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This material(s) contained confidential information and business secrecy and do not abuse, misuse, copy, disclose, distribute or retain the information in any
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การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564

บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอรแ์นชช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

วันอังคารที ่27 เมษายน 2564 

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 18 อาคารบางนาคอมเพลก็ซ ์ออฟฟิศทาวเวอร์
ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
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รายชือ่ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที ่15 มีนาคม 2564
ล าดับ ช่ือ-สกุล จ านวนหุน้ ร้อยละ

1 นายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ 88,276,744 52.32

2 นายสธีุร ์เลอสมุิตรกลุ 7,999,338 4.74

3 นายเมธิน เลอสมุิตรกลุ 7,781,262 4.61

4 นายสรพนัธ ์เลอสมุิตรกลุ 7,665,938 4.54

5 น.ส. จนัทรวรรณ จรูญธรรม 3,050,000 1.81

6 น.ส. หทยัรตัน ์แซจ่ง 2,470,400 1.46

7 นางสรุยีพ์ร อนวุตัรอดุม 2,341,939 1.39

8 นางทศันีย ์เจือณรงคฤ์ทธ์ิ 1,604,700 0.95

9 นายไพสฐิ ตัง้วิวฒันว์งศ์ 1,552,726 0.92

10 นายอิทธิชยั สงวนสนิธุกลู 1,370,000 0.81
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วาระท่ี 1
เรื่องท่ีประธานแจง้เพ่ือทราบ



4Strictly confidential
4

วาระที ่1
เร่ืองทีป่ระธานแจ้งเพือ่ทราบ

บรษัิทไดร้บัการประเมินผลคะแนน CG อยู่ในเกณฑ ์5 ดาว (ดีเลิศ) 
ซึง่เป็นการปรบัระดบั 4 ดาวจากปีก่อน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 240 บรษัิท 
จาก 692 บรษัิทที่ไดร้บัการประเมินในเกณฑด์ีเลิศ และเป็นหนึ่งใน 
47 บรษัิทที่มีทนุจดทะเบียนนอ้ยกว่า 1,000 ลา้นบาท ที่ไดร้บัการ
ประเมินในเกณฑ ์5 ดาว สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารใน 
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▪ บรษัิทไดร้บัรองการตอ่อายโุครงการแนวรว่มปฏบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Collective Action
Coalition :CAC) เม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 2562 ท่ีผ่านมา

วาระที ่1
เร่ืองทีป่ระธานแจง้เพือ่ทราบ
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วาระท่ี 2
พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563
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วาระท่ี 3
รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2563
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วาระที ่3
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561
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งบแสดงฐานะการเงนิ (วิธีส่วนได้เสีย)
สินทรพัย ์หนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563, 2562 และ 2561

วาระที ่3
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
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วาระที ่3
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

เงนิทุนหมุนเวียน และอัตราส่วนสภาพคล่อง
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วาระท่ี 4
พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 และรายงานผูส้อบบญัชี 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
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วาระที ่4
พิจารณาอนมุตัิงบการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุของบรษัิท และรายงาน
ผูส้อบบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพยร์วม 1,003.50
หนีสิ้นรวม 209.74
รายได้รวม 801.85
ก าไรสุทธิ 57.18
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.34
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วาระท่ี 5
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล
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วาระที ่5
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล
ปี 2563

(งบการเงนิเฉพาะกจิการ)

ปี 2562

(งบการเงนิเฉพาะกจิการ)

ปี 2561

(งบการเงนิเฉพาะกจิการ)

ก าไรสุทธิ 35.02 59.35 57.94

หกัส ารองตามกฎหมาย 5% - 5.24 -

ก าไรสุทธิหลังหกัส ารองตามกฎหมาย 35.02 54.11 57.94

จ านวนหุน้ (ล้านหุน้) 168.72 168.64 168.64

เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ทัง้ปี (บาท/หุน้) 0.18 บาท 0.26 บาท 0.26 บาท

รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 30.37 43.85 43.85

อัตราการจ่ายเงนิปันผล 86% 81% 75%

**การจ่ายปันผลและอัตราเงนิปันผลตอ่หุ้นของปี 2563 ขึน้อยู่กับมตทิีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564**
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วาระท่ี 6
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
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วาระที ่6
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการ

▪ คุณวุฒกิารศึกษา
▪ ปรญิญาโท สาขาบรหิารการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง
▪ ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแห่ง

▪ ประสบการณท์ างาน บรษัิทจดทะเบียน
• 2558 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บรษัิท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)
กิจการอื่น
• 2558 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา บรษัิท โยชิโน่ มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั
• 2558 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บรษัิท พีเจน้อินดสัทรสี ์(ประเทศไทย) จ ากดั
• 2533 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บรษัิท ไทยพีเจน้ จ ากดั
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วาระที ่6
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
นางสุรียพ์ร อนุวัตรอุดม กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารรว่ม

▪ คุณวุฒกิารศึกษา
▪ ปรญิญาโท สาขาบรหิารการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง
▪ ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแห่ง

▪ ประสบการณท์ างาน บรษัิทจดทะเบียน
• 2557 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารรว่ม

บรษัิท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
กิจการอื่น
• 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โยชิโน่ มุ่งพฒันา (ประเทศไทย) จ ากดั
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วาระที ่6
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
นางสาวสุวรรณา โชคดอีนันต์ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
▪ คุณวุฒกิารศึกษา

▪ ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (MBA Executive) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
▪ ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

▪ ประสบการณท์ างาน บรษัิทจดทะเบียน
• 2558 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร

บรษัิท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)
กิจการอื่น
• 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท พีเจน้อินดสัทรสี ์(ประเทศไทย) จ ากดั
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วาระท่ี 7
พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการใหม่
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วาระที ่7
พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการใหม่
นายสุธีร ์เลอสุมิตรกุล กรรมการ อาย ุ42 ปี
▪ คุณวุฒกิารศึกษา

▪ ปรญิญาโท Marketing Analysis, De Paul University
▪ ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

▪ ประสบการณท์ างาน

ปัจจุบัน
• 2559 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการอาวโุสกลุม่ผลิตภณัฑ์ (Senior Brand Manager)

บรษัิท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)
ประสบการณ์
• 2557 – 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย Traditional Trade

บรษัิท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
• 2555 – 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย Modern Trade

บรษัิท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
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วาระท่ี 8
พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทประจ าปี 2564
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วาระที ่8
พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทประจ าปี 2564

ต าแหน่ง

ค่าเบีย้ประชุม (บาทตอ่คร้ัง)

ปี 2564*

(ปีทีเ่สนอ)

ปี 2563 ปี 2562 หมายเหตุ

คณะกรรมการบริษัท

ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ปี 2563

ประธานคณะกรรมการบริษัท 85,000 85,000 85,000

กรรมการบริษัท 30,000 30,000 30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 40,000 40,000

กรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 10,000 10,000 10,000

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 7,500 7,500 7,500

คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการทีด่ี

ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการทีด่ี 10,000 10,000 -

กรรมการก ากับดแูลกจิการทีด่ี 7,500 7,500 -

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชนห์รือผลประโยชนอ์ืน่ใดทีไ่ดรั้บในฐานะกรรมการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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วาระท่ี 9
พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2564
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วาระที ่9
พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2564
▪ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ

แตง่ตัง้ให ้

แหง่ บรษัิท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจ าปี 2564 เป็นปีทีส่อง โดยก าหนดคา่สอบ
บญัชีประจ าปีรวมทัง้สิน้ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 950,000 บาท (เก้าแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมคา่ใชจ้่ายเบ็ดเตลด็ (out of
pocket expense) ซึง่คา่สอบบญัชีดงักลา่ว เป็นอตัราลดจากปีก่อนจ านวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถว้น)
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วาระท่ี 10
พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี)
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