the	Crisis,	a	Chairman/	Board	
Perspective
IOD

3	กรกฎาคม	2563

5	มิถุนายน	2563

12	มิถุนายน	2563

19	มิถุนายน	2563

25	มิถุนายน	2563

1	กรกฎาคม	2563

3	กรกฎาคม	2563

20	กรกฎาคม	2563

23	กรกฎาคม	2563

13	สิงหาคม	2563

นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล
นางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล
นางพรพิมล	สุวรรณขจิต
นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล

นางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์

นางละเอียด	ว่องวงศ์ภพ
นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม

นางสาวชนัญญา	วิลามาศ

นางสาวชนัญญา	วิลามาศ

นางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล

นางสาวชนัญญา	วิลามาศ

รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร

นางสาวกิ่งกาญจน์	ติยะประเสริฐกุล

นางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์
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ชื่อหลักสูตร/	สถาบัน/	วิทยากร รายชื่อกรรมการ/	ผู้บริหาร/
พนักงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม

ปฏิบัติการลดโลกร้อนในสถานการณ์	
Covid-19	กับ	Care	the	Bear
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

S01:	กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
(Corporate	Sustainability	Strategy)	-
	การก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

S02:	กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ	
(Corporate	Sustainability	Strategy)	-
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย

ความรู้ความเข้าใจระบบ	e-withholding	tax:	
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

S03:	กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ	
(Corporate	Sustainability	Strategy)	-
	การก�าหนดกลยุทธ์และวิธีการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืนขององค์กร

CGR	Workshop	:	Enhancing	Good	
Corporate	Governance	based	on	CGR	
Scorecard
IOD

ASEAN	Corporate	Secretaries	Network	
(ACSN)	2nd	Webinar	2020	-	Future	of	
the	Board	-	“How	the	role	of	the	
Company	Secretaries	will	evolve?”

Strengthen	Good	Corporate	
Governance
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

What	should	IR	prioritize	in	a	crisis?	In	
the	light	of	Covid-19	and	other	crisis)
สมาคมบริษัทจดทะเบียน

Cyber	Security	ความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้
สมาคมบริษัทจดทะเบียน

18	สิงหาคม	2563

2-3	กันยายน	2563

9-10	กันยายน	2563

15	กันยายน	2563

16-17	กันยายน	2563

21	กันยายน	2563

29	กันยายน	2563

29	กันยายน	2563

30	กันยายน	2563

21	ตุลาคม	2563

นางสาวชนัญญา	วิลามาศ

นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล
นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล
นางสาวชนัญญา	วิลามาศ

นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล
นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล
นางสาวชนัญญา	วิลามาศ

นางเสาวคนธ์	โสมะบถ

นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล
นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล
นางสาวชนัญญา	วิลามาศ

นางสาวชนัญญา	วิลามาศ

นางสาวชนัญญา	วิลามาศ

นางภวดี	อุดมศรีธนกร

นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล

นางภวดี	อดุมศรีธนกร
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ชื่อหลักสูตร/	สถาบัน/	วิทยากร รายชื่อกรรมการ/	ผู้บริหาร/
พนักงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม

The	Roles	of	Leadership	Workshop
(In-house	training	:	
นางสาวสุวรรณา	โชคดีอนันต์)

The	New	CFO	(Crisis	Financial	Officer)
สมาคมตลาดหลักทรัพย์	mai

ประเด็นร้อนทางภาษี	2563	ส�าหรับนักบัญชี
มืออาชีพ
บริษัท	ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ	จ�ากัด

Driving	Organizational	Culture	from	
the	Boardroom
IOD

เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงนทางการเงิน
ของไทย	(TFRSs/	TFRS	for	NPAEs)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปลอดทุจริต	ธุรกิจยั่งยืน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

กลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจฝ่าวิกฤตด้วย	
e	-	Commerce
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศไทย
สมาคมการบัญชีไทย

การน�า	TFRS	9		และ		16		
ไปใช้ในภาคปฏิบัติ	
สมาคมการบัญชีไทย

11	พฤศจิกายน	2563

17	พฤศจิกายน	2563

24	พฤศจิกายน	2563

4	ธันวาคม	2563

9	ธันวาคม	2563

15	ธันวาคม	2563

16	ธันวาคม	2563

24	ธันวาคม	2563

25	ธันวาคม	2563

นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล
นางพรพิมล	สุวรรณขจิต
นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล
นางเสาวคนธ์	โสมะบถ

นางศศิธร	เลอสุมิตรกุล

นางเสาวคนธ์	โสมะบถ

รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร

รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร

รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร

รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร

รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร

รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร
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5.26. ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายการเงินและบัญชี 

	 ประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายการเงินและบัญชีซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมทั้ง

ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน	3	ปีใน	5	ปีล่าสุด	และการเข้าอบรม	Orientation	12	ชั่วโมง	รวมทั้งอบรมพัฒนาความ

รู้ต่อเนื่องด้านบัญชี	6	ชั่วโมงต่อปี	ตามเกณฑ์ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	เพื่อท�า

หน้าที่จัดท�ารายงานทางการเงิน	และมีรายงานที่มีคุณภาพ

5.27. ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี (สมุห์บัญชี)

	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี	 (สมุห์บัญชี)	 ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม	 โดยได้ข้ึน

ทะเบียนเป็นผู้ท�าบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	มีประสบการณ์ด้านบัญชี	3	ปีใน	5	ปีล่าสุด	และอบรมพัฒนา

ความรู้ต่อเน่ืองทางด้านบญัชตีามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้า	เพือ่ท�าหน้าทีจั่ดท�ารายงานทางการ

เงิน	และมีรายงานที่มีคุณภาพ

5.28. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

	 ปี	 2563	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองก่อนเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	โดยได้เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	เป็นผู้สอบ

บญัชขีองบรษิทั	ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

มีความเป็นอิสระ	ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดกับบริษัท	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ผู้ถือหุ้นใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี	 รวมถึงมีเง่ือนไขการสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะ

สม	ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2563	ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนตามที่เสนอ

	 ค่าสอบบัญชีของบริษัท	ระหว่างปี	2561	-	2563

5.29. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษทัได้ปรบัปรงุนโยบายการซือ้ขายหลกัของบรษิทั	และการใช้ข้อมลูภายในในปี	2560	โดยก�าหนดมาตรการป้องกนั

การใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ	(Insider	Trading)	ของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	มใิห้น�าข้อมลูไปใช้เพือ่ประโยชน์ของ

ตนหรือพวกพ้อง	และให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานตามมาตรา	59	แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

พ.ศ.	2535	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือการจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท	ต่อส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอันมีสาระส�าคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยสู่

สาธารณะอย่างระมัดระวัง	ถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลา	เพื่อให้มั่นใจว่า	ผู้ถือหุ้น	หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ

และเท่าเทยีมกนัผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และเวบ็ไซต์ของบรษิทั	นอกจากนี	้บรษิทัได้ก�าหนดให้การ

เปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีย่งัไม่ได้เปิดเผยสูส่าธารณะจะต้องเป็นผูท้ีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้มสีทิธติอบข้อซกัถามหรอืให้ข้อมลูส�าคญั

ต่างๆ	ได้เท่านั้น

ปี	2561ปี	2562ปี	2563ค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)

การเปลี่ยนแปลง	(ร้อยละ)

ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)

950,000

2.81

ไม่มี

924,000

เท่ากับปี	2561

ไม่มี

924,000

5

ไม่มี
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5.30. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพือ่เป็นข้อมลูในการพจิารณาธรุกรรมของบรษิทั	ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์และใช้โอกาสหรอืข้อมลูทีไ่ด้จากการ

ปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตน	 หรือประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท	 หรือการท�างานอื่นนอกเหนือจากงานของ

บริษัท		หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	รวมถึงก�าหนดให้พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท	ทั้งนี้	

หากมกีารถอืหุน้ในบรษัิทคูแ่ข่งหรอืบรษิทัใดทีอ่าจก่อให้เกดิประโยชน์หรอืความขัดแย้งทางธรุกจิต่อบรษิทั	ของพนกังานหรอื

บุคคลในครอบครัวให้เปิดเผยต่อเลขานุการบริษัทด้วย	

5.31. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

	 บรษิทัมีนโยบายให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังานและลกูจ้างของบรษิทั	ไม่กระท�าการอนัใดทีเ่ป็นการเกีย่วข้องกบัการ

ทจุริตและคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ	เพือ่ประโยชน์ทางตรงหรอืทางอ้อมต่อตนเอง	ครอบครวั	เพือ่น	และคนรูจ้กั	ไม่ว่าตนจะอยูใ่น

ฐานะเป็นผูร้บั	ผูใ้ห้	หรอืผูเ้สนอให้สนิบน	ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิหรอืไม่เป็นตวัเงนิแก่หน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานเอกชนทีบ่รษิทั	

ได้ด�าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย	โดยจะปฏิบัติตาม	“จรรยาบรรณธุรกิจ”	และ	“แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น”	

อย่างเคร่งครัด

 1. การให้หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

	 บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการให้หรือการรับของขวัญ	ของก�านัล	หรือประโยชน์อื่นใด	เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	

และพนักงานได้น�าไปปฏิบัติ	 โดยห้ามกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับ	 รวมถึงครอบครัวพึงรับหรือให้ของขวัญ	 

ของก�านัล	 หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกค้า	 คู่ค้า	 ผู้รับเหมา	 ผู้รับเหมาช่วง	 ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัท	 เว้นแต่

เป็นการรับหรือให้ของขวัญตามประเพณี	 เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเท่านั้น	ทั้งนี้	หากของขวัญ	ของก�านัล	

หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน	3,000	บาท	ต้องมีรายงานผู้บังคับบัญชา	และจัดท�า	“รายงานการให้หรือการรับของขวัญ	 

ของก�านัล	หรือประโยชน์อื่นใด”	พร้อมส่งมอบของให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 2. แนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง

	 การเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม	สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โดยพอประมาณ	ไม่บ่อยครั้ง

และเหมาะสมกบัโอกาส	ซึง่ต้องไม่ขดัต่อข้อบงัคับกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัท	อย่างเคร่งครัด

 3. แนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล

	 การบรจิาคต้องเป็นไปเพ่ือกศุลสาธารณะหรือมวีตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน	เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม	ไม่มวีตัถุประสงค์ 

แอบแฝง	 หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม	 หรือเป็นการให้สินบนทางอ้อม	 บริษัทจึงก�าหนดให้การบริจาค

ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจตามคู่มืออนุมัติของบริษัท	 และอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 

จรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
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 4. แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุน

	 บริษัทก�าหนดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 มีการใช้เงินสนับสนุนอย่างมี

เหตผุล	ตรวจสอบได้	และโปร่งใส	โดยมขีัน้ตอนการขออนมุตัแิละการใช้เงนิสนบัสนนุสอดคล้องกบักระบวนการควบคมุภายใน	 

และมีการอนุมัติตามคู่มืออนุมัติรายการของบริษัท	ทั้งนี้	การให้เงินสนับสนุนต้องจัดท�าบันทึกภายใน	ระบุวัตถุประสงค์และ

ผู้รับผิดชอบชัดเจนและมีการประเมินผลติดตามการให้เงินสนับสนุน	และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

 5. การรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการจัดท�ารายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ันและ

รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจ�าทุกเดือนและน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป	 

โดยให้ครอบคลุมเรื่องการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 การบริหารความ

เสี่ยงคอร์รัปชั่น	 การให้หรือการรับของขวัญ	 การเลี้ยงรับรอง	 การบริจาคเพ่ือการกุศล	 การให้เงินสนับสนุน	 และการแจ้ง

เบาะแสและข้อร้องเรียน

 6. แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

	 บรษิทัไม่ให้การสนับสนุนใดๆ	ต่อการด�าเนินกิจกรรมทางการเมอืงของพรรคการเมอืง	พรรคหนึง่พรรคใด	โดยจะวางตวั

เป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มทางการเมืองใด	อย่างไรก็ดี	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วม

หรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ	 ได้เป็นการส่วนตัวโดยกระท�านอกเวลาท�าการและไม่ใช่ในนามของบริษัทแต่ห้าม

มิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานสมัครเข้าเป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเป็นตัวแทนในการท�ากิจกรรมสาธารณะ

ต่างๆ	ซึ่งอาจท�าให้เข้าใจผิดว่าบริษัทฝักใฝ่หรือเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนั้น

5.32. นโยบายการใช้สิทธิทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

	 บริษทัมนีโยบายสนบัสนนุให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานพงึใช้สทิธทิางเมอืงของตนในฐานะพลเมอืงตามระบอบ

ประชาธิปไตย	แต่บรษัิทจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	หรอืกลุม่การเมอืงใด	รวมถงึไม่สนบัสนนุกจิกรรมทางการเมอืงของ

พรรคหนึ่งพรรคใด

5.33. นโยบายการลงทุนและการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 บริษัทมีนโยบายในการร่วมลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับสินค้าและบริการในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคและ

บริโภคที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสามารถสร้างผลก�าไรให้กับบริษัท	 ได้	 ซึ่งหากบริษัท	 เข้าลงทุนในบริษัทย่อย	 บริษัท	 

จะควบคมุหรอืก�าหนดนโยบายการบริหาร	ตลอดจนการส่งตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสดัส่วนของการถอืหุน้	และเข้าร่วม 

ประชมุในฐานะผูถ้อืหุน้	โดยผูแ้ทนจะมหีน้าท่ีออกเสยีงในทีป่ระชมุตามแนวทางหรอืทศิทางทีค่ณะกรรมการบรษิทั	ได้พจิารณา

ไว้	ส�าหรบัการลงทนุในบริษัทร่วม	บรษัิท	จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ/	ผูบ้รหิารโดยจะพจิารณาตามความเหมาะสมและ

ขึน้อยูก่บัข้อตกลงทีท่�าไว้ร่วมกนัต่อไป	และเพือ่ดแูลการบรหิารงานและตดิตามผลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบายทาง

ธุรกจิอย่างมปีระสิทธภิาพและประสทิธิผล	คณะกรรมการบรษิทั	ได้ก�าหนดให้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมรายงานผลประกอบ

การให้บริษัท	ทราบเป็นประจ�าทุกเดือน	
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5.34. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวบริษัทเอง	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	

และผูท้ีเ่กีย่วข้องย่อมได้รบัประโยชน์ควบคูก่นัไปด้วย	การน�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่แีละจรยิธรรมธรุกจิไปปรับใช้

ย่อมส่งผลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว	น่าเชื่อถือส�าหรับผู้ถือหุ้น	และผู้คนรอบข้าง	รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์

ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นไปตามความมุ่งหวังของภาคธุรกิจ	ผู้ลงทุน	ตลาดทุน	และสังคมโดยรวม	

	 บรษิทัได้เปิดเผยหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัเพือ่เผยแพร่ให้ผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุได้รบัทราบว่า

บริษทัมคีวามตัง้ใจในการด�าเนินงานภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีด	ีเพือ่ให้เกิดความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	ส�าหรบัพนกังาน

นั้น	 บริษัทได้จัดท�าคู่มืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 และกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจและเห็นความส�าคัญพร้อมทั้งปฏิบัติงาน 

ด้วยความมจีริยธรรม	เพือ่ให้มัน่ใจว่าพนกังานทกุคนมคีวามรูค้วามเข้าใจในจรรยาบรรณทางธรุกจิและนโยบายการก�ากบัดแูล

กจิการทีด่	ีบรษิทัมกีารให้พนักงานทกุคนท�าแบบทดสอบเกีย่วกบัจรรยาบรรณทางธรุกจิและนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการท่ีด ี

เป็นประจ�าทกุปี	และน�าผลท่ีได้มาประเมนิความรูค้วามเข้าใจของพนกังาน	เพือ่ปรบัปรงุการสือ่สารให้พนกังานมคีวามเข้าใจ

อย่างเข้าถงึ	พนกังานทีเ่ข้าใหม่ต้องได้รบัการปฐมนเิทศ	(Orientation)	ในเรือ่งจรยิธรรมทางธรุกจิและนโยบายการก�ากบัดแูล

กจิการทีด่	ีมกีารทดสอบหลงัการปฐมนิเทศ	รวมถงึประเมนิผลการปฏิบตัติามจรยิธรรมทางธรุกจิและนโยบายการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดีเป็นประจ�าทุกปี	นอกจากนี้	บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงวัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดย

ก�าหนดให้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงานของพนักงาน

	 ในปี	2563	พนกังานทกุคนได้ท�าแบบทดสอบเรือ่งจรรยาบรรณธรกุจิและนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ผ่ีานระบบ

ออนไลน์	ภายในวันที่	30	ธันวาคม	2563	ผลคะแนนโดยรวมของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ	80
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การจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

	 ด้วยบริษัทค�านึงถึงความรับผิดชอบของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม	(Creating	Shared	Value	Committee	:	CSV)	จึงได้ก�าหนดนโยบาย	

ทิศทาง	และแนวทางในการด�าเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท	รวมถึง

ได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับ	คู่ค้า	และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	

	 นับแต่ปี	 2557	 บริษัทได้จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานประจ�าปีของบริษัท	 ต่อมา 

ในปี	2563	จึงได้ปรับการรายงานแห่งความยั่งยืนให้เป็นไปตามกรอบการการรายงานของ	Global	Reporting	Initiative

	 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(SD	Report)
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รายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น
	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	 (มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�านวน	3	ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้	ความสามารถ	มีประสบการณ์เฉพาะด้าน	มีคุณสมบัติครบถ้วน	ตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยมี
นางละเอยีด	ว่องวงศ์ภพ	เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นายมานติ	เจยีรดฐิ	และนายทรงธรรม	เพยีรพฒันาวทิย์	เป็น
กรรมการตรวจสอบ	ระหว่างปี	2563	มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ	ดังนี้	นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์	ได้แจ้ง
ขอลาออกจากกรรมการตรวจสอบ	(แต่ยังคงด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ)	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	13	พฤษภาคม	2563	และที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	มีมติแต่งตั้ง	รศ.	ชฎาพร	ฑีฆาอุตมากร	ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2563	เป็นต้นไป	

	 ในปี	พ.ศ.	2563	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม	5	ครั้ง	 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและผู้จัดการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อร่วมเสนอข้อมูลและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน	 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญกับการสอบทานงบการเงิน	 การสอบทานการควบคุมภายใน	 การสอบทานการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษทั	รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารปฏบิตัติามแนวปฏบิตักิารต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชัน่ของบริษทั	เพือ่สร้างความ
โปรง่ใสให้กบัองค์กร	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเป็นรายงานให้คณะกรรมการบริษทั	ทราบเปน็รายไตรมาส	หรือ
รายงานให้ทราบในกรณีที่มีเหตุอันควร	สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส และประจ�าปี 2563 

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะการเงนิ	ไตรมาส	และประจ�าปี 
2563	ร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบรษัิท	ผูบ้รหิาร	และผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบจดัท�ารายงานทางการเงนิ	โดยสอบถาม	รบัฟังค�าชีแ้จง
เกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบแสดงฐานะการเงินตามหลักการบัญชี	และพิจารณา
รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 และงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นสาระส�าคัญ	 ก่อนน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ	นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย	 เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 และ
งบแสดงฐานะการเงนิการควบคมุภายในด้านบญัชี	และการเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญั	รวมทัง้การน�าเสนอเรือ่งส�าคญัในการตรวจ
สอบ	(Key	Audit	Matters:	KAM)	ซึ่งไม่พบปัญหาหรือรายการผิดปกติที่เป็นสาระส�าคัญ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 และงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญ	ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ

2. ระบบการควบคุมภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในร่วมกบัผูส้อบบญัช	ีและผูต้รวจสอบภายในทกุไตรมาส	
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี	2563	ตามแผนงานทีไ่ด้รบัมอบหมายซึง่ครอบคลมุระบบงานทีส่�าคญั	ไม่พบสิง่ผดิปกติ
หรือความบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญัในระบบการควบคมุภายใน	การด�าเนนิการต่างๆ	มกีารมอบอ�านาจและอนมุตัติามหลกั
เกณฑ์ทีก่�าหนดไว้	และได้เน้นย�า้ให้ฝ่ายบรหิารปรบัปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน	เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพ	และ
ประสิทธิผล	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า	บรษิทั	มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษัิท	
และมีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่โดยชัดเจน
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3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน	 และส�านักเลขานุการของ			
บริษัท	แล้วไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

4. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องทุกไตรมาส	 เห็นว่าบริษัท	 
ได้ปฏิบัติโดยมีเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีข้อบ่งช้ีถึงความ 
ผิดปกติ	และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทุกไตรมาส	โดยเป็นการระบแุละจ�าแนกความเสีย่ง	การประเมนิความเสีย่ง	การจดัการกบัความเสีย่งทัง้ภายใน	และภายนอก
ของบริษทั	โดยวางแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	รวมถงึการตดิตามและทบทวนผลของการบรหิารความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ

6. การสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและส่งเสริมให้มีการจัดท�านโยบาย	และมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการ
เข้าถงึและควบคมุการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ		โดยให้มกีารเข้าถงึข้อมลู	หรอืการเปลีย่นแปลงข้อมลูตามล�าดบัของต�าแหน่ง
หน้าที่	รวมถึงการติดตามระบบควบคุมภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

7. การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2563

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช	ีโดยค�านงึถงึชือ่เสยีงและความน่าเช่ือถอื	ความเป็นอสิระใน
การประกอบวิชาชพี	ความสามารถในการให้บริการ	ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญช	ีคณะกรรมการตรวจสอบจงึเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั	เพ่ือขออนุมติัต่อทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี	2563	พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบรษัิท	สอบบัญชี	ดไีอเอ 
อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี	 2563	 โดยมีนายจุมพฎ	 ไพรรัตนากร	 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7645	หรือนางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	8125	หรือ 
นางสุวิมล	 กฤตยาเกียรณ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 2982	 และมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีปี	 2563	 เป็น
จ�านวนเงิน	950,000	บาท	(เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

	 ในการประเมนิผลของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง	คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรยีบเทยีบกจิกรรมทีส่�าคญั
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีกบักฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ	และแนวปฏบิตัทิีด่แีล้ว	ผลการประเมนิอยูใ่น
ระดับดี		

	 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ	 มีความเห็นว่างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทได้จัด
ท�าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม	และมปีระสทิธผิล	การด�าเนนิธรุกจิเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของกฎหมาย	มกีารบรหิารจัดการความเสีย่งอย่างเหมาะสม	และคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีค่รบถ้วน
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

          (นางละเอียด   ว่องวงศ์ภพ)
	 	 	 	 	 	 	 							ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ																																																																										
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้านต่างๆ	ดังนี้

	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง	โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทท�าการตรวจสอบ
ระบบการท�างานต่างๆ	ของบรษัิท	เพือ่มุง่เน้นให้มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ	และเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ	และ
ป้องกนัความเสยีหายของบริษัท	โดยได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในในด้านต่างๆ	ตามกรอบแนวทางของระบบการควบคมุ
ภายในตามมาตรฐานสากลของ	COSO	(Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission)	
ทั้ง	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	การควบคุมภายในองค์กร	การประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตามและประเมินผล	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน	 ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน	ตามแบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	รวมทั้งสอบทานการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Good	Corporate	Governance	:	GCG)	และแนวปฏิบัติการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น	 ตามแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Collective	 Action	
Coalition	Against	Corruption	:	CAC)	และการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทั	ซึง่ฝ่ายบรหิาร
ก�าหนดให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	ส�าหรับผลการตรวจสอบประจ�าปี	2563	
ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญประการใด	นอกจากนี้	บริษัทยังให้ความส�าคัญต่อข้อเสนอแนะและ

ข้อคิดเห็นต่างๆ	เพื่อการพัฒนาระบบการควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

สาระส�าคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทได้ก�าหนดไว้	ดังนี้

    ส่วนที่ 1      การควบคุมภายในองค์กร

1.	 คณะกรรมการและผู้บริหารก�าหนดแนวทาง	 และมีการปฏิบัติท่ีอยู่บนหลักความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
	 ในการด�าเนนิงาน	ทีค่รอบคลมุถงึการปฏบิติัหน้าทีป่ระจ�าวนั	การตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ	และการปฏบิตัต่ิอคูค้่า	ลกูค้า	 

	 และบุคคลภายนอก

2.	 คณะกรรมการบรษิทั	ก�ากบัดแูลให้มกีารก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได้	เพือ่เป็นแนวทางใน 

	 การปฏิบัติงานของพนักงาน	โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดท�า	และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.	 ก�าหนดให้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ	 รวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายไม่ก�าหนด 
	 เป้าหมายทีจ่ะจงูใจหรอืให้ผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่กนิสมควร	หรอือาจน�าไปสูก่ารกระท�าทจุรติ	ประพฤตมิชิอบ	ทัง้นี้ 

	 การก�าหนดเป้าหมายให้ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นส�าคัญ

4.	 มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีการทบทวนให ้

	 เหมาะสมอยู่เสมอ

5.	 มกีารจดัท�าจรยิธรรม	และข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบรหิาร	และพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้ง 

	 ทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่นอันท�าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

6.	 คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลกิจการทีด่	ีจรรยาบรรณธรุกิจ	จรรยาบรรณธุรกจิส�าหรบับรษิทั 
	 คูค้่า	และแนวปฏบิติัการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่	เพือ่ให้กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัยดึถอืเป็น 
	 แนวทางในการปฏิบัติงาน	 มีการสื่อสาร	 และประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว	 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	 

	 โดยเผยแพร่ทางเวปไซค์ของบริษัท	และจัดให้มีการอบรมนโยบายดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ
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    ส่วนที่ 2       การประเมินความเสี่ยง

1.	 มกีารประเมนิความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอทัง้ความเสีย่งภายในและภายนอก	รวมถงึการประเมนิความเสีย่งในด้านความ 

	 ม่ันคงปลอดภยัด้านไซเบอร์	(Cyber	Security)	และความเสีย่งด้านการทุจรติและคอร์รปัช่ัน	(Fraud	and	Corruption) 

	 โดยคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง	ซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารจากหน่วยงานต่างๆ	เป็นผูน้�าเสนอการบรหิารความ 

	 เสี่ยงของบริษัทให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทุกๆ	ไตรมาส	

2.	 ก�าหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเส่ียง 

	 เหล่านั้น

3.	 มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีก�าหนดไว้	 รวมถึงติดตามผลว่า 

	 ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ

4.	 บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

    ส่วนที่ 3       กิจกรรมการควบคุม

1.	 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร	 และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ	 อย่างเหมาะสม	 

	 พร้อมมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ	 

	 รวมถึงมีการทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างและการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น

	 -	 มีการจัดท�านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน	 การจัดซ้ือ	 และ 

	 	 การบริหารทั่วไปที่รัดกุม	และสามารถป้องกันการทุจริตได้

	 -	 ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และวงเงินอ�านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็น 

	 	 ลายลักษณ์อักษร

2.	 มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรับผดิชอบในงาน	3	ด้าน	ได้แก่	หน้าทีอ่นมุตั	ิหน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละข้อมลูสารสนเทศ 

	 และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

3.	 การก�าหนดมาตรการทีช่ดัเจนและถกูต้อง	ในกรณทีีบ่รษิทัท�าธรุกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืผู้ที ่

	 เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 และมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�าธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตาม 

	 ที่ก�าหนดไว้

4.	 การก�าหนดผูม้หีน้าทีอ่นมุติัจะต้องไม่เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีในการท�าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอื 

	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	และค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ	และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็น 

	 รายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก

5.	 กรณีที่มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 ซ่ึงมีผลผูกพัน 

	 ระยะยาวไปแล้ว	จะต้องมีการติดตามผลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้

6.	 มีการติดตามการท�างานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม�่าเสมอรวมท้ังก�าหนดทิศทางให้บุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้ง 

	 ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ

7.	 มีการก�าหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการด�าเนินงานของบริษัทที่ผิดต่อกฎหมาย	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อลดความ 

	 เสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
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    ส่วนที่ 4       ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

1.	 มีการน�าเสนอข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ	อย่างเพียงพอ	เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ

2.	 กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุข้อมูลท่ีจ�าเป็นและเพียงพอต่อการ 
	 พิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายใน	7	วัน

3.	 รายงานการประชุม	มีรายละเอียดตามควรที่ท�าให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
	 กรรมการ

4.	 มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี	และบัญชีต่างๆไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่

5.	 มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล	โดยการก�าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ	ตามหลักการแบ่งแยก 
	 หน้าที่และการปฏิบัติงาน	

6.	 มีช่องทางในการสือ่สารภายในองค์กรทีมี่ประสทิธภิาพ	เช่น	การส่งอเีมล์	การประชาสมัพนัธ์ผ่านการจัดกจิกรรมต่างๆ	 
	 และการจัดการประชุม	 เพ่ือให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	 ส�าหรับ 
	 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร	 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
	 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

7.	 บริษทัมกีารก�าหนดช่องทางการรบัแจ้งเรือ่งร้องเรยีนและก�าหนดข้ันตอนการบรหิารจดัการเรือ่งร้องเรยีนอย่างชดัเจน	 
	 เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส	ยุติธรรม
 
    ส่วนที่ 5        ระบบการติดตามและประเมินผล

1.	 บรษิทัจดัให้มกีระบวนการตดิตามการปฏบิติัตามจรยิธรรมธรุกจิและข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบรหิาร	และพนกังานปฏบิตัิ 
	 ตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.	 มีการก�าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน	 ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ	 ตามแผนการ 
	 การตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ 
	 ควบคุมภายใน	 และสื่อสารให้ผู้บริหารทราบ	 เพื่อด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง	 โดยรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ 
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ	 และเสนอรายงานได้อย่าง 
	 ตรงไปตรงมา	เป็นประจ�าทุกไตรมาส

3.	 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ	จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/	คณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อ 
	 พิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร

4.	 มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/	คณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ

5.	 มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน	 กรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่าม ี
	 เหตกุารณ์ทจุรติ	มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฏหมาย	และมกีารกระท�าผดิปกตอิืน่ๆ	ซึง่อาจจะกระทบ	ต่อชือ่เสยีงและฐานะ 
	 ทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

	 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั	มคีวามเห็นด้านระบบการควบคมุภายในตรงกนั	และมกีารปฏบิตัิ
ตามนโยบายที่ก�าหนดขึ้น

	 บริษทัได้แต่งต้ังนางภวดี	อดุมศรธีนกร	ด�ารงต�าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้ายหรือเลิกจ้าง	รวมทั้งประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 ในปี	2563	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน	ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท
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การประกอบธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับทารก
ภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น	 เช่นจุกนม	 ขวดนม	 และผลิตภัณฑ์
พลาสติก
ลักษณะความสัมพันธ์ 
เป็นบรษัิทร่วมทนุระหว่างบรษิทั	กบับริษทั	พเีจ้น	คอร์ปอเรชัน่ 
ประเทศญีปุ่น่	โดยบรษิทั	ถอืหุน้ร้อยละ	47	ของจ�านวนทนุที่
ออกและช�าระแล้วและมีกรรมการบริหารร่วมกัน

การประกอบธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผ้าเช็ดท�าความสะอาดผิว
และแผ่นอนามัยส�าหรับซับน�้านมและน�้ายาท�าความสะอาด
จุกนมและขวดนม
ลักษณะความสัมพันธ์ 
เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่างบรษิทักบับรษิทั	พเีจ้น	คอร์ปอเรชัน่ 
ประเทศญี่ปุ่น	โดยบริษัท	ถือหุ้นร้อยละ	2.5	ของจ�านวนทุน
ที่ออกและช�าระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน

นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล
นางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม
นายเมธิน	เลอสุมิตรกุล

ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ	52.32
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ	1.39
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาธรุกจิและการตลาดและผู้ถอืหุน้ของบรษิทัในสัดส่วน
ร้อยละ	4.61

การประกอบธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทพลาสติกและพลาสติก
เคลือบ	เพื่อจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่างบรษิทักบับรษิทั	โยชโิน	โคเคยีวโซ 
(ประเทศญี่ปุ่น)	 และบริษัท	 โนมูระ	 จิมูโช	 อิ๊งค์	 (ประเทศ
ญีปุ่น่)	โดยบรษิทั	ถอืหุ้นร้อยละ	6	ของจ�านวนทุนทีอ่อกและ
ช�าระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน

การประกอบธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ 
นายสุเมธ	เลอสุมิตรกุล	และนางสุรีย์พร	อนุวัตรอุดม	ถือหุ้น
ร้อยละ	75	และ	25	ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว	ตามล�าดับ

รายการระหว่างกัน
	 ปี	 2563	 บริษัทมีการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทร่วมและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกับบริษัทอย่าง
สมเหตุสมผล	โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็น	ความสมเหตุสม
ผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกัน	 รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติ	 
รวมถงึมกีารเปรยีบเทยีบราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก	ทัง้นี	้การท�ารายการระหว่างกนัต้องปฏบิตัติามมาตรการและขัน้ตอน 
การอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั	โดยก�าหนดให้มกีารควบคมุการท�ารายการระหว่างกนัของบรษัิทหรอืบรษิทัร่วมกบับคุคล

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

	 นอกจากนี้	บริษัทได้ก�าหนดมาตรการให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติรายการเบิกจ่ายของตนเองได้	แม้จะอยู่ใน
วงเงินทีต่นมอี�านาจกต็ามและในกรณกีารท�าธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีส่วนได้เสีย	 ห้ามมิให้ผู้นั้นอนุมัติรายการดังกล่าวและให้ปฏิบัติตามอ�านาจการอนุมัติเรื่องการด�าเนินการเมื่อมีรายการ 
ทีเ่กีย่วโยงกนั	และกรณกีารท�าธรุกรรมหรอืการได้มาและจ�าหน่ายไปซ่ึงสนิทรพัย์ให้ปฏบิตัติามอ�านาจการอนมุตัเิรือ่งการเปิดเผย 

ข้อมูลและการปฏิบัติในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

• รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

• รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด	(TP)

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

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

บริษัท	สุเมธาพร	จ�ากัด
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รายการเงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการค�้าประกัน 

	 ไม่มี	

• นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 ในอนาคตบริษัทคาดว่าจะมีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	 โดยเป็นไปในลักษณะ

การท�าธุรกิจการค้าทั่วไปและมีเงื่อนไขตามธุรกิจการค้าปกติ	 ซ่ึงสามารถอ้างอิงได้กับเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับ

ที่บริษัท	กระท�ากับบุคคลภายนอก	เช่น	การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป	การท�าสัญญาเช่าอาคารส�านักงาน	เป็นต้น	

โดยรายการระหว่างกนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นไปเพือ่ความจ�าเป็นในการด�าเนนิธุรกจิภายในกลุม่บรษิทั	โดยมกีารก�าหนดนโยบาย

ด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน	และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทั้งหมดให้เป็น

ไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลู	การท�ารายการเกีย่วโยง	การได้มาหรอืจ�าหนา่ยไปของทรพัย์สนิ	

และมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด

		TP

		PIT

		YMP

บริษัท
บุคคล	/	นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

18.8

	3.3

	3.3

	3.0

37.6

-

	1.0

27.4

	1.9

	1.1

23.5

3.3

3.6

3.9

47.7

-

1.1

20.3

2.3

0.1

18.8

3.3

3.3

4.2

39.3

-

0.4

33.1

2.1

1.0

บริษัท	รับรายได้เงินปันผล

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า

บริษัท TP

PIT

YMP

ผู้จ่ายเงินปันผล

บริษัทที่มีรายการ
คงค้างระหว่างกัน

ลักษณะรายการ

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ	(ล้านบาท)

มูลค่าของรายการ	(ล้านบาท)

2563

2563

2562

2562

2561

2561
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

  2562

777.6

854.8

330.8

44.0

0.4

43.6

7.8

35.8

52.5

88.4

86.0

1,009.9

230.7

779.3

8.1

168,640

4.62

1.00

0.52

0.35

0.26

  2561

742.6

794.5

336.2

49.2

1.3

47.9

8.8

39.1

90.0

129.1

127.7

954.4

217.5

736.9

8.7

168,433

4.37

1.00

0.77

0.35

0.18

  2563

0.2

(6.2)

(9.2)

(56.6)

75.0

(57.8)

(71.8)

(54.7)

(21.6)

(35.3)

(32.6)

(0.6)

(9.1)

1.9

(34.8)

0.05

1.7

-

(34.6)

(40.0)

-

  2562

4.7

7.6

(1.6)

(10.6)

(69.2)

(9.0)

(11.4)

(8.4)

(41.7)

(31.5)

(32.7)

5.8

6.1

5.8

(6.9)

0.1

5.7

-

(32.5)

-

44.4

  2563

779.4

801.8

300.4

19.1

0.7

18.4

2.2

16.2

41.0

57.2

58.0

1,003.5

209.7

793.8

5.3

168,723

4.70

1.00

0.34

0.21

0.26

อัตราร้อยละ
ของการเติบโตข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

หน่วย

ล้านบาท

ล้านบาท

(พันหุ้น)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

งบก�าไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสีย)

รายได้จากการขาย

รายได้รวม

ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล

ต้นทุนทางการเงิน

ก�าไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี

ก�าไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย)

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินสถาบันการเงิน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นทุนที่ออกและช�าระแล้ว

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด	(วิธีส่วนได้เสีย)

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด	(วิธีเฉพาะกิจการ)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
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256125622563อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

1.54

1.02

4.37

84

4.64

79

4.01

77

85

53.75

15.85

14.70

17.52

13.53

1.01

0.30

0.1

23.15

1.77

1.28

4.37

83

4.85

75

3.93

76

82

42.55

12.41

11.36

11.34

8.75

0.87

0.30

0.01

49.62

1.78

1.22

4.33

84

4.81

76

4.06

90

70

38.54

7.71

7.34

7.20

5.68

0.80

0.26

0.01

76.69

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Raito)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย*

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย	

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

ระยะเวลาช�าระหนี้

Cash	Cycle

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน

อัตราก�าไรสุทธิ	(วิธีส่วนได้เสีย)

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(วิธีส่วนได้เสีย)

*		 บรษัิทมกีารก�าหนดระยะเวลาการให้สนิเชือ่การค้า	(Credit	Term)	ดงันี	้ลกูค้า	General	Trade	Credit	Term	ระยะเวลาประมาณ	 
	 30	-	60	วัน	ลูกค้า	Modern	Trade	Credit	Term	ระยะเวลาประมาณ	60	-	90	วัน	โดยบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการ 
	 การเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

(เท่า)

(เท่า)

(เท่า)

(วัน)

(เท่า)

(วัน)

(เท่า)

(วัน)

(วัน)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(เท่า)

(เท่า)

(เท่า)

(ร้อยละ)
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

•	 งบการเงิน

 สรุปรายงานการสอบบัญชี

	 รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี	2561	-	2563	สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

	 บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค	มีความ

เชี่ยวชาญในด้านการตลาด	 โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจ�าหน่ายให้เป็นที่รู้จักและรักษากลุ่มลูกค้า

เป้าหมายให้คงความนิยมในแบรนด์อย่างต่อเน่ืองผ่านกิจกรรมทางการตลาดท่ีบริษัทได้ก�าหนดไว้	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมี

ความช�านาญในด้านการจัดจ�าหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย	ทั้งร้านค้าสมัยใหม่

หรือโมเดิร์นเทรด	 ร้านค้าแบบดั้งเดิมและผ่านรถขายเงินสด	 รวมถึงช่องทางการจัดจ�าหน่ายอื่นๆ	 อาทิ	 ธุรกิจขายตรง	 และ	

E-commerce	เป็นต้น

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมีสินค้าส�าหรับแม่และเด็กเป็น

หลักภายใต้ตราสินค้า	“พีเจ้น”	โดยสินค้าพีเจ้นที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายส่วนหนึ่งจะถูกผลิตโดยบริษัท	ไทยพีเจ้น	จ�ากัด	

(“TP”)	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท	พีเจ้น	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(“พีเจ้น	คอร์ป”)	ประเทศญี่ปุ่น	กับบริษัท		โดยสินค้า

ที่ผลิตได้แก่	จุกนม	ขวดนม	และถ้วยหัดดื่ม	เป็นต้น	นอกจากนี้	สินค้าบางประเภทซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายจะผลิต

โดยบริษัท	พีเจ้น	อินดัสทรีส์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 (“PIT”)	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท	พีเจ้น	คอร์ป	 โดยสินค้าที่ผลิต	

ได้แก่	ผลติภณัฑ์เชด็ท�าความสะอาดผวิ	และแผ่นซบัน�า้นม	ส�าหรับสนิค้าประเภทอืน่ๆ	เช่น	กลุม่ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดเดก็	

และอุปกรณ์การให้นมมารดา	เป็นต้น	จะเป็นสินค้าที่บริษัทน�าเข้ามาจาก	พีเจ้น	คอร์ป	ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเด็กพีเจ้น

งบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุด	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

งบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุด	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

งบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุด	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

นายจุมพฏ	ไพรรัตนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	7645	จาก

บริษัท	สอบบัญชี	ดี	 ไอ	 เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ได้แสดงความเห็น

ในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข	ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงานอย่างถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป

นางชลรส	 สันติอัศวราภรณ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เลขทะเบียน	 4523		

จากบรษัิท	ส�านกังาน	อ	ีวาย	จ�ากดั	ได้แสดงความเหน็ในรายงานสอบบญัชี

อย่างไม่มีเงื่อนไข	 ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนิน

งานอย่างถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามหลักการบัญชทีีร่บัรองทัว่ไป

นางชลรส	 สันติอัศวราภรณ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เลขทะเบียน	 4523		

จากบรษัิท	ส�านกังาน	อ	ีวาย	จ�ากดั	ได้แสดงความเหน็ในรายงานสอบบญัชี

อย่างไม่มีเงื่อนไข	 ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนิน

งานอย่างถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามหลักการบัญชทีีร่บัรองทัว่ไป
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ในประเทศญี่ปุ่น	นอกจากนี้	บริษัทยังด�าเนินธุรกิจในการเป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าอื่นๆ	ที่ไม่ใช่สินค้าแม่และเด็ก	ได้แก่	บรรจุ

ภัณฑ์พลาสติก	กระบอกฉีดน�้า	ภายใต้ตราสินค้าฟ๊อกกี้	(Foggy)	และของใช้ประจ�าวัน	เช่น	ส�าลี	แปรงสีฟัน	และผลิตภัณฑ์

เชด็ท�าความสะอาดผวิ	ภายใต้ตราสนิค้า	วแีคร์	(V	care)	โดยบรษิทัยงัได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าแผ่นรอง

ซับ	ภายใต้ตราสินค้า	ซ๊อฟเท็กซ์	(Softex)	รวมถึงตราสินค้าอื่นๆ	ได้แก่	Big	Foot	Candy		นอกจากการร่วมลงทุนใน	TP	

และ	PIT	แล้ว	บริษัทยังร่วมลงทุนในบริษัทโยชิโน	มุ่งพัฒนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“YMP”)	

2. ผลการด�าเนินงาน

	 ในปี	 2563	บริษัทและบริษัทร่วมมีรายได้รวมจ�านวน	 801.8	 ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	 53.0	 ล้านบาทหรือลดลง 

ร้อยละ	6.2	 	มีก�าไรสุทธิจ�านวน	57.2	ล้านบาท	ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจ�านวน	31.2	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	35.3	 

โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	ดังนี้

 • รายได้จากการขาย

	 ในปี	2563	บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าทั้งสิ้นจ�านวน	779.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน	1.9	ล้านบาท	

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.2	เกิดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ	และสินค้าใหม่ในกลุ่มอุปโภคทั้งในส่วนที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง

และสนิค้าใหม่ทีบ่รษัิทได้เป็นตัวแทนจ�าหน่าย	โดยส่วนใหญ่การเพิม่ขึน้ของรายได้มาจากช่องทางขายทัว่ไป	(General	trade)	

ช่องทางการส่งออกไปยังประเทศลาวและกัมพูชา	และช่องทางขายออนไลน์
 

 • รายได้อื่น

	 ในปี	2563	บริษัท	มีรายได้อื่น	จ�านวน	22.4	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนหน้า	จ�านวน	54.8	ล้านบาท	หรือลดลงใน

อัตราร้อยละ	71.0	โดยลดลงจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	50.0	ล้านบาท	รายได้ค่านายหน้าลดลง	1.8	

ล้านบาท	และรายได้อื่นๆ	2.7	ล้านบาท

 • ก�าไรขั้นต้น

	 ในปี	 2563	 บริษัท	 มีก�าไรขั้นต้น	 300.4	 ล้านบาทเท่ากับร้อยละ	 38.5	 ของรายได้จากการขาย	 ลดลงจากปีก่อน 

ร้อยละ	 9.2	 พบว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายมากกว่า	 ในขณะท่ีมีการเติบโตของยอดขาย	 เน่ืองมาจากยอดขายที่ 

เพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่าย	 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีอัตราก�าไรข้ันต้นค่อนข้าง 

ต�่ากว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น

-1.8

-0.3

-50.0

-2.7

-54.8

13.3

6.9

50.0

7.1

77.3

11.4

6.6

0.0

4.4

22.4

รายได้ค่านายหน้า

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รายได้อื่น

รวม

เปลี่ยนแปลง	
(+/-)

2562
(ล้านบาท)

2563
(ล้านบาท)รายได้อื่นๆ
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 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

	 ในปี	2563	บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	จ�านวน	303.7	ล้านบาท	ลดลง	60.4	ล้านบาท	จากปีก่อนหรือ 

ลดลงร้อยละ	 17.0	 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับยอดขาย	 ค่าใช้จ่ายการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายตามแผนงานการจัดกิจกรรม	นอกจากนี้ในปี	2562	บริษัทมีการรับรู้ผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 (ฉบับที่	 7)	 พ.ศ.	 2562	 ที่ได้ก�าหนดอัตราชดเชยส�าหรับลูกจ้าง

ที่ท�างานติดต่อกันครบ	 20	 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย	 400	 วัน	 เป็นการแก้ไขโครงการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานมผีลท�าให้บรษิทัรบัรูค่้าใช้จ่ายส�าหรบัรายการดงักล่าวเพิม่ขึน้	2.2		ล้านบาท	และมค่ีาเสยีหาย

คดีความฟ้องร้อง	9.0	ล้านบาท

 • ก�าไรสุทธิ

	 ในปี	2563	บริษัทมีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วม	จ�านวน	19.1	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	

2.4	ของรายได้รวม	เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่ามีอัตราลดลงร้อยละ	56.6		ซึ่งเมื่อรวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลุงทุนโดยวิธีส่วน

ได้เสียจากบริษัทร่วมแล้ว	บริษัทมีก�าไรสุทธิเท่ากับ	57.2	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	7.1	ของรายได้รวม	ลดลงจากปีก่อน	

31.2	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	35.3	ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม	ลดลง	11.6	ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ	22.0	เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทร่วมที่ลดลง	

	 ทั้งนี้	หากไม่รวมรายได้และก�าไรจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	50.0	ล้านบาทที่เกิดขึ้นในปี	2562	

แล้ว	 บริษัทมีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น	 ถึงแม้ว่าผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเกิดจากการเริ่มแพร่ระบาดของเชื้อโควิด	

19	(COVID-19)	ตั้งแต่ต้นปี	2563	เรื่อยมาจนเกิดการแพร่ระบาดรอบสองในช่วงปลายปี	2563	กระทบต่อรายได้ของบริษัท

ท�าให้มกีารเตบิโตเพียงเลก็น้อยจากการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ใหม่กต็าม	แต่หากพจิารณาจากก�าไรจากการด�าเนนิงานจะเหน็ว่า

มีการเติบโตสูงขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ฐานะการเงิน (แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย)

 • สินทรัพย์

 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2563	บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	1,003.5	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	6.4	ล้านบาท	หรือ 

ลดลงร้อยละ	0.6	โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักดังนี้

	 1)	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	39.2		ล้านบาท	เกิดจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินสดสุทธิจาก 

	 	 หรือที่ใช้ไปในกิจกรรมการด�าเนินงาน	การลงทุน	และ	การจัดหาเงิน	

	 2)	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง		35.8	ล้านบาท	เกิดจากยอดขายที่ลดลง	

	 3)	 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น	3.7	ล้านบาท	จากการซื้อสินค้าเพื่อรองรับยอดขายต้นปี

	 4)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง		23.4	ล้านบาท	จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม		23		ล้านบาท		ลดลง 

	 	 ของสนิทรพัย์ถาวรประเภท	อาคารและอปุกรณ์	และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	21.3	ล้านบาท		และการเพิม่ขึน้ของ 

	 	 สินทรัพย์สิทธิการใช้	 22.8	 ล้านบาทจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า	 

	 	 (TFRS		16)	
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รายการ		
งบการเงินรวม

ปี	2563 ปี	2562

 • หนี้สิน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น	 209.7	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อน	 20.9	 ล้านบาท	 หรือ 

ลดลงร้อยละ	9.1		โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักดังนี้

	 1)	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง	 24.4	 ล้านบาท	 เนื่องจากการจ่ายช�าระหน้ีท่ีถึงก�าหนด	 และตามปริมาณ 

	 	 การสั่งซื้อที่ลดลงของสินค้ากลุ่มอุปโภคต่างๆ		โดยมีระยะเวลาการช�าระหนี้เฉลี่ยประมาณ	90	วัน

	 2)	 หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง	3.9	ล้านบาท	เนื่องจากจ่ายเงินผลประโยชน์เกษียณของพนักงาน	และเพิ่มขึ้นจาก 

	 	 หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า	(TFRS	16)
 

 • ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น	793.8	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	14.5	ล้านบาท	

เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของก�าไรสะสม	 เนื่องจากก�าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนในระหว่างปีสุทธิด้วยเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและเงิน

ลงทุนในบริษัทอื่น

	 ณ	 วันที่	 	 31	 ธันวาคม	 2563	 และ	 2562	 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ	 7.2	 และร้อยละ	 

11.3	ตามล�าดับ	โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีสาเหตุหลักมาจากก�าไรจากการด�าเนิน

งานของบริษัทที่ลดลง

 • สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน

	 บริษัทมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	 สิ้นปี	 2563	 เพิ่มข้ึนสุทธิ	 39.2	 ล้านบาท	 โดยสามารถสรุป 
ได้ดังนี้

	 ปี	2563	บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานเท่ากับ	33.5	ล้านบาท	ซึ่งโดยหลักมาจากก�าไรก่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน	 59.4	 ล้านบาท	 ปรับปรุงด้วยรายการปรับผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดรับ 
(จ่าย)	จากการด�าเนินงานลดลงจ�านวน	27.4	ล้านบาท	เช่น	ค่าเสื่อมราคา	ค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ	เงินปันผลรับ	และผลก�าไร
หรือขาดทุนต่างๆ	แล้ว	บริษัทจะมีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานจ�านวน	
32	ล้านบาท	และปรับปรุงรายการสินทรัพย์	 และหนี้สินด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	3.5	ล้านบาท	และช�าระดอกเบี้ยจ่าย
และภาษีจ�านวน	1.9	ล้านบาท

	 ปี	2563	บริษทัมกีระแสเงนิสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุเท่ากบั	62	ล้านบาท	ซึง่โดยหลกัมาจากเงนิสดสทุธจิาการ
ขายเงินลงทุนระยะสั้นจ�านวน	37		ล้านบาท	และเงินปันผลรับจ�านวน	25	ล้านบาท	

	 ปี	 2563	 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ	 56.3	 ล้านบาท	 ซ่ึงโดยหลักมาจากการจ่าย
เงินปันผลจ�านวน	43.8		ล้านบาท	และจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจ�านวน	12	ล้านบาท

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

							33.5

								62.0

								(56.3)

       39.2

(12.8)

71.3

(48.0)

  10.5

หน่วย	:	ล้านบาท
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•	 ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

 การพึ่งพาพีเจ้น คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าพีเจ้น

	 การด�าเนินธุรกิจหลักของบริษัทอยู่ที่การเป็นผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ้นเป็นหลัก	 เช่น	จุกนม	ขวดนม	และผ้าเช็ด

ท�าความสะอาด	เป็นต้น	ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาจากสดัส่วนรายได้จากการขายผลติภณัฑ์พเีจ้นเทยีบกบัรายได้จากการขายทัง้หมด

อยู่ที่ร้อยละ	79.5,	75.3	และ	62.8	ในปี	2561,	2562	และ	2563	ตามล�าดับ	อาจกล่าวได้ว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

มีการพึ่งพิงตราผลิตภัณฑ์พีเจ้นค่อนข้างสูงแต่ก็มีสัดส่วนลดลงตามล�าดับ	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น

กับพีเจ้น	 คอร์ปมาโดยตลอดและได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พีเจ้นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	 

รวมทั้งบริษัทได้ร่วมกันลงทุนก่อตั้ง	 TP	 และ	 PIT	 เพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น	 และจ�าหน่ายให้แก่บริษัทแต่เพียง 

ผู้เดียวเพ่ือให้บริษัทท�าการจัดจ�าหน่ายในประเทศไทยต่อไป	 อีกทั้ง	 บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากพีเจ้น	 คอร์ป	 ให้เป็น

ตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการจัดจ�าหน่ายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวในปี	 2559	 อีกด้วย	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและพีเจ้น	คอร์ป

	 นอกจากนี้	บริษัทยังมีการรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียใน	TP	ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ	 47	 แต่เนื่องจาก	 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 จึงท�าให้บริษัทไม่มีอ�านาจเด็ดขาดในการควบคุมการจ่ายเงินปันผล	

กระแสเงินสดจากเงินปันผลจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายผู้ถือหุ้นรายใหญ่	(พีเจ้น	คอร์ป)	อย่างไรก็ตาม	ที่ผ่านมาบริษัท	

ไทยพีเจ้น	จ�ากัด	มีผลประกอบการที่ดีและมีการจ่ายเงินปันผลให้บริษัทในอัตราที่น่าพอใจมาโดยตลอด

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาการขายสินค้าตราพีเจ้น	จึงได้มีความพยายามที่จะเพิ่มการ

เป็นผู้จดัจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภคอืน่ๆ	เพ่ิมมากขึน้	ซึง่จะสงัเกตได้จากสดัส่วนรายได้จากการขายของสนิค้าอปุโภคบรโิภค

ในปี	2563	คิดเป็นร้อยละ	37	ของรายได้จากการขาย	ซึ่งสูงกว่าปี	2562	ที่สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ	16	เท่านั้น	เป็นต้น

•	 แนวโน้มในอนาคต

	 อตัราการเกดิของประชากรในประเทศมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่งมาโดยตอด	ส่งผลกระทบต่อปรมิาณการซือ้สนิค้า

แม่และเด็กให้มีจ�านวนลดลงตามไปด้วย	บริษัทจึงด�าเนินนโยบายในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ	 ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง	 

ซ่ึงจะท�าให้การพึง่พาพีเจ้น	คอร์ป	ลดน้อยลง	โดยบรษัิทจะเน้นเพิม่สดัส่วนสนิค้าอุปโภคบรโิภค	ได้แก่	สนิค้าของใช้ประจ�าวนั 

ของใช้ในครัวเรือน	อาหาร	เครื่องดื่ม	รวมถึงสินค้าส�าหรับผู้สูงอายุที่ก�าลังมีการเติบโต	เป็นต้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน
ทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 มุ่งพัฒนา	 อินเตอร์แนชช่ันแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

รวมถงึข้อมลูสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี	2563	ซึง่จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป

และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการจัดท�า	รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเพียงพอ

	 ในการนี้	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อท�าหน้าท่ีสอบทานการบันทึกข้อมูลทางบัญชี

อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซื่งทรัพย์สินและเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติ

อย่างมีนัยส�าคัญ	นอกจากนี้	ยังจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความเพียงพอ

ของระบบควบคุมภายใน	 การตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพื่อให้บริษัทได้แสดงฐานะการเงิน	 รายได้และ 

ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสดที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล

	 งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	

จ�ากัด	ซึ่งในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ	เพื่อให้ผู้สอบบัญชี

ได้ตรวจสอบและแสดงความคดิเหน็ตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีโดยความเหน็ของผูส้อบบญัชไีด้ปรากฏในรายงานประจ�าปี

แล้ว	

	 คณะกรรมการมีความเห็นว่า	งบการเงินของบริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป	และปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล

ประธานคณะกรรมการบริษัท

นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม

กรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท  มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	และของเฉพาะบริษัท	 มุ่งพัฒนา	 อินเตอร์แนชช่ันแนล 

จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัท)	ซึ่งประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	 และงบกระแสเงินสด	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ 

การเงิน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของ

บริษัท	มุ่งพัฒนา	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	และผลการด�าเนินงาน	และกระแส

เงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบ 

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อ

ก�าหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 

งบการเงิน	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้	ข้าพเจ้าเชื่อว่า

หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคือเรือ่งต่างๆ	ทีม่นียัส�าคัญท่ีสดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินส�าหรับงวดปัจจบุนั	ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 5.1	 การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อบริษัทได้โอนอ�านาจควบคุม

ในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว	 โดยรายได้จากการขายสินค้าแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ	 หลังจากหักส่วนลดและ 

สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า	 ซึ่งบริษัทมีรายการขายที่เกิดขึ้นในช่องทางท่ีหลากหลาย	 ภายใต้การส่งเสริมการขายใน

รูปแบบแตกต่างกันไป	 ซึ่งมีความเสี่ยงที่บริษัทจะรับรู้และจัดประเภทรายการที่เกี่ยวข้องรายได้ไม่ถูกต้อง	 ดังนั้นข้าพเจ้า 

จึงพิจารณาเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
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ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าโดย

•	 ท�าความเข้าใจและประเมินการควบคุมภายในเก่ียวกับการขายท่ีเกิดข้ึนในช่องทางต่างๆ	 รวมถึงการจัดกิจกรรม 

	 ส่งเสริมการขาย

•	 ทดสอบระบบการควบคุมที่ส�าคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้		

•	 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการขายที่เกิดขึ้น	รวมทั้ง	รายการกิจกรรมส่งเสริมการขาย

•	 ตรวจสอบการจัดประเภทรายการกิจกรรมส่งเสริมการขาย

•	 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและ	ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาในงบการเงิน	รวมถึง 

	 รายการลดหนี้ที่ออกภายหลังระยะเวลาในงบการเงิน	และ

•	 สอบทานใบส�าคัญทั่วไปเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

เรื่องอื่น

งบการเงินซ่ึงแสดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยี	และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั	มุง่พฒันา	อนิเตอร์แนชชัน่แนล	จ�ากดั	

(มหาชน)	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2562		ทีแ่สดงเป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอืน่	ซึง่แสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข	ตามรายงานลงวันที่	25	กุมภาพันธ์	2563

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	 ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	 (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น)	ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่

มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า	หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบรษัิท	หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญั	

ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลท่ี

แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ	และรบัผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิท่ีปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิ	ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	เปิดเผยเรือ่งที่

เกีย่วกับการด�าเนนิงานต่อเนือ่งตามความเหมาะสม	และการใช้เกณฑ์การบัญชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิาร

มีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบ

บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับ

ประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคญัทีมี่อยูไ่ด้เสมอไป	ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาดและถือว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์

อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิ

ของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 

•	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	ไม่ว่าจะเกิดจาก 

	 การทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และ 

	 ได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า	ความเสีย่งท่ีไม่พบ 

	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 

	 เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	 

	 การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั 

	 สถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

•	 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ 

	 เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

•	 สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร	และจากหลกัฐาน 

	 การสอบบัญชีที่ได้รับ	สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ 

	 เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี 

	 ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ 

	 เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง	 หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ความเห็นของข้าพเจ้าจะ 

	 เปลีย่นแปลงไป	ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูกั่บหลกัฐานการสอบบัญชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง 

	 ข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

•	 ประเมนิการน�าเสนอ	โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูว่างบการเงนิแสดงรายการ 

	 และเหตุการณ์	ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

•	 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือกิจกรรมทางธุรกิจ 

	 ภายในของบริษัทและบริษัทร่วม	 (กลุ่มบริษัท)	 เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน	 ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนด 

	 แนวทาง	การควบคุมดูแล	และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความ 

	 เห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลในเรือ่งต่าง	ๆ 	ทีส่�าคญั	ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม

ทีไ่ด้วางแผนไว้	ประเด็นทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ	รวมถึงข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเกีย่วข้องกบัความเป็น

อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล

ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า

ขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง	 ๆ	 ท่ีมีนัยส�าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	 หรือในสถานการณ์ที่ยากท่ีจะ 

เกดิขึน้	ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้

อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

(นายจุมพฏ		ไพรรัตนากร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน		7645

วันที่	23	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2564
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

	26,643,650	

	37,315,650	

	215,989,829	

	90,356,365	

	3,846,567	

 374,152,061 

	58,173,970	

	24,932,180	

	30,410,964	

	27,700,000	

	-	

	12,887,054	

	4,747,311	

	4,349,403	

 163,200,882 

 537,352,943 

	65,838,962	

	-	

	180,200,038	

	94,032,745	

	4,305,399	

 344,377,144 

	58,173,970	

	24,932,180	

	14,762,856	

	27,700,000	

	22,800,720	

	10,890,384	

	3,730,902	

	599,611	

 163,590,623 

 507,967,767 

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2563หมายเหตุ 25632562 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:	บาท)

	26,643,650	

	37,315,650	

	215,989,829	

	90,356,365	

	3,846,567	

 374,152,061 

	530,755,825	

	24,932,180	

	30,410,964	

	27,700,000	

	-	

	12,887,054	

	4,747,311	

	4,349,403	

 635,782,737 

 1,009,934,798 

	65,838,962	

	-	

	180,200,038	

	94,032,745	

	4,305,399	

 344,377,144 

	553,712,948	

	24,932,180	

	14,762,856	

	27,700,000	

	22,800,720	

	10,890,384	

	3,730,902	

	599,611	

 659,129,601 

 1,003,506,745 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

24

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

อาคารและอุปกรณ์	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

	205,133,315	

	2,608,474	

	3,087,007	

 210,828,796 

	5,514,983	

	18,016	

	12,660,775	

	1,644,159	

 19,837,933 

 230,666,729 

		180,753,239	

	9,540,572	

	3,491,712	

 193,785,523 

	8,302,477	

	-	

	6,006,163	

	1,644,159	

 15,952,799 

 209,738,322 

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2563หมายเหตุ 25632562 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:	บาท)

		205,133,315	

	2,608,474	

	3,087,007	

 210,828,796 

	5,514,983	

	18,016	

	12,660,775	

	1,644,159	

 19,837,933 

 230,666,729 

	180,753,239	

	9,540,572	

	3,491,712	

 193,785,523 

	8,302,477	

	-	

	6,006,163	

	1,644,159	

 15,952,799 

 209,738,322 

18

19

19

24

20

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า

	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	สุทธิจากส่วนที่	

	 ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับ

			ผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

 

222,650,523	

	168,639,633	

36,549,097	

 

743,364	

	17,025,425	

	83,728,695	

 306,686,214 

 537,352,943 

  

222,650,523	

 

168,722,633	

37,332,893	

	-	

	22,265,052	

	69,908,867	

 298,229,445 

 507,967,767 

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2563หมายเหตุ 25632562 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:	บาท)

  

222,650,523	

 

168,639,633	

36,549,097	

	743,364	

	17,025,425	

	556,310,550	

 779,268,069 

 1,009,934,798 

 

222,650,523	

 

168,722,633	

	37,332,893	

	-	

	22,265,052	

	565,447,845	

 793,768,423 

 1,003,506,745 

21

29

21

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

				หุ้นสามัญ	222,650,523	หุ้น	

	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

			 (2562	:	หุ้นสามัญ	222,650,523	หุ้น		

	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท)

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

			หุ้นสามัญ	168,722,633	หุ้น	

	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

			(2562:	หุ้นสามัญ	168,639,633	หุ้น		

	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น

	 เป็นเกณฑ์

ก�าไรสะสม

			จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย

			ยังไม่ได้จัดสรร		

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ก�าไรขาดทุน: 
รายได้ 
รายได้จากการขาย	
รายได้ค่านายหน้า	
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	
ก�าไรจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	
รายได้อื่น	ๆ	
รวมรายได้ 
ค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนขาย	
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	
รวมค่าใช้จ่าย 
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน 
 ในบริษัทร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่า
 ใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง	
	 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
	 ประกันภัย	
				หัก:	ผลกระทบของภาษีเงินได้	
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 
ก�าไรต่อหุ้น 
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	
ก�าไรต่อหุ้นปรับลด	

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

	777,589,646	
	13,270,673	
	23,509,400	
	6,850,000	

	49,986,888	
	7,136,425	

 878,343,032 

	446,762,741	
	194,586,827	
	169,512,950	
 810,862,518 

	67,480,514	
	-	

	67,480,514	
	(364,925)

	67,115,589	
	(7,767,267)
	59,348,322	

	(641,356)
	128,271	

	(513,085)
	58,835,237	

	0.35	
	0.35

	779,443,287	
	11,426,019	
	18,807,520	
	6,562,000	

	-	
	4,415,666	

 820,654,492 

	479,061,311	
	162,140,166	
	141,541,508	
 782,742,985 

	37,911,507	
	-	

	37,911,507	
	(688,977)

	37,222,530	
	(2,205,899)
	35,016,631	

	-	
	-	
	-	

	35,016,631	

	0.21	
	0.21	

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2563หมายเหตุ 25632562 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:	บาท)

	777,589,646	
	13,270,673	

	-	
	6,850,000	

	49,986,888	
	7,136,425	

 854,833,632 

	446,762,741	
	194,586,827	
	169,512,950	
 810,862,518 

	43,971,114	
	52,527,057	

 
96,498,171	
	(364,925)

	96,133,246	
	(7,767,267)
	88,365,979	

	(2,903,024)
	580,605	

	(2,322,419)
	86,043,560	

	0.52	
	0.52	

	779,443,287	
	11,426,019	

	-	
	6,562,000	

	-	
	4,415,666	

 801,846,972 

	479,061,311	
	162,140,166	
	141,541,508	
 782,742,985 

	19,103,987	
	40,966,787	

	60,070,774	
	(688,977)

	59,381,797	
	(2,205,899)
	57,175,898	

	997,321	
	(199,464)
	797,857	

	57,973,755	

	0.34	
	0.34	

12
13
15

12

24

24

26
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

 
67,115,589	

	13,706,917	
	(1,207,355)
	1,052,567	

	78,984	
	(2,441,205)

	(254,445)
	(61,205)

	(49,986,888)
	400,000	

	3,284,191	
	182,777	

	(23,509,400)
	(6,850,000)

	-	
	364,925	

	1,875,452	

	(12,404,059)
	(6,968,199)
	4,035,100	
	(108,200)

	19,258,893	
	(7,206,095)

	113,336	
	-			

	(1,403,772)
	(364,925)

	(11,039,364)
	(12,808,061)

 
37,222,530	

	19,540,050	
	(874,140)
	680,524	
	107,374	

	(747,648)

	-	
	(126,198)

	-	
	-	

	866,859	
	(191,968)

	(18,807,520)
	(6,562,000)

	-	
	888,934	

	31,996,797	

	37,096,547	
	(4,356,904)
	(458,832)
	2,950,002	

	(24,486,584)
	432,696	

	-	
	(7,721,428)
	35,452,294	
	(688,977)

	(1,235,497)
	33,527,820	

 
96,133,246	

	13,706,917	
	(1,207,355)
	1,052,567	

	78,984	
	(2,441,205)

	(254,445)
	(61,205)

	(49,986,888)
	400,000	

	3,284,191	
	182,777	

	-	
	(6,850,000)

	(52,527,057)
	364,925	

	1,875,452	

	(12,404,059)
	(6,968,199)
	4,035,100	
	(108,200)

	19,258,893	
	(7,206,095)

	113,336	
	-			

	(1,403,772)
	(364,925)

	(11,039,364)
	(12,808,061)

 
59,381,797	

	19,540,050	
	(874,140)
	680,524	
	107,374	

	(747,648)

	-	
	(126,198)

	-	
	-	

	866,859	
	(191,968)

	-	
	(6,562,000)

	(40,966,787)
	888,934	

	31,996,797	

	37,096,547	
	(4,356,904)
	(458,832)
	2,950,002	

	(24,486,584)
	432,696	

	-	
	(7,721,428)
	35,452,294	
	(688,977)

	(1,235,497)
	33,527,820	

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2563 25632562 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:	บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)
			จากกิจกรรมด�าเนินงาน	:
			ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
			ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ)
			ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
			ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
			ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินถาวร
			ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
						เงินลงทุนชั่วคราว
			ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
			ก�าไรจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
			ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
			ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
			รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	(โอนกลับ)
			เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
			เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
			ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
			ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
			และหนี้สินด�าเนินงาน
สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง	(เพิ่มขึ้น)
			ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
			สินค้าคงเหลือ
			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)
			เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
			หนี้สินหมุนเวียนอื่น
			หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
			เงินสดจ่ายส�าหรับผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
เงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน
			จ่ายดอกเบี้ย
			จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

 
13,000,000	

	(50,000,000)
	23,509,400	
	6,850,000	
	2,476,636	

	78,000,000	
	(907,805)

	(1,637,364)
	71,290,867	

	(4,144,781)
	-	

	(43,846,305)
	(47,991,086)
	10,491,720	
	16,151,930	
	26,643,650	

	3,581,088	

	64,441,848	
	(27,000,000)
	18,807,520	
	6,562,000	
	747,664	

	-	
	(167,219)

	(1,389,436)
	62,002,377	

	(12,803,980)
	315,400	

	(43,846,305)
	(56,334,885)
	39,195,312	
	26,643,650	
	65,838,962	

	-	

 
13,000,000	

	(50,000,000)
	23,509,400	
	6,850,000	
	2,476,636	

	78,000,000	
	(907,805)

	(1,637,364)
	71,290,867	

	(4,144,781)
	-	

	(43,846,305)
	(47,991,086)
	10,491,720	
	16,151,930	
	26,643,650

	3,581,088	

	64,441,848	
	(27,000,000)
	18,807,520	
	6,562,000	
	747,664	

	-	
	(167,219)

	(1,389,436)
	62,002,377	

	(12,803,980)
	315,400	

	(43,846,305)
	(56,334,885)
	39,195,312	
	26,643,650	
	65,838,962

-	

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2563 25632562 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:	บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้อทรัพย์สินถาวร
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน:
			ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

	 บริษัท	 มุ่งพัฒนา	 อินเตอร์แนชชั่นแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิล�าเนา 
	 ในประเทศไทย	ธรุกิจหลกัของบรษัิทฯคอืจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เกีย่วกับเดก็และทารก	และผลติภณัฑ์อืน่	บรษิทัฯ	มทีีอ่ยู่ 
	 ตามทีจ่ดทะเบยีนอยูท่ีเ่ลขที	่2/97-104	ชัน้	18-19	อาคารบางนาคอมเพลก็ซ์	ออฟฟิศ	ทาวเวอร์	ซอยบางนา-ตราด	25	 
	 ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนาเหนือ	เขตบางนา	กรงุเทพมหานคร	และมีสาขาอยูท่ี่เลขท่ี	444/11	หมูท่ี่	7	ต�าบลบางปลา 
	 อ�าเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

	 2.1	 งบการเงินนี้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
	 	 พ.ศ.	2547	โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ออกตามความ 
	 	 ในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543
 
	 	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	 งบการเงินฉบับภาษา 
	 	 อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

	 	 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

	 2.2	 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ	โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 	 ในระหว่างปี	บรษิทัฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
	 	 ฉบบัปรบัปรุง	(ปรับปรุง	2562)	และฉบบัใหม่	จ�านวนหลายฉบับ	ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบระยะ 
	 	 เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2563	 มาถือปฏิบัติ	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 
	 	 ได้รบัการปรบัปรงุหรือจัดให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ	 
	 	 โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ 
	 	 ผู้ใช้มาตรฐาน	 การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ 
	 	 ส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ	 อย่างไรก็ตาม	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ 
	 	 เปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ	สามารถสรุปได้ดังนี้
 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ	ประกอบด้วยมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน	 
	 	 จ�านวน	5	ฉบับ	ได้แก่	

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 	 	 ฉบับที่	7	 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
	 	 	 ฉบับที่	9	 เครื่องมือทางการเงิน
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	 	 มาตรฐานการบัญชี
	 	 	 ฉบับที่	32		 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 	 	 ฉบับที่	16	 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
	 	 	 ฉบับที่	19	 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น	 ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการ 
	 	 วัดมลูค่าเคร่ืองมอืทางการเงินด้วยมลูค่ายตุธิรรมหรอืราคาทนุตดัจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร 
	 	 ทางการเงิน	 ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ	 (Business	Model)	 หลักการ 
	 	 เกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 
	 	 จะเกิดขึ้น	และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง	รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 
	 	 เครื่องมือทางการเงิน	

	 	 บริษัทน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน�ามาตรฐาน 
	 	 การรายงานทางการเงนิฉบับนีม้าถอืปฏบิตัคิรัง้แรกโดยปรบัปรงุกบัก�าไรสะสม	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2563	และ 
	 	 ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

	 	 ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	เรื่อง	สัญญาเช่าและการ 
	 	 ตีความมาตรฐานบัญชีที่เก่ียวข้อง	 มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการของการรับรู้รายการ	 การวัดมูลค่า	 
	 	 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า	 และก�าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส�าหรับ 
	 	 สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า	12	เดือน	เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า

	 	 การบัญชีส�าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญจากมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 17	ผู้ให้เช่า 
	 	 ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน 
	 	 กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	17

	 	 บริษัทน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน�ามาตรฐาน 
	 	 การรายงานทางการเงนิฉบับนีม้าถอืปฏบัิตคิรัง้แรกโดยปรบัปรงุกบัก�าไรสะสม	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2563	และ 
	 	 ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

	 	 ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4

  แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ 
  ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

	 	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี	 เรื่อง	 มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือก 
	 	 เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 
	 	 (COVID-19)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง 
	 	 การเงินบางฉบับ	และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ 
	 	 สถานการณ์ดังกล่าว
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 	 แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี	 22	 เมษายน	 2563	 และมีผล 
	 	 บังคับใช้ส�าหรับการจัดท�างบการเงินของบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที	่ 
	 	 1	มกราคม	2563	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2563	

	 	 บริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้

	 	 -	 เลือกที่จะไม่น�าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า	 (ถ้ามี)	 มาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า 
	 	 	 โดยทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบก�าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลด	พร้อมทัง้กลบั 
	 	 	 รายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู ้
	 	 	 ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง	และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในก�าไรหรือขาดทุน

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม 
  ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

	 	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง 
	 	 การเงนิฉบับปรบัปรงุจ�านวนหลายฉบบั	ซึง่มผีลบังคบัใช้ส�าหรับงบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบัญชทีีเ่ร่ิมในหรอื 
	 	 หลังวันที่	 1	 มกราคม	 2564	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น 
	 	 เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยมีการปรับปรุงและแก้ไข 
	 	 หลักการดังต่อไปนี้

	 	 -		 การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 	 -		 ค�านิยามของธุรกิจ
	 	 -		 ค�านิยามของความมีสาระส�าคัญ
	 	 -		 การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

	 	 ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่น�ามาตรฐานดงักล่าว 
	 	 มาถือปฏิบัติ	

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่
 มาถือปฏิบัติ 

	 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 3.ก	 บริษัทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 กลุ่มเครื่องมือ 
	 ทางการเงิน	 มาปฏิบัติโดยเลือกปรับปรุงผลสะสมเก่ียวกับการด้อยค่าจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 
	 ทางการเงนิเป็นคร้ังแรก	โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรงุกบัก�าไรสะสม	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2563 
	 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

	 ส�าหรับการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญาเช่า	มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน	โดย 
	 บริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับก�าไรสะสม	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	และไม่ปรับ 
	 ย้อนหลงังบการเงนิงวดก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ	ทัง้นี	้บรษิทัเลอืกปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี ้
	 กับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 โดยการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นรายสัญญา	 โดย 
	 มมีลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์เสมอืนว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีไ้ด้ถอืปฏิบตัมิาต้ังแต่วนัทีส่ญัญาเช่า 
	 เริ่มมีผลคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563

	 ผลกระทบต่อก�าไรสะสมต้นงวดปี	 2563	 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานนี ้
	 มาถือปฏิบัติ	แสดงได้ดังนี้
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215,990

30,411

-

2,608

5,515

83,729

556,311

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

31 ธันวาคม 2562 ฉบับที่ 16
กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน 1 มกราคม 2563

(หน่วย:	พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์สิทธิการใช้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระ

	 ภายในหนึ่งปี

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ	

	 ภายในหนึ่งปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ก�าไรสะสม	-	ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรสะสม	-	ยังไม่ได้จัดสรร
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สัญญาเช่า

การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	 16	มาถือปฏิบัติครั้งแรก	บริษัทฯรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าส�าหรับสัญญา

เช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯณ	 วันที่	 1	 มกราคม	 2563	 ส�าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน	

บริษทัฯรับรู้มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิตามสญัญาเช่าด้วยมลูค่าตามบญัชเีดมิก่อนวนัทีน่�ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	ฉบับที่	16	มาถือปฏิบัติครั้งแรก

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้	จากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	มาถือปฏิบัติครั้งแรก	ณ	วันที่ 

1	มกราคม	2563	สรุปได้ดังนี้
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(799)
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8,123

28,075

10,046

18,029

28,075

20,838

9,377

3,722

33,937

21,532

(799)

(781)

19,952

8,123

28,075

10,046

18,029

28,075

20,838

9,377

3,722

33,937

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

หัก	 สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า	

หัก	 ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน�ามาตรฐานการรายงาน

	 ทางการเงิน	ฉบับที่	16	มาถือปฏิบัติครั้งแรก

หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

หนี้สินตามสัญญาเช่า	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563

ประกอบด้วย

	 หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน

	 หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

ยานพาหนะ

อาคารส�านักงาน

สิทธิการเช่า

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้
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ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าและมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม	แสดงได้ดังนี้
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-
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242,201
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-

-

-

24,932

24,932

-

-

-

-

37,316

-

-

37,316

-

-

-

26,644

37,316

215,557

24,932

304,449

205,133

28,075

233,208

รวม

ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านก�าไร

หรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

การจัดประเภทและวัดมูลค่า

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านก�าไร

หรือขาดทุน

มูลค่าตาม

หลักการบัญชีเดิม

(หน่วย:	พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่า

รวมหนี้สินทางการเงิน
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5. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

 ขายสินค้า

	 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนอ�านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว	 กล่าวคือ	 เมื่อมีการส่งมอบ 

	 สินค้า	 รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ	 โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ส�าหรับสินค้าที่ได้ 

	 ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดและสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า

 รายได้ค่านายหน้า

	 รายได้ค่านายหน้ารับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

 เงินปันผลรับ

	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 หมายถึง	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	 

	 ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

5.3 สินค้าคงเหลือ

	 สินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างบรรจุแสดงมูลค่าตามราคาทุน	 (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)	 หรือมูลค่าสุทธิที่จะ 

	 ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	 และประกอบด้วยต้นทุนสินค้า	 แรงงานและค่าโสหุ้ยในการบรรจุ	 ภาชนะบรรจุและ 

	 หบีห่อแสดงมลูค่าตามราคาทนุถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า	และจะถอืเป็น 

	 ส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าเมื่อมีการเบิกใช้

5.4 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

	 อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)

	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
 

	 	 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	 3	-	20	ปี

	 	 เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน	 5	ปี

	 	 ยานพาหนะ	 5	-	7	ปี
 

	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

	 บริษัทฯตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี	 เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง 

	 เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย	์ 

	 (ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบัจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์กบัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้)	จะรบัรูใ้นส่วน 

	 ของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
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5.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 บริษัทฯได้แสดงที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการด�าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 บริษัทฯบันทึกมูลค่า 

	 เริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ารายการ	หลังจากนั้น	 บริษัทฯ	 จะบันทึก 

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนท่ีเป็นอาคารค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให ้

	 ประโยชน์โดยประมาณ	20	ปี	ค่าเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุรวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนนิงาน

	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน

	 บริษัทฯ	 รับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในก�าไรหรือ 

	 ขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

5.6 สัญญาเช่า

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

	 ณ	วันเริ่มต้นของสัญญา	บริษัทฯ	ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	โดยสัญญาจะ 

	 เป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่า	ถ้าสญัญาเช่านัน้เป็นการให้สทิธใินการควบคุมการใช้สนิทรพัย์ท่ีระบุส�าหรบั 

	 ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน	

 ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

	 	 สินทรัพย์สทิธกิารใช้วดัมลูค่าด้วยราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสม	ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	และปรบัปรงุ 

	 	 ด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่	 ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้	 ประกอบด้วยจ�านวนเงิน 

	 	 ของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก	 ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น	 จ�านวนเงินที่จ่ายช�าระตาม 

	 	 สญัญาเช่า	ณ	วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล	และหกัด้วยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าทีไ่ด้รบั 
 

	 	 ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นส�าหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้าย 

	 	 สินทรัพย์อ้างอิง	 การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตาม 

	 	 ที่ก�าหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

  ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 
	 	 เช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาใดจะ 

	 	 สั้นกว่า	ดังนี้ 

	 	 	 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	 3	-	20	ปี

	 	 	 ยานพาหนะ	 5	-	7	ปี

 ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

	 	 หนีส้นิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าด้วยมลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า	 

	 	 จ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงทีห่กัด้วยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่า	จ�านวนเงนิทีค่าดว่า 

	 	 จะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ	 รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่าง 

	 	 สมเหตสุมผลทีบ่รษิทัฯจะใช้สทิธนิัน้	และการจ่ายค่าปรบัเพือ่การยกเลกิสญัญาเช่า	หากข้อก�าหนดของสญัญา 
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	 	 เช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า	 บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนี 

	 	 หรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายช�าระนั้นได้เกิดขึ้น	

	 	 บริษัทฯ	 คิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม	 

	 	 ณ	 วันท่ีสัญญาเช่ามีผล	 หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก�าหนดได้	ทั้งนี้อัตรา 

	 	 ดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่อ้างองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรฐับาลปรบัด้วยค่าความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

	 	 ตามระยะเวลาของสัญญาเช่านัน้	หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล	มลูค่าตามบญัชขีองหนีส้นิตามสญัญาเช่าจะ 

	 	 เพิ่มข้ึนจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	 และลดลงจากการจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า	 นอกจากนี	้ 

	 	 มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า	 

	 	 การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า	 หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์ 

	 	 อ้างอิง

 ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า

	 	 สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่า	12	เดอืนหรอืน้อยกว่านบัตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล	หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรัพย์ 

	 	 อ้างอิงมีมูลค่าต�่า	จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
 

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

 สัญญาเช่าระยะยาว

	 สญัญาเช่ายานพาหนะทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญา 

	 เช่าการเงิน	 สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน 

	 สุทธิของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทาง 

	 การเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว	 ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของ 

	 สญัญาเช่า	สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอือายุ 

	 ของสัญญาเช่า	แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า

	 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า 

	 ถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

	 ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	ของสินทรัพย์นั้น	

 บริษัทฯ	 ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ 

	 เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น	 และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้น 

	 เกดิการด้อยค่า	บรษัิทฯ	จะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่าว 

	 ทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

                อายุการให้ประโยชน์

	 	 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	 	 	 3,	5	และ	10	ปี
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5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	 หมายถึง	 บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ	 หรือถูกบริษัท 

	 ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

	 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ 

	 ทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ	ผู้บริหารส�าคัญ	กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ	ที่มี 

	 อ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ
 

5.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

	 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน	บรษัิทฯจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของอาคารและอปุกรณ์อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การ 

	 ลงทุน	 สินทรัพย์สิทธิการใช้	 หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	 

	 บริษัทฯ	 รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ 

	 สินทรัพย์นั้น	ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจาก 

	 การใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

	 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

5.10 ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 บริษัทฯ	รับรู้เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ	
 

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

	 บรษิทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	ซึง่ประกอบด้วยเงนิท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงนิท่ีบรษิทัฯ 

	 จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน	สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ	เงินที่บริษัทฯ 

	 จ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

	 บริษัทฯมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	 และตามโครงการ 

	 ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ	 ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับ 

	 พนักงาน	นอกจากนั้น	บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	ได้แก่	โครงการเงินรางวัลการ 

	 ท�างานยาวนาน

	 บริษัทฯ	ค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาว 

	 อื่นของพนักงาน	โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เชี่ยวชาญ 

	 อิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(Actuarial	gains	and	losses)	ส�าหรับ 

	 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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	 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(Actuarial	gains	and	losses)	ส�าหรับ 

	 โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

	 ต้นทุนบริการในอดีตจะถกูรบัรูท้ัง้จ�านวนในก�าไรหรอืขาดทุนทันทีท่ีมกีารแก้ไขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ	หรอืเมือ่ 

	 กิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
 

5.11 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

	 การที่บริษัทฯ	 ออกและเสนอขายตราสารทุนของบริษัทฯให้แก่บุคคลต่างๆ	 รวมท้ังพนักงาน	 ถือเป็นรายการจ่าย 

	 โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 หากไม่ปรากฏว่าการออกตราสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการช�าระ 

	 ค่าสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 จะบันทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าราคาเสนอขายของตราสารทุน	ณ	 วันออกและเสนอขายเป็น 

	 ค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

5.12 ประมาณการหนี้สิน

	 บริษัทฯ	 จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว	 

	 และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น 

	 และบริษัทฯ	สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.13 เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

	 บริษัทฯ	 รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม	 และบวกด้วยต้นทุนการท�ารายการ 

	 เฉพาะในกรณีทีเ่ป็นสนิทรัพย์ทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ	อย่างไรกต็าม	ส�าหรบั 

	 ลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส�าคัญ	บริษัทฯ	 จะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว 

	 ด้วยราคาของรายการ	ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

	 บริษทัฯ	จดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิ	ณ	วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก	เป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงั 

	 ด้วยราคาทนุตดัจ�าหน่าย	สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 

	 และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน	โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจ 

	 ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน	และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย 

	 บรษิทัฯ	วดัมลูค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยราคาทนุตดัจ�าหน่าย	เมือ่บรษิทัฯถอืครองสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้เพือ่รบั 

	 กระแสเงินสดตามสญัญา	และเงือ่นไขตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิก่อให้เกดิกระแสเงนิสดท่ีเป็นการรบัช�าระ 

	 เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น	

	 สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า	ทั้งนี้	 

	 ผลก�าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ	 การเปลี่ยนแปลง	 หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู ้

	 ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
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 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน

	 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน	จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า 

	 ยุติธรรม	โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว	 

	 หมายรวมถึง	ตราสารอนุพันธ์	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า	

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 สินทรัพย์ทางการเงินประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งมิได้ถือไว้เพื่อค้าแต่ถือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	หรือเป็น 

	 หลักทรัพย์ที่อาจมีความผันผวนของราคาสูงเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน 

	 เบด็เสรจ็อืน่โดยไม่สามารถเปลีย่นการจัดประเภทในภายหลงัได้	การจดัประเภทรายการพจิารณาเป็นรายตราสาร	ก�าไร 

	 หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนนี้จะรับรู้ในก�าไรขาดทุน 

	 เบ็ดเสร็จอื่น	 และจะไม่มีการโอนไปรับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนในภายหลังเมื่อจ�าหน่ายเงินลงทุน 

	 ดังกล่าว	โดยจะถูกโอนไปก�าไรสะสมแทน	

	 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

	 ยกเว้นหนีส้นิตราสารอนพุนัธ์	บรษิทัฯรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกส�าหรับหนีส้นิทางการเงินด้วยมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุ 

	 การท�ารายการ	และจัดประเภทหน้ีสนิทางการเงนิเป็นหนีส้นิทางการเงินท่ีวัดมลูค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ�าหน่าย	 

	 โดยใช้วธิดีอกเบีย้ทีแ่ท้จริง	ทัง้น้ี	ผลก�าไรและขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการหนีส้นิทางการเงนิและการตดัจ�าหน่าย 

	 ตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	 โดยการค�านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ�าหน่ายค�านึงถึง 

	 ค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงนั้นด้วย	 ท้ังนี้	 ค่าตัดจ�าหน่ายตามวิธีดอกเบี้ย 

	 ที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
 

	 บรษิทัฯ	อาจเลอืกวดัมลูค่าหนีส้นิทางการเงนิด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ	เพือ่เป็นการขจดัหรอืลดความ 

	 ไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยส�าคัญ	(บางครั้งเรียกว่าการไม่จับคู่ทางบัญชี)

 การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

	 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี	 เมื่อสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์น้ันได้สิ้นสุดลง	 

	 หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น	 รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบ 

	 ทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น	หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น	แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยง 

	 และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น		
 

	 บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว	 มีการยกเลิกภาระ 

	 ผกูพนัน้ัน	หรอืมกีารสิน้สดุลงของภาระผกูพันนัน้	ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นหนีส้นิทางการเงนิทีม่อียูใ่ห้เป็นหนีส้นิใหม่จาก 

	 ผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อก�าหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก	 หรือมีการแก้ไขข้อก�าหนดของหนี้สินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระ 

	 ส�าคัญ	จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่	โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวใน 

	 ส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
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 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

	 บรษิทัฯ	ใช้วธิกีารอย่างง่ายในการค�านวณผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส�าหรบัลกูหนีก้ารค้าและสนิทรพัย์ 

	 ที่เกิดจากสัญญา	ดังนั้น	ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง 

	 ทางด้านเครดิต	แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า 

	 และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	 โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต	 ปรับปรุงด้วย 

	 ข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

	 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ�าหน่ายออกจากบัญชี	 เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญา 

	 อีกต่อไป	

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

 ลูกหนี้การค้า

	 ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ	 บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุน 

	 โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	 ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ 

	 การวิเคราะห์อายุหนี้

 เงินลงทุน

	 ก)	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย ์

	 	 บันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

	 ข)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธ ี

	 	 ส่วนได้เสีย

	 ค)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

	 ง)	 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น	 ซ่ึงแสดงในราคา 

	 	 ทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)
 

	 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

	 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน	 ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน	 จะถูกบันทึก 

	 ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

5.14 ภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

	 บรษิทัฯบนัทกึภาษีเงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั	โดยค�านวณจากก�าไร 

	 ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
	 ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	 
	 ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 บริษัทฯ	 รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ	 แต่รับรู้สินทรัพย ์
	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	 รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวน 
	 เท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง 

	 ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

	 บริษัทฯ	 จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�า 
	 การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว	หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการ 
	 น�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 บรษิทัฯ	จะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการทีไ่ด้ 
	 บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.15 เงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน	ณ	 วันที่เกิดรายการ	 สินทรัพย์และ 
	 หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	 ณ	 วันสิ้นรอบ 

	 ระยะเวลารายงาน

	 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
 

5.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มลูค่ายติุธรรม	หมายถงึ	ราคาทีค่าดว่าจะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพือ่โอนหนีส้นิให้ผูอ้ืน่ 
	 โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย	(ผูร่้วมในตลาด)	ณ	วนัท่ีวดัมลูค่า	บรษิทัฯ 
	 ใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมสีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายติุธรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่มาตรฐานการรายงาน 
	 ทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับ 
	 สินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้	 บริษัทฯ 
	 จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	 และพยายามใช้ข้อมูล 

	 ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด	

	 ล�าดบัชัน้ของมูลค่ายติุธรรมทีใ่ช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิในงบการเงินแบ่งออกเป็น 

	 สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

	 ระดับ	1		 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

	 ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

	 ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	

	 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯจะประเมนิความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดบัช้ันของมลูค่ายตุธิรรม 

	 ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า
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6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

	 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ 

	 การในเรือ่งทีมี่ความไม่แน่นอนเสมอ	การใช้ดุลยพนิจิและการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิท่ีแสดง 

	 ในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที ่

	 ประมาณการไว้

	 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้
 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้

	 ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ 

	 ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย	โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน 

	 อดีต	อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน	 

	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯ 

	 อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

 อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ/ค่าเสือ่มราคาของ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์สทิธกิารใช้ และค่าตดัจ�าหน่าย 

 ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ตลอดจนสนิทรพัย์สทิธกิารใช้	และค่าตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่ม ี

	 ตัวตน	ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน	(ถ้ามี)	และต้อง 

	 ทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น	

	 นอกจากนี้	ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของ	อาคารและอุปกรณ์	สินทรัพย์สิทธิการใช้	และสินทรัพย์ไม่มี 

	 ตัวตนหากมีข้อบ่งช้ี	 และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญช ี

	 ของสินทรัพย์นั้น	

	 ข้อบ่งชีด้งักล่าวรวมถงึการลดลงอย่างมนียัส�าคญัของมลูค่าตลาดหรอืมลูค่าทีไ่ด้รบัจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของ 

	 สินทรัพย์	 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการท่ีมีผลกระทบต่อการใช้สินทรัพย์นั้น 

	 ในอนาคต	แนวโน้มในทางลบของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพเศรษฐกจิท่ีเกีย่วข้องการสญูเสยีส่วนแบ่งตลาดท่ีส�าคญั 

	 ของกิจการ	รวมถึง	กฎระเบียบข้อบังคับที่ส�าคัญหรือค�าตัดสินของศาลที่มีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ	เป็นต้น	

 สินค้าคงเหลือ

	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าเผื่อมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ	 โดยจ�านวนเงินท่ีคาดว่าจะ 

	 ได้รบัจากสินค้าคงเหลอืพจิารณาจากการเปลีย่นแปลงของราคาหรอืต้นทนุทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกับเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ 

	 ภายหลังวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย	 โดยจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อส�าหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือ 

	 เสื่อมสภาพ
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7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม 

	 เง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทัฯและบรษิทัเหล่านัน้	ซึง่เป็นไปตามปกตธุิรกจิโดยสามารถ 

	 สรุปได้ดังนี้

	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีรายละเอียดดังนี้

152

97

10

5

5

3,899

3,383

7,282

47,719

20,350

68,069

ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ	0.3	ของราคาขายสุทธิของ	 	

	 สินค้าที่ขายได้	และร้อยละ	1.5	

	 ของราคาทุนของบริการที่จัดหาให้	

อัตราที่ตกลงร่วมกัน

อัตราที่ตกลงร่วมกัน

122

98

9

4

5

3,000

2,900

5,900

37,632

28,547

66,179

2562

2562

นโยบายการก�าหนดราคา2563

2563

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ซื้อสินค้า

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ซื้อวัตถุดิบ

ค่านายหน้ารับ

ค่าที่ปรึกษาจ่าย

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าจ่าย

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)

บริษัทร่วม

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีกรรมการร่วมกัน)

รวมลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

บริษัทร่วม

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีกรรมการร่วมกัน)

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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34,920

464

35,384

20

6,705

19,919

26,644

28,165

443

28,608

-

2,784

63,055

65,839

2562

2562

2563

2563

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม

เงินสด

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

รวม

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและ 

	 ผู้บริหารดังต่อไปนี้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.1	ถึง	0.3	ต่อปี	(2562:	ร้อยละ	0.1	 

	 ถึง	0.8	ต่อปี)

9. เงินลงทุนชั่วคราว

	 เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน	 ซึ่งแสดงด้วยมูลค่า 

	 ยุติธรรม

	 เงินลงทนุในหน่วยลงทนุในกองทนุเปิดตราสารหนีว้ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมในระดบัชัน้ที	่2	ซึง่เป็นการใช้ข้อมลูอืน่ 

	 ที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม	มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน 

	 หน่วยลงทุนดังกล่าวค�านวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ 

	 กองทุน

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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154,279

51,235

613

456

258

206,841

(893)

205,948

7,282

3,042

10,324

(282)

10,042

215,990

123,999

45,239

465

229

199

170,131

(301)

169,830

5,900

4,470

10,370

-

10,370

180,200

25622563

(หน่วย:	พันบาท)

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระ

	 ไม่เกิน	3	เดือน

	 3	-	6	เดือน

	 6	-	12	เดือน

	 มากกว่า	12	เดือน

รวม

หัก:	:	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	

								(2562:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	

รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	7)

อื่น	ๆ

รวม

หัก:	:	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	

								(2562:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	สุทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	สุทธิ

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 และ	 2562	 แยกตามอายุหนี ้

	 ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระได้ดังนี้
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11. สินค้าคงเหลือ

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	บริษัทฯบันทึกรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวน	0.68	ล้านบาท	 (2562:	บันทึก 

	 รายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวน	1	ล้านบาท)	โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1	 รายละเอียดของบริษัทร่วม

12.2	 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 รับรู้ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี 

	 ส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ	ดังนี้

สินค้าส�าเร็จรูป

สินค้าระหว่างบรรจุ

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ

สินค้าระหว่างทาง

รวม

75,072

16,746

5,492

504

97,814

68,999

17,271

5,514

1,673

93,457

(3,557)

(96)

(128)

-

(3,781)

(2,949)

(38)

(114)

-

(3,101)

71,515

16,650

5,364

504

94,033

66,050

17,233

5,400

1,673

90,356

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

ราคาทุน

2563 2563 25632562 2562 2562

รายการปรับลดเป็น                   

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตามวิธีราคาทุน

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับในระหว่างปี

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม

ในระหว่างปี

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน

ส่วนแบ่งก�าไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในระหว่างปี

ทุนช�าระแล้วลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

บริษัทร่วม

บริษัท	
ไทย	พีเจ้น	
จ�ากัด

รวม

บริษัท	ไทย	พีเจ้น	จ�ากัด

ธุรกิจผลิต
และจ�าหน่าย			
ผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับเด็ก
และทารก

122,000

2563 2563

2563

2563

2563

2563
(ร้อยละ)

2563

2562 2562

2562

2562

2562

2562
(ร้อยละ)

2562

122,000 47

40,967

47

52,527

553,713

553,713

798

530,756

530,756

(1,809)

58,174

58,174

18,807

58,174

58,174

23,509
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13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย:	พันบาท)

เงินปันผลรับ

เงินลงทุน
ระยะยาวอื่น

ตามมูลค่ายุติธรรม
(2562 : ตามวิธี

ราคาทุน)สัดส่วนเงินลงทุนทุนช�าระแล้วลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

ธุรกิจผลิตภัณฑ์
พลาสติกและ
พลาสติกเคลือบ

ธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายแผ่น	
อนามัยส�าหรับ
ซับน�้านม	และแผ่น
เช็ดท�าความสะอาด

บริษัท
โยชิโน	มุ่งพัฒนา		
(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	
พีเจ้น	อินดัสทรีส์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด

300,000

144,000

2563 2563 25632563
(ร้อยละ)

2562 2562 25622562
(ร้อยละ)

300,000

144,000

6

2.5

6

2.5

21,332

3,600

24,932

21,332

3,600

24,932

3,312

3,250

6,562

3,600

3,250

6,850

1,000
272
(92)
(50)

1,130
47%
531

-
531

839
112
(4)

108

970
319
(61)
(49)

1,179
47%
554

-
554

696
87
2

89

2562

2562

2563

2563

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน	(ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม

รายได้
ก�าไร	
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

12.3	 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ

	 สรุปรายการฐานะทางการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562

	 สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562
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ราคาทุน
31	ธันวาคม	2561
ซื้อเพิ่ม
จ�าหน่าย
31	ธันวาคม	2562
โอนออก**
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้าจาก/โอนออกไป
	 สินทรัพย์ประเภทอื่น
จ�าหน่าย
31	ธันวาคม	2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31	ธันวาคม	2561
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย
31	ธันวาคม	2562
โอนออก**
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
โอนเข้าจาก/โอนออกไป
	 สินทรัพย์ประเภทอื่น
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย
31	ธันวาคม	2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31	ธันวาคม	2562
31	ธันวาคม	2563
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2562	(รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่ายและบริหาร)
2563	(รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่ายและบริหาร)

79,105
4,485

(8,994)
74,596

(14,809)
230

116
(9,257)
50,876

43,259
9,884

(8,958)
44,185
(5,114)
5,384

151
(8,493)
36,113

30,411
14,763

 
9,886
5,384

31,521
3,364

(8,994)
25,891

(14,809)
-

547
(2,372)
9,257

19,756
4,636

(8,958)
15,434
(5,114)

582

547
(2,372)
9,077

10,457
180

 
27,767
1,121

-
28,888

-
230

(481)
(6,842)
21,795

18,807
3,493

-
22,300

-
3,039

(430)
(6,078)
18,831

6,588
2,964

 
171

-
-

171
-
-

-
(43)
128

170
1
-

171
-
-

-
(43)
128

-
-

 
19,646

-
-

19,646
-
-

50
-

19,696

4,526
1,754

6,280
-

1,763

34
-

8,077

13,366
11,619

รวมยานพาหนะ

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

อาคารและ        
ส่วนปรับปรุง

อาคาร

14. อาคารและอุปกรณ์

	 **	จ�านวนโอนออกเป็นยอดที่ปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการน�ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่	16	มาถือปฏิบัติ 
	 ครั้งแรก

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 บริษัทฯ	 มีอุปกรณ์และยานพาหนะจ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 
	 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวน	10	ล้านบาท	(2562:	12	ล้านบาท)

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2563	 บริษัทฯไม่มียอดคงเหลือของยานพาหนะส�าหรับขนส่งซ่ึงได้มาตามสัญญาเช่าทางการเงิน	 
	 (2562:	10	ล้านบาท)

(หน่วย:	พันบาท)
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41,878

(6,896)

(7,282)

27,700

41,878

(6,896)

(7,282)

27,700

56,113

(28,013)

(400)

27,700

27,700

-

-

27,700

2563 2562

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563:

ราคาทุน

หัก:	ค่าเสื่อมราคาสะสม

หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562:

ราคาทุน

หัก:	ค่าเสื่อมราคาสะสม

หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี

จ�าหน่ายระหว่างปี	-	มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าเผื่อการด้อยค่าระหว่างปี

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการด�าเนินงาน	บริษัทฯแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

	 	 การลงทุนด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	ยอดคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงได้ดังนี้

	 	 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี	2563	และ	2562	แสดงได้ดังนี้

	 	 ในปี	 2562	 บริษัทฯได้จัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระท�าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารท่ีไม่ได้ใช้ในการ 

	 	 ด�าเนินงานโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด	 (Market	 Approach)	 โดยมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารที่ประเมินมีมูลค่า 

	 	 ประมาณ	29	ล้านบาท

	 	 เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2561	บริษัทฯได้จัดท�าสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ได้แก่	ที่ดินและ 

	 	 สิ่งปลูกสร้างกับบุคคลรายหนึ่งเป็นจ�านวนเงิน	78	ล้านบาท	โดยรับช�าระเงินล่วงหน้าตามสัญญาจ�านวน	8	ล้านบาท	 

	 	 และบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนอื่น	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2561	ต่อมาเมื่อวันที่	 8	 กุมภาพันธ์	 2562	 

	 	 บริษัทฯ	 ได้รับช�าระเงินส่วนที่เหลือจ�านวน	 70	 ล้านบาทและได้โอนกรรมสิทธิในสินทรัพย์ให้ผู้ซ้ือ	 โดยบริษัทฯ 

	 	 รบัรูก้�าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุดงักล่าวเป็นจ�านวนเงนิประมาณ	50	ล้านบาท	ในงบก�าไรขาดทนุ 

	 	 เบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)
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ราคาทุน

1	มกราคม	2563

โอนออกไปสินทรัพย์ถาวร

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย

31	ธันวาคม	2563

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1	มกราคม	2563

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

โอนออกไปสินทรัพย์ถาวร

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย

31	ธันวาคม	2563

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

1	มกราคม	2563

31	ธันวาคม	2563

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2563	(รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่ายและบริหาร)	(2562:	ไม่มี)

 

65,926

(547)

(1,567)

63,812

31,989

10,770

(547)

(1,202)

41,010

33,937

22,800

10,770

 

29,222

(547)

(1,567)

27,108

8,384

5,127

(547)

(1,202)

11,762

20,838

15,346

 

22,015

-

-

22,015

18,293

747

-

-

19,040

3,722

2,974

 

14,688

-

-

14,688

5,312

4,896

-

-

10,208

9,376

4,480

อาคาร
ส�านักงาน สิทธิการเช่า ยานพาหนะ รวม

(หน่วย:	พันบาท)

16.  สินทรัพย์สิทธิการใช้

	 	 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้/สิทธิการเช่า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	สรุปได้ดังนี้

	 	 ราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสม	ณ	 วันที่	 1	 มกราคม	 2563	 เป็นยอดที่ปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการน�า 

	 	 มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่	16	มาถือปฏิบัติครั้งแรก	โดยรวมยอดโอนเข้ามาจากสินทรัพย์ถาวร	
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	มีรายละเอียดดังนี้

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	 	 กระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี	2563	และ	2562	แสดงได้ดังนี้

29,088

(18,198)

10,890

28,973

(16,086)

12,887

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563:

ราคาทุน

หัก:	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562:

ราคาทุน

หัก:	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ

(หน่วย:	พันบาท)

14,325

1,637

-

(3,075)

12,887

68,069

51,620

26,688

58,756

205,133

12,887

1,355

34

(3,386)

10,890

66,179

41,102

17,440

56,032

180,753

2563

2563

2562

2562

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

รายการโอนจากสินทรัพย์ถาวร

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	7)

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้อื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)
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19. หนี้สินตามสัญญาเช่า

8,728

(605)

8,123

(2,608)

5,515

18,512

(669)

17,843

8,728

(605)

8,123

18,512

(669)

17,843

(9,540)

8,303

8,569

(266)

8,303

5,811

(296)

5,515

9,943

(403)

9,540

2,917

(309)

2,608

2563

1 - 5 ปี

1 - 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 1 ปี

2562

รวม

รวม

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หัก:	ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย

รวม

หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	สุทธิจากที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

	 	 บริษัทฯ	ได้ท�าสญัญาเช่าเพือ่เช่ายานพาหนะและอาคารส�านกังานส�าหรับใช้ในการด�าเนนิงานของกจิการ	โดยมกี�าหนด 

	 	 การช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน	อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ	3	ถึง	5	ปี

	 	 บริษัทฯ	มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)
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20. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 และ	 2562	 จ�านวนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

	 	 แสดงได้ดังนี้

8,735

771

327

2,165

663

-

-

12,661

867

200

-

-

(7,722)

6,006

602

90

14

-

22

-

-

728

88

11

-

-

(115)

712

8,133

681

313

2,165

641

-

-

11,933

779

189

-

-

(7,607)

5,294

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน

โครงการผล
ประโยชน์หลัง
ออกจากงาน
ของพนักงาน รวม

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	

	 ต้นทุนดอกเบี้ย

	 ต้นทุนบริการในอดีต

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

	 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมุติทางการเงิน

	 	 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	

	 ต้นทุนดอกเบี้ย

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

	 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมุติทางการเงิน

	 	 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย:	พันบาท)
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	 	 บรษิทัฯ	คาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน	1	ปีข้างหน้า	เป็นจ�านวนประมาณ	5	หมืน่บาท 

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ 

	 	 บริษัทฯ	ประมาณ	9	ปี	(2562:	9	ปี)

	 	 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	สรุปได้ดังนี้

เมือ่วันที	่5	เมษายน	2562	พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน	(ฉบับที	่7)	พ.ศ.	2562	ได้ประกาศลงในราชกิจจานเุบกษา	

ซึ่งได้ก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง	ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ	20	ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ

ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย	 400	 วัน	กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 5	พฤษภาคม	

2562	 เป็นต้นไป	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	

และมผีลกระทบให้บรษัิทฯมหีนีส้นิส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิม่ข้ึน	2.2	ล้านบาท	บรษัิทฯ	ได้บันทกึ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับ 

ปีปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้

	 	 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 

	 	 เมื่อเกษียณอายุ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	สรุปได้ดังนี้

1.49

6.00

0	-	39

260

(255)

384

274

(290)

320

1.49

6.00

0	-	39

(245)

269

(359)

(260)

303

(300)

2563

เพิ่มขึ้น 0.5%

เพิ่มขึ้น 0.5%

2562

ลดลง 0.5%

ลดลง 0.5%

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน	

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน	

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน	

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

(หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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21. ทุนจดทะเบียน

	 	 เมื่อวันที่	27	เมษายน	2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ของบริษัทฯ	มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

	 	 1)	 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจ�านวนเงิน	222.65	ล้านบาท	(หุ้นสามัญจ�านวน	222.65	ล้านหุ้น

	 	 	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท)	เป็นจ�านวนเงิน	170.06	ล้านบาท	(หุ้นสามัญจ�านวน	170.06	ล้านหุ้น

	 	 	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท)	โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายจ�านวน	52.59	ล้านหุ้น																																								

	 	 	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 1	 บาท	 ซึ่งส�ารองไว้ส�าหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

	 	 	 	 ครั้งที่	2

	 	 2)	 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจ�านวนเงิน	170.06	ล้านบาท	(หุ้นสามัญจ�านวน	170.06	ล้านหุ้น												

								 	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท)	เป็นจ�านวนเงิน	222.65	ล้านบาท	(หุ้นสามัญจ�านวน	222.65	ล้านหุ้น

	 																						 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท)	โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน	52.59	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 

	 	 	 	 1	บาท	โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

	 	 	 	 2.1)	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ�านวน	50.59	ล้านหุ้น	จากการเพิม่ทุนแบบมอบอ�านาจท่ัวไป	(General	 

	 	 	 	 	 Mandate)	เพือ่เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิของบริษทัฯ	ตามสดัส่วนการถือหุน้	(Right	Offering)

	 	 	 	 2.2)	 จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน	2	ล้านหุน้	เพือ่รองรบัการใช้สทิธซิือ้หุน้สามัญของผูถ้อืใบส�าคญั 

	 	 	 	 	 แสดงสิทธิตามโครงการ	ESOP#2

	 	 บริษัทฯ	 ได้จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว	 เมื่อวันท่ี	 7	 พฤษภาคม	 2563	 และ 

	 	 วันที่	8	พฤษภาคม	2563	ตามล�าดับ

22. ส�ารองตามกฎหมาย

	 	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิ 

	 	 ประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	 

	 	 จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียน	 ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ 

	 	 น�าไปจ่ายเงินปันผลได้	
 

23. เงินปันผล

	 	 เมือ่วนัที	่22	เมษายน	2562	ทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯได้มมีตอินมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ 

	 	 จากก�าไรของปี	 2561	 ในอัตราหุ้นละ	 0.26	 บาท	 รวมเป็นเงิน	 44	 ล้านบาท	 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันท่ี	 

	 	 17	พฤษภาคม	2562

	 	 เมือ่วนัที	่27	เมษายน	2563	ทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯได้มมีตอินมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ 

	 	 จากก�าไรของปี	 2562	 ในอัตราหุ้นละ	 0.26	บาท	 รวมเป็นเงิน	 44	 	 ล้านบาท	 โดยจ่ายให้แก่	 ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่	 

	 	 22	พฤษภาคม	2563
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24. ภาษีเงินได้

	 	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	สรุปได้ดังนี้

	 	 จ�านวนภาษีเงินได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัที	่31	ธนัวาคม	 

	 	 2563	และ	2562	สรุปได้ดังนี้	
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ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง	

	 ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 

 เบ็ดเสร็จ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

	 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก	 	

	 	 คณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทฯ

	 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก	 	

	 	 คณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม

รวม

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
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	 	 รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	 	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการ 

	 	 ดังต่อไปนี้
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

อื่น	ๆ

รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ก�าไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย																															

	 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

รวม

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของ

	 ปีก่อน

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

	 รายได้ที่รับยกเว้นภาษีเงินได้

	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

	 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

	 อื่น	ๆ

รวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน	

	 เบ็ดเสร็จ

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

26. ก�าไรต่อหุ้น

	 	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปี	 (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	 ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วง 

	 	 น�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	 	 ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปี	 (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	ด้วยผลรวมของจ�านวนถัวเฉลี่ย 

	 	 ถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ	 อาจต้องออก 

	 	 เพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ	โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ	ณ	วันต้นงวด

	 	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลด	แสดงการค�านวณได้ดังนี้

168,527

13,707

17,234

12,961

236,345

9,049

149,645

19,540

19,398

14,303

218,080

5,547

25622563

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าขนส่ง

ค่าบริหารจัดการคลังสินค้า

สินค้าและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างบรรจุ

(หน่วย:	พันบาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส�าหรับปี

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

			ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้

	 					แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

	 ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้	 	

	 					สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบส�าคัญแสดงสิทธิ

0.52

0.52

0.34

0.34

168,640

130

168,770

168,653

(10)

168,643

88,366

-

88,366

57,176

-

51,176

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2562
(พันหุ้น)

2563
(พันหุ้น)

2562
(พันบาท)

2563
(พันบาท)

ก�าไรส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

จ�านวนหุ้นสามัญ                
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
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27. ส่วนงานด�าเนินงาน

	 	 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ 

	 	 ด�าเนนิงานได้รบัและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิ 

	 	 ผลการด�าเนินงานของส่วนงาน	

	 	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน	บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์	บริษัทฯ 

	 	 มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น	2	ส่วนงาน	ดังนี้	

	 	 1.	 ส่วนงานจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าหรับเด็กและทารก

	 	 2.	 ส่วนงานจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส�าหรับปี

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

			ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้

	 					แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

	 ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้	 	

	 					สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 

0.35

0.35

 

0.21

0.21

 

168,640

130

168,770

 

168,653

(10)

168,643

 

59,348

-

59,348

 

35,017

-

35,017

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2562
(พันหุ้น)

2563
(พันหุ้น)

2562
(พันบาท)

2563
(พันบาท)

ก�าไรส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

จ�านวนหุ้นสามัญ                
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

153



(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

รายได้
	 รายได้จากการขายให้กับลูกค้าภายนอก
รวมรายได้
ก�าไรของส่วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน:
	 รายได้ค่านายหน้า
	 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ
	 รายได้อื่น
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�าไรส�าหรับปี

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
หนี้สินรวมของส่วนงาน

 
778
778
136

13
7

50
7

(170)
53
-

96
(8)
88

216
90

531
30

143
1,010
231

 
779
779
138

11
7
-
4

(142)
41
(1)
58
(2)
56

180
94

554
15

161
1,004
210

 
187
187
33

52
37

 
286
286
32

42
29

 
591
591
103

164
53

 
493
493
106

138
65

2562

2562

2563

2563

2562

2562

2563

2563

2562

2562

2563

2563

ส่วนงานจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับ

เด็กและทารก

ส่วนงานจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับ

เด็กและทารก

ส่วนงานจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ส่วนงานจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

รวม

รวม

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	 	 ข้อมลูรายได้และก�าไรและสนิทรัพย์รวม/หนีส้นิรวมของส่วนงานของบรษิทัฯ	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี		31	ธนัวาคม	2563	 

	 	 และ	2562	มีดังต่อไปนี้
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  ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

	 	 บรษิทัฯ	ด�าเนนิธรุกจิส่วนใหญ่ในเขตภมูศิาสตร์เดยีว	คอืประเทศไทย	ดงันัน้รายได้และสนิทรพัย์ทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ 

	 	 จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

  ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

	 	 ในปี	2563	บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสองราย	รายหนึ่งจ�านวน	114	ล้านบาท	(2562:	129	ล้านบาท)	 

	 	 และอีกรายหนึ่งจ�านวน	72	ล้านบาท	(2562:	89	ล้านบาท)	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าหรับ 

	 	 เด็กและทารก	

28. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 

	 	 บริษัทฯ	 และพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 

	 	 พ.ศ.	2530	โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	3	ของเงินเดือน	กองทุน 

	 	 ส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	 บัวหลวง	 จ�ากัด	 และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อ 

	 	 พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	ในระหว่างปี	2563	บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าว 

	 	 เป็นค่าใช้จ่ายจ�านวนเงิน	3	ล้านบาท	(2562:	3	ล้านบาท)

29. ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ  

  (โครงการ ESOP)

	 	 เมื่อวันที่	 25	 เมษายน	 2559	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ 

	 	 หุ้นสามัญของบริษัทฯ	จ�านวน	2	ล้านหน่วยให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	 (โครงการ	ESOP)	 

	 	 โดยไม่คิดมูลค่า	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 วันที่ให้สิทธิ	 	 	 	 5	กันยายน	2559

	 	 จ�านวนที่ให้	(หน่วย)	 	 	 2,000,000

	 	 อายุสัญญา	 	 	 	 5	ปี	นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

	 	 วันที่ใช้สิทธิ	 	 	 	 สิทธิ	4	ครั้งแรกใช้ได้ในวันท�าการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของแต่ละปีและ

	 	 	 	 	 	 	 					สิทธิครั้งที่	5	ตรงกับวันครบก�าหนดอายุ	5	ปี

	 	 ราคาใช้สิทธิต่อหุ้นสามัญ	1	หุ้น	 3.80	บาท	

	 	 	 	 	 	 	 					(ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

	 	 อัตราส่วนการใช้สิทธิ	 	 	 1:1

	 	 			(ใบส�าคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ)
 

		 	 มูลค่ายุติธรรมเฉลี่ยโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีออกเท่ากับ	 1.0211	 บาท	 ซ่ึงค�านวณ 

	 	 โดยใช้แบบจ�าลองการก�าหนดราคาสิทธิใช้ตามแบบจ�าลองของ	 Black-Scholes	Merton	 ข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลอง	 

	 	 ประกอบด้วย	ราคาหุ้น	ณ	วันที่ก�าหนดราคา	ซึ่งเท่ากับ	4.86	บาท	ราคาใช้สิทธิเท่ากับ	3.80	บาท	ความผันผวนที่ 

	 	 คาดหวังร้อยละ	 0.0144	 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	 3.09	 อายุสัญญา	 5	 ปี	 และอัตราดอกเบี้ย 

	 	 ปลอดความเสี่ยงร้อยละ	1.496	-	1.847
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	 	 ในระหว่างปี	การเปลี่ยนแปลงในจ�านวนหน่วยของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแสดงได้ดังนี้

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า

	 	 บริษัทฯ	ได้เข้าท�าสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร	อุปกรณ์และยานพาหนะ	และบริการที่เกี่ยวข้องอายุสัญญา 

	 	 มีระยะเวลาตั้งแต่	1	ถึง	5	ปี

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 และ	 2562	 บริษัทฯมีจ�านวนเงินข้ันต�่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที ่

	 	 บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้ 
	 	 จ�านวน	9	ล้านบาท	(2562:	16	ล้านบาท)	และในระหว่างปี	2563	บริษัทฯมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าเป็นจ�านวนเงิน	 
	 	 1	ล้านบาท	(2562:	2	ล้านบาท)	และรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจ�านวนเงิน5	ล้านบาท	(2562:	5	ล้านบาท)

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ

	 	 บริษัทฯ	 ได้เข้าท�าสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง	 (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	 เก่ียวกับ 
	 	 การจ้างผู้เชี่ยวชาญ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯมีภาระผูกพันในอนาคตที่จะต้องจ่ายช�าระภายในหนึ่งปีในการจ่ายค่าที่ปรึกษา 
	 	 ตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ	1	ล้านบาท	(2562:	2	ล้านบาท)

30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการการวิจัยทางการตลาด

	 	 บริษัทฯ	 ได้เข้าท�าสัญญากับบริษัทในประเทศสองแห่งเกี่ยวกับการวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 
	 	 โดยมีอายุสัญญาตั้งแต่	2	ถึง	5	ปี

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯมีภาระผูกพันในอนาคตในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังกล่าว	เป็นจ�านวนเงิน 
	 	 ประมาณ	9	ล้านบาท	(2562:	7	ล้านบาท)

30.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

	 	 บรษิทัฯ	ได้เข้าท�าสญัญากบับรษิทัในต่างประเทศแห่งหนึง่	(เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัร่วม)	เกีย่วกบัการใช้ตราสนิค้า 
	 	 ของบรษิทัดงักล่าว	ภายใต้สญัญานีบ้รษิทัฯต้องจ่ายค่าสทิธใิห้กบับรษิทัดงักล่าวในอตัราร้อยละ	3	ของยอดขายสนิค้า 
	 	 ดังกล่าว	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 บริษัทฯ	 มีค่าสิทธิที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็น 
	 	 จ�านวนเงินประมาณ	24	ล้านบาท	(2562:	30	ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562
จ�านวนใช้สิทธิปี	2563
สิ้นสุดการใช้สิทธิ
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

จ่ายช�าระภายใน
	 ภายใน	1	ปี
	 มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี

669,000
(83,000)

(586,000)
-

 
3
5

หน่วย

(หน่วย:	ล้านบาท)

2563
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31. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2563	และ	2562	บรษิทัฯมสีนิทรพัย์ทีเ่ปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมโดยแยกแสดงตามระดบัของข้อมลู 

	 	 ที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	(ดูหมายเหตุ	5.16)	ได้ดังนี้

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 	 เคร่ืองมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษัิทฯตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที	่7	“การเปิดเผยข้อมลู 

	 	 เคร่ืองมือทางการเงิน”	 ประกอบด้วย	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 เงินลงทุน	 

	 	 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหน้ีอืน่	และหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ	บรษิทัฯมคีวามเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

	 	 ดังกล่าว	และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

  ความเสี่ยงด้านเครดิต

	 	 บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า	 ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้	 โดยก�าหนดให้มี 

	 	 นโยบายและวธิกีารในการควบคุมเครดิตทีเ่หมาะสม	ดงันัน้บรษิทัฯจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญั 

	 	 จากการให้เครดิตนอกจากนี้	 การให้เครดิตของบริษัทฯ	 ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่ 

	 	 หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย	จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้เครดิตคือมูลค่าตามบัญชี 

	 	 ของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

-

25

37

25

-

-

37

-

-

25

-

25

-

-

-

-

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 2

รวม

รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

	 เงินลงทุนชั่วคราว

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

	 เงินลงทุนชั่วคราว

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /                              
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /                              
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 	 บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากสินทรัพย ์

	 	 ทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด		ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต�่า	 

	 	 รายละเอียดเงินฝากธนาคาร	แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	8

	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2563	สนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงินท่ีส�าคญั	สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้	 

	 	 และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด	หรือวันที่มีการ 

	 	 ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่	(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต�่า	 เนื่องจากบริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่ 

	 	 เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในจ�านวนที่ไม่เป็น 

	 	 สาระส�าคัญ

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 	 เนื่องจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	 หรือมีอัตราดอกเบี้ย 

	 	 ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด	 บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียง 

	 	 กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย:	พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่า

 

0.1%	-	0.3%

-

-

2.5%	-	5.2%

 

65,839

180,200

180,753

17,843

 

2,784

180,200

180,753

-

 

-

-

-

17,843

 

63,055

-

-

-

 

8

10

18

19

อัตราดอกเบี้ยรวม

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย

คงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาดหมายเหตุรายการ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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33. การบริหารจัดการทุน

	 	 วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทุนทีส่�าคญัของบรษิทัฯคอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทางการเงนิ	ทีเ่หมาะสมและการ 

	 	 ด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	0.26:1	 

	 	 (2562:	0.30:1)	และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	0.70:1	(2562:	0.75:1)
 

34.     เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

	 	 ก.				 เมือ่วนัที	่5	กมุภาพนัธ์	2564	ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัร่วมมีมตอินมุตัจ่ิายเงนิปันผลจากผลการด�าเนนิ 

	 	 	 งานประจ�าปี	2563	ในอัตราหุ้นละ	32.8	บาท	รวมเป็นจ�านวนเงินประมาณ	40	ล้านบาท

  ข.				 เมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2564	 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ได้มีมติให้น�าเสนอเรื่องการอนุมัติจ่าย 

	 	 	 เงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	โดยจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานส�าหรับปี	2563	 

	 	 	 ในอัตราหุ้นละ	0.18	บาท	รวมเป็นเงินประมาณ	30.37	ล้านบาท

35. การอนุมัติงบการเงิน

	 	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2564
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