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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

หน่วย:พนับาท 
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทัฯ 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 

ฐานะทางการเงิน 
สินทรพัยร์วม 80,345 95,135 145,534 82,101 96,094 150,515 
หนีสิ้นรวม 102,179 92,618 98,239 103,632 92,386 98,236 
ทนุจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 977,754 977,754 977,754 977,754 977,754 977,754 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (21,834) 2,518 47,294 (21,531) 3,707 52,279 
ผลการด าเนินงาน 
รายไดจ้ากการขาย 93,297 128,319 209,130 92,622 128,244 208,863 
รายไดร้วม 109,130 153,626 220,494 108,432 153,551 222,837 
ตน้ทนุขาย 71,131 103,356 157,734 72,073 103,241 167,204 
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิาร 64,939 94,426 125,983 64,186 98,261 126,091 

ก าไรขัน้ตน้  22,167 24,963 51,396 20,549 25,003 41,659 
ก าไร(ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน (26,939) (44,156) (63,967) (27,826) (47,951) (71,202) 
ก าไร(ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้ ภาษี และ    
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ่ายลิขสิทธ์ิ 
(EBITDA) 

     (9.93) (34,421) (44,954) (9.07) (35,047) (50,235) 

ก าไร (ขาดทนุ)สทุธิ (28,368) (44,776) (65,306) (29,254) (48,571) (72,541) 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิ 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทัฯ 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.41 0.78 0.88 0.42 0.79 0.88 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ 0.13 0.37 0.09 0.15 0.39 0.10 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (0.11) (0.06) (0.27) (0.11) (0.06) (0.27) 
อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ 104.01 199.32 324.52 103.26 199.20 327.79 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 3.46 1.81 1.11 3.49 1.81 1.10 
อตัราส่วนหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ 3.01 2.33 2.12 3.08 2.36 2.16 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 119.65 154.19 169.59 116.95 152.85 166.39 
อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนี ้ 1.27 1.64 2.17 1.27 1.63 2.26 
ระยะเวลาช าระหนี ้ 283.05 220.11 165.89 283.17 221.13 159.09 
Cash Cycle (159.93) (64.11) 4.80 (162.74) (66.48) 8.40 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 23.76% 19.45% 24.58% 22.19% 19.50% 19.95% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (29.07%) (42.79%) (30.59%) (30.24%) (45.77%) (34.09%) 
อตัราก าไรอื่น 0.17% 7.00% 0.34% 0.17% 7.00% 0.33% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร 28.87% 8.57% 35.40% 27.24% 7.38% 32.33% 
อตัราก าไรสทุธิ (25.99%) (29.15%) (29.62%) (26.98%) (31.63%) (32.55%) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 293.72% (179.78%) (81.69%) 328.26% (173.51%) (81.92%) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (32.33%) (37.21%) (35.64%) (32.83%) (39.39%) (37.73%) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (59.71%) (58.76%) (65.60%) (61.96%) (66.16%) (75.25%) 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ 1.24 1.28 1.20 1.22 1.25 1.16 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (4.68) 36.99 2.08 (4.81) 24.92 1.88 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (11.19) (10.13) (58.33) (10.93) (9.50) (58.79) 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (0.57) (0.51) (9.36) (0.55) (0.50) (5.27) 
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ในปี 2563 นับเป็นปีแห่งความท้าทายของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มี

การศึกษาและหาธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ยังคง

ด�าเนินธุรกิจปัจจุบันโดยการคัดสรรสินค้าที่เป็นที่นิยม และอยู่ในกระแสที่เป็นกลุ่ม

สินค้าขายดี เช่น เครื่องกรองอากาศ เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ล�าโพง

บลูทูธ หูฟังไร้สาย และอื่นๆอีกหลากหลาย ซึ่งสินค้าดังกล่าว สามารถสร้างยอดขายให้กับ

บริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการขายปลีกผ่านแพลตฟอร์มจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์มากขึ้น 

และเข้าร่วมกจิกรรมการส่งเสรมิการขายกับการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนือ่ง มกีารจบัมอืกับพันธมติร

ธุรกิจร่วมกันและพันธมิตรใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อน�าเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ลูกค้า

และให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด 

บริษัทฯ ยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพ่ือให้

องค์กรมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การปฎิบัติตามกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม โดยในปี 2562 ทีผ่่านมา บริษทัฯ ได้รบัการรับรองจาก CAC ในการเข้าร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงออกหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวทุกฝ่ายรับทราบและถือปฎิบัติตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้น�า

นโยบายดังกล่าวไปใช้ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย        

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ  

ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  รวมถึงแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพลังผลักดันที่ส�าคัญ

ให้บรษิทัฯ สามารถด�าเนินงานท่ามกลางการแข่งขันธุรกิจ ได้อย่างแขง็แรงและมัน่คง เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ให้กับผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ 

และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ยังคงให้ก�าลังใจและสนับสนุนการด�าเนินการของบริษัทฯ ด้วยดี

 ( พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว )

 ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระร

พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นายพนม รัตนะรัต

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา

กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท  
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ผลตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.กำาพล บุริยเมธากุล

กรรมการ

นายธิบดี มังคะลี

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

นางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา

กรรมการ 

นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ

กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท  
กรรมการบริหาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564  บรษิัทฯ มีรายนาม ดงัต่อไปนี ้

ล าดับที ่ 1 พลเอก ดร. สุรพันธ ์พุ่มแก้ว   อายุ 72 ปี 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ ประมาณ - ปี  1 เดือน 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาเอก รฐัประศาสนศาสตรด์ษุฎบีณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ปี 2549

• พฒันบริหารศาสตรม์หาบณัฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) ปี 2538
• ปริญญาตรีวทิยาศาสตรบ์ณัฑิต วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ ปี 2516

ประวัติการอบรม • Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 84/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
(IOD)

• ผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท) รุน่ที่ 9
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ของตนเอง : ไม่มี

- คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่
ส าคัญ  

2552 - 2555 กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2550 - 2551 จเรทหารทั่วไป ส านกังานจเรทหาร - กองบญัชาการกองทพัไทย 
2548 - 2550 ผูบ้ญัชาการหน่วย

บญัชาการทหารพฒันา 
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2564 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ, 
กรรมการอิสระ 

บริษัท เอ็มพีจีคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท กรงัดป์รีซ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์คอนสตรคัชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทีดบับลวิแซด คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน / 
กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน)  

ไม่มี 

ล าดับที ่2 พล.ต.ท.สฤษฎชั์ย เอนกเวียง  อายุ 64 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ ประมาณ - ปี  1 เดือน 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.

• ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตร ์โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



9 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

ล าดับที ่2  (ต่อ) พล.ต.ท.สฤษฎชั์ย เอนกเวียง  อายุ 64 ปี  
ประวัติการอบรม • Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 180/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

(IOD)
• หลกัสตูร “หลกันติิธรรมเพ่ือประชาธิปไตย” รุน่ที่ 2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่
ส าคัญ  

2557 – 2558 ผูช้่วยผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาต ิ

ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

2555 – 2557 ผูบ้ญัชาการ
ต ารวจสนัตบิาล 

กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล 
ส านกังานพิสจูนห์ลกัฐานต ารวจ 

2552 – 2555 รองผูบ้ญัชาการ
ส านกังานพิสจูน์
หลกัฐานต ารวจ,  
รองผูบ้งัชาการศนูย์
ปฏิบตัิการต ารวจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

ศนูยพ์ิสจูนห์ลกัฐาน 10 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2564 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ,  
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการสรร
หาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

บริษัท เอ็มพีจีคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน / 
กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน)  

ไม่มี 

ล าดับที ่3 นายเฉลิมพงษ ์มหาวาณิชยว์งศ ์ อายุ 49 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ ประมาณ - ปี  1 เดือน 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท MBA General Management University of Leicester

• ปริญญาตรี BBA General Management มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC)
ประวัติการอบรม อบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 87/2554
• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554
• Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุน่ที่ 14/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 



10 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

ล าดับที ่3  (ต่อ) นายเฉลิมพงษ ์มหาวาณิชยว์งศ ์ อายุ 49 ปี  
ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่
ส าคัญ  

2554 – 2563 กรรมการ,  
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทีวีไดเรค็ จ ากดั (มหาชน) 

2553 – 2560 กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากดั (มหาชน) 

2551 – 2560 กรรมการ และ ผูจ้ดัการ
ทั่วไป 

บริษัท นิปปอนดเ์พน้ท ์เดคโคเรทีฟ โคท้ติง้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2564 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน, 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เอ็มพีจีคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน, 
ประธานกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ 

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน / 
กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน) 

2562 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บริษัท มอร ์เมดิคอล จ ากดั 
2562 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บริษัท พีพี ออนไทม ์จ ากดั 

ล าดับที ่4 นายพนม รัตนะรัต  อายุ 46 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ ประมาณ - ปี  - เดือน 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง
ประวัติการอบรม • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ของตนเอง : ไม่มี

- คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่
ส าคัญ  

2562 - 2563 กรรมการบริษัท, 
กรรมการบริหาร 

บริษัท ยบูสิ (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายตราสารหนี ้ บริษัท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 



11 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

ล าดับที ่4  (ต่อ) นายพนม รัตนะรัต  อายุ 46 ปี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2564 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน, 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เอ็มพีจีคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วนัทวูนั คอนแทคส ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน / 
กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน) 

ไม่มี 

ล าดับที ่5 นายสามารถ ฉ่ัวศิริพัฒนา  อายุ 49 ปี  
ต าแหน่ง กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ ประมาณ - ปี  1 เดือน 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง
ประวัติการอบรม • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ของตนเอง : 0.37%

- คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

เป็นคู่สมรสของ นางศภุากร ฉั่วศิริพฒันา 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่
ส าคัญ  

2556 – 2562 กรรมการ,  
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากดั (มหาชน) (ปัจจบุนั บริษัท 
มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

2556 – 2562 กรรมการ บริษัท บนั จ ากดั 
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค ์จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ, 
ประธานกรรมการบริหาร,  
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร, 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บริษัท เอ็มพีจีคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็ม ซี พร็อพเพอรต์ี ้แอนด ์ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน / 
กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการกิตติมศกัดิ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
(maiA) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โคราชคอนโดเทล จ ากดั 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สมารท์ เออเบิน จ ากดั 



12 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

ล าดับที ่6 นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ  อายุ 58 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ ประมาณ - ปี  1 เดือน 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
ประวัติการอบรม หลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554
• Company Reporting Program (CRP) ปี 2555
• Company Secretary Program (CSP)
• Financial Statements for Directors (FSD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่
ส าคัญ  

2558 – 2559 กรรมการ บริษัท เสม็ด ยทูิลติีส้ ์จ ากดั, บรษิัท ภเูก็ต ยทูิลิตีส้ ์จากดั, 
บริษัท พี เพาเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั 

2557 – 2559 กรรมการ บริษัท ไพรม์ ไทม ์เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 
2551 – 2559 กรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากดั (มหาชน) (ปัจจบุนั บริษัท 

มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

บริษัท เอ็มพีจีคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน / 
กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน) 

2563 - ปัจจบุนั  กรรมการ, ที่ปรกึษา บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั  กรรมการ, บริษัท เวิรล์ สปอรต์ กรุ๊ป จ ากดั 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ

ล าดับที ่7 นายธิบดี มังคะลี  อายุ 50 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ ประมาณ - ปี  1 เดือน 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท   บญัชี   University of Tennessee, USA

• ปริญญาตรี  บญัชี    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม • Director Certification  Program (DCP) รุน่ที่ 267/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

(IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ของตนเอง : 21.76%

- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่
ส าคัญ  

ก.พ. 2562 – 
ก.ย. 2562 

กรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จากดั (มหาชน) 

บริษัท สมอลลรู์ม จ ากดั  
กรรมการผู้จัดการ 
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รำยงำนประจ�ำปี 2563

ล าดับที ่7  (ต่อ) นายธิบดี มังคะลี  อายุ 50 ปี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

บริษัท เอ็มพีจีคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั 
(มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แพลนเนต็ คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน / 
กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน) 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี่ จ ากดั 

ล าดับที ่8 ดร.ก าพล บุริยเมธากุล  อายุ 42  ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ ประมาณ - ปี  - เดือน 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ: IT, Ph.D มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC)

- First-Class Honors , GOLD Medal
- First Price “Social & Virtual Community” Research Award Winner
• ปริญญาโท / Master of Telecom : Management, DePaul University, Chicago, USA
• ปริญญาตรี Computer Engineering มหาวิทยาลยัรงัสติ

ประวัติการอบรม • Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 181/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
(IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่
ส าคัญ  

2559 – 2563 Chief Customer 
Officer 

Digital Synergy 

2014 – 2016 Chief Operating 
Officer 

บริษัท ไพรม์ไทม ์โซลชูั่น จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็มพีจีคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน / 
กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน) 

2564 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาธุรกิจ Next Better 
2562 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาธุรกิจ บริษัท ควอลติี ้พรอพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (QPM) 
2561 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาดา้นกลยทุธ์

ทางธุรกิจ  
บริษัท แคท บซัซ ์ทีวี จ ากดั 

ล าดับที ่9 นางศุภากร ฉ่ัวศิริพัฒนา  อาย ุ 53 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ ประมาณ - ปี  - เดือน 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง

• ปริญญาตรี  คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามค าแหง
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ล าดับที ่9  (ต่อ) นางศุภากร ฉ่ัวศิริพัฒนา  อาย ุ 53 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภาวะ : 0.37% นายสามารถ ฉั่วศิริพฒันา คู่สมรส

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

เป็นคู่สมรสของ นายสามารถ ฉั่วศิริพฒันา 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่
ส าคัญ  

2555 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากดั (มหาชน) (ปัจจบุนั บริษัท 
มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน 

2545 – 2555 รองกรรมการสายงาน
ทรพัยากรมนษุย ์  

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากดั (มหาชน) (ปัจจบุนั บริษัท 
มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

2535 - 2545 ผูจ้ดัการสายงาน
ทรพัยากรบคุคล  

บริษัทมีเดีย เน็ตเวิรก์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็มพีจีคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน / 
กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เอเชียฟู๊ ด โซลชูั่น จ ากดั 

ล าดบัที ่10 นางทองอยู่   ถาวรสกุลชัย  อายุ 53 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 

รองประธานฝ่ายบญัชแีละการเงิน 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง
ประวัติการอบรม - Case Study for Pack 5& Fair Value รุน่ที่ 2/62

- Corporate Finance รุน่ที่ 3/62
- Insight Financial Management : เสริมศกัยภาพใหก้ิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ
- Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2562
- CGR Workshop

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ของตนเอง : 0.002%
- คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่
ส าคัญ  

2559 - 2561 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร
บญัชีการเงิน 

บริษัท เอ็มพจีี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2558 - 2559 ผูอ้  านวยการกลุ่มงาน
บริหารบญัชีการเงิน 

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั รองประธานฝ่ายบญัชี

และการเงิน 
บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน / 
กิจการอ่ืน (ปัจจุบัน)  

ไม่มี 

ประวัติการอบรม • Director Certification Program (DCP) ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ล าดับที ่11 นางสาวคริมา  จรูญสกุลวงศ ์ อายุ 34 ปี 
ต าแหน่ง เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ ์
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท  คณะเศรษฐศาสตร ์หลกัสตูรเศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง

- ปริญญาตรี  คณะนติิศาสตร ์มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบรุี
ประวัติการอบรม - Smart Disclosure Program (SDP)

- CGR Workshop
- การใชง้านระบบ SET Portal/ Strategic Shareholders/ FSCOM
- CAC Road to Certify
- โครงการองคก์รโปรง่ใส จดัโดย ปปช. นนทบรุี
- แนวทางการใชร้ะบบรายงานการไดม้า หรือ จ าหน่ายหลกัทรพัย ์(แบบ 246-2)
- ติวเขม้ใหเ้ต็ม 100 for AGM
- ที่ปรกึษาดา้นแรงงานสมัพนัธ ์รุน่ที่ 128 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
- หลกัสตูรว่าความ ส านกัอบรมวิชาวา่ความ สภาทนายความ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(%)  

- ของตนเอง : 0.001%
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2559 - 2561 ผูช้่วยเลขานกุารบรษิัท บริษัท  ตะวนัออกพาณิชยล์ิสซิ่ง  จ ากดั (มหาชน) 
2558 - 2559 นติิกร / ทนายความ บริษัท เดอะคลีนิกค ์คลินิกเวชกรรม จ ากดั 
2554 - 2557 ทนายความ ส านกังานทนายความสมชาย กลุบญุเรืองรตัน ์
2554 - 2557 ทนายความ ส านกังานเจนวฒิุ นิลด า ทนายความและธุรกิจ 

การด ารงต าแหน่งส าคัญใน
ปัจจุบัน 

2562 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท, 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ล าดับที ่12 นายกันตพ์จน ์  เจริญภัทรปรีดา   อายุ 52 ปี 
ต าแหน่ง รกัษาการหวัหนา้ฝ่ายควบคมุตรวจสอบภายใน 
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาการตลาด โรงเรียนพาณิชยการสนัติราษฎร ์ 
ประวัติการอบรม - Beginner Track IIAT

- การปฏิบตัิงานตรวจสอบส าหรบัผูต้รวจสอบภายในมือใหม่ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
- Cyber security and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards
- CAC Road to Certify

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(%)  

- ของตนเอง : 0.00%
- คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร  

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2535 –  2554 - ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้สินคา้
- ผูช้่วยผูจ้ดัการคลงัสินคา้
- ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม

บริษัท  เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งส าคัญใน
ปัจจุบัน 

2555 - 2564 รกัษาการหวัหนา้ฝ่ายควบคมุ
ตรวจสอบภายใน 

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

 

ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
  
ชื่อบริษทั บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
ชื่อย่อ MPG 
ประเภทธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจคำ้ปลีก 
สถำนท่ีตัง้ 20 ถนนประดษิฐม์นธูรรม แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
เลขทะเบียนบรษิัท 0107546000440 
ทนุจดทะเบียน (ณ 28 ก.พ. 64) 2,933,261,052 บำท (หุน้สำมญั 2,933,261,052 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 
ทนุช ำระแลว้ 2,933,261,050 บำท (หุน้สำมญั 2,933,261,050 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 
โทรศพัท ์ 0-2514-5000 
Website www.mangpong.co.th 
 
ข้อมูลบริษทัย่อย 
  
ชื่อบริษทั บริษัท โซลเมท อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 
ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงและเวชส ำอำง 
สถำนท่ีตัง้ 20 ถนนประดษิฐม์นธูรรม แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
 กรุงเทพมหำนคร 10310 
เลขทะเบียนบรษิัท 0105558000171 
ทนุจดทะเบียน 5,000,000 บำท (หุน้สำมญั 500,000 หุน้) มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท 
ทนุช ำระแลว้ 5,000,000 บำท (หุน้สำมญั 500,000 หุน้) มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท 
สดัส่วนเงินลงทนุ รอ้ยละ  99.10 
โทรศพัท ์ 0-2514-5999 
 
ชื่อบริษทั บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี์ จ ำกัด 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจพลงังำน และเก่ียวเนื่องกบัพลงังำน 
สถำนท่ีตัง้ 20 ถนนประดษิฐม์นธูรรม ถนนลำดพรำ้ว แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
 กรุงเทพมหำนคร 10310 
เลขทะเบียนบรษิัท 0105558071892 
ทนุจดทะเบียน 5,000,000 บำท (หุน้สำมญั 500,000 หุน้) มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท 
ทนุช ำระแลว้ 2,000,000 บำท (หุน้สำมญั 200,000 หุน้) มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท 
สดัส่วนเงินลงทนุ รอ้ยละ  99.60 
โทรศพัท ์ 0-2514-4444 
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บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ 
 

นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ 93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 1 ถนนรชัดำภิเษก   
 แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศพัท ์ 0-2009-9000 
Call Center 0-2009-9999  
Website www.set.or.th/tsd 
E-mail SETContactCenter@set.or.th 
 
ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2563 นาย สวุฒัน ์      มณกีนกสกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่ 8134 

  นางสาว อริสา   ชมุวสูิตร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่ 9393  
นาย พรีะเดช     พงษ์เสถียรศกัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่ 4752 

สถานทีต่ัง้   บริษัท สอบบญัชีธรรมนติ ิจ ากดั 
 อำคำรธรรมนติิ ชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรพัย ์(ประชำชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชำชื่น  
 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 

โทรศพัท ์    0-2596-0500 ต่อ 1-7  
Email     center@daa.co.th 
 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ ์2564 คณะกรรมกำรได้
พิจำรณำแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี เนื่องจำก
บริษัทฯ ไดม้ีกำรปรบัโครงสรำ้งกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบริหำรงำนใหม่  จำก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด เดิม เป็น 
ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท ซึ่งมีควำมเหมำะสม มีคณุสมบตัิ และมีควำมเป็นอิสระในกำรสอบบญัชีของบริษัทฯ เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ ำปี 2564 จึงขอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ดงันี ้
 

ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2564 นำยชยัยทุธ  องัศวุิทยำ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 3885 
นำงณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทจ์ีน  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4563 
นำงสำวดรณี สมก ำเนดิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 5007 
นำงสำวจำรุณี น่วมแม ่ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 5596 
นำยศิรเมศร ์    อคัรโชติกลุนนัท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 11821 

สถำนท่ีตัง้   ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
    49/27 อำคำรสีลมพลำซำ่ ถนนสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์    0-2234-1676, 0-2234-1678  
โทรสำร    0-2237-2133 
 
 ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดร้บัการอนมุตัจิากมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 

บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) เป็นท่ีรูจ้กัอย่ำงดีในฐำนะรำ้นคำ้ปลีกสื่อบนัเทิง ในนำมรำ้น MANGPONG 
(แมงป่อง) ผูป้ระกอบธุรกิจคำ้ปลีกสินคำ้ โฮมเอนเตอรเ์ทนเมน้ต ์เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในดำ้นควำมบนัเทิง
ภำยในบำ้น (Home Entertainment) ซึ่งในปี 2563 บรษิัทฯ ไดค้วบรวม แบรนด ์MANGPONG น ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งกับแบ
รนด ์GIZMAN  โดยมุ่งเนน้กำรด ำเนินกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ประเภทไลฟ์สไตลเ์ทคโนโลยี ประกอบไปดว้ยสินคำ้ประเภท House 
of Lifestyle Gadgets  ธุรกิจรำ้นคำ้ปลีกสินคำ้กลุ่มแก็ดเจ็ทและไลฟ์สไตลเ์ทคโนโลยี โดยบรษิัทฯ จ ำหน่ำยสินคำ้ประเภทไลฟ์
สไตลเ์ทคโนโลยี เน้นกลุ่มลูกค้ำที่รกักำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจ ำวัน ปัจจุบันมีกำรขำยปลีกผ่ำนแพลตฟอรม์
ออฟไลน์และออนไลน์ ภำยใตแ้บรนดร์ำ้นคำ้ GIZMAN และ MANGPONG ซึ่งกลุ่มสินคำ้ขำยดี เช่น เครื่องกรองอำกำศ 
หุ่นยนตด์ูดฝุ่ น สกู๊ตเตอรไ์ฟฟ้ำ ล ำโพงบลูทูธ และ หูฟังไรส้ำย  ซึ่งเป็นสินคำ้สไตลเ์ทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์เฉพำะส ำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ตอ้งกำรสินคำ้ที่ตอบสนองกับรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่เปล่ียนไปตำมยุคสมยั ภำยใตแ้บรนด ์GIZMAN จำกผู้
จ  ำหน่ำยหลำกหลำย โดยมีกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย อำย ุ20 – 50 ปี ซึ่งในรำ้นมีสินคำ้ไลฟ์สไตล-์แก็ดเจ็ท ทัง้หมดกว่ำ 88 แบรนด ์
มำกกว่ำ 565 SKUs จำก Supplier กว่ำ 42 บรษิัท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ยงัคงมุ่งเนน้ในกำรด ำเนินกิจกำรสำขำตำมศนูยก์ำรคำ้ชัน้น ำ
ทั่วไป กระจำยอยู่รอบๆ กรุงเทพ โดยใชก้ลยทุธป่์ำลอ้มเมือง 

ณ 31 ธันวำคม 2563 มีสำขำทัง้หมด 5 สำขำ ไดแ้ก่ เซ็นทรลัพลำซ่ำ พระรำม 2 / เซ็นทรลัพลำซ่ำ พระรำม 3 /  ฟิวเจอร์
พำรค์ รงัสิต / แฟชั่น ไอสแ์ลนด ์/ เดอะมอลล ์นครรำชสีมำ 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไดม้ีกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ที่หลำกหลำย ไดแ้ก่ Lazada, Shopee, JD Central, LINE, 
Facebook, Instagram และ Website โดยมีกำรร่วมเเคมเปญต่ำงๆ กับ Marketplace และ Supplier เพื่อมอบโปรโมชั่น 
Online Exclusive ใหล้กูคำ้มำกขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

1. วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือ กลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม 
คณะกรรมกำรบรษิัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ โดยมีส่วนรว่มในกำรก ำหนดวิสยัทศัน ์และ

พนัธกิจของบรษิัทฯ เพื่อใหผู้บ้รหิำร และพนกังำน มีจดุมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกนั และไดพ้ิจำรณำทบทวนเป็นประจ ำทกุปี 

วิสัยทัศน ์(Vision)   
มุ่งมั่นเป็นบริษัทฯ ชัน้น ำของคนไทยที่จะบริหำร Retail  และผลิตสินคำ้ไทยที่มีมำตรฐำนระดับสำกลและเป็นอันดับ

หน่ึงในใจของผูบ้รโิภคในหมวดนัน้ๆ 

พันธกิจ (Mission)   
1. สรรหำและพัฒนำสินคำ้ที่มีคุณภำพและคุม้ค่ำ  สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย         

ทกุไลฟ์สไตล ์
2. น ำผลิตภัณฑ์ให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้

หลำกหลำยครอบคลมุทั่วประเทศ ขยำยสู่ระดบัภมูิภำค  
3. ใหบ้รกิำรทัง้ก่อนและหลงักำรขำยที่ดีเยี่ยม โดยทีมงำนท่ีมีควำมเชี่ยวชำญและมีใจรกัในงำนบรกิำร 
4. ด ำเนินธุรกิจรว่มกบัคู่คำ้ ลกูคำ้ ดว้ยควำมเป็นธรรม สรำ้งควำมไวว้ำงใจ และควำมสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั 
5. สรำ้งคณุค่ำใหก้บัสงัคม และด ำเนินงำนตำมหลกับรรษัทภิบำลสู่สำกล 
6. เพิ่มมลูค่ำผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน  
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7. พฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัขององคก์รใหพ้รอ้มรองรบักำรเปล่ียนแปลงเพื่อน ำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
โดยค ำนึงถึงผลตอบแทนและผลกระทบที่ผูถื้อหุน้ พนกังำนและสงัคมจะไดร้บั

8. เพิ่มช่องทำงในกำรหำรำยไดอ้ื่นนอกเหนือจำกธุรกิจหลกัเดิมของบรษิัทฯ เพื่อเพิ่มศกัยภำพกำรหำรำยไดใ้หเ้ติบโต
แข็งแกรง่และยั่งยืนในอนำคต

วัตถุประสงค ์และเป้าหมาย 
บรษิัทฯ มีเป้ำหมำยหลกัในกำรเป็นผูน้  ำในธุรกิจคำ้ปลีกสินคำ้ที่มีคณุภำพและทนัสมยัตรงตำมควำมตอ้งกำรของตลำด 

โดยเขำ้ถึงกลุ่มลกูคำ้ทุกเพศทุกวยั ทุกไลฟ์สไตล ์และเพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยดงักล่ำว บริษัทฯ จึงเพิ่มไลนสิ์นคำ้กลุ่มไลฟ์สไตล์-
แก็ดเจ็ทรูปแบบ Chain Store เขำ้มำจดัจ ำหน่ำยภำยใตร้ำ้น “GIZMAN”  

โดยตลอดปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ตัง้เป้ำที่จะมี Business Operation ที่จะสรำ้งก ำไรใหบ้ริษัทฯ โดยวำง Strategy 
ไว ้4 ดำ้น ดงันี ้

นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีนโยบำยในกำรสรรหำและพัฒนำสินคำ้ที่มีคุณภำพและคุม้ค่ำ โดยจัดจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำง
ออนไลนท่ี์ไดเ้ปิดเป็นช่องทำงหลกัในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ในปัจจุบนั แต่ยงัคงใชส้ำขำของบริษัทฯ เป็นช่องทำงในกำรกระจำย
สินคำ้สู่ผูบ้รโิภค โดยมีช่องทำงออนไลน ์ดงันี ้
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ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพัฒนำคุณภำพของพนักงำนขำยใหม้ีควำมรอบรูส้ำมำรถใหข้อ้มูลและแนะน ำสินคำ้ได้

อย่ำงถกูตอ้งและตรงควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี ซึ่งจะใหบ้รกิำรทัง้ก่อนและหลงักำรขำยที่ดีเยี่ยม 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรที่จะสำมำรถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ได้นั้น  บริษัทฯ จะต้องให้ควำมส ำคัญกับ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภำคส่วน อันไดแ้ก่ ลูกคำ้ (Customer)  คู่คำ้  (Supplier)  พนักงำน (Employee)  สังคมและชุมชน (Social & 
Community) และ ผูถื้อหุน้ (Shareholders) 
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(1) ลูกค้า (Customer) บรษิัทฯ มุ่งมั่นที่จะพฒันำและคดัสรรสินคำ้ที่ตอบสนองตรงควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และเป็น
สินคำ้ที่ลกูคำ้สำมำรถมั่นใจไดใ้นคุณภำพ  ในรำคำท่ีคุม้ค่ำสมเหตุสมผล มีรำยกำรส่งเสรมิกำรขำยอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกนี ้
ลกูคำ้จะไดร้บักำรบรกิำรท่ีดีเยี่ยมเป็นท่ีพึงพอใจสงูสดุของลกูคำ้จำกบคุลำกรท่ีมีควำมรูใ้นตวัสินคำ้ และมีใจรกัในงำนบรกิำร 

(2) คู่ค้า (Supplier) บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกิจกับคู่คำ้ดว้ยมิตรภำพ บนพืน้ฐำนของกำรส่งเสรมิประโยชนซ์ึ่งกนัและกนั โดย
มุ่งหวังควำมส ำเร็จในกำรประกอบธุรกิจร่วมกัน  (Win-Win Situation) มีควำมซื่อตรงกับคู่คำ้โดย ยึดมั่นต่อกำรปฏิบัติตำม
สญัญำที่ตกลงกนัอย่ำงเครง่ครดั  และเปิดเผยขอ้มลูที่จ  ำเป็นดว้ยควำมจรงิใจ  มีควำมชดัเจนสำมำรถตรวจสอบได ้

(3) พนักงาน (Employee) บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักับทรพัยำกรบุคคลทุกระดบัชัน้ พนกังำนจะไดร้บัควำมมั่นคงใน
กำรด ำรงชีพ มีรำยไดท้ี่เหมำะสม  ไดร้บัสวสัดิกำรมีสภำวะแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีดี  มีโอกำสในกำรเติบโตกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ 
และจดุมุ่งหมำยส ำคญัของบรษิัทฯ คือ ตอ้งกำรใหพ้นกังำนมีควำมสมดลุระหว่ำงชีวิตและกำรท ำงำน (Work Life Balance) 

(4) สังคมและชุมชน (Social & Community)  บริษัทฯ ยึดมั่นมำโดยตลอดที่จะด ำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมสรำ้งสรรค์
สงัคม ไม่ด ำเนินธุรกิจตลอดจนไม่ส่งเสริมธุรกิจที่สรำ้งปัญหำหรือเกิดผลเสียต่อสงัคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเยำวชนซึ่งเป็นก ำลงั
ส ำคญัของสงัคมในอนำคต  นอกจำกนีย้งัตระหนกัถึงควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งแมบ้รษิัทฯ จะไม่ไดด้  ำเนินธุรกิจทำงดำ้น
โรงงำนผลิต แต่ก็ไดม้ีกำรด ำเนินหลกักำร 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ภำยในองคก์รมำอย่ำงต่อเนื่อง    

(5) ผู้ถือหุ้น (Shareholder) บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำผู้ถือหุ้นทุกท่ำนมีควำมเป็นเจ้ำของร่วมกันกับบริษัทฯ  จึงให้
ควำมส ำคญักับควำมเท่ำเทียมกัน   รวมถึงด ำเนินธุรกิจ ธุรกรรม ภำยใตห้ลกัเกณฑต์่ำงๆ ตำมที่หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งก ำหนด   
เพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจในเรื่องของควำมโปรง่ใส สำมำรถตรวจสอบได ้และมีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจใหเ้กิดผลตอบแทนที่
เหมำะสม และธุรกิจมีควำมยั่งยืน 
 

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำกำรที่ส  ำคัญของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ ผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2561 – ปี 2563 มี
รำยละเอียดพอสงัเขปดงันี ้
 ปี 2563 

• เดือนมกรำคม-มีนำคม 2563 บริษัทฯ จบัมือรว่มกับ Online Marketplace ภำยใตแ้บรนด ์GIZMAN เพ่ือสรำ้ง
ช่องทำงขำยออนไลนม์ำกขึน้ จึงท ำใหส้รำ้งยอดขำยทำงออนไลนใ์หก้บับรษิัทไดม้ำกขึน้ 

• เดือนมิถนุำยน 2563 เปิดตวั Website ส ำหรบัท ำเป็นหนำ้รำ้นใหม่ของบรษิัทฯ 
• เดือนกรกฎำคม 2563 บริษัทฯ ไดปิ้ดรำ้น STARDURT สำขำเซ็นทรลัพระรำม 3 และ รำ้น GIZMAN สำขำฟิว

เจอรพ์ำรค์รงัสิต 
• เดือนสิงหำคม 2563 บรษิัทฯ ไดปิ้ดรำ้น STARDURT สำขำเซ็นทรลัพระรำม 2 และเซ็นทรลัป่ินเกลำ้ 
• เดือนตลุำคม 2563 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโชวรู์ม NEW รำ้น GIZMAN สำขำเดอะเซอรเ์คิลรำชพฤกษ์ 

 

  ปี 2562 
• เดือนกมุภำพนัธ ์2562 บรษิัทฯ ไดม้ีกำรโครงสรำ้งกำรบรหิำร โดยไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงในกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

และกำรเปิดโอกำสใหน้กัลงทุนเขำ้มำน ำเสนอธุรกิจใหม่มำกขึน้  นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ไดปิ้ดรำ้น STARDURT 
สำขำฟิวเจอรป์ำรค์ รงัสิต โดยกำรปล่อยเป็นพืน้ที่เช่ำช่วง เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยกับกำร
ปล่อยพืน้ท่ีเช่ำช่วงแลว้ กำรปล่อยพืน้ท่ีเช่ำจะไดก้ ำไรมำกกว่ำ 
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• เดือนเมษำยน 2562 บรษิัทฯ ไดม้ีกำรโครงสรำ้งกำรบรหิำร และแต่งตัง้ Co-CEO นอกจำกนีบ้รษิัทฯ ไดปิ้ดรำ้น
STARDURT สำขำมำบุญครอง โดยพิจำรณำจำกยอดขำยที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกสภำวปัญหำเศรษฐกิจ
โดยรวมที่ส่งผลใหศ้นูยก์ำรคำ้มำบญุครองมีลกูคำ้มำใชบ้รกิำรลดลง

• เดือนพฤษภำคม 2562 บริษัทฯ ไดปิ้ดรำ้น STARDURT สำขำเดอะมอลล ์บำงกะปิ โดยกำรปล่อยเป็นพืน้ท่ีเช่ำ
ช่วง เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยกับกำรปล่อยพืน้ที่เช่ำช่วงแลว้ กำรปล่อยพืน้ที่เช่ำจะไดก้ ำไร
มำกกว่ำ

• เดือนมิถุนำยน 2562 บริษัทฯ ไดปิ้ดรำ้น STARDURT สำขำบลูพอรต์ หัวหิน โดยกำรปล่อยเป็นพืน้ที่เช่ำช่วง
เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยกับกำรปล่อยพืน้ที่เช่ำช่วงแลว้ กำรปล่อยพืน้ที่เช่ำจะไดก้ ำไร
มำกกว่ำ

• เดือนตลุำคม 2562 บรษิัทฯ ไดข้ำยคืนสิทธิกำรเช่ำพืน้ท่ีเพื่อประกอบรำ้นคำ้ปลีก ของอำคำรศนูยก์ำรคำ้เมเจอร์
สขุมุวิท โดยกำรขำยคืนสิทธิกำรเช่ำดงักล่ำว กบั ศนูยก์ำรคำ้เมเจอรส์ขุมุวิท

• เดือนพฤศจิกำยน 2562 บรษิัทฯ ไดจ้ดัประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 โดยมีมติส ำคญั เรื่อง กำรเพิ่มทุน
และกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้  (Right
Offering) เพื่อน ำมำใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน และน ำไปใชใ้นกำรรองรบักำรขยำยธุรกิจต่อไป แต่
เนื่องจำกวำระที่ 2 เรื่อง ขอใหพ้ิจำรณำอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณห์
สนธิของบรษิัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่ไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้
ถือหุน้ โดยกำรพิจำรณำอนมุตัิในเรื่องต่ำงๆ จึงไม่ไดร้บักำรน ำเสนอใหพ้ิจำรณำอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้

• เดือนธันวำคม 2562 บรษิัทฯ ไดข้ำยคืนสิทธิกำรเช่ำพืน้ท่ีเพื่อประกอบรำ้นคำ้ปลีก ของอำคำรศนูยก์ำรคำ้สยำม
พำรำกอน และรำยงำนรำยกำรกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสิทธิกำรเช่ำดงักล่ำวฯ กบั บรษิัท สยำมพำรำกอน ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ำกดั

 ปี 2561
• เดือนกุมภำพันธ์ 2561 บริษัทฯ ไดเ้พิ่มช่องทำงกำรขำยออนไลนส์ ำหรบัสินคำ้ GIZMAN ใน Market Place ที่

LAZADA 11 Street Shopee และ JD.com ซึ่งเป็นเว็บไซตส่ื์อกลำงกำรติดต่อซือ้-ขำยของสินคำ้ทั่วไป
• เดือนมีนำคม 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดตลำดในกลุ่มประเทศ CLMV คือ ประเทศกัมพูชำ ลำว พม่ำ และ

เวียดนำม
• เดือนมิถุนำยน 2561 กำรใชสิ้ทธิ MPG-W1 ครัง้สุดท้ำย  และในเดือนเดียวกัน สินคำ้ของบริษัทฯ ภำยใตแ้บ

รนด ์CLOUDA ไดร้บักำรกำรนัตีดว้ยควำมส ำเร็จตลอดปี 2017 ในงำนประกำศรำงวลัสดุยอด 30 ธุรกิจแห่งปี
“Thailand 30 Premier Biz Awards 2018” รำงวลัไทยมำตรฐำนสำกลท่ีพรอ้มเสรมิสรำ้งกำรพฒันำธุรกิจไทย

• เดือนสิงหำคม 2561 สินคำ้ของบริษัทฯ ภำยใตแ้บรนด ์CLOUDA ไดร้บัรำงวัลสุดสัปดำห ์Best OF Summer
Beauty Hot-List 2018 BEST HYDRATING SUNSCREEN Clouda Daily Sunscreen Total Protect SPF
50PA+++ ส ำหรบัผลิตภณัฑก์นัแดด จำกนิตยสำรสดุสปัดำห ์Beauty Awards 2018

• เดือนพฤศจิกำยน 2561 สินคำ้ของบริษัทฯ ภำยใตแ้บรนด ์CLOUDA ไดร้บักำรกำรนัตีคุณภำพดว้ยรำงวัล
ระดับประเทศ 2 ปีซอ้น ด้วยรำงวัล OK BEAUTY CHOICE 2017-2018 ส ำหรับผลิตภัณฑ์แป้ง PRESSED
POWDER SPF 20 กันแดด คุมมัน บำงเบำ ผสมมุกให้ผิวกระจ่ำงใส  และ รำงวัล OK BEAUTY CHOICE
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2018 ส ำหรบัผลิตภณัฑค์ลีนซิ่ง วอเตอร ์ผสำนพลงัไมเซล่ำ และน ำ้แร่ธรรมชำติ สะอำด อ่อนโยน พรอ้ม บ ำรุง
ในขัน้ตอนเดียว 

ณ วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2564 บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ จ ำนวน 2,933,261,050 บำท ด ำเนินธุรกิจคำ้ปลีก 

3. โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ
โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุ่มบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2564 มีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช ั่น จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนช ัน่แนล จ ำกัด บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด

99.10% 99.60%

บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 
บรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.10% ของทนุจดทะเบียน 5,000,000 บำท และมีทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 

5,000,000 บำท  ด ำเนินธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงและเวชส ำอำง 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
วันที ่26 กุมภาพนัธ ์2564 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 495,500 99.10 
2. นำงสำวณลนัรตัน ์   นนัทน์นส์ 1,500 0.30 
3. นำงสำววรศิรน์ลิน    สภุำสนนัท์ 1,500 0.30 
4. นำงสำวลกัษมี  อภินนัทรกัษ ์ 1,500 0.30 

รวม 500,000 100.00 

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี์ จ ากัด 
บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 99.60% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท และมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้ว

จ ำนวน 2,000,000 บำท  ด ำเนินธุรกิจพลงังำนและเก่ียวเนื่องกบัพลงังำน 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
วันที ่26 กุมภาพนัธ ์2564 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 498,000 99.60 
2. นำงกติติ์ยำใจ   ตรีเอกวิจติร 750 0.15 
3. นำยวิสิฐ   ตนัติสนุทร 750 0.15 
4. นำงสำวณลนัรตัน ์        นนัทน์นส์ 500 0.10 

รวม 500,000 100.00 

4. ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่
-ไม่มี-
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจของบริษัท 
บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เป็นผูเ้ชี่ยวชำญในกำรประกอบธุรกิจคำ้ปลีก โดยมีโครงสรำ้งธุรกิจเป็น

รำ้นคำ้ปลีกภำยใตแ้บรนด ์ กิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่อง (MANGPONG) ประกอบไปดว้ยสินคำ้ประเภท House of 
Lifestyle Gadgets  ธุรกิจรำ้นคำ้ปลีกสินคำ้กลุ่มแก็ดเจ็ทและไลฟ์สไตลเ์ทคโนโลยี โดยบริษัทฯ จ ำหน่ำยสินคำ้ประเภทไลฟ์
สไตลเ์ทคโนโลยี เน้นกลุ่มลูกคำ้ที่รักกำรใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจ ำวัน ปัจจุบันมีกำรขำยปลีกผ่ำนแพลตฟอรม์
ออฟไลน์และออนไลน์ ภำยใตแ้บรนดร์ำ้นคำ้ GIZMAN และ MANGPONG ซึ่งกลุ่มสินคำ้ขำยดี เช่น เครื่องกรองอำกำศ 
หุ่นยนตด์ดูฝุ่ น สกู๊ตเตอรไ์ฟฟ้ำ ล ำโพงบลทูธู และ หฟัูงไรส้ำย  

1. โครงสร้างรายได้
โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิัทฯ จ ำแนกไดด้งันี ้ 

หน่วย : ลำ้นบำท 
2563 2562 2561 

จ านวน สัดส่วน 
(%) 

จ านวน สัดส่วน 
(%) 

จ านวน สัดส่วน 
(%) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 93.30 85.49 128.32 83.53 209.13 94.84 
- กลุ่มแก็ดเจ็ท 76.13 69.76 81.53 53.07 90.74 41.15 
- กลุ่มผลิตภณัฑ์ความงาม 16.67 15.28 44.97 29.27 103.22 46.81 
- กลุ่มโฮมเอน็เตอร์เทนเมนต์ - - 0.95 0.62 14.99 6.80 
- ประมาณการสทิธิสะสมคะแนน 0.50 0.45 0.87 0.57 0.18 0.08 
รำยไดค้่ำเช่ำและบตัรสมำชิก 12.28 11.25 13.13 8.55 6.30 2.86 
รำยไดอ้ื่น ๆ 3.55 3.26 12.18 7.92 5.06 2.30 
รวม 109.13 100.00 153.63 100.00 220.49 100.00 

2. ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริกำรของแบรนด์ “GIZMAN” และ “MANGPONG” ธุรกิจคำ้ปลีกสินคำ้กลุ่มสินคำ้แก็ดเจ็ท 

และธุรกิจคำ้ปลีกสินคำ้โฮมเอนเตอรเ์ทนเมน้ตซ์อฟแวร ์

3. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด ์GIZMAN และ MANGPONG ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ท
และไลฟ์สไตลเ์ทคโนโลยี

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบรกิำร 
ปัจจุบนับริษัทฯ ไดค้วบรวมรำ้น MANGPONG เขำ้มำเป็นส่วนหนึ่งของรำ้น GIZMAN โดยรำ้นคำ้ GIZMAN ไดส้รำ้ง

ควำมหลำกหลำยของสินคำ้ เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงครบถว้น และไดม้ีกำรเพิ่มผลิตภณัฑ์
ของบรษิัทฯ ที่เป็นประเภทไลฟ์สไตลเ์ทคโนโลยีและมีเอกลกัษณภ์ำยใตต้รำสินคำ้ของคู่คำ้รำยอื่นๆอย่ำงต่อเนื่อง โดยแบ่งกลุ่ม
สินคำ้ได ้ดงันี ้
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- กลุ่ม Home Technology เช่น เครื่องฟอกอำกำศ, หุ่นยนตด์ดูฝุ่ น, หุ่นยนตถ์พูืน้ เป็นตน้
- กลุ่ม Speaker เช่น ล ำโพง Hi-Fi, ล ำโพงบลทูธู, กล่องเพลงสนุทรำภรณ ์เป็นตน้
- กลุ่ม Wheeler เช่น จกัรยำนพบัได,้ รถไฟฟ้ำลอ้เดียว, Scooter, Monowheel, GoKart เป็นตน้
- กลุ่ม Headphone เช่น หฟัูงไรส้ำย, หฟัูง True Wireless เป็นตน้
- กลุ่ม Wearable เช่น นำฬิกำสมำรท์วอทช ์เป็นตน้
- กลุ่ม Camera เช่น กลอ้งติดรถยนต,์ กลอ้งติดมอเตอรไ์ซต,์ กลอ้ง Action Camera, กิมบอล (Gimbal) เป็นตน้
- กลุ่ม Drone เช่น DJI Drones, Dobby Drone เป็นตน้
- กลุ่ม Accessories เช่น โซฟำลม, แว่นตำ VR, อุปกรณจ์กัรยำน, อปุกรณช์ั่งน ำ้หนกัพกพำ, USB พกพำ, สำยชำรจ์
มือถือ, หุ่นฟิกเกอร ์เป็นตน้

กลยทุธกำรด ำเนินงำน 
บรษิัทฯ มีกำรปรบัตวัทำงดำ้นกลยทุธทำงกำรตลำดอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองไดต้รงควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ซึ่งจะส่งผล

ต่อผลประกอบกำรของบรษิัทฯ โดยกำรใชก้ลยทุธต์่ำงๆ ดงัต่อไปนี ้
1) กลยทุธด์ำ้นสินคำ้
เนื่องจำกควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคนั้นเปล่ียนแปลงไปจำกในอดีต สินคำ้ดำ้นเทคโนโลยีกลำยมำเป็นส่วนหนึ่งใน

ชีวิตประจ ำวัน บริษัทฯ จึงคัดเลือกสินคำ้ที่มีควำมแปลกใหม่ตรงกับกระแสนิยม หำซือ้ไดย้ำกจำกรำ้นคำ้อื่น และมีกำร
รบัประกนัสินคำ้ จำกผูผ้ลิตและตวัแทนจ ำหน่ำยเพื่อใหสิ้นคำ้ของบรษิัทฯ มีควำมหลำกหลำยสงู  

2) กลยทุธก์ำรก ำหนดรำคำ
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรท ำงำนอย่ำงใกลช้ิดกบัคู่คำ้ในกำรคมุรำคำตลำดใหเ้ป็นมำตรฐำนเดียว โดยบริษัทฯ ไดม้ีกำร

เปรียบเทียบรำคำสินคำ้ในตลำดอย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกนีย้งัมีกำรประสำนงำนดำ้นกำรตลำดกบัคู่คำ้อยำ่งใกลช้ิดเพื่อรว่มมอื
กนัสนบัสนนุกำรขำยผ่ำนโปรโมชั่น Pay Day 11.11 , 12.12 ในส่ือออนไลนแ์ละออฟไลน ์พรอ้มยงัรว่มมือกบัสถำบนักำรเงนิจดั
รำยกำรผ่อนช ำระส ำหรบัสินคำ้ที่มีรำคำสงู และท ำ CRM สะสมคะแนนเพื่อรบัสิทธิพิเศษต่ำงๆ 

3) กลยทุธก์ำรสรำ้งควำมแตกต่ำง
บริษัทฯ สรำ้งควำมแตกต่ำงใหก้ับสินคำ้และบริกำรโดยกำรคดัสรรสินคำ้ที่รำ้นคำ้คู่แข่งยงัไม่มี พรอ้มกำรจดัโปรโมชั่น

เปิดตัว และ จัดเทรนนิ่งพนักงำนขำยเพื่อทดสอบควำมรูสิ้นคำ้และกำรบริกำรเป็นประจ ำ โดยบริษัทฯ มีควำมตั้งใจที่จะ
ยกระดบักำรบรกิำรท่ีมอบใหล้กูคำ้ในทกุๆวนั 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมอบบรกิำรหลงักำรขำยที่ดีผ่ำนกำรรบัประกนัคณุภำพสินคำ้ (Warranty) โดยลกูคำ้สำมำรถน ำ
สินคำ้มำเปล่ียนไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหำกพบว่ำสินคำ้มีขอ้ผิดพลำดจำกกำรผลิต โดยผ่ำนกำรพูดคุยประสำนงำนกบั
พนกังำนสำขำและช่องทำงออนไลน ์

4) กลยทุธใ์นดำ้นควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑ์
บริษัทฯ ไดจ้ดัหำสินคำ้ลิขสิทธ์ิจำกผูผ้ลิตทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  เพ่ือใหสิ้นคำ้ของบริษัทฯ มีควำมหลำกหลำย

สงู และเป็นทำงเลือกใหก้บัลกูคำ้ของบรษิัทฯ 
5) กลยทุธช์่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย
บริษัทฯ มีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นคำ้ GIZMAN ในศูนยก์ำรคำ้ที่มีศกัยภำพ  นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยงัมีนโยบำย

ในกำรปิดสำขำที่ท  ำยอดขำยไดน้้อยลง โดยกำรพิจำรณำคัดเลือกปิดสำขำอย่ำงระมัดระวัง และคงเหลือเฉพำะสำขำที่มี
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไดด้ี เพื่อใหย้งัคงมีหนำ้รำ้นใหล้กูคำ้สำมำรถเขำ้ถึงสินคำ้ได ้นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัคงด ำเนินกำร
ขยำยฐำนลูกคำ้ เพื่อให้เขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง มีรูปแบบกำรจัดโชวสิ์นคำ้ที่โดดเด่นและน่ำซือ้ โดยมีทั้งรูปแบบ 
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Brand Shelf และ Category Shelf และเปล่ียนรูปแบบใหใ้หม่และตำมกระแสเสมอ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจ
ใหก้ับรำ้นในฐำนะหนึ่งในรำ้นคำ้ปลีกในใจของลกูคำ้ ซึ่งได้รบักำรตอบรบัเป็นอย่ำงดี ทัง้นี ้GIZMAN Shop ยงัคงเป็นช่องทำง
จดัจ ำหน่ำยหลกัส ำหรบัสินคำ้กลุ่มสินคำ้แก็ดเจ็ท ดงันี ้

จ ำนวนสำขำของบรษิัทฯ ณ สิน้ปี ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
2563 2562 2561 

GIZMAN Shop 5 สำขำ 5  สำขำ 10  สำขำ 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ เพิ่มควำมสะดวกใหล้กูคำ้ โดยบริษัทฯ ไดเ้พิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยในเว็บไซตข์อง GIZMAN ที่ 
www.gizmangadgets.com และหรือเว็บไซตห์ลักของบริษัทฯ  www.mangpong.co.th  ตลอดจน Social Media ต่ำงๆ เช่น 
Facebook www.facebook.com/gizmangadgets/  LINE : @gizmangadgets และ  Marketplace ต่ ำ งๆ  เ ช่ น  Lazada / 
Shopee / JD Central ซึ่งสนบัสนนุกำรขำยและกำรบรกิำรไดด้ีอีกดว้ย 

6) กลยทุธก์ำรส่ือสำรและกำรตลำด
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบัคือ
- กำรส่ือสำรผ่ำนรำ้นคำ้สำขำ ซึ่งบริษัทฯ มีจุดเด่นในเรื่องพืน้ที่ที่มีศกัยภำพดำ้นท ำเลอยู่แลว้มำใชใ้หเ้กิดประโยชน์

โดยกำรตกแต่งหน้ำร้ำนให้มีเอกลักษณ์และดึงดูดควำมสนใจ (Display), กำรจัดเรียงสินค้ำให้โดดเด่น
(Merchandising), ส่ือโฆษณำ ณ จดุจ ำหน่ำย (Point of Purchase : POP), กำรจดักิจกรรม (Event) ภำยใน Shop
สำขำต่ำงๆ

- กำรส่ือสำรทำงออนไลน ์โดยมุ่งเนน้ควำมรวดเร็วและควำมน่ำสนใจของสินคำ้ที่ออกใหม่ สินคำ้ในกระแส สินคำ้
โปรโมชั่น เพื่อเป็นกำรตอกย ำ้ Brand และสรำ้งยอดขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน ์โดยมีกำรส่ือสำรผ่ำน Facebook
Ads, Instagram Ads และ Lazada LIVE อย่ำงต่อเนื่อง

7) ลกัษณะลกูคำ้และกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยรวมถึงสมำชิกของบริษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) ลูกคำ้กลุ่ม E-Shop

ตำมคณุค่ำของสินคำ้ที่ไปตอบสนองรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันี ้
กลุ่มที่ 1  Small Price Seeker คือ ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรสินคำ้แปลกใหม่สำมำรถน ำมำใชใ้นชีวิตประจ ำวนัหรือเพื่อควำม

บนัเทิง ในรำคำที่สำมำรถตดัสินใจซือ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ ค ำนึงถึงคณุภำพสินคำ้โดยไม่สนใจ Brand เนน้กลุ่มนกัศกึษำและผูอ้ยูใ่น
ระยะเริ่มตน้ท ำงำน สินคำ้ส ำหรบัลกูคำ้กลุ่มนี ้เช่น กลุ่ม Speaker และ กลุ่ม Headphone 

กลุ่มที่ 2  Technology Seeker คือ ลกูคำ้ที่ชื่นชอบสินคำ้เทคโนโลยีไลฟ์สไตลส์ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรท ำงำนหรือชีวิต
ส่วนตัว ช่วยส่งเสริมภำพลักษณข์องผูใ้ช ้มีก ำลังซือ้ปำนกลำง ค ำนึงถึง Brand และคุณภำพสินคำ้มำก่อนรำคำ เนน้กลุ่มวยั
ท ำงำน สินคำ้ส ำหรบัลกูคำ้กลุ่มนี ้เช่น ล ำโพง Marshall, รถไฟฟ้ำลอ้เดียว, Scooter, กลอ้ง GoPro เป็นตน้ 

กลุ่มที่ 3  Solution Seeker คือ ลูกคำ้ที่แสวงหำสินคำ้เทคโนโลยีไลฟ์สไตลส์ำมำรถน ำมำใชใ้นชีวิตเพื่อตอบโจทย์
ควำมตอ้งกำรเฉพำะดำ้น มีก ำลงัซือ้ปำนกลำงถึงสงู ค ำนึงถึงประโยชนใ์นกำรแกไ้ขปัญหำและคุณภำพสินคำ้มำก่อน Brand 
และรำคำ เนน้กลุ่มผูป้ระกอบกำรและมีอำชีพอิสระ สินคำ้ส ำหรบัลูกคำ้กลุ่มนี ้เช่น กลอ้งติดรถยนต,์ Drone, เครื่องดูดฝุ่ น 
iRobot, GPS Tracker, สำยรดัขอ้มือสขุภำพ เป็นตน้ 

กลุ่มที่ 4  กลุ่มลูกคำ้ประจ ำ (Loyal Customers) คือ บุคคลทั่วไปที่ซือ้สินคำ้จำกรำ้น GIZMAN และไดเ้ป็นสมำชิก
ของบรษิัทฯ (MANGPONG Privilege Card) และรวมถึงลกูคำ้ในกลุ่ม Social Media อำทิ Facebook/ Instagram / LINE  ซึ่ง
ลว้นแลว้แต่มีควำมเชื่อมั่นในคณุภำพของสินคำ้และบรกิำรท่ีไดร้บัจำกรำ้นคำ้และสินคำ้ของบรษิัทฯ 
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4. สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ทและไลฟ์สไตลเ์ทคโนโลยี   

จำกผลกำรศึกษำของบริษัทวิจัยชั้นน ำระบุว่ำแนวโน้มส ำคัญหน่ึงที่ ส่งผลกระทบกับกำรบริหำรธุรกิจคือกำร
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและกำรท ำงำนในยคุดิจิตอล โดยเฉพำะคนรุน่ใหม่ หรือ เจนเนอรเ์รชั่นวำย (Generation Y) ซึ่งในประเทศ
ไทยมีจ ำนวนประมำณรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนแรงงำนทัง้หมด ถือไดว้่ำเป็นกลุ่มคนท่ีไดร้บักำรศกึษำสงูที่สดุเมื่อเปรียบเทียบกับ
รุ่นอื่นๆ อีกทัง้ยงัมีควำมเชี่ยวชำญดำ้นเทคโนโลยีมำกที่สดุ มีควำมตอ้งกำรอิสระและกำรแสดงควำมเป็นตวัของตวัเองในกำร
ท ำงำน รวมทัง้นิยมใชสิ้นคำ้ที่ตอบสนองไลฟ์สไตลว์ิถีชีวิตและกำรท ำงำนเปล่ียนแปลงไปจำกเดิมเป็นอย่ำงมำก ส่ิงเหล่ำนีส้รำ้ง
ควำมทำ้ทำยต่อผูผ้ลิตสินคำ้ประเภทไลฟ์สไตลท์ี่มีเทคโนโลยีในกำรวิจัยและพฒันำเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหสิ้นคำ้มี
ประสิทธิภำพสงูขึน้ ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดห้ลำกหลำย และตน้ทุนกำรผลิตที่ต  ่ำลง ส่งผลใหม้ีผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้
เทคโนโลยีไลฟ์สไตลเ์พิ่มขึน้อย่ำงมำก เนื่องจำกสภำพแวดลอ้มเอือ้อ ำนวยต่อกำรท ำธุรกิจ เช่น อินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสูง ส่ือ
สงัคมออนไลน ์ควำมตอ้งกำรเป็นผูป้ระกอบกำร กำรขำยสินคำ้ออนไลน ์ตลอดจนพฤติกรรมกำรซือ้สินคำ้ทำงอินเตอรเ์น็ตมี
แนวโนม้เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  

อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทฯ ไดป้ระเมินภำวะกำรแข่งขนัในสินคำ้เทคโนโลยีไลฟ์สไตลท์ี่อำจเกิดขึน้จำกกำรเปล่ียนแปลงดำ้น
เทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ผู้ผลิตได้มีกำรแนะน ำสินค้ำรุ่นใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยีสูงขึน้ออกสู่ตลำดในระดับรำคำที่ลดลงอยู่
ตลอดเวลำ ส่งผลใหภ้ำวะกำรแข่งขนัมีแนวโนม้สงูขึน้ตำมกำรเติบโตของอตุสำหกรรม 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักำรบริหำรพืน้ที่ภำยในรำ้นคำ้ GIZMAN ใหเ้กิดประโยชน ์ใหล้กูคำ้มีโอกำสสมัผสัทดลอง
ใชง้ำนสินคำ้ รบัค ำแนะน ำกำรใชง้ำน และกำรใหค้วำมส ำคญักับกำรบริกำร บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักับกำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ทัง้
ก่อนและหลงักำรขำย  มีกำรฝึกอบรมพนกังำนใหม้ีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญในตวัสินคำ้ สำมำรถแนะน ำสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ได้
เป็นอย่ำงดี ตลอดจนมีบริกำรหลังกำรขำยหำกพบสินค้ำช ำรุด หรือบกพร่องจำกกำรผลิต สำมำรถเปล่ียนหรือคืนไดใ้น
ระยะเวลำที่ก ำหนด มำเป็นจดุแข็งที่เหนือกว่ำผูจ้  ำหน่ำยรำยอื่น 

ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ ไดด้  ำเนินธุรกิจโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกสเ์ต็มรูปแบบ หรือ ครบวงจร (Full E-Commerce) 
และส่ือสังคมออนไลน ์(Social Media) เพื่อสรำ้งช่องกำรขำยสินคำ้และบริกำร ลดค่ำใชจ้่ำยและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
บริหำรงำนของบริษัทฯ พรอ้มทัง้ทดแทนยอดขำยรำ้นคำ้ปลีก และสดัส่วนรำ้นคำ้ที่ปิดสำขำ เน่ืองจำกหมดสญัญำหรือปล่อย
เช่ำ  

อีกทัง้ บรษิัทฯ ไดร้ว่มกบั Marketplace เพื่อวำงขำยสินคำ้ของบรษิัทฯ เช่น Lazada, Shopee และ JD Central ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ส่ือกลำงกำรติดต่อซือ้-ขำยของสินค้ำทั่วไป โดยกำรกระตุ้นยอดขำย ด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรขำย 
(promotion) เช่น กำรท ำโปรโมชั่น “Super Combo” และน ำสินคำ้กลุ่มแก็ดเจ็ต มำขำยผ่ำนออนไลน ์E-Marketplace เพิ่มขึน้ 
เพื่อดึงดดูลกูคำ้ใหม้ำซือ้สินคำ้ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นวิธีหน่ึงในกำรเพิ่มยอดขำย นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัไดจ้ดัหำ Blogger ที่ดงึดดู
ให้ลูกค้ำเข้ำไปชมเว็บเพื่อกระตุ้นยอดขำย ซึ่งก็เป็นอีกช่องทำงหน่ึงในกำรจัดจ ำหน่ำย จึงท ำให้ร ้ำน GIZMAN และ 
MANGPONG มียอดขำยเพิ่มขึน้จำกกำรปรบักลยทุธด์งักล่ำว  

5. การบริหารระบบงานจัดซือ้   
 บรษิัทฯ มีกระบวนกำรจดัท ำ KPI โดยสรุปควำมส ำคญัในกำรบรหิำรงำน ดงันี ้
 - ก ำหนดขัน้ตอนกำรออกใบสั่งซือ้ตอ้งผ่ำนกำรอนมุตัิก่อนทกุฉบบั 
 - กำรสั่งซือ้สินคำ้ก ำหนดใหม้ีขัน้ตอนกำรวิเครำะหก์่อนกำรสั่งซือ้ 
 - ก ำหนดใหม้ีกำรติดตำมกำรเคล่ือนไหวสินคำ้หลงักำรสั่งซือ้เพื่อวิเครำะหแ์ละจดักำร 
 - กำรบรหิำรและหมนุเวียนสินคำ้ใหอ้ยู่ในจดุขำยที่เหมำะสม 
 - ก ำหนดใหต้ิดตำมกำรเคล่ือนไหวสินคำ้ทกุกลุ่มอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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- ก ำหนดใหต้รวจสอบและคดักรองสินคำ้ใกลห้มดอำยอุย่ำงสม ่ำเสมอ
- จดัซือ้สินคำ้ที่มีคณุภำพและเป็นท่ีตอ้งกำรของลกูคำ้
- บรหิำรปรมิำณสินคำ้คงเหลือใหม้ีเพียงพอและเหมำะสมอย่ำงสม ่ำเสมอ
ในปี 2563 ระบบงำนสั่งซือ้ มกีำรพฒันำและปรบัปรุงระบบงำนใหเ้ป็นกระบวนกำรและเป็นระบบมำกขึน้ โดยมุ่งเนน้

กำรปฏิบตัิงำนตำมขอ้ก ำหนดตำ่งๆอยำ่งเครง่ครดั เพื่อใหง้ำนสั่งซือ้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุ 

6. การบริหารสินค้าคงคลัง
บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรจดักำรสินคำ้โดยเชื่อมโยงระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบบริหำรกำร

ขำยหนำ้รำ้น และระบบรำยงำนกำรขำย เขำ้ดว้ยกันอย่ำงสมบูรณ ์สำมำรถวิเครำะหก์ำรขำย รำยสำขำ รำยสินคำ้ ไดอ้ย่ำง
รวดเรว็และแม่นย ำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจดัส่งสินคำ้ไปยงัสำขำไดอ้ย่ำงสมดุลทัง้ปรมิำณและทนัต่อเวลำ ช่วยลดภำระดำ้น
กำรสต็อกสินคำ้ กระแสเงินสดในกำรลงทุนของสินคำ้ เพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และสรำ้งควำมพึงพอใจให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำย นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบำยกำรบรหิำรสินคำ้คงคลงั ดว้ยกำรติดตำมยอดขำยสินคำ้ โดยแต่ละสำขำจะส่ง
ขอ้มลูกำรขำยสินคำ้ใหส้ ำนกังำนใหญ่ทุกสิน้วนัท ำกำร เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีขอ้มลูในกำรบริหำรสินคำ้คงคลงัอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และจดัใหม้ีหน่วยงำนตรวจสอบจำกส ำนกังำนใหญ่เพื่อเขำ้ตรวจสอบสินคำ้คงเหลือทุกสำขำ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไดม้ีกำร
เขำ้ตรวจสอบทกุสำขำ อย่ำงนอ้ยสำขำละ 9 ครัง้ต่อปี  

จำกกำรตรวจสอบมลูค่ำสินคำ้คงเหลือในปี 2563 มีมลูค่ำสินคำ้ลดลงจำกปี 2562 ในทกุกลุ่ม GIZMAN, STARDUST 
กลุ่มสินคำ้ GIZMAN มีกำรควบคุมกำรสั่งซือ้ใหร้ดักุมมำกขึน้ มีกำรพิจำรณำเลือกสรรสินคำ้เพื่อน ำเขำ้มำจ ำหน่ำยได้

ตรงกลุ่มเป้ำหมำย พรอ้มทัง้มีปรมิำณสินคำ้เพียงพอต่อกำรขำยอยู่เสมอ รวมถึงมีกำรหมนุเวียนสินคำ้เพื่อใหเ้ขำ้ถึงกลุ่มลกูคำ้
ในแต่ละสำขำไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  

กลุ่มสินคำ้ STARDUST ไดก้ ำหนดแผนงำนปิดสำขำทั้งหมดในเดือนสิงหำคมนี ้โดยใหเ้ร่งด ำเนินกำรจัดกำรส่งคืน
สินคำ้ฝำกขำยทัง้หมดเพื่อท ำรำยกำรปิดบญัชี ส่วนสินคำ้ซือ้ขำดใหด้  ำเนินกำรขำยใหก้บัผูร้บัซือ้เหมำทัง้หมด เพื่อเป็นกำรลด
กำรใชบ้คุลำกร ลดพืน้ท่ี และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจดักำรลง โดยก ำหนดใหเ้สรจ็สิน้ภำยในเดือนธันวำคม 2020 นี ้ 

จำกรำยงำนมลูค่ำสินคำ้คงเหลือโดยรวมที่มีแนวโนม้ลดลง ซึ่งเกิดจำกกำรปรบัปรุงระบบกำรท ำงำนต่ำงๆ ในทุกๆส่วน
งำนท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งฝ่ำยบรหิำรมีควำมมุ่งมั่นและตัง้ใจต่อกำรปรบัปรุงระบบงำนบริหำรสินคำ้คงคลงัใหม้ีประสิทธิภำพมำกที่สดุ 
ไม่เพียงเป็นกำรลดภำระตน้ทนุลงได ้แต่เป็นส่วนท่ีจะเสรมิสรำ้งรำยไดแ้ละท ำผลก ำไรใหบ้รษิัทฯ เพิ่มมำกยิ่งขึน้ดว้ย 

7. การบริหารจัดการภายในบริษัทฯ

ระบบสำรสนเทศ 

รบัสินคำ้เขำ้คลงั 

กำรบรหิำรจดักำรหนำ้รำ้น 

กำรรบัคืนสินคำ้จำกสำขำ 

กำรกระจำยสินคำ้ไปยงัสำขำ 

กำรจดัซือ้สินคำ้ 
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8. การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ และการส ารองข้อมูล
1) กำรบรหิำรจดักำรดว้ยระบบสำรสนเทศ

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญในกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอรใ์หม่ๆมำใชใ้นกำรบริหำร
จัดกำรภำยในองคก์ร โดยน ำเอำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP), Warehouse 
Management System, Point of Sale Management System, Customer Relationship Management แ ล ะ  Human 
Resource System มำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรส่วนงำนต่ำงๆ นบัตัง้แต่กำรจดัซือ้ กำรบริหำรสินคำ้คงคลัง กำรกระจำยสินคำ้ 
ไปจนถึงกำรบริหำรรำ้นคำ้ ลูกคำ้ บุคลำกร และบันทึกขอ้มูลทำงบญัชี โดยเชื่อมโยงฐำนขอ้มลูทุกระบบเขำ้ดว้ยกัน เพ่ือให้
สำมำรถสอบยนัและตรวจสอบกันได ้และสำมำรถน ำขอ้มลูต่ำงๆ มำใชใ้นกำรวิเครำะหเ์พื่อก ำหนดแผนกำรด ำเนินธุรกิจใหม้ี
ควำมเหมำะสมและทนัท่วงที 

บริษัทฯ ควบคุมและจัดกำรสินคำ้ในคลังสินคำ้ดว้ยระบบ Management Information System (MIS) ในกำรบันทึก
ขอ้มูลและจัดกำรสินคำ้ท่ีจัดเก็บในคลังสินคำ้ ไดแ้ก่ กำรรบัสินคำ้ กำรจ่ำยสินคำ้ กำรจัดสินคำ้เพ่ือส่งใหส้ำขำ และบันทึก
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินคำ้ 

ภำยหลงัจำกกำรคดัเลือกสินคำ้ดงัที่ไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ ในส่วนของกำรจดัหำผลิตภณัฑน์ัน้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำร
สั่งซือ้สินคำ้ รบัสินคำ้เขำ้คลงัสินคำ้ กระจำยสินคำ้ไปยงัจดุจ ำหน่ำยต่ำงๆ เพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ผ่ำนระบบกำรบรหิำรจดักำร
หนำ้รำ้น และท ำกำรรบัคืนสินคำ้กลบัเขำ้สู่คลงัสินคำ้เมื่อครบก ำหนดอำยกุำรขำย 

โดย บริษัท ธรรมนิติ จ ำกัด ได้เข้ำตรวจสอบ (IT AUDIT) ได้ให้ค  ำแนะน ำและข้อควรปรับปรุง ของปี 2563 ฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ ไดจ้ัดท ำและด ำเนินกำร ตำมขอ้เสนอแนะในเอกสำรกำรสอบทำนกำรควบคุมทั่วไปของ
ระบบสำรสนเทศ ดงันี ้ 

- นโยบำยดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ
ปรบัปรุงแผนผงัเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร ์(Network Diagram) กำรจดัท ำไดด้  ำเนินกำรในช่วงเดียวกนักบั กำรจดัท ำ

ระบบส ำรองขอ้มลูภำยนอก 
- ควบคมุกำรเขำ้ถึงระบบฐำนขอ้มลู
กำรก ำหนดค่ำกำรตัง้รหสัผ่ำนใหม้ีควำมปลอดภยัอย่ำงเหมำะสม โดยมีขอ้ก ำหนดคือ รหัสตอ้งมีอย่ำงนอ้ย 8 ตัว มี

อักษรตัวใหญ่ มีตัวเลข และมีสัญลักษณพ์ิเศษ โดยก ำหนดในระบบกำรเขำ้ถึง Server และเครื่องลูกข่ำย (Login Windows) 
และตอ้งท ำกำรเปล่ียนแปลงรหสัทกุ 180 วนั 

2) กำรส ำรองขอ้มลูกำรกูข้อ้มลู กำรจดัล ำดบังำนและกำรจดักำรกบัปัญหำ
บริษัทฯ ไดม้ีระบบกำรส ำรองขอ้มูลและกำรกูข้อ้มูลจำกผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก (Cloud Service) โดยระบบจะท ำกำร

ส ำรองข้อมูลไปยังปลำยทำงทุกวัน วันละหนึ่งครัง้ โดยระบบจะท ำกำรส ำรองขอ้มูลในช่วงเวลำหยุดท ำกำร เพื่อไม่ใหเ้กิด
ผลกระทบต่อกำรใชง้ำนในเวลำปฎิบตัิงำนปกติ แมก้ำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งมีค่ำใชจ้่ำยในกำรใชบ้รกิำรเกิดขึน้ แต่
ดว้ยมำตรฐำนควำมปลอดภยัดำ้นขอ้มลู ขัน้ตอนกำรส ำรองขอ้มลูนีเ้ป็นปัจจัยส ำคญัเบือ้งตน้ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในปัจจบุนั โดยบรษิัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัที่จะพฒันำและปรบัปรุงใหง้ำนดำ้นระบบฐำนขอ้มลูและระบบปฏิบตังำนหลกั 
มีควำมมั่นคง ปลอดภยัสงูสดุ 

9. การบริหารศูนยก์ระจายสินค้าและการตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา
กำรบริหำรงำนศนูยก์ระจำยสินคำ้ โดยส่วนระบบงำนภำยใน มีกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนใหม้ีประสิทธิภำพมำก

ขึน้ ทั้งระบบงำนดำ้นเอกสำรที่ด  ำเนินกำรรวดเร็วและถูกตอ้งยิ่งขึน้ โดยเฉพำะระบบงำนดำ้นโอนสินคำ้ออกไปยงัสำขำ ซึ่ง
ก ำหนดขัน้ตอนไวอ้ย่ำงรดักมุ ทัง้กำรตรวจเช็คสินคำ้ทกุรำยกำร ตรวจสอบรำยกำรรหสับำรโ์คด้ ใหถ้กูตอ้งตรงกนักบัเอกสำรใบ
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โอน ก่อนกำรจัดส่ง รวมถึง กำรสรุปรวมเอกสำรกำรจดัส่งประจ ำวันเพื่อก ำกับกำรจัดส่งใหถู้กตอ้งและครบถว้นทุกครัง้ ซึ่ง  
บรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรตรวจสอบควำมมีตวัตนของสินคำ้คงคลงั ณ จดุจ ำหน่ำยต่ำงๆ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงอันอำจจะ
เกิดขึน้ไดจ้ำกกำรสญูหำยของสินคำ้คงคลงั ซึ่งเป็นสินทรพัยห์ลกัในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดม้ีกำรจดัตัง้
แผนกตรวจปฏิบตัิงำนสำขำ ท ำหนำ้ที่ตรวจสอบกำรท ำงำนของพนกังำนท่ีประจ ำอยู่ในสำขำต่ำงๆ ซึ่งมีหนำ้ที่หลกั 3 ดำ้น คือ 

a) กำรเขำ้ตรวจสำขำ : โดยเขำ้ตรวจนบัสินคำ้คงเหลือ กำรรบั-คืนสินคำ้จำกสำขำ และเงินสดย่อยของแต่ละสำขำ 
ฝ่ำยตรวจสอบปฏิบตัิกำรก ำหนดกำรเขำ้ตรวจประจ ำเดือนและแจง้ใหส้ำขำทรำบเพื่อจดัระเบียบสินคำ้ภำยใน
รำ้น และท ำกำรตรวจสอบจ ำนวนสินคำ้คงเหลือที่มีอยู่จรงิในสำขำเทียบกบัขอ้มูลในระบบสินคำ้คงคลงั 

b) รำยงำนขอ้มลูสินคำ้สญูหำย : โดยส่งขอ้มลูสินคำ้สญูหำยใหก้บัฝ่ำยบญัชีเพื่อปรบัยอดสินคำ้คงเหลือใหถ้กูตอ้ง 
รวมทัง้สรุปรำยงำนขอ้มลูสินคำ้สญูหำยใหก้บัผูบ้รหิำรและฝ่ำยทรพัยำกรมนษุย ์เพื่อประเมินผลกำรท ำงำนของ
พนกังำนในสำขำ 

c) ตรวจสอบกำรทุจริตของพนักงำน : โดยตรวจสอบรำยงำนกำรตรวจนับสินคำ้ พรอ้มกับแจง้ผูบ้ริหำรและฝ่ำย
ทรพัยำกรมนษุยใ์นกรณีที่พบควำมผิดปกติ 

ทั้งนี ้กรณีที่แผนกตรวจปฏิบัติกำรสำขำ ท ำกำรตรวจนับสินคำ้คงคลังที่มีอยู่ ณ สำขำ และเปรียบเทียบกับระบบ
ฐำนขอ้มลูแลว้ พบว่ำมีกำรสญูหำยเกินอตัรำที่บรษิัทฯ ก ำหนด พนกังำนขำยที่สำขำจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ และหำกสำขำใดมี
ยอดสินคำ้สูญหำยต ่ำกว่ำเกณฑจ์ะไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรท ำงำนเพ่ิมขึน้ กำรก ำหนดหลักเกณฑด์ังกล่ำว ส่วนหนึ่งเพื่อ
กระตุน้ใหพ้นกังำนขำยที่สำขำใหค้วำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิงำนตำมขัน้ตอนที่ถกูตอ้ง ซึ่งจะช่วยลดควำมผิดพลำดในเรื่องกำร
สญูหำยของสินคำ้คงคลงัลงได ้
 

10.  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
-  ไม่มี - 

 

11. งานทียั่งไม่ส่งมอบ 
-  ไม่มี - 
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ปัจจัยความเสี่ยง

 

ปัจจัยความเสี่ยง  
 
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ   

ความเส่ียงจากการเกิดสินคา้ลา้สมยั 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอรม์ีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสินคา้ที่บริษัทฯ จ าหน่ายมี

ความหลากหลายและมีจ านวนรายการมาก  จึงมีความเป็นไปไดส้งูที่อาจจะมีสินคา้คา้งสต็อกและไดร้บัความนิยมนอ้ยลง             
ซึ่งบรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการจดัการเรื่องดงักล่าว โดยบรษิัทฯ ไดม้ีการจดัการบรหิารสินคา้คงคลงัใหเ้หมาะสมกบัการขาย   
ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป โดยสินคา้คงเหลือ ณ สิน้ปี 2563 ลดลงจากปีก่อนอย่างต่อเนื่อง ส่วนส าคัญมาจากเนื่องขายการรบั
ฝากขายของระบบงานจดัซือ้ ท าใหบ้รษิัทฯไม่ตอ้งรบัภาระสต๊อกสินคา้ 

 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ในกลุ่มแก๊ตแจ็ค (Gadgets) นัน้ เนื่องจากในภาวะตลาดปัจจุบนัมีการ
แข่งขันค่อนข้างสูง ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวไม่สามารถสรา้งผลก าไรให้กับบริษัทฯ ตามที่คาดหวังไว ้ดังนั้น บริษัทจึง
พิจารณาชะลอการลงทนุเพิ่มในธุรกิจนีไ้ปก่อน  

ความเส่ียงจากการท่ีสินคา้สญูหาย 
จากการที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจคา้ปลีกสินคา้กลุ่มผลิตภัณฑค์วามงาม ธุรกิจคา้ปลีกสินคา้กลุ่มแก็ดเจ็ท และธุรกิจคา้

ปลีกสินคา้กลุ่มโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์โดยสินคา้ที่จ  าหน่ายมีทัง้ขนาดเล็กและสินคา้ที่มีราคาสงู จึงมีความเส่ียงในการสญูหาย
ของสินคา้ได ้เช่นเดียวกับธุรกิจคา้ปลีกโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความตระหนักและระมดัระวงัในเรื่องดงักล่าวเป็นอย่างมาก  
ดว้ยการเฝ้าระวงัโดยพนกังานสาขาเอง ตลอดจนจดัใหม้ีการติดตัง้ระบบกลอ้งวงจรปิดในทุกสาขา นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดม้ี
การจดัทีมตรวจนบัสินคา้เขา้ตรวจนบัสินคา้ทุกสาขาอย่างนอ้ยสาขาละ 9 ครัง้ต่อปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความแม่นย าใน
การบรหิารจดัการสินคา้คงเหลือแลว้ ยงัเป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานสาขามีความระมดัระวงัในการดแูลสินคา้มากขึน้ดว้ย 

ความเส่ียงในการลงทนุสาขา 
เน่ืองดว้ยท าเลที่ตัง้ของสาขาเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ ในการด าเนินธุรกิจคา้ปลีก ประกอบกับสภาวะการแข่งขนั ที่

รุนแรงในธุรกิจรา้นคา้ปลีกในปัจจบุนั ส่งผลใหเ้กิดขอ้จ ากดั ต่อผูป้ระกอบการในการแสวงหาพืน้ที่ขยายสาขาใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพืน้ท่ีในหา้งสรรพสินคา้ที่มุ่งเนน้การเช่าพืน้ท่ี ภายในหา้งสรรพสินคา้ที่ตัง้อยู่ใกลเ้คียงกบัแหล่งชมุชน และ โดยปกติการ
เช่าพืน้ท่ีจะท าเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 3 ปี และ ไดร้บัสิทธิในการพิจารณาต่ออายุสญัญาเช่าอีกเป็นคราวๆ ไป ซึ่งบริษัทฯ มี
ความเส่ียงที่อาจจะไม่ไดร้บัการต่ออายสุญัญาเช่า หรือ อาจมีการปรบัอตัราค่าเชา่เพิ่มสงูขึน้ นอกจากนีใ้นปี 2563 ที่ผ่านมาก็มี
บางศนูยก์ารคา้ที่ไม่ไดร้บัความนิยมดงัเช่นในอดีต ส่งผลใหย้อดขายของบรษิัทฯ ลดลง ท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งปิดสาขา ทัง้นี ้บรษิัท
ฯ ไดม้ีการวางแผนในการรกัษาพืน้ท่ีเชา่โดยการรกัษาและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูใ้หเ้ช่า รวมถึงมีการติดตาม และแสวงหา
พืน้ท่ีนอกศูนยก์ารคา้ที่อยู่ในท าเลที่ดีใหม่ๆ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ จะมีพืน้ท่ีที่มีท  าเลที่ตัง้ที่ดีและมีศกัยภาพในการรองรบัการ
ขยายสาขา ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ความเส่ียงจากการต่อสญัญาเชา่พืน้ท่ี/สญัญาเช่ารา้นคา้ 
จากการที่บรษิัทฯ อาศยัช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ผ่านสาขาต่างๆ เป็นช่องทางหลกัในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิัทฯ 

ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นพืน้ที่เช่าซึ่งเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 1-3 ปี หากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัการต่ออายุสญัญาเช่า หรือมีอตัราค่าเช่าและ
ค่าบรกิารปรบัตวัสงูขึน้เมื่อมกีารตอ่อายสุญัญา จะท าใหร้ายไดแ้ละก าไรสทุธิของบรษิทัฯ ลดลงได ้อย่างไรก็ดี เนื่องจากบรษิทัฯ 
ด าเนินธุรกิจมายาวนาน  มีชื่อเสียง  เป็นที่ยอมรบัและตอ้งการของลกูคา้  จึงไดร้บัสิทธิการต่อสญัญาก่อนจากผูใ้หเ้ช่าและที่
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ผ่านมาบรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามสญัญาเช่าอย่างเคร่งครดัและไม่เคยถูกยกเลิกสญัญาเช่า จึงท าใหเ้ชื่อว่าจะไดร้บัการต่อสญัญา
เช่าต่อไปในอนาคต ในอีกดา้นหนึ่งการท าสญัญาเช่าแบบสัญญาเช่าระยะสัน้เป็นการลดความเส่ียงหากผลประกอบการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย บรษิัทฯ อาจพิจารณาไม่ต่อสญัญาได ้เพื่อใหผ้ลประกอบการดีขึน้ และบริษัทฯ สามารถหาพื ้นที่ใหม่ที่มี
ศกัยภาพและมีโอกาสสรา้งผลประกอบการท่ีดีใหแ้ก่บรษิัทฯ แทนได ้ 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯชะลอการลงทุนเพิ่มในธุรกิจในกลุ่มแก๊ตแจ็ค (Gadgets) จึงเป็นที่มาของการปล่อยพืน้ที่ใหเ้ช่า
ช่วงเพิ่มขึน้ เพื่อบรหิารพืน้ท่ีใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

ความเส่ียงจากการบรหิารงานท่ีพึ่งพิงผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ท่ีผ่านมาธุรกิจของบรษิัทฯ มีการด าเนินการและบรหิารภายใตก้ารถือหุน้ของ นายธิบดี มงัคะลี และ นางกิตติ์ยาใจ ตรี

เอกวิจิตร ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ จึงมีความเส่ียงจากการท่ีนายธิบดี มงัคะลี และ นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร อาจลดสดัส่วนการ
ถือหุน้ในบรษิัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได ้อย่างไรก็ตามเนื่องจากนายธิบดี มงั
คะลี เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และเป็นนกัลงทนุ จึงมีความเส่ียงในเรื่องของความเห็นที่แตกต่างกนัในลงคะแนนเสียงในมติส าคญั
ต่างๆของบรษิัทฯ จึงไม่มีส่วนรว่มในการบรหิารและตดัสินใจ 

 ส่วน นางกิตติ์ยาใจ  ตรีเอกวิจิตร เป็นผูก้่อตัง้บรษิัทฯ และเป็นผูบ้รหิารส าคญัท่ีด าเนินธุรกิจมานานกว่า 39 ปี แสดงให้
เห็นถึงความผกูพนัต่อองคก์ร และความตัง้ใจในการประกอบกิจการใหม้ีการเติบโตกา้วหนา้อย่างต่อเนื่องในฐานะผูบ้รหิารและ
ผูถื้อหุน้ใหญ่ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดม้ีการจดัโครงสรา้งองคก์รที่เป็นระบบและการจดัการใหม้ีลกัษณะการด าเนินธุรกิจดว้ยการ
กระจายอ านาจใหผู้บ้รหิารอื่นๆ  
 
2. ความเสี่ยงทีมี่ผลกระทบต่อสทิธหิรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย ์  

ความเส่ียงกรณีมีผูบ้รหิารเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
เนื่องจากบริษัทฯ มีผูบ้ริหารที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ นายธิบดี มังคะลี ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ  ณ วันที่ 15 มกราคม 

2564 จ านวน 190,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 19.43 ของจ านวนหุน้ที่เรียกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ซึ่งไม่ถึงรอ้ยละ 50 
จึงไม่สามารถควบคมุมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ในเรื่องต่างๆ ได ้อย่างไรก็ดี  ถึงแมน้ายธิบดี มงัคะลี จะเป็นผูบ้รหิารและเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงค่อนขา้งมาก  แต่ นายธิบดี มังคะลี ก็มีเจตนารมณท์ี่จะท าใหบ้ริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจน 
เป็นอิสระและมีความโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได ้ 

ความเส่ียงจากการท่ีบรษิัทฯ มีขาดทนุสะสมจ านวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตอนัใกล้   
ส าหรบัผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิ จ านวน 24,351,773.32 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ไดต้ามกฎหมาย และผูถื้อหุน้มีความเส่ียงที่จะไม่ไดร้บัเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
ก าหนดไว ้

อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯมีการเพิ่มทุนแลว้ และมีการปรบัโครงสรา้งการบรหิารและปรบัลดพนกังานไปแลว้กว่า 50% โดย
บริษัทฯไดจ้ัดหาธุรกิจใหม่ และ Partners ใหม่ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจ มุ่งเนน้ดา้นธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare) 
ความงาม สมนุไพร การแพทยแ์ผนไทย และผลิตภณัฑต์่างๆที่เก่ียวขอ้ง เพื่อแกไ้ขธุรกิจที่ก าลงัขาดทนุต่อไป 
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน  

1. รายการระหว่างกนักับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
2563 

ความจ าเป็น/เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ปิยวรรพท์า จ ากัด บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 
(กลุ่มนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร  
ซึ่ ง เ ป็นผู้ถื อหุ้นใหญ่  โดยถือหุ้น  
รอ้ยละ 100)  

ใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยเช่าที่ดินและอาคารเลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นที่ตัง้ส านักงานและคลังสินคา้ของบริษัทฯ ตัง้แต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2565 อัตราค่าเช่าและบริการ 390.00 บาทต่อตาราง
เมตรคงเดิม เนือ้ที่รวม 860 ตร.ม. คิดเป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการ เดือนละ 335,400.00 
บาท และบริษัทย่อยไดร้บัแบ่งเช่าพืน้ที่ดังกล่าว ในอัตราค่าเช่าและบริการ 390.00 บาทต่อ
ตารางเมตรคงเดิม เนือ้ที่รวม 37 ตร.ม. คิดเป็นอตัราค่าเช่าและค่าบริการ เดือนละ 14,430.00 
บาท 

- ค่าเช่า 2,012,400.00 บาท, ค่าบริการ 2,201,400.00 บาท, ค่าภาษีโรงเรือน 55,336.98
บาท, ค่าน า้-ค่าไฟ 814,672.59 บาท 

มีเงินประกนัการเช่าอาคารซึ่งจะไดร้บัคืนเมื่อสญัญาสิน้สดุ  
- เงินประกนัการเช่าอาคาร 3 เดือน 

5.27 

1.00 

ลักษณะเป็นอาคารส านักงาน และมีพืน้ที่ส าหรบัจัดเก็บสินค้า 
(คลังสินค้า) อยู่ในพืน้ที่เดียวกันและมีพืน้ที่ปิดส าหรับขึ ้นลง
สินคา้ท าใหง้่ายต่อการบริหารจดัการ  

ก่ อ ให้ เ กิ ดประ โยชน์แ ก่บริษั ทฯ  ทั้ ง ในด้านการ
บริหารงานและดา้นธุรกิจ  

นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร    เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่, เป็นกรรมการ 
และผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

บริษัทฯไดจ้  าหน่ายเครื่องหมายการคา้ “แมงป่อง” ทกุรูปแบบที่อยู่ภายใตบ้ริษัทฯ มลูค่า 250,000 
บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ จ้างผู้ประเมินราคาอิสระ ให้แก่ 
คุณกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร  ช  าระราคาเป็นเงินสด ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทั้งนี ้บริษัทฯ 
จะด าเนินการเปลี่ยนป้ายชื่อรา้นคา้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนต่างๆ กับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

0.25 เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี 
ภายใตแ้บรนด ์GIZMAN เพื่อขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายใน
ออนไลน์ ส่วนทางด้านออฟไลน์เพื่อการบริหารพื ้นที่ เกิด
ประโยชน ์จึงท าการปิดสาขาและน าพืน้ที่ออกใหเ้ช่าช่วง ตัง้แต่ 
ปี 2562 จนถึงปัจจุบนั 

เห็นว่าการท ารายการดังกล่าวมีความเกี่ยวโยงกับ
กรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้
ทางผลประโยชน ์จึงเห็นสมควรว่าจา้งผูป้ระเมินราคาที่
ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และมีความ
เป็นอิสระ ไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ มาประเมินราคา
เพื่อก าหนดมลูค่ายตุิธรรม ซึ่งไดบ้ริษัท กรุงเทพประเมิน
ราคา จ ากัด มาเป็นผูด้  าเนินการ ผลการประเมินราคา
เครื่องหมายการคา้ พบว่า มีมลูค่าเป็นศนูย ์

ความสัมพันธ
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ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 78 

2. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในเรื่องรายการค่าเช่าอาคารส านกังาน

คลงัสินคา้  และเครื่องหมายการคา้ “แมงป่อง” ซึ่งราคาเป็นราคาที่สมเหตสุมผล  

3. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน
กรณีท่ีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึน้กับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนม์ีส่วนได้

ส่วนเสีย หรือ อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บรษิัทฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับ
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะไดใ้หผู้เ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

4. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต
ในอนาคตบรษิัทฯ อาจมีรายการระหว่างกนักบับคุคลและ/หรือนิติบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีนโยบายการท า

รายการระหว่างกันโดยค านึงถึงความจ าเป็นและก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษัทฯ ทัง้นี ้หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ
บคุคลและ/หรือนิติบคุคลที่เก่ียวขอ้งและอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ บรษิัทฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชขีอง
บริษัทฯ หรือผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของ
การท ารายการดว้ย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายทรพัยสิ์นที่
ส  าคญัของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชี รบัอนญุาตแห่ง
ประเทศไทย หรือสภาวิชาชีพบัญชี  ทั้งนี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ท่ีมิไดเ้ป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ 
เช่น การกูย้ืมเงิน การเป็นตัวแทนขายสินคา้ เวน้แต่มีความจ าเป็นและก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษัทฯ ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท า
รายการ รวมถึงจดัท าเป็นสญัญาและคิดอตัราดอกเบีย้หรือราคาในระดบัท่ีเหมาะสม 

ส าหรบัรายการระหว่างกันในปัจจุบนัที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตกับบริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกับรายการเช่าอาคารและ
สถานท่ีของบคุคลเก่ียวโยง โดยบรษิัทฯ มีนโยบายดงันี ้

ประเภทรายการ นโยบาย 
รายการเชา่สถานท่ีประกอบกิจการของบริษัทฯ มีก าหนดอตัราค่าเช่าและระยะเวลาเชา่ในระดบัท่ีเหมาะสม

และชดัเจน โดยค านึงราคาตลาดเป็นหลกั 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) แต่งตัง้โดย 

คณะกรรมการบริษัท  ทัง้นี ้ณ วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ 
ประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทฯ จ านวน 3 ท่าน โดยมี นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ ์เป็น ประธาน พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั 
เอนกเวียง และ นายพนม รตันะรตั เป็น กรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมในปี 2563 รวมทั้งสิน้ 2 ครั้ง 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนชุดก่อน ในการด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระกลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด และไม่ขดั
ต่อขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดแูล  รวมถึงสรรหาและคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิัท พิจารณาเลือกเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก และพิจารณาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้
ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษิัทฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ยงัเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ผ่านช่อง
ทางการติดต่อของบรษิัทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา   

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดพิ้จารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน ใหส้อดคลอ้งกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบ สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และอา้งอิงกบัธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอในการจงูใจใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฎิบตัิหนา้ที่
อย่างเต็มที่ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  โดยมีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ในหวัขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร” 

 

ทั้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดป้ฏิบัติงานที่ไดร้บัมอบหมายดว้ยความระมัดระวัง 
รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุน้ และผู้มีส่วนไดเ้สียอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมแลว้และไดร้ายงานผลการประชมุทกุครัง้ใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบทกุครัง้  

 
 
           

       ( นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ ์) 
                ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

 

   

โครงสร้างการถือหุ้น 
 
1. จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว  
 (1) บริษัทมทีุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วันที ่25 กุมภาพันธ ์2564 ดังนี ้
     ทนุจดทะเบียน 2,933,261,052 บาท  
     ช ำระแลว้ 2,933,261,050 บำท  
                 แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2,933,261,050 หุน้  
        มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท โดยบรษิัทไม่มีกำรออกหุน้ประเภทอื่น นอกจำกหุน้สำมญั 
 

2. ผู้ถือหุ้น 
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   
      ผูถื้อหุน้ 10 ล ำดับแรกของบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ที่มีรำยช่ือปรำกฏตำมทะเบียนผูถื้อหุ้น           

ณ วนัท่ี 19 มีนำคม 2564 รำยชื่อ มีดงันี ้
 

ชื่อ – นามสกุล 
วันที ่30 มกราคม 2563 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.    นาย ธิบดี มงัคะลี* 638,233,520       21.76 
2. น.ส. อยัลดา ชินวฒัน ์ 547,537,175   18.67 
3. นาย ณฐัพล จฬุางกรู 182,263,800 6.21 
4. นาย ทวีฉตัร จฬุางกรู 112,655,300 3.84 
5. นาย สเุมธ มโนสทุธิ 109,586,500 3.74 
6. บรษิัท เจเนอรลั เรคคอรด์ อินเตอรเ์นชั่นแนล อินดสัตรี จ ากดั 66,600,000 2.27 
7. นาย ฉตัรชยั วงศส์กลุชยั 59,041,800 2.01 
8. นาย ณฏัฐวฒุิ ชีวมงคล 54,507,400 1.86 
9. นาย สมบตัิ พานชิชวีะ 39,000,000 1.33 
10. นาย เกษมทตั ไพจิตรสมบตั ิ 33,458,175 1.14 

รวมการถือหุน้ของผู้ถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก     1,842,883,670 62.83% 
ผูถื้อหุน้รายย่อยอื่น      1,090,377,380 37.17% 

รวม 2,933,261,050 100.00% 
   หมายเหต ุ * เป็นกรรมการของบริษัท แต่งตัง้โดยมตทิีป่ระชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ์ 2564  
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 (2) การถือหุน้ของกรรมการและผู้บริหาร 
    กำรถือหุน้ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของ บรษิัท เอ็มพจีี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ดงันี ้

 
 

ช่ือ - นามสกุล 

19 มีนาคม 2564 
หุ้นสามัญ 2,933,261,050 หุ้น  

30 มกราคม 2563 
หุ้นสามัญ 977,753,684 หุ้น 

รวมจ านวน 
หุ้น / (ลด) 
ระหว่างปี  
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น (หุ้น) รวมสัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

จ านวนหุ้น (หุ้น) รวมสัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 
กรรมการ /
ผู้บริหาร 

คู่สมรสและบุตร 
ท่ียังไม่บรรล ุ
นิติภาระ 

กรรมการ /
ผู้บริหาร 

คู่สมรสและบุตร 
ท่ียังไม่บรรล ุ
นิติภาระ 

กรรมการอิสระ        

 1. พลเอก ดร.สรุพนัธ ์ พุ่มแกว้ - - - - - - - 
 2. พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั  เอนกเวียง - - - - - - - 
 3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ ์ - - - - - - - 
 4. นำยพนม รตันะรตั - - - - - - - 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร        
 5. ดร.ก ำพล  บรุิยเมธำกลุ - - - - - -  

 6. นำงศภุำกร ฉั่วศิริพฒันำ - - - - - -  

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร        

 7. นำยสามารถ ฉั่วศิริพฒันา 10,890,000 - 0.37 - - - - 
 8. นำยสิทธิชยั เกษรสมบตั ิ - - - - - - - 
 9. นำยธิบดี มงัคะลี 638,233,520 - 21.76 200,000,000 - 20.46 438,233,520 

ผู้บริหาร        
 10. นำงทองอยู่              ถำวรสกลุชยั 60,000 - 0.002 30,000 - 0.003 30,000 
 

 (3) บริษัทย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลัก 
            รายละเอียดของบรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ซึ่งบรษิทัประกอบประกอบกิจการโดยการถือหุน้และ

เป็นบรษิัทย่อยทีเ่ป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกิจหลกั ดงันี ้ 
     (3.1)  บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้

             ทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 
                ช าระแลว้         5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 
                            แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 500,000 หุน้ (หา้แสนหุน้) 
                   มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท โดยบรษิัทไม่มีการออกหุน้ประเภทอื่น นอกจากหุน้สามญั 
 

                 (3.2)  รายชื่อผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
                         ผูถื้อหุน้ของ บรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ที่มีรายชื่อปรากฏตามหนงัสือรบัรองบรษิัท ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รายชื่อ มีดงันี ้
ชื่อ – นามสกุล วันที ่31 มกราคม 2564 

จ านวนหุ้น         ร้อยละ 
1. บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 495,500 99.10 
2. นางสาวณลนัรตัน ์ นนัทน์นส\์1 1,500 0.30 
3. นำงสำววรศิรน์ลิน สภุำสนนัท ์ 1,500 0.30 
4. นำงสำวลกัษม ี อภินนัทรกัษ์ 1,500 0.30 

รวม 500,000 100.00 
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(4)  ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding Agreement)  

 ขอ้ตกลงระหว่ำงกันของกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรออกและ
กำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์หรือกำรบรหิำรงำนของบรษิัทโดยที่ขอ้ตกลงดงักล่ำวมีบรษิัทรว่มลงนำมดว้ย 
 -ไม่มี- 
 

3. การออกหลกัทรัพยอ์ื่น  
เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2564 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท

ฯ จ านวน 1,955,507,368 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 2,933,261,052 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญั 2,933,261,052 หุน้ มลูค่าที่ ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการออกหุน้ใหม่เป็นหุน้สามญั จ านวน 1,955,507,368 
หุน้ เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และ นัน้  เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผูถื้อ
หุน้จะตอ้งพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษิัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.10 บาท คิดเป็น
มลูค่าไม่เกิน 195,550,736.80 บาท 
 ทั้งนี ้เนื่องจากบริษัทฯมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯจึง
สามารถก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะตอ้งปฏิบตัิตาม
มาตรา 52 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
 โดย ก าหนดใหว้นัจองซือ้หุน้สามัญที่ออกใหม่ คือ วันที่ 15-19 กุมภาพันธ ์2564 รวมทั้งสิน้ 5 วันท าการ และ      วัน
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record Date) 
คือวันที่ 25 มกราคม 2564 (วันเดียวกันกับวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2564) ในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์2564  อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กบัการไดร้บัอนมุตัิ
จากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ 

อย่างไรก็ดี ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัพุธ ที่ 10 กุมภาพนัธ ์2564 มติอนุมตัิการจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 
1,955,507,368 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,933,261,052 บาท แบ่งออกเป็น
หุน้สามัญ 2,933,261,052 หุน้ มูลค่าที่ ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการออกหุน้ใหม่เป็นหุน้สามัญ จ านวน 1,955,507,368 หุน้ 
เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering)ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.10 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 
195,550,736.80 บาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนและถา้ไดร้บัเงินเพียงพอจะน าไปใชใ้นการรองรบัการขยายธุรกิจต่อไป โดย
ก าหนดระยะเวลาในการจดัสรรระหว่างวนัท่ี 15-19 กมุภาพนัธ ์2564 (รวม 5 วนัท าการ)  

ก่อนวนัย่ืนจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,933,261,052 บาท มีทุนช าระแลว้ 977,753,684 
บาท แบ่งออกเป็น 977,753,684 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายหรือจดัสรร 
จ านวน 1,955,507,368 หุน้ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมไดใ้ชสิ้ทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จ านวน 565 ราย รวมจ านวน 1,955,907,366 หุน้ 
ราคาหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นีร้วมจ านวน 1,955,907,366 บาท และบริษัทฯ ไดร้บัช าระค่าหุน้ครบถว้น
แลว้เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามหนังสือรบัรองฐานะการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ 0074-0040/2021 ฉบับลงวันที่ 22 
กมุภาพนัธ ์2564 ซึ่งบรษิัทฯไดร้บัเงินจากการเพิ่มทนุจ านวนรวมทัง้สิน้ 195.55 ลา้นบาท 
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ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีทนุช าระแลว้ทัง้สิน้ 2,933,261,050 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 2,933,261,050 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 
บาท และมีหุน้ท่ียงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่ายหรือจดัสรร จ านวน 2 หุน้ มลูค่าทัง้สิน้ 2 บาท ส าหรบัรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้  (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 2,933,261,052 หุน้ 
และไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้จ านวน 2,933,261,050 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็น
ที่เรียบรอ้ยแลว้ 
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โครงสร้างการจัดการ 
 
 บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ท าหนา้ที่ควบคุมดูแลบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ โดยด าเนินการภายใตม้าตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ซึ่งครอบคลุมถึงโครงสรา้งการก ากับดูแล
กิจการ แนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูล โครงสรา้งการปฏิบตัิงานและหนา้ที่ของหน่วยงานการก ากบัดแูล และนโยบายกลางในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อยปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการอย่างเครง่ครดั 
 โครงสรา้งการจดัการของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งมีหนา้ที่ในการก ากบัและควบคมุกิจการหลกั
ของบรษิัทฯ รวมทัง้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยและมอบหมายหนา้ที่ตามความเหมาะสม เพื่อด าเนินการตามภารกิจและงาน
เฉพาะดา้น โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ ดงันี ้
 
1. คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท เป็นผูน้  าองคก์รที่มีอ  านาจเต็มในการก ากับดูแลบริหารงาน เพ่ือประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัท 
ดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อใหอ้งคก์รมีการบรหิารจดัการ
ที่ดี มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผุถื้อหุน้ภายใตเ้งื่อนไขและ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
1.2 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท  

(1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปดว้ยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และควรเป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยจะตอ้งเปิดเผยข้อมูลและการ
เปล่ียนแปลงกรรมการในรายงานประจ าปีทกุปี 

(2) คณะกรรมการบรษิัท เลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ 
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้

รองประธานกรรมการมีหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษิัทว่าดว้ยกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
 โดยคณะกรรมการบริษัท ณ วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 9 ท่าน โดยในการสรรหา

และเลือกตัง้กรรมการเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นจ านวนที่เหมาะสมกบั
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีองคป์ระกอบสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนจดัใหม้ีองคป์ระกอบที่มีความหลากหลาย ทัง้ในดา้นอายุ เพศ ความรู ้ความช านาญ ประสบการณท์ี่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจและความส าเร็จของบริษัทฯ และคุณสมบัติที่ส  าคัญอื่นๆ โดย
คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการ ดงัต่อไปนี ้

(1) กรรมการท่ีเป็นกรรมการบรหิาร จ านวน 3 ท่าน 
(2) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร จ านวน 6 ท่าน ในที่นีป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนมากกวา่ 

1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 44.45 ของกรรมการทั้งหมด (การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุแสดงไวใ้น  ขอ้ 3.1 กรรมการอิสระ) 

อนึ่ง ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัท มีรายนาม จ านวนการเขา้รว่มประชมุกรรมการบรษิัท รวม 8 ครัง้ และการประชมุ        
ผูถื้อหุน้ 2 ครัง้ รวมถึงจ านวนครัง้ที่ประชมุ ดงันี ้(โดยคณะกรรมการตามตารางนีไ้ดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบรษิัทแลว้) 
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รายชื่อ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังที ่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของการประชุม

ทัง้หมด 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น 
1. นายวิสิฐ            ตนัติสนุทร ประธานกรรมการ 7/8 87.5 2/2 
2. นายนรนิทร ์   โอภามรุธาวงศ ์ กรรมการอิสระ 8/8 100 2/2 
3. นายธะเรศ   โปษยานนท ์ กรรมการอิสระ 7/8 87.5 2/2 
4. นางทธันา   รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ 8/8 100 2/2 
5. นายอภิวฒุิ        พิมลแสงสรุยิา กรรมการ 7/8 87.5 2/2 
6. นายวิทรู  มโนมยักลุ กรรมการ 8/8 100 2/2 
7. นางกติติ์ยาใจ  ตรีเอกวจิิตร กรรมการ 8/8 100 2/2 
8. นายปิยวรรพท์า  ตรีเอนกวนิศ กรรมการ 7/7 100 2/2 
9. นางสาวณลนัรตัน ์ นนัทน์นส ์ กรรมการ 7/7 100 2/2 

หมายเหต ุ  
    1. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์, นายธะเรศ โปษยานนท์, นางทธันา รอดโพธิ์ทอง และ นางสาวณลนัรัตน์ นนัท์นนส์ ลาออกตัง้แต่วนัที่ 29 
ธนัวาคม 2563  
    2. นายวิสฐิ ตนัตสินุทร และ นางกิตติย์าใจ ตรีเอกวิจิตร ลาออกตัง้แต่วนัที ่7 มกราคม 2564 
    3. นายปิยวรรพท์า ตรีเอนกวนศิ และ นายอภิวฒิุ พมิลแสงสรุิยา ลาออกตัง้แต่วนัที ่11 มกราคม 2564 
    4. นายวิทูร มโนมยักุล ลาออกตัง้แต่วนัที ่27 มกราคม 2564 
 

ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการบรษิัท มีจ านวน 9 ท่าน มีรายนาม ดงัต่อไปนี ้ 
 

ล าดับ 
 

รายชื่อกรรมการ 
 

ต าแหน่ง 

1 พลเอก ดร.สรุพนัธ ์ พุ่มแกว้ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2 พล.ต.อ.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  
3 นายเฉลิมพงษ ์ มหาวาณิชยว์งศ ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
4 นายพนม รตันะรตั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
5 นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา กรรมการ 
6 นายสิทธิชยั เกษรสมบตั ิ กรรมการ 
7 นายธิบด ี มงัคะล ี กรรมการ 
8 ดร.ก าพล บรุยิเมธากลุ กรรมการ 
9 นางศภุากร ฉั่วศิรพิฒันา กรรมการ 

 

หมายเหต ุ  
    1. แต่งตัง้กรรมการจากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่7 มกราคม 2564 
        - พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แกว้ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน นายวิสฐิ ตนัตสินุทร  
        - นายสามารถ ฉั่วศริิพฒันา เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน นางกิตติย์าใจ ตรีเอกวิจิตร 
        - นายสทิธิชยั เกษรสมบตั ิเขา้ด ารงต าแหน่งกรมการ แทน นายนรินทร์ โอภามรุวงศ ์ 
    2. แต่งตัง้กรรมการจากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่2/2564 เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2564 
         - นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน นายอภิวฒิุ พมิลแสงสริุยา โดยแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
       - พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน นายปิยวรรพพ์า ตรีเอนกวนศิ โดยแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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    3. แต่งตัง้ นายพนม รตันะรตั, นายธิบด ีมงัคะลี และ ดร.ก าพล บรุิยเมธากุล เป็นกรรมการใหม่จากมตทิีป่ระชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2564 
เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ์ 2564 
    4. แต่งตัง้ นายพนม รตันะรตั กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งต าแหน่ง จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่3/2564 
เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2564 
    5. แต่งตัง้ นางศุภากร ฉั่วศิริพฒันา เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน นายวิทูร มโนมยักุล จากมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่3/2564 
เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2564 
 
1.3 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 26 วรรค 3 อ านาจคณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทบัตราส าคญัของบรษิัท ทัง้นี ้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทได ้ 

โดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ประกอบดว้ย นายสามารถ ฉั่วศิริพฒันา และนายสิทธิชยั เกษรสมบตัิ 
กรรมการทัง้สองคนลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัทฯ 
 

1.4 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ซึ่งก าหนดใหใ้นแต่ละปีกรรมการบรษิัทตอ้งหมนุเวยีนออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน หน่ึง

ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ โดยในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนคณะกรรมการในขณะนัน้พน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดีหนึ่งในสาม 
(1/3) ก็ใหใ้ชจ้ านวนที่ใกลเ้คียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการซึ่ง
จะพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้และใหก้รรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปี
ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนนั้น ถ้ามิไดก้ าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรณีที่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

นอกจากนีก้ารพน้วาระตามขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
1) ตาย 
2) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อบรษิัท ซึ่งจะมีผลนบัตัง้แต่วนัท่ีใบลาออกนัน้ถึงบรษิัท 
3) ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต่องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์
4) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง โดยมีจ านวนหุน้นับรวมกันแลว้ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
ทั้งนี ้ ก าหนดให้ในกรณีท่ีต าแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
ดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทนเท่านั้น และก าหนดมติของ
คณะกรรมการในการเลือกกรรมการนี ้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยู่ ส าหรบักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระมีดงันี ้
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ล าดับ รายช่ือกรรมการ 

2564 2563 2562 

กรรมการทีค่รบก าหนด
ออกตามวาระ 

กรรมการทีค่รบก าหนด
ออกตามวาระ 

กรรมการทีค่รบก าหนด
ออกตามวาระ 

1 พลเอก ดร.สรุพนัธ ์ พุ่มแกว้ /  -  - 
2 พล.ต.อ.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง /  -  - 
3 นายเฉลิมพงษ ์ มหาวาณิชยว์งศ ์  -  - / 
4 นายพนม รตันะรตั ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่จากทีป่ระชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 10 กมุภาพนัธ ์2564 
5 นายสามารถ ฉั่วศิริพฒันา /  -  - 
6 นายสิทธิชยั เกษรสมบตั ิ  -  - / 
7 นายธิบด ี มงัคะลี ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่จากทีป่ระชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 10 กมุภาพนัธ ์2564 
8 ดร.ก าพล บรุิยเมธากลุ ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่จากทีป่ระชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 10 กมุภาพนัธ ์2564 
9 นางศภุากร ฉั่วศิริพฒันา  -  - / 

 

1.5 ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ ไดม้ีการทบทวนขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการก ากับดูแล

กิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance Policy) 
1) คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจและหนา้ที่จดัการบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั

ฯ ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความสจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท โดย    มิ
ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 

2) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบรษิัทฯ  
3) ควบคุมก ากบัดแูลการบริหาร และการจดัการของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบายที่ไดร้บั

มอบหมาย เวน้แต่ในเรื่องดงัต่อไปนีซ้ึ่งคณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ ไดแ้ก่ เรื่องที่
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั
ใหแ้ก่บุคคลอ่ืน การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบับรษิัทฯ 
การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวมกิจการ รวมถึงการท ารายการที่เก่ียวโยงและการซือ้หรือขายสินทรัพย์ที่ส  าคัญตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ ก าหนด 

4) จดัใหม้ีการจดัท ารายงานทางการเงินซึ่งจดัท าขึน้ตามมาตรฐานหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป และผ่านการสอบบญัชีที่
เชื่อถือได้  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน  โดยจัดท ารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษิัท ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ าปีควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี 

5) จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส  โดยค านึงถึงความเทา่เทียมกนัในการไดร้บัข้อมลู  
6) จดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบรษิัทฯ อย่างเหมาะสม 
7) จัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยใหมี้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 

รายละเอียดคณะกรรมการ บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ซึ่งบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบกิจการโดยการถือหุน้และเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก แสดงไวภ้ายใตห้ัวขอ้ ขอ้มูลหลักทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น     
ขอ้ 7.2 (2) บรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั 
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1.6 การประชุม 
1) คณะกรรมการจะตอ้งมีการมารว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่กึง่หน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ 
2) ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ แต่ถา้
ไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือ มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการหนึ่งคนเป็นประธานที่ประชมุ 

3) ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ หรือ ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการ
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนถึงวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีที่เป็นการจ าเป็นรีบด่วนที่จะตอ้งรกัษาสิทธิและประโยชนข์องบรษิัท ซึ่งตอ้ง
แจง้นดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

4) คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 
 

1.7 บทบาทอื่นๆ 
1) กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียในสญัญาใดที่บรษิัทท าขึน้ หรือ กรณีที่

จ  านวนหุน้ หรือ หุน้กูข้องกรรมการท่ีมีอยู่ในบรษิัทในเครือเพิ่มขึน้ หรือ ลดลง  
2) กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา แต่ทั้งนี ้จะไม่รวมถึงบรรดา

ค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงไดร้บัในฐานะลกูจา้งของบรษิัท 
3) กรรมการของบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

 

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท อีกจ านวน 4 คณะ 
ประกอบดว้ย  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
3. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

  4. คณะกรรมการบรหิาร 
รายละเอียดอยู่ในหวัขอ้กรรมการชดุย่อย ภายใตห้วัขอ้หลกั การก ากบัดแูลกิจการ  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัท

ยงัไดแ้ต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูง เพื่อท าหนา้ที่บริหารจดัการบริษัทและบริษัทย่อยภายใตน้โยบายและแผนงานซึ่งไดร้บัอนุมัติ
จากคณะกรรมการบรษิัท  
 
2. ผู้บริหาร 

ผูบ้รหิาร แต่งตัง้โดยฝ่ายบรหิาร ส่วนผูบ้รหิารระดบัสงู แต่งตั้งโดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการบรษิัท เพื่อท าหนา้ที่
บรหิารจดัการบรษิัทและบรษิัทยอ่ยภายใตน้โยบายและแผนงานซึง่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท และเพื่อสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรหิาร ในการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัท 

ผูบ้รหิาร ของบรษิัท เอ็มพจีี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิาร
จ านวน 2 ท่าน ดงันี ้

รายนามคณะผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1.   นายสามารถ            ฉั่วศิรพิฒันา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
2. นางทองอยู่             ถาวรสกลุชยั รองประธานฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

หมายเหต ุ 1. ผูบ้ริหารล าดบัที ่1-2 เป็นผูบ้ริหารตามนยิามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
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2.1 ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการทบทวนขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูบ้ริหาร ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณก์ารลงทุนและ

ขนาดรายการในปัจจบุนั ดงันี ้
1) มีอ านาจอนมุตัิ และมอบอ านาจช่วงอนมุตัิการเบิกจ่ายเพื่อจดัซือ้จดัจา้งซึ่งทรพัยสิ์น บรกิาร และการท ารายการอื่น 

เพื่อประโยชนข์องบรษิัทฯ ซึ่งอ านาจการอนมุตัิดงักล่าวจะเป็นการอนมุตัิรายการปกติทั่วไปทางการคา้ มีวงเงินในแต่ละรายการ
ไม่เกิน 15 ลา้นบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมตัิและด าเนินการของ บริษัทฯ ซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ ทัง้นีว้งเงินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้อยู่กับดลุย
พินิจของคณะกรรมการบรษิัท 

2) มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการกูห้รือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบรษิัทฯ รวมถึงการเป็น ผูค้  า้ประกนั 
หรือการช าระเงินเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15 ลา้นบาทหรือเทียบเท่า โดย
วงเงินดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมติัและด าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
แลว้  ทัง้นีว้งเงินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของคณะกรรมการบรษิัท 

3) พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และอ านาจการบริหารงานให้
คณะกรรมการบรหิาร 

4) ด าเนินการบริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผน
ธุรกิจ  และกลยทุธท์างธุรกิจที่คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิแลว้ 

5) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร ทัง้นีก้ารมอบ
อ านาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารนัน้ ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ และไม่รวมถึงการมอบอ านาจใหป้ระธานเจ้าหนา้ที่บริหารอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้
เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกับบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย ซึ่งการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กัน หรือรายการเก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดตาม
ประกาศส านกังานก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเรื่องนัน้ๆ 

 

3.  เลขานุการบริษัท  
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ ์2562 ไดม้ีมติแต่งตัง้ นางสาวครมิา จรูญสกลุวงศ ์

ซึ่งเป็นผูท้ี่มีคณุวฒุิ และประสบการณท์ี่เหมาะสม เป็นผูร้บัผิดชอบท าหนา้ที่เลขานกุารบรษิัท โดยมีหนา้ที่ในการดแูลใหบ้รษิัทฯ 
มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ และใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  
เพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึน้  

หนา้ที่ความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษิทัฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้

ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ 
ค. หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 



46 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

 

   

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย               
ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี
บรษิัทฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

หนา้ที่ความรบัผิดชอบอ่ืนของเลขานกุารบรษิัท 
1) ใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเก่ียวกับขอ้กฎหมาย  ขอ้บังคับ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้พึง

ปฏิบตัิดา้นการก ากบัดแูลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
2) ดูแลและติดตามใหค้ณะกรรมการ และฝ่ายจดัการมีการปฏิบตัิตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระ เบียบปฏิบตัิต่างๆ ที่

เก่ียวขอ้ง รวมถึงหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี อย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคัญให้
คณะกรรมการทราบ 

3) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิัทฯ ใหป้ฏิบตัิตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
4) จดัการประชมุผูถื้อหุน้  และประชมุคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ 
5) จดัใหม้ีการปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
6) ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
7) ส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ หน่วยงานก ากบัดแูล รวมถึงการใหข้อ้มลูสารสนเทศทั่วไปแก่ผูส้นใจ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
8) ลงนามแทนคณะกรรมการส าหรบัการออกเอกสารทางธุรการ ต่างๆ อาทิเช่น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ออกหนังสือส าหรับการประสานงานต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการ กับบุคคล หรือ 
หน่วยงานภายนอก หนังสืออื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นครัง้คราวตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่ออ านวย
ประโยชนใ์หก้บัคณะกรรมการในการการก ากบัดแูลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
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บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ผังองคกร

ผู้ถือหุ้น
Shareholder

คณะกรรการบริษัท
Board of Directors

นักลงทุนสัมพันธ์
Investor Relations

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน
Nomination and

Remuneration Committee

คณะกรรมการบริหาร
Excutive Committee

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
Chief Executive Officer : CEO

คณะอนุกรรมการ
ต่อต้านคอร์รัปช่ัน
Anti-Corruption
Subcommittee

รองประธานฝ่ายจัดหารายได้
Chief Revenue Officer : CRO

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
Chief Financial Officer : CFO

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

Risk Management
Committee

สํานักตรวจสอบภายใน
Internal Control

and Audit

เลขานุการบริษัท
Company Secretary
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4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
      4.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
 1)  ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดบัที่เหมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ 
และอยู่ในระดบัที่เปรียบเทียบไดก้ับอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดอ้นุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000  บาท ทั้งนี ้ในปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
คณะกรรมการจึงมีมติงดจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสแกรและไตรมาสที่สอง จึงมีการจ่ายเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ 4 เท่านัน้ 
ส าหรบัค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ่ายเฉพาะที่มีการประชมุรบัรองงบเท่านัน้ ส่วนเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
จ่ายปกติ รวม เป็นเงิน 980,000 บาท มีรายละเอียดดงันี ้

 
รายนามคณะกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
กรรมการ
บริษัท 

เบีย้ประชุม 
กรรมการ
บริษัท 

เบีย้ประชุม 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน 
รวม  

(บาท : ปี) 
1. นายวิสิฐ ตนัติสนุทร ประธานกรรมการ   120,000.00     50,000.00  -   170,000.00  
2. นายนรนิทร ์   โอภามรุธาวงศ ์ กรรมการอิสระ       90,000.00      30,000.00  60,000.00   180,000.00  
3. นายธะเรศ โปษยานนท ์ กรรมการอิสระ       90,000.00      10,000.00  30,000.00   130,000.00  
4. นางทธันา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ        90,000.00      20,000.00  20,000.00   130,000.00  
5. นางกติติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร กรรมการ        50,000.00      30,000.00  -     80,000.00  
6. นายวิทรู มโนมยักลุ กรรมการ        50,000.00      30,000.00  -     80,000.00  
7. นายอภิวฒุ ิ พิมลแสงสรุยิา กรรมการ       50,000.00    20,000.00  -     70,000.00  
8. นายปิยวรรพท์า     ตรีเอนกวนิศ กรรมการ       50,000.00    20,000.00       70,000.00  
9. นางสาวณลนัรตัน ์   นนัทน์นส ์ กรรมการ     50,000.00  20,000.00         70,000.00 

รวม  640,000.00  230,000.00  110,000.00   980,000.00  
หมายเหต ุ  
    1. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์, นายธะเรศ โปษยานนท์, นางทธันา รอดโพธิ์ทอง และ นางสาวณลนัรัตน์ นนัท์นนส์ ลาออกตัง้แต่วนัที่ 29 
ธนัวาคม 2563  
    2. นายวิสฐิ ตนัตสินุทร และ นางกิตติย์าใจ ตรีเอกวิจิตร ลาออกตัง้แต่วนัที ่7 มกราคม 2564 เวลา 13.20 น. 
    3. นายปิยวรรพท์า ตรีเอนกวนศิ และ นายอภิวฒิุ พมิลแสงสรุิยา ลาออกตัง้แต่วนัที ่11 มกราคม 2564 เวลา 15.20 น. 
    4. นายวิทูร มโนมยักุล ลาออกตัง้แต่วนัที ่27 มกราคม 2564 
 

คณะกรรมการชดุย่อยอื่นๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
คณะกรรมการบรหิาร  ไม่ไดร้บัค่าตอบแทน 
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2) ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารจ านวน 4 รายแรกต่อจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้รหิารทกุรายที่อยู่ในล าดบั              

ขัน้เดียวกับผูบ้ริหารรายที่ 4  ซึ่งรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี  รวมจ านวนทัง้สิน้ 6 ท่าน มีรายละเอียด
ดงันี ้

รายการ จ านวนราย จ านวนเงนิ (บาท) 
เงินเดือน 5 6,093,068.97 
โบนสั - - 

รวม 6,093,068.97 
 

4.2 ค่าตอบแทนอื่น 
1)   ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
       - ไม่มี – 
 
2) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้รหิาร    

รายการ จ านวนราย จ านวนเงนิ (บาท) 
 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 2 64,620.00 
 เงินสมทบประกนัสงัคม 4 14,250.00 

รวม         78,870.00 
 
5. บุคลากร   

    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯ มีบคุลากรจ านวน 66 คน ซึง่สามารถแบง่ตามกลุม่งานไดด้งันี ้
สังกัด จ านวน (คน) 

ส านกังานบรหิาร 4 
สายงานขาย (บรหิารงานขายปลีก, ออนไลน)์ 8 
สายงานบรหิารงานผลิตภณัฑ ์(จดัซือ้) 5 
สายงานบรหิารงานกลาง  

- ส านกังาน 26 
- คลงัสินคา้ 5 

พนกังานสาขา 18 
รวม 66 
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5.1 ลักษณะผลตอบแทน   
    หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทค่าตอบแทน* ปี  2563 
เงินเดือนและโบนสั 
สวสัดิการ 
อื่นๆ  

22.24 
0.63 
3.89 

รวม 26.76 
 
      5.2 นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

นโยบายในการสรรหา/วา่จา้งพนกังาน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจา้งพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางธุรกิจ และมีนโยบายการพิจารณาคดัเลือกพนกังานจากภายในก่อน  เพื่อใหเ้กิดแรงจงูใจ
การท างาน  

 
นโยบายในการพฒันาพนกังาน   
บรษิัทฯ มีนโยบายการพฒันาพนกังานของบรษิัทฯ ใหม้ีความรูค้วามสามารถ มีทศันคติที่ถกูตอ้งในการปฏิบตัิงาน ซึ่ง

จะช่วยส่งเสริมใหพ้นักงานสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการจัดฝึกอบรม
และพฒันาพนกังานโดยการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม และปรบัปรุงหลกัสตูรการฝึกอบรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  โดย
มีหลกัสตูรต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัพนกังานในแต่ละระดบั ดงันี ้

ประจ าปี 2563 

ที ่ หลักสูตรการอบรม กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนผู้เข้าอบรม / 
คน 

1 การอบรมเบือ้งตน้ ส าหรบัพนกังานใหม่  พนกังานขายใหม ่ พนกังานใหม่ทกุคน 
2 หลกัสตูร เทรนดเ์ครื่องส าอาง ปี 2020  ผูจ้ดัการรา้นสาขา และ

พนกังานขาย 
12 

3 หลกัสตูร Quick sales และแนวทางการตอบค าถาม GIZMAN ผูจ้ดัการรา้นสาขา และ
พนกังานขาย 

16 

4 หลกัสตูร Quick sales และแนวทางการตอบค าถาม 
STARDUST 

ผูจ้ดัการรา้นสาขา และ
พนกังานขาย 

12 

5 หลกัสตูร New GIZMAN (Stardust เปล่ียนเป็น GIZMAN ) ผูจ้ดัการรา้นสาขา และ
พนกังานขาย 

11 

6 อบรมสินคา้ใหม่ (New Product GIZMAN) ประจ าแต่ละเดือน  ผูจ้ดัการรา้นสาขา และ
พนกังานขาย 

ผูจ้ดัการรา้นสาขา และ
พนกังานขายทกุคน 
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ประจ าปี 2563 (ต่อ) 

ที ่ หลักสูตรการอบรม กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนผู้เข้าอบรม / 
คน 

7 GIZMAN Next สดุยอดผูจ้ดัการรา้นมืออาชีพ ผูจ้ดัการรา้นสาขา 7 
8 หลกัสตูร ปลกุพาวเ์วอรพ์อ้ยทใ์นตวัคณุ พนกังาน 11 
9 Moza Customer Service Call center การใหบ้รกิารขอ้มลูทาง

โทรศพัท ์
พนกังาน 1 

10 Sale Representative เซลลน์ าเสนอขาย พนกังาน 1 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
  บรษิัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลทุกๆ ปี ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิประจ าปี ในกรณีที่ไม่มี
เหตจุ าเป็นอื่นใดในการใชเ้งินจ านวนนัน้ๆ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัท 
อย่างมีนยัส าคญั  และตามขอบงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 40 ก าหนดไวว้่า “หา้มมิใหบ้รษิัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากปันผลจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่มิใหจ้่ายเงินปันผลใดๆ” ทัง้นี ้ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา 
จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563 บรษิัทฯ มียอดขาดทนุสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

 

 



53 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

การก�ากับดูแลกิจการ

1 
 

การก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ดว้ยเชื่อว่าการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบไดจ้ะส่งผลใหบ้รษิัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายของการเป็นองคก์รที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ คณะกรรมการ
บรษิัทจึงก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณ แนวปฏิบตัิต่างๆ และก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่ใหค้วามส าคญัต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยก าหนดไวใ้นคู่มือ  “จรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ” เพื่อเป็นรากฐานของการปฏิบตัิงานแก่บคุลากรของบรษิัทฯ โดยมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิดงักล่าว
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณปั์จจุบนัอยู่เสมอ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทไดเ้ป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกัการ
ก ากับดแูลกิจการเสมอมา รวมทัง้มีการติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี และปลกูฝังเป็นวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของบรษิัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
บรษิัทฯ มีอุดมการณใ์นการด าเนินธุรกิจ อย่างมีคณุธรรม ซึ่งทัง้คณะกรรมการบรษิัท ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนกังาน   

ทกุระดบัไดถื้อปฏิบตัิ และใหค้วามส าคญัอย่างสม ่าเสมอตลอดมา คือ 
• มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 

MPG มุ่งกระท าในส่ิงที่ถูกตอ้งดว้ยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่เป็นเลิศเสมอ พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกคนตระหนกัดีว่าเราตอ้งทุ่มเทก าลงักาย ก าลังใจ ความรูแ้ละความสามารถที่มีอยู่ใหม้ากยิ่งขึน้ไปกว่าเดิมอยู่
เสมอ ใฝ่เรียนรู ้และศกึษาส่ิงใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อฟันฝ่าอปุสรรค และกา้วหนา้ต่อไปดว้ยความมั่นคงยั่งยืน เพื่อผลที่ดีที่สดุ
แก่ MPG และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

• ตั้งม่ันในความเป็นธรรม 
MPG มีความรบัผิดชอบท่ีจะใหผู้ม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายไดร้บัความเป็นธรรม กล่าวคือ  
▪ ใหผู้ใ้ชสิ้นคา้ และบรกิารไดร้บัประโยชนส์งูสดุ ทัง้ดา้นคณุภาพ ราคา และการบรกิาร 
▪ ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนการลงทนุในอตัราที่เหมาะสม 
▪ ใหพ้นกังานไดร้บัผลประโยชนแ์ละมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
▪ ใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายไดร้บัการปฏิบตัิที่เป็นธรรม 

• เชื่อม่ันในคุณค่าของคน 
MPG ถือว่าพนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีค่าที่สดุ การท่ีบรษิัทฯ เจริญรุง่เรืองมาไดต้ราบเท่าทุกวนันีก้็เพราะมีคนเก่ง

และดีที่มีความรูค้วามสามารถและคณุธรรมเป็นประการส าคญั MPG จึงเลือกสรรแต่คนเก่ง และดีเขา้ท างาน และพฒันาคน
ใหพ้รอ้มที่จะเผชิญสภาวะการณท์ี่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ขณะเดียวกนัก็สรา้งความผูกพนัทางใจใหพ้นกังานมีความรกั
ต่อบรษิัท ท าใหพ้นกังานเกิดความมั่นใจที่จะท างานเพื่อความเจรญิกา้วหนา้ในอนาคตใหเ้ติบโตไปดว้ยกนั 

• ความรับผิดชอบต่อสังคม 
MPG ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชน และทุกประเทศที่ด  าเนินธุรกิจดว้ย โดยค านึ งถึงหนา้ที่ และความ

รบัผิดชอบท่ีมีต่อสงัคม ทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
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1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่

ดี โดยจะมีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรบัปรุงและจดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรในรายงาน
ประจ าปีและส่ืออื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมใหค้ณะกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
1.1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้  จึงไดก้ าหนดแนวทางต่างๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจว่าไดร้บั
การคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน  อนัไดแ้ก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้  สิทธิในการไดร้บัเงินปันผลหรือผลประโยชนใ์ดๆ จาก
บริษัทฯ  สิทธิในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารจากบริษัทฯ อย่างไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  สิทธิในการ
ลงคะแนนเรื่องส าคญัๆ  เป็นตน้ ดงันี ้
           บรษิัทฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้แก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้มากกว่า 7 หรือ 14 วนัก่อนวนัประชมุตามที่กฎหมาย
ก าหนด และลงประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนั  ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั โดยหนงัสือ
เชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ รายละเอียดของ
เรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น ผลกระทบทั้งดา้นบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของ
กรรมการอิสระ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมแทนได ้รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งใน
หนงัสือเชิญประชมุจะแจง้รายละเอียดของเอกสารที่ผูถื้อหุน้จะตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุมดว้ย เพื่อรกัษาสิทธิในการเขา้
ประชุม   นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดเ้ปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมอย่างนอ้ย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่า
การประชุมจะแลว้เสร็จ โดยมีการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ ดว้ยเจา้หนา้ที่และระบบคอมพิวเตอรท์ี่เพียงพอ โดยจัด
ประชมุในวนัท าการปกติ ณ ส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ หรือสถานท่ีอื่นใด ซึ่งสามารถเดินทางไดอ้ย่างสะดวก 
 ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  บรษิัทฯ จะน าขอ้มลูหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้เปิดเผยในเว็บไซต์
ของบรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ  
          ก่อนเริ่มการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ ประธานกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน โดยบรษิัทฯ 
ไดแ้สดงขัน้ตอนการนบัคะแนน และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอย่างชดัเจนในหอ้งประชมุ ทัง้นี ้ บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ที่
มารว่มประชมุภายหลงัเริ่มการประชมุแลว้  มีสิทธิลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 
          ในการประชมุทกุครัง้ บรษิัทฯ ไดจ้ดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพียงพอ และโปรง่ใส โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ค าถามในท่ีประชมุ ก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชมุในแต่ละวาระ
และภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ ผูบ้ริหารของบรษิัทฯ จะอยู่ตอบค าถามปลีกย่อยจากผูถื้อหุน้รายย่อยจนเป็นท่ีพอใจ
ของผูถื้อหุน้ทกุราย 
 ทัง้นี ้ตัง้แต่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 เป็นตน้มา บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ 
โดยบริษัทฯ ไดแ้จง้หลักเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มกับการน าส่งหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่
หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ดว้ย 
            กรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมการประชมุผูถื้อหุน้ โดยกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่รบัผิดชอบ
เฉพาะเรื่องต่างๆ จะรว่มชีแ้จงรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งในวาระต่างๆ รวมถึงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ย  
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           การพิจารณาวาระการแต่งตัง้กรรมการ บรษิัทฯ มีประวตัิกรรมการท่ีตอ้งการเสนอแต่งตัง้ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา โดยมี 
1. ชื่อ-นามสกลุ 2. อาย ุ3. ประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน 4.จ านวนบรษิัทที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นหวัขอ้
บริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป 5.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 6.ประเภทของกรรมการที่เสนอ 7.ขอ้มูลการเขา้ร่วม
ประชุมในปีที่ผ่าน และ 8. วนัท่ี เดือน และปีที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมาการของบริษัทฯ ทั้งหมดนีล้งอยู่ในหนังสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
           นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกประเด็นค าถามค าตอบที่ส าคัญให้ครบถว้น รวมถึงการบันทึกการชีแ้จง
ขัน้ตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบก่อนการประชุม บนัทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชมุและ
กรรมการท่ีลาการประชมุพรอ้มเหตผุล บนัทึกมติ และจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหถ้กูตอ้งครบถว้น ไวใ้นรายงานการ
ประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
ตลอดจนใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุสามารถรบัทราบไดด้ว้ย 
            ส าหรบัในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ดัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ในวนัพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 ก่อนจะเล่ือนไปเป็นวนัที่ 17 
มิถุนายน 2563 เนื่องจากการการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ปรากฏว่าในวนัดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการประชุมได ้
เนื่องจากองคป์ระชมุไม่ครบ จึงไดเ้ล่ือนการจดัประชมุต่อไปอีกเป็นวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 โดยประธานกรรมการท าหนา้ที่
ประธานในที่ประชมุ มีการชีแ้จงรายละเอียด วิธีการลงคะแนนโดยการใชบ้ตัรลงคะแนน วิธีการนบัคะแนน และผลคะแนนใน
แต่ละวาระอย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์ซึ่งมีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย า โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนีป้ระธานในท่ีประชมุยงัเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้ซักถามก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระจนเป็นที่พอใจของผูถื้อหุน้ โดยไดบ้ันทึกประเด็น
ซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานการประชมุอย่างถกูตอ้งครบถว้น และไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุที่ไม่ไดแ้จง้ให้
ทราบล่วงหนา้ และมีการเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านการประชุมภายในวนัประชุม 
ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบนเว็บไซดข์องบรษิัทฯ ในการประชุมมีประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร
ระดบัสงูดา้นการบรหิาร และ ดา้นบญัชีการเงิน ผูส้อบบญัชี เขา้รว่มประชมุ และมีที่ปรกึษาทางดา้นกฎหมาย ท าหนา้ที่ดแูล
ใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัทฯ  
 ส าหรบัรายละเอียดการประชมุสามารถดูไดจ้าก “รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563” ในเว็บไซตข์อง
บรษิัทฯ  (www.mangpong.co.th) และ ช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย           
 
1.2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัและดูแลใหม้ีการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ต่อผูถื้อหุน้ทุกราย ซึ่ง
รวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและผูถื้อหุน้ต่างชาติ  โดยไดด้  าเนินการต่างๆ ดงันี ้ 
    (1)  ก าหนดใหม้ีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ปีละ 1 ครัง้  ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน  นับแต่วนัสิน้สดุรอบบัญชี  ส าหรบั
กรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งเสนอวาระเป็นพิเศษในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ที่เก่ียวกบักฎหมาย หรือ
ขอ้ก าหนดของบรษิัทฯ ที่ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้  คณะกรรมการบรษิัทจะมีมติเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป 
    (2)  ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยรวมถึงผูถื้อหุน้ต่างชาติ สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามัญผูถื้อ
หุน้ โดยก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการพิจารณาเรื่องที่เสนอมาอย่างชดัเจน  และประกาศใหท้ราบผ่านทางช่องทาง
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 4 เดือน   
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    (3)  ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยรวมถึงผูถื้อหุน้ต่างชาติสามารถเสนอชื่อบคุคล เพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยก าหนดคุณสมบตัิผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อ  หลกัเกณฑ ์และขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อ
เขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบรษิัทฯ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไว้
อย่างชดัเจน  และประกาศใหท้ราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์  และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
อย่างนอ้ย 4 เดือน  โดยในท่ีประชมุบรษิัทฯ จะไดจ้ดัใหม้ีการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลดว้ย 
 อนึ่ง  ส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  คณะกรรมการไดจ้ัดให้ผูถื้อหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมและช่ือบุคคลเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุม  โดยก าหนดช่วงเวลารบัเรื่องตัง้แต่
วนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563  และประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  ทัง้นีจ้ากการใหสิ้ทธิดงักล่าวในปีนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอวาระการประชมุและชื่อบคุคลเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ 
    (4)  สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเสนอรายชื่อ
กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ท่าน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะที่ผูถื้อหุน้สามารถก าหนดการลงคะแนนเสียงไดเ้องเพื่อเป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยจดัส่งเป็นการล่วงหนา้
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 
    (5)  ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับวาระที่ไดแ้จ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการล่วงหนา้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสไดศ้ึกษาขอ้มูลก่อนการ
ตดัสินใจลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ 
    (6)  ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม โดยจดัท าบัตรลงคะแนนแยกเป็นแต่ละวาระเพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถลงคะแนนไดต้ามที่เห็นสมควร โดยในท่ีประชมุจะมีการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ เพื่อน าคะแนนมารวมกับ
คะแนนเสียงที่ไดล้งคะแนนไวล่้วงหนา้แลว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ก่อนที่จะประกาศแจง้คะแนนเสียงในหอ้งประชมุ นอกจากนี ้
เพื่อความโปรง่ใสและเท่าเทียมกนั หากกรรมการท่านใดที่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการประชมุในวาระใดก็จะงดออกเสียงในวาระ
นัน้ๆ 
 ในการประชมุผูถื้อหุน้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้เฉพาะที่มีมติไม่เห็นดว้ย เพื่อน าคะแนน
มารวมกับคะแนนเสียงที่มีมติแบบเดียวกนั ทัง้นีเ้พื่อความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนน โดยประธานในที่ประชมุไดจ้ดัให้
มีการชีแ้จงวิธีการเก็บบตัรและนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบก่อนเริ่มการประชมุ   
    (7)  เพื่อความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ไดม้ีการดูแลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน โดยก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร 
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อส านกังานก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัส่งส าเนารายงาน
ดังกล่าวใหแ้ก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
รวมถึงหา้มไม่ใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือหน่วยงานที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ
บุคคลท่ีไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอ้มูลใดๆ และไม่ซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯ 
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพรต่่อสาธารณชน โดยใหย้ึดถือเป็นวินยัที่เครง่ครดั หากผูบ้รหิารหรือพนกังานคนใด
กระท าผิดวินยั  จะไดร้บัโทษตัง้แต่การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 
 ทั้งนี ้ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารไดป้ฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครดั โดยไม่ปรากฏว่ามีการ
เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอ้มูล
ใดๆ ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพรต่่อสาธารณชน   
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1.3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุกลุ่ม ทัง้ภายนอกและภายใน อนัไดแ้ก่ ผูถื้อ

หุน้ ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หนี ้คู่แข่ง สังคม รวมถึงภาครฐัและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง พนักงาน ผูบ้ริหารของบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนกัดีว่าความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือที่ดีระหว่างบรษิัทฯ กบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย เป็นปัจจยัที่
จะสนับสนุนใหบ้ริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งเพื่อใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างดี โดยสรุปแนวทางปฏิบตัิที่ส  าคญัไดด้งันี ้
    (1)  ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่   และดว้ยความซื่อสัตย ์ โปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ผูบ้รหิารและพนักงานใหค้วามส าคญักบัการใหส้ารสนเทศแก่ผูถื้อหุน้โดยไม่
เลือกปฏิบตัิ  บริษัทฯ มีขอ้ก าหนดหา้มกรรมการและผูบ้รหิารซือ้หรือขายหุน้ของบรษิัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการประกาศงบ
การเงิน  ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผูบ้รหิารไดถื้อปฏิบตัิตามนโยบายนีอ้ย่างเครง่ครดั  
    (2)  ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยสินคา้ที่มีคุณภาพไดม้าตรฐาน  ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย  ในราคาที่สมเหตุสมผล และการใหบ้ริการที่ดีเยี่ยม โดยใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับสินคา้อย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น และปฏิบตัิตามเงื่อนไขความรับผิดชอบท่ีตกลงกับลกูคา้อย่างเคร่งครดั  ตลอดจนรกัษาสารสนเทศท่ีเป็น
ความลบัของลกูคา้อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ 
    (3)  คู่ค้าและเจ้าหนี ้บรษิัทฯ ถือปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ไดต้กลงกับคู่คา้และเจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดั  
และดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เปิดโอกาสใหแ้ก่คู่คา้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยอยู่บนพืน้ฐานของผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
ของบรษิัทฯ และคู่คา้ 
    (4)  คู่แข่ง เนื่องจากบรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจคา้ปลีก และมีสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องบรษิัทฯ จ าหน่ายดว้ย โดยในอนาคตมี
แผนที่จะจ าหน่ายในลักษณะขายส่ง บริษัทฯ จึงถือว่าคู่แข่งเป็นเสมือนผูร้่วมคา้ และปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใตก้รอบกติกา
มารยาทของการแข่งขนัที่ดี  ไม่กล่าวหาคู่แข่งในทางมิชอบ  อนัเป็นการกระท าโดยเจตนาเพื่อท าลายชื่อเสียง โดยปราศจาก
ขอ้มลูที่อา้งอิงได ้
    (5)  ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของพนกังานทุกระดับชัน้ โดยสนับสนุนส่งเสริมการพฒันา
ความรู ้ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรูใ้นตัว
สินคา้และพัฒนาทักษะการขาย ทั้ง ณ ส านักงานใหญ่ และแบบสัญจร มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรเ์พื่อเป็นการ
เพิ่มพนูความรูใ้หแ้ก่พนกังาน เป็นตน้ บริษัทฯ จดัใหม้ีสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทุน
ประกันสงัคม วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี ชุดฟอรม์พนกังาน เงินสวสัดิการช่วยเหลือในดา้นต่างๆ กิจกรรมเลีย้งสงัสรรคอ์ย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครัง้ และกิจกรรมการปีใหม่ 1 ครัง้ เพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร บริษัทฯ ให้
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกบัความรู ้ความสามารถ ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละ
คน ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในการก าหนดทิศทางและพฒันาการท างานของบริษัทฯ และใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายแรงงานและสวสัดิการพนกังานอย่างเครง่ครดั ตลอดจนจดัใหม้ีการดูแลใหเ้กิดสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศ
ที่ดีในการท างาน เพื่อสขุอนามยั และความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนกังาน 
    (6)  สังคม บรษิัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสงัคม  ดงัจะเห็นไดว้่าบรษิัทฯ มีนโยบายอย่างชดัเจนที่จะจ าหน่ายเฉพาะสินคา้
ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอ้ง มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี ไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ เพื่อให้ผู้บริโภคไดร้บัส่ิงที่ดี 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง “มูลนิธิแมงป่องปันน ้าใจให้สังคม” มาตั้งแต่ตน้ปี 2549 โดยมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อเป็น
สาธารณประโยชนอ์ย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบรจิาคโลหิต ซึ่งเป็นโครงการที่มลูนิธิแมงป่องฯ รว่มกบัสภากาชาดไทย โดย
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จัดตั้งหน่วยรบับริจาคโลหิต ให้บริการแก่ผูบ้ริหาร  พนักงานและบุคคลภายนอก ณ ส านักงานใหญ่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน), การด าเนินโครงการตูปั้นสขุ เพื่อช่วยเหลือพนกังานและผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของ COVID-19 การบรจิาคเงินช่วยเหลือและส่ิงของตามความเหมาะสม เป็นตน้ 
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการสรา้งปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่  โดยการจัดกิจกรรม
รว่มกนัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในลกัษณะการเป็นผูน้  าการจดักิจกรรม เช่น การจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ รว่มกับโรงเรียน เพ่ือ
มอบความสุขใหก้ับเด็กๆ และผูส้นใจเขา้ร่วม  รวมถึงในลักษณะการใหค้วามสนับสนุน เช่น การร่วมกับส านักงานเขตใน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีส านกังานเขตจดัขึน้ เป็นตน้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดม้ีการจดัท ารายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม ที่มีการรายงาน
ด าเนินการในแต่ละปีไวใ้นรายงานประจ าปี ในหวัขอ้ “ความรบัผิดชอบต่อสงัคม” 
     (7)  บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ที่มีการรายงานด าเนินการในแต่ละปีไวใ้น
รายงานประจ าปี ในหวัขอ้ “ความรบัผิดชอบต่อสงัคม” 
    (8)  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จัดช่องทางการรบัเรื่องเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อรบัขอ้
รอ้งเรียน ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีอาจส่อถึงการทจุรติ  จากผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม  ผ่านเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ  ท่ี (www.mangpong.co.th)  ซึ่งผูท้ี่ท  าหนา้ที่รบัรอ้งเรียนในช่องทางนีค้ือ หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ หรือ ติดต่อ
โดยตรงมาที่ 

นางสาวครมิา จรูญสกลุวงศ ์
เลขานกุารบรษิัท 
โทรศพัท ์02-514-5000 ต่อ 5063 

 เพื่อบริษัทฯ จะน าไปเป็นขอ้มลูในการตรวจสอบ แกไ้ขปัญหา ตลอดจนปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารและ/หรืออ่ืนๆ  
โดยผู้ท  าหน้าที่ รับรอ้งเรียนทั้ง 2 ช่องทางมีหน้าที่จะต้องสรุปรายงานข้อรอ้งเรียนและการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และหากข้อรอ้งเรียนใดที่เกินกว่าความสามารถในการตัดสินใจจะตอ้งน าเสนอผู้บริหาร
ระดบัสงู และคณะกรรมการบรษิัท ตามล าดบั เพื่อด าเนินการต่อไปทนัที 
 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ยึดถืออย่างเครง่ครดัต่อการรกัษาขอ้มูลรอ้งเรียนใหเ้ป็นความลบั ซึ่งเรื่องรอ้งเรียนทกุเรื่องจะรบัรูเ้ฉพาะ
ในกลุ่มผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย และผูเ้ก่ียวขอ้งเท่านัน้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดร้บัทัง้รอ้งเรียนและค าชมเชย ในเรื่องการบริการ
ของพนกังานสาขา ซึ่งฝ่ายจดัการไดใ้หค้วามส าคญัต่อขอ้รอ้งเรียนและค าชมเชยดงักล่าว ส าหรบัขอ้รอ้งเรียน ฝ่ายจดัการได้
มีการตรวจสอบ และด าเนินการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม ดว้ยวิธีการอบรมใหค้วามรูเ้พิ่มเติม ตลอดจนตักเตือน 
ลงโทษ พนกังานที่กระท าความผิด ส าหรบัค าชมเชย ฝ่ายจดัการ ก็ไดม้ีการชมเชยพนกังานและประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ
เพื่อเป็นตวัอย่างและสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัพนกังาน 
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1.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการเปิดเผยขอ้มูลที่ส  าคญัเก่ียวกับบริษัทฯ ซึ่งจะตอ้งแจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และผูถื้อหุน้ อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น รวดเรว็ และใหค้วามส าคญัต่อความเท่าเทียมกนัในการไดร้บัขอ้มลู   
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานถกูหา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มลูใดๆ ต่อส่ือมวลชนและนกัวิเคราะหก์่อนที่จะมีการเปิดเผย

ขอ้มูลดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จะกระท าไดโ้ดยผู้ที่ไดร้ับ
มอบหมายเป็นทางการ คือ นางสาวครมิา จรูญสกลุวงศ ์เป็นนกัลงทุนสมัพนัธ ์รว่มกบั นางทองอยู่ ถาวรสกลุชยั CFO ที่เป็น
ผูใ้หข้อ้มลูกบัส่ือมวลชน และนกัวิเคราะห ์และผูถื้อหุน้    

 ขอ้มลูที่ส  าคญัของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ สถานการณท์างการเงิน  ผลการด าเนินงาน โครงสรา้งการถือหุน้ โดยในส่วนของ
งบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทก่อนการเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สดุ
ในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และไดจ้ดัใหม้ีการด ารงรกัษา
ไวซ้ึ่งระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผลเพื่อใหม้ั่นใจไดอ้ย่างมีเหตผุลว่าการบนัทึกขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น
และเพียงพอที่จะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรัพยสิ์น และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทรงคุณวฒุิ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร
เป็นผูดู้แลรบัผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปี ทั้งนี ้
คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบรษิัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี  

ส าหรบัขอ้มลูที่ไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงินนัน้ บรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งเงินทนุ รายการระหว่างกนั ค าอธิบายและการ
วิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ค่าสอบบญัชี และเปิดเผยประวตัิคณะกรรมการและผูบ้ริหาร การฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้น
วิชาชีพของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่
คณะกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน  รวมถึงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   ไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  ในหวัขอ้ “การก ากบัดแูลกิจการ”       

ทัง้นี ้บริษัทฯ จัดใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขอ้มลูต่างๆ ต่อสาธารณะ ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุนแลว้ ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรพัยแ์ละเว็บไซตข์องบริษัทฯ เช่น รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ รวมถึง งบการเงินรายไตรมาส หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข่าว
ประชาสมัพนัธบ์ริษัทฯ  และการเปิดเผยโครงสรา้งการถือหุน้ในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมอย่างชดัเจน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจ
ว่าบริษัทฯ มีโครงสรา้งการด าเนินงานท่ีมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบรษิัทฯ จดัใหม้ีการปรบัปรุงเว็บไซตใ์หม้ีความ
ทนัสมยัและมีขอ้มลูเป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ  

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ คณะกรรมการได้
จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์โทร. 0-2514-5000 ต่อ 5063 หรือ Email: ir@mangpong.co.th เพื่อใหบ้ริการขอ้มลูและ
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบรษิัทฯ กบัผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และประชาชนทั่วไป  อีกดว้ย 
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1.5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการชีแ้นะทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ การ

ติดตามดูแลการท างานของฝ่ายจดัการ การแสดงความรบัผิดชอบตามหนา้ที่ของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ 
โดยบรษิัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางไวด้งันี ้
    (1)  โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิัทฯ 
 โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิัทฯ  ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  5  คณะ ไดแ้ก ่
 (1.1)  คณะกรรมการบรษิัท  ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบรหิาร 
3 ท่าน  
 (1.2)  คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ที่ไดร้ับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบรษิัทและทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรูแ้ละประสบการณส์ามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได ้
 (1.3)  คณะกรรมการบรหิาร จ านวน  4  ท่าน ซึ่งแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท 
 (1.4)  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง จ านวน 3 ท่าน  ซึ่งแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการ
บริษัท 1 ท่าน เป็นประธานบรหิารความเส่ียง และกรรมการบริหารความเส่ียง 2 ท่าน เป็นผูบ้รหิารท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจใน
ธุรกิจของบรษิัทฯ 
 (1.5)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัทฯ ก าหนดไวจ้ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายเฉลิมพงษ์ มหา
วาณิชยว์งศ,์ พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง และนายพนม รตันะรตั กรรมการอิสระ รว่มเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน 
    (2)  คณุสมบตัิผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบรษิัทและวาระการด ารงต าแหน่ง 
 ในท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7/2558  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 11  พฤศจิกายน 2558 ไดก้ าหนดคุณสมบตัิผูท้ี่
จะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบรษิัท  ไวด้งันี ้
 (2.1)  มีคุณสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด, กฎหมายหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 
 (2.2)  มีความรู ้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ   
 (2.3)  มีประวตัิการท างานที่ดี  ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผูจ้ดัการ  พนกังาน  หรือผูม้ีอ  านาจในการ
จดัการของหน่วยงาน 
 (2.4)  มีความเป็นอิสระ  ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมัดระวัง  ดว้ยความซื่อสัตย ์ สามารถทุ่มเทเวลาให้
บรษิัทฯ ไดอ้ย่างเต็มที่  สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  โดยด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทฯ  และ
บรษิัทจดทะเบียนอื่น รวมกนัไม่เกิน 5 บรษิัท 
 (2.5)  มีอายแุละประสบการณก์ารท างานท่ีเหมาะสม  มีสขุภาพรา่งกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สมบรูณ์ 
 นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดร้ะบวุาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการซึ่งมีระบอุยู่ในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 16  อยู่แลว้ให้
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน รวมถึงไดก้ าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี ในหวัขอ้ “การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู” และ “กรรมการอิสระ” ตามล าดบั 
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     (3)  ภาวะผูน้  าและวิสยัทศัน ์
 คณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีส่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษิัทฯ 
ตลอดจนก ากับดูแลควบคุมฝ่ายบริหารใหด้  าเนินการเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่ นคงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และยังไดจ้ัดใหบ้ริษัทฯ มีระบบการ
ควบคมุภายใน รวมถึงการติดตามการด าเนินงานในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอนอกจากนีค้ณะกรรมการมีการก ากบัดูแล
ใหค้ณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว ้และมีการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมอย่างสม ่า เสมอ 
โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมตัิต่างๆไม่เกิน 25 ลา้นบาท และประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจอนุมตัิ
ไม่เกิน 15 ลา้นบาท ทัง้นีไ้ม่รวมถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้รายการท่ีตอ้งขอความเห็นจากผูถื้อหุน้
ตามขอ้ก าหนดของ ส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

    (4)  ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ  
 บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของบรษิัทฯ และความอิสระของประธานกรรมการ จึงไดม้ี
มติแต่งตัง้กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ นอกจากนีโ้ครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึ่งจะท าใหเ้กิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบรหิารงาน 

    (5)  การแบ่งแยกบทบาทระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
 บริษัทฯ มีการก าหนดบทบาทและหนา้ที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการมี
หนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและทิศทางธุรกิจ พิจารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ รวมทัง้ก ากบัดแูล
ใหฝ่้ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะที่ฝ่ายจัดการมี
หนา้ท่ีบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการก าหนด โดยมีหนา้ที่เสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์
ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และอ านาจการบริหารงาน เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และมีการ
ก าหนดขอบเขตและอ านาจการอนมุตัิไวอ้ย่างชดัเจน  ซึ่งหากเกินอ านาจของฝ่ายจดัการ  ก็จะตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

    (6)  เลขานกุารบรษิัท 
 บรษิัทฯ ตระหนกัดีถึงความส าคญัของ เลขานุการบริษัท เนื่องจาก เป็นผูท้ี่ท  าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าและสนบัสนุนงาน
ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับขอ้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อความเรียบรอ้ย มีประสิทธิภาพ 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกับขอ้พึงปฏิบัติท่ีดี รวมถึงดูแลใหม้ีการด าเนินการตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายและขอ้แนะน าของคณะกรรมการบรษิัท ก ากบัดแูล
ให ้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการปฏิบัติตามขอ้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง อันไดแ้ก่ พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 
และมติคณะรฐัมนตรีที่เก่ียวข้อง ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดย
ค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ ท าหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุน้ และดูแลผูถื้อหุ้ นอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนติดต่อสื่อสารกบัหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง  
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    (7)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 (7.1)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นลายลกัษณอ์ักษรมาตัง้แต่รายงาน
ประจ าปี 2547  ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรก และมีการทบทวน
ปรับปรุงอยู่เป็นประจ า และมีการเผยแพร่ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ตลอดจน
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

นอกจากนีย้งัใหค้วามส าคญักบัการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้ 
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง มีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ โดยเขา้ร่วมประชมุ อบรม สมัมนา หลกัสตูร
ต่างๆ ที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพยเ์ป็นผูจ้ัด ทั้งหลักสูตรที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและหลักสูตรที่มีค่าใชจ้่าย โดยบริษัทฯ เป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว และไดน้ าความรูท้ี่ไดร้บัมาใชป้ระโยชนก์ับบริษัทฯ รวมถึงมีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่าง
ต่อเนื่อง   

 ดงัจะเห็นไดว้่า บริษัทฯ สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานจนสามารถไดร้บัความส าเร็จจากทัง้ 2 โครงการส าคัญ  คือ 
ไดร้บัการประเมินผล อยู่ในระดบั “ดี” ถึง “ดีมาก” จากโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจดัโดย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยไดร้บัความสนับสนุนจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาโดยตลอด และไดร้บัการประเมินผลอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จาก
โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจ าปี  ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดร้บัการ
ประเมินจากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในระดบั “ดี” และโครงการประเมินคุณภาพการ
ประชุมสามัญประจ าปี อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” นอกจากนี ้ผลการประเมินจาก Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies : CGR 2020 ซึ่งด าเนินการโดย IOD โดยไดร้บัการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการหลักทรพัย์
และก ากับหลักทรัพย์ ให้มีการประเมินทุกปี เพื่อส่งเสริมและยกระดับ CG ของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล ประเมินทัง้บริษัทจดทะเบียนไทยใน SET และ Mai ซึ่งคะแนนตัง้แต่ปี 2562 ถึง 2563 ในภาพรวมของการ
ประเมิน บริษัทฯ ไดร้บัการประเมินผลอยู่ในเกณฑ ์“ดีมาก (Very Good)” ไดย้กระดับคะแนนขึน้มาที่ระดับ 4 ดาว จากปี 

2561 อยู่ที่ 3 ดาว ซึ่งจะเห็นว่าระดบัคะแนน
ของบริษัทฯ ดีขึน้ อันสะทอ้นถึงการเอาใจใส่
ต่อการเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
เป้าหมายของโครงการฯ 

ส าหรบัการปฐมนิเทศกรรมการ และพนกังาน
เขา้ใหม่นั้น  คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิัท  เป็นผูด้  าเนินการปฐมนิเทศเพื่อแนะน าลักษณะธุรกิจ 
และแนวทางการด าเนินธุรกิจใหแ้ก่กรรมการใหม่  และฝ่ายทรพัยากรบคุคลของบริษัทฯ เป็นผูด้  าเนินการปฐมนิเทศพนกังาน
ใหม่ โดยในปีที่ผ่านมา  บรษิัทฯ ไดม้ีการปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่ทกุครัง้ที่มีการรบัพนกังานใหม่ 
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   (7.2)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบัญชี ที่
เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีที่สดุในการจดัท า รวมทัง้มีการ
เปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ และไดจ้ดัใหม้ีการด ารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคมุภายในท่ี
มีประสิทธิผลเพื่อใหม้ั่นใจไดอ้ย่างมเีหตผุลว่าการบนัทึกขอ้มลูทางบญัชมีีความถกูตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอท่ีจะด ารงรกัษา
ไวซ้ึ่งทรพัยสิ์น และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั ทัง้นี ้
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรบัผิดชอบเก่ียวกับ
คณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และทุกท่านมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะท าหนา้ที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้ ส าหรบั ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับเรื่องนีป้รากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 
 (7.3)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยไดจ้ัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ถือเป็นการเสรมิสรา้งระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ ประเมินและติดตามการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งที่พบจาก
การตรวจสอบ รวมถึงการก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและฝ่ายปฏิบตัิการอื่นๆ แยกออกจากผูต้ิดตาม
ประเมินผลเพื่อให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเพียงพอ นอกจากนี ้  บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญต่อ
ขอ้เสนอแนะจากผูต้รวจสอบบญัชีเพื่อพฒันาระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึน้ 
 (7.4)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการบรหิารความเส่ียง 
 คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินปัจจยัความเส่ียง  ตลอดจนจดัใหม้ีมาตรการ
บรหิารความเส่ียงเพื่อลดความเส่ียง และมีการติดตามการปฏิบตัิตามแผนการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง และรายงาน
ในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในแลว้ก็ตาม คณะกรรมการยงัตระหนกัถึงความส าคญัต่อนโยบาย
บรหิารความเส่ียง จึงมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และก าหนดขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารความ
เส่ียง ตามที่ ได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีในหัวข้อ 
“คณะกรรมการชดุย่อย” โดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะมีการประชมุและรายงานต่อคณะกรรมการ 
 (7.5)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายจรยิธรรมทางธุรกิจ 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อภารกิจในการด าเนินงาน จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการและผู้บริหารที่จะต้องมีต่อ Stakeholder ทุกส่วน จึงได้จัดท าข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน  ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้  และไดจ้ดัพิมพต์ลอดจนใหค้วามรูแ้ก่
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ใหย้ึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของบรษิัทฯ และยึดหลกัการในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของ  
บรษิัทฯ ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และเที่ยงธรรมจรยิธรรมธุรกิจ 
 (7.6)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการไดดู้แลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์ทั้งนีค้ณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการที่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์รายการที่เก่ียวโยงกัน และได้
พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยฯ์ และพระราชบัญญัติ
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หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด 
มลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผลหรือความจ าเป็น ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี
ของบรษิัทฯ ในหวัขอ้ “รายการระหว่างกนั”  

    (8)  การประชมุคณะกรรมการ 
 บรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอและมกีารประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น แต่
ไม่นอ้ยกว่า 4 ครัง้ต่อปี โดยมีการก าหนดวาระการประชมุชดัเจน และมีการส่งหนงัสือเชิญประชมุล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั  
เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และมีการจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณ์
อกัษรทุกครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้ทั้งนีค้ณะกรรมการบรษิัท ทุกท่านใหค้วามส าคัญ
กับการประชุมคณะกรรมการเป็นอย่างมาก ส าหรบัจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ได้
เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ในหวัขอ้ “คณะกรรมการบรษิัท” แลว้ 

    (9)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
 (9.1)  ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย  
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดก้ าหนดหลักเกณฑ ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ผลงาน และประโยชนท์ี่ คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ 
ตลอดจนได้ท าการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน
กรรมการในกลุ่มบรษิัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได ้และผลประกอบการในระดบัเดียวกนั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ 
และเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ ตามล าดบั 
 (9.2)  ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบรษิัทฯ เป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ก าหนด ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการบรหิาร 
จะเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนดงักล่าว 

ทัง้นีร้ายละเอียดจ านวนค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ ในหวัขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร” 
 
2. คณะกรรมการชุดยอ่ย  

โครงสรา้งการจดัการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย จ านวน 4 คณะ ซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน , 
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการบรหิาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้    

2.1 คณะกรรมการบริษทั 
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 8 ท่าน โดยมีรายนามและ

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏใน     
หวัขอ้ 1. คณะกรรมการบรษิัท  
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2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ    
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยบคุคลผูท้รงคณุวฒุิ ซึ่งทกุท่านลว้นแต่มีความรูค้วามเขา้ใจ หรือมี

ประสบการณ์ดา้นบัญชีหรือการเงิน นอกจากนี ้ยังเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามแนวทางที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ก าหนด จ านวน 3 ท่าน โดยมี
รายนามและจ านวนการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 

 

 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนการ 
เข้าร่วมประชุม  

(คร้ัง) 

สัดส่วน 
 (ร้อยละ) 

 1.   พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง\2 
แทน นายนรนิทร ์โอภามรุธาวงศ\์1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- 
4/4 

- 
100 

 2.   นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ\์2 
       แทน นายธะเรศ โปษยานนท\์1 กรรมการตรวจสอบ 

- 
4/4 

- 
100 

 3.   นายพนม รตันะรตั\3 
       แทน นางทธันา รอดโพธ์ิทอง\1 กรรมการตรวจสอบ 

- 
4/4 

- 
100 

* โดยม ีCFO เป็น เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต าแหน่ง  
หมายเหต ุ  1. นายนรินทร์ โอภามรุธาวงศ ์นายธะเรศ โปษยานนท ์และนางทธันา รอดโพธิท์อง ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่29 
ธนัวาคม 2563 
  2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตคิณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่2/2564 เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2564 
 3. นายพนม รตันะรตั ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ จากมตคิณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่3/2564 เมือ่วนัที ่25 มกราคม 
2564 
 

กรรมการท่ีมคีวามรูค้วามเขา้ใจ หรือ มีประสบการณด์า้นบญัชี หรือ การเงิน 
1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ ์จบการศกึษาปรญิญาโท MBA General Management University of Leicester และ

ปรญิญาตรี BBA General Management มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 
2. นายพนม รตันะรตั จบการศกึษาปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง และปรญิญาตรี 

บรหิารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

คณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติการก าหนดคุณสมบัติของ

กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยได้
ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบไวด้งันี ้

1. ตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ 
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่ส  านักงานคณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ก าหนด และตอ้ง 
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2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

2.2 ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน 
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยคุณสมบัติและ

ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รบั

มอบหมาย ทั้งนี ้ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหนึ่งรายที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบัญชีหรือ
การเงินอย่างเพียงพอ ที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

5. ไม่เป็นกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บรษิัท สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2552 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2552 มีมติอนมุตัิการเปล่ียนแปลงขอบเขตและ

อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้ 
1) สอบทานใหบ้รษิัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานใหบ้รษิัท ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้

5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั้งนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์งูสุดต่อ
บรษิัทฯ

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ฉ. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบ          แต่ละท่าน 
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ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 
ซ. รายการอื่นที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการ 
7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและตอ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน 
รวมถึงขอ้เสนอแนะ หากพบรายการหรือการกระท าที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบรษิัทฯ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

2.3   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒิ 

จ านวน 3 ท่าน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
โดยมีรายนามดงัต่อไปนี ้

 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนการ 
เข้าร่วมประชุม  

(คร้ัง) 

สัดส่วน 
 (ร้อยละ) 

 1.   นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ\์2 
แทน นายนรนิทร ์โอภามรุธาวงศ\์1 ประธานกรรมการสรรหา 

- 
2/2 

- 
100 

 2.   พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง\2 
       แทน นายธะเรศ โปษยานนท\์1 กรรมการสรรหา 

- 
2/2 

- 
100 

 3.   นายพนม รตันะรตั\2 
       แทน นางทธันา รอดโพธ์ิทอง\1 กรรมการสรรหา 

- 
2/2 

- 
100 

* โดยมีผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล (HR) เป็น เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน โดยต าแหน่ง  
หมายเหต ุ  1. นายนรินทร์ โอภามรุธาวงศ ์นายธะเรศ โปษยานนท ์และนางทธันา รอดโพธิท์อง ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่29 
ธนัวาคม 2563 
  2. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั 
เอนกเวียงไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน และ นายพนม รตันะรตั ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและ
พจิารณาผลตอบแทน จากมตคิณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่3/2564 เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
1) ท าหนา้ที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  กรรมการผูจ้ดัการ  ติดตามแผนสืบทอด

ต าแหน่งเพื่อสรรหาบคุคลที่เหมาะสมส าหรบัการด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู เมื่อครบวาระหรือมีต าแหน่งว่าง
ลง  

2) ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบรษิัท  กรรมการผูจ้ดัการ  เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใส 
3) ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารเสนอรายชื่อบุคคลผูม้ีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย เพื่อ

การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั 
4) มีอ านาจเรียกเอกสารและบคุคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา 
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5) เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ริหารระดับสู ง ที่
ปรกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุต่างๆ ท่ีคณะกรรมการแต่งตัง้ 

6) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู ที่ปรกึษาคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชดุต่างๆ ท่ีคณะกรรมการแต่งตัง้ 

7) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
 
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
 ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน  
โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง ตามรายนามดงัต่อไปนี ้

 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนการ
เข้าร่วม

ประชุม (คร้ัง) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

 1.  นายสามารถ 
แทน นายธะเรศ 

ฉั่วศิรพิฒันา\1 
โปษยานนท\์2 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง - 
1/1 

- 
100 

 2.  นายเฉลิมพงษ์  
แทน นางทองอยู ่

มหาวาณิชยว์งศ\์1 
ถาวรสกลุชยั\3 

กรรมการบรหิารความเส่ียง - 
1/1 

- 
100 

 3.  นายพนม 
แทน นายกนัตพ์จน ์

รตันะรตั\1 
เจรญิภทัรปรีดา\3 

กรรมการบรหิารความเส่ียง - 
1/1 

- 
100 

* โดยม ีนางสาวไพรลัยา วงศส์กลุเพชร ฝ่ายกฎหมาย เป็น เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
หมายเหต ุ 1. นายสามารถ ฉั่วศริิพฒันา, นายเฉลิมพงศ ์มหาวาณิชย์วงศ,์ นายพนม รตันะรตั และนายพงศกร พงศส์ถาพร ไดร้บัการแต่งตัง้ 
จากมตคิณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2564 

2. นายธะเรศ โปษยานนท ์ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2563  
3. นางทองอยู่ ถาวรสกุลชยั และนายกนัตพ์จน ์เจริญภทัรปรีดา ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่25 

กุมภาพนัธ์ 2564 
 

ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
1) ก าหนดนโยบาย และกรอบการบรหิารความเส่ียง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนมุตัิ 
2) ติดตามกระบวนการบ่งชี ้และประเมินความเส่ียง และอนมุตัิแผนการจดัการความเส่ียงเพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ ได้

มีแผนการจดัการความเส่ียงที่เหมาะสม 
3) ก ากบัดแูลและสนบัสนนุใหก้ารบรหิารความเส่ียงประสบความส าเรจ็ในระดบัองคก์รตลอดจนระดบัโครงการ โดย

มุ่งเน้นเพิ่มการให้ความส าคัญและค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้
ทรพัยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

4) ส่งเสริมและพัฒนานโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความ
รบัผิดชอบรว่มกนัของผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั และมีการปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง 

5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงที่ส  าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
ผูส้อบทานเพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง รวมทัง้มีการ
น าระบบการบรหิารความเส่ียงมาปรบัใชอ้ย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตัิตามทั่วทัง้องคก์ร 
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6) รายงานการก ากับผลการประเมินความเส่ียง และการด าเนินงาน เพื่อลดความเส่ียงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
เป็นประจ า ในกรณีที่มีเรื่องส าคญัซึ่งกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมีนยัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ
พิจารณาโดยเรว็ที่สดุ 

7.   ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการบรหิารความเส่ียงตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
 
2.5  คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดว้ยบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 4 
ท่าน ดงันี ้

 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

 1.   นายสามารถ  ฉั่วศิรพิฒันา\1 ประธานกรรมการบรหิาร 
 2.   นายสิทธิชยั  เกษรสมบตัิ\2 กรรมการบรหิาร 
 3.   นายธิบดี  มงัคะลี\2 กรรมการบรหิาร 

 4.   นางทองอยู่  ถาวรสกลุชยั กรรมการบรหิาร 

 * โดยม ีนางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ ์เป็น เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
หมายเหต ุ 1. นายสามารถ ฉั่วศริิพฒันา การแต่งตัง้ จากมตคิณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่7 มกราคม 2564 
 2. นายสทิธิชยั เกสรสมบตั ิและนายธบิด ีมงัคะลี ไดก้ารแต่งตัง้ จากมตคิณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่3//2564 เมือ่วนัที ่25 
กุมภาพนัธ์ 2564 

 

ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบรษิัทไดม้กีารทบทวนขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์าร

ลงทนุและขนาดรายการในปัจจบุนั ดงันี ้
1) พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธท์างธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และอ านาจการบริหารงาน 

เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 
2) มีอ านาจอนุมตัิและมอบอ านาจช่วงอนุมตัิการเบิกจ่ายเพื่อจดัซือ้จดัจา้งซึ่งทรพัยสิ์น บริการ และการท ารายการ

อื่น เพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ ซึ่งอ านาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคา้ มี
วงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25 ลา้นบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมตัิ
และด าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ ทั้งนีว้งเงินดังกล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของคณะกรรมการบรษิัท 

3) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่ อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผู้ค  า้
ประกัน หรือการช าระเงินเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ที่มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25 ลา้น
บาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบียบอ านาจอนมุตัิและด าเนินการของบรษิัทฯ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ ทัง้นีว้งเงินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของคณะกรรมการบรษิัท 
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4) ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร และการบริหาร โดยใหค้รอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การ
ว่าจา้ง และการเลิกจา้งพนกังานบรษิัทฯ 

5) มีอ านาจในการแต่งตัง้และถอดถอนเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ในต าแหน่งที่ไม่สงูกวา่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
6) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
ทั้งนี ้การมอบอ านาจดังกล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารนั้น ตอ้งอยู่ภายใตห้ลักเกณฑ์ของกฎหมายและ

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และไม่รวมถึงการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิารอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกับบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย ซึ่งการตกลง
เขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อยตาม
ความหมายที่ก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเรื่องนัน้ๆ 
 
3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัทฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงสดุ และท าหนา้ที่สรรหา  เพื่อคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
กรรมการบรษิัทฯ และผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ แทนต าแหน่งที่ว่างลง  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอขออนุมตัิต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นล าดบัต่อไปแลว้แต่กรณี  
 

3.1 กรรมการอิสระ 
 ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 บรษิัทฯ มีกรรมการบรษิัท ที่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด และในรอบระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทาง
วิชาชีพ โดยมีรายนามกรรมการอิสระ ดงันี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. พลเอก ดร.สรุพนั พุ่มแกว้\1 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง\2  
3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ\์2 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายพนม รตันะรตั\3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

หมายเหต ุ 1. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แกว้ ไดร้บัการแต่งตัง้ จากมตคิณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่7 มกราคม 2564 
2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ไดร้บัการแต่งตัง้ จากมตคิณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่2/2564 

เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2564 
 3. นายพนม รตันะรตั ไดร้บัการแต่งตัง้ จากมตกิารประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท ตอ้งมีจ านวนสดัส่วนของกรรมการท่ีเป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุลการท างานของคณะกรรมการบริษัท และการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ  ซึ่งตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่าง
นอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะและมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุน้ของกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ  โดยมีเกณฑท์ี่ก าหนดไวเ้ขม้กว่าของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดังนี ้
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1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม        
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มี
อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหน่ง ทั้งนี ้
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว  ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา      
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  ผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน
เขา้รบัต าแหน่ง 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน  ดว้ยการ
รบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯ 
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ หรือ ตัง้แต่ 20 ลา้น
บาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยอนโุลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหน่ง 

6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มี
อ  านาจควบคมุบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุหรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รบัต าแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
ทัง้นี ้ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม บรษิัท
ย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุบรษิัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective 
Decision) ได ้

ค าว่า “หุน้ส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี หรือผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือชื่อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการใหบ้ริการทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของ
นิติบคุคลนัน้ 

ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได ้ หาก
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ความสมัพนัธด์งักล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็น
อิสระของกรรมการอิสระดงักล่าว โดยบรษิัทฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีไ้วใ้นแบบรายงาน 56-1  รายงานประจ าปี และใน
หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ท่ีท าใหบุ้คคลดังกล่าว มีคุณสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

(ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนญุาตในการเสนอใหม้ีการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

 
3.2 การสรรหากรรมการ 
 ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ก าหนดใหใ้นการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการ
จ านวนหน่ึงในสามของจ านวนคณะกรรมการในขณะนัน้พน้จากต าแหน่ง และกรรมการซึ่งจะพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัการ
เลือกให้กลับเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น โดยก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตัง้กรรมการบรษิัทฯ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี ้

1) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ 
3.  บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา  เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนที่จะ
พึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่ง
มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่
วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่า
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วาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการที่เขา้มาแทนเท่านั้น โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมีนโยบายในการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยรวมถึงผูถื้อหุน้ต่างชาติ สามารถเสนอชื่อบคุคล  เพื่อ
รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดยก าหนดคุณสมบตัิผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อ  หลกัเกณฑ์
และขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ผ่าน
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไวอ้ย่างชดัเจน และประกาศใหท้ราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์
ฯ  และเว็บไซดข์องบรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 4 เดือน โดยในที่ประชุม บริษัทฯ จะไดจ้ดัใหม้ีการลงคะแนน
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลดว้ย 

อนึ่ง ส าหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 คณะกรรมการไดจ้ัดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุม  โดยก าหนดช่วงเวลารบัเรื่องตัง้แต่
วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 และประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ทัง้นีจ้ากการใหสิ้ทธิดงักล่าวใน
ปีนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอวาระการประชมุและชื่อบคุคลเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ 

ทั้งนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ไดก้ าหนดแนวทาง และหลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ
บรษิัทโดยใชเ้กณฑค์วามสามารถ ประสบการณ ์วิสยัทศัน ์และความน่าเชื่อถือ  ซึ่งบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

1. มีคณุสมบตัิถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากัด, กฎหมายหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัย ์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

2. มีความรู ้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  
3.   มีประวตัิการท างานที่ดี  ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผูจ้ดัการ  พนกังาน  หรือผูม้ีอ  านาจในการ

จดัการของหน่วยงาน 
4.   มีความเป็นอิสระ  ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการดว้ยความระมดัระวงั  ดว้ยความซื่อสตัย ์ สามารถทุ่มเทเวลาใหบ้รษิัทฯ 

ไดอ้ย่างเต็มที่  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  โดยด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท  
และบรษิัทจดทะเบียนอื่น รวมกนัไม่เกิน 5 บรษิัท 

5.   มีอายแุละประสบการณก์ารท างานท่ีเหมาะสม  มีสขุภาพรา่งกายที่แขง็แรง  และมจีิตใจที่สมบรูณ ์
 

3.3  การพัฒนากรรมการ 
 บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัเรื่องการพฒันากรรมการอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ โดยไดจ้ดัใหก้รรมการเข้ารบัการอบรม
ความรูแ้ละดงูานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพฒันาความรูแ้ละเสรมิสรา้งวิสยัทศันใ์หก้วา้งไกล
อยู่เสมอ กรณีมีกรรมการเขา้ใหม่ไดจ้ดัใหม้ีการแนะน าภาพรวมการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย รวมทัง้ไดส่้งมอบ
โครงสรา้งและคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีขอ้มูลส าคัญที่กรรมการพึงทราบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการของบรษิัทฯ 
 กรรมการบริษัท จะต้องได้เข้ารบัการอบรมและเข้าร่วมสัมมนาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความ
รบัผิดชอบ และส่งเสรมิทกัษะในการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่อง  
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3.4   การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี ดว้ยเห็นว่าจะช่วยให้

คณะกรรมการไดม้ีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการ
ท างานของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของบริษัทฯ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น มี
วตัถปุระสงคส์ าคญัเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการบรษิัท กรรมการแต่ละท่านไดส้อบทานผลการปฏิบตัิงานของตนเองในปีที่ผ่าน
มา ตลอดจนไดช้่วยปรบัปรุงในการท าหนา้ที่ใหม้ีประสิทธิผลมากขึน้ 

โดยเลขานุการบริษัทจะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้กับคณะกรรมการทุกคน 
ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีทัง้แบบคณะและรายบคุคล ซึ่งภายหลงัที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมิน เสรจ็เรียบรอ้ย
แล้ว จะน าส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม และน ามาสรุปผลให้ประธาน และกรรมการบริษัท
รบัทราบ ในที่ประชมุกรรมการบรษิัทครัง้ถดัไป แบ่งเป็นเกณฑ ์ดงันี ้

 

-   เกณฑใ์นการใหค้ะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั  
  1  =  เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ   หรือ  มีการด าเนินการในเรื่องนัน้นอ้ยมาก 
  2  =  เห็นดว้ยนอ้ย          หรือ  มีการด าเนินการในเรื่องนัน้นอ้ย 
  3  =  เห็นดว้ยปานกลาง  หรือ  มีการด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร 
  4  =  เห็นดว้ยมาก          หรือ  มีการด าเนินการในเรื่องนัน้มาก 
  5  =  เห็นดว้ยมากที่สดุ   หรือ  มีการด าเนินการในเรื่องนัน้อยา่งดีเยี่ยม 

-   เกณฑใ์นการสรุปผลการประเมิน  
    1. อยู่ในระดบั Percentile ที่ 90 - ระดบัดีมาก  
    2. อยู่ในระดบั Percentile ที่ 80-90 - ระดบัดีและยอมรบัได ้ 
    3. อยู่ในระดบั Percentile ที่ 70-80 - ระดบัพอใช ้ 
    4. อยู่ในระดบั Percentile ที่   0-70 - ระดบัปรบัปรุง และน ามาพิจารณาโดยเรว็ 

ทั้งนี ้ในปี 2563 บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงกรรมการและโครงสรา้งการบริหารจัดการจึงท าใหค้ณะกรรมการชุด
ปัจจุบันไม่อาจประเมินคณะกรรมการท่ีปฏิบัติหน้าที่ชุดก่อนได ้ส าหรบัผลการประเมินจากปีก่อน มี 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ และแบบประเมินการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและ
ปรบัปรุงแกไ้ข โดยการประเมินควรจดัท าทัง้แบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อน าผลการประเมินไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัทฯ และเพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท และยกระดับมาตรฐานการปฏิบตัิงานของกรรมการ พบว่า การประเมินคณะกรรมการบริษัท มีการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ครบถว้นและมีประสิทธิผล ทัง้นีผ้ลการปฏิบตัิงานโดยรวมของคณะกรรมการ อยู่ในระดบั Percentile ที่ 86.76  
อยู่ในระดับดีและยอมรับได้ ส่วนการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมี
ประสิทธิผล ทัง้นีผ้ลการปฏิบตัิงานโดยรวมของคณะกรรมการ อยู่ในระดบั Percentile ที่ 86.45  อยู่ในระดบัดีและยอมรบัได ้
และเมื่อเทียบระหว่าง ปี 2561 กบั 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดบั Percentile ที่ 85.86  ยงัคงอยู่ในระดบัเดียวกัน 
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คือ ระดบัดีและยอมรบัได ้ส่วนการประเมินการปฏิบตัิหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (Chief Executive Officer : CEO) 
มีการปฏิบตัิหนา้ที่โดยรวมอยู่ในระดบัพอใช ้และการสืบทอดต าแหน่ง อยู่ในระดบัที่ยงัตอ้งปรบัปรุง  
 
4. การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

บรษิัทฯ มีนโยบายการลงทนุในบรษิัทย่อยและบริษัทรว่มที่สามารถสรา้งผลประกอบการท่ีดีใหแ้ก่บรษิัทฯ รวมถึงเพื่อ
เป็นการส่งเสริมและเกือ้กูลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั และ บรษิัท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี่ จ ากดั ทัง้นี ้ในการบรหิารงานของบรษิัทยอ่ย หรือบรษิัทรว่ม บรษิัทฯ 
มีนโยบายมอบหมายใหผู้บ้รหิาร หรือคณะกรรมการบรษิัทที่มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับธุรกิจนัน้ๆ เขา้ไปท าหนา้ที่ในการ
บรหิารงาน ในฐานะตวัแทนของบรษิัทฯ เพื่อดแูลการบรหิารงานของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบรษิัทฯ อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีหนา้ที่รายงานฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัท
รว่มใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบอย่างสม ่าเสมอเพื่อก าหนดแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินงานต่อไป  
 
5. การดูแลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายใน 

เพื่อความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ไดม้ีการดูแลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน โดยก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร 
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงหา้มไม่ใหก้รรมการ  
ผูบ้รหิาร หรือหน่วยงานท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลที่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งไม่
ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอ้มลูใดๆ และไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะ
เผยแพรต่่อสาธารณชน โดยใหย้ึดถือเป็นวินยัที่เครง่ครดั หากผูบ้ริหารหรือพนกังานคนใดกระท าผิดวินยั จะไดร้บัโทษตัง้แต่
การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 

บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมมิใหบุ้คลากรน าขอ้มลูภายในองคก์รไปเปิดเผยใหแ้ก่ผูอ้ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตนโดยบรษิัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลผูบ้รหิารดงันี ้

(1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการรวมถึงผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ รบัทราบเก่ียวกบัหนา้ที่ที่ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์อง
ตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 
2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) ก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ ส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(3) ด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบว่า ผูบ้รหิารที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในที่เป็นสาระส าคญั ท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือ
ขอ้มลูภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบคุคลอื่น 

ทั้งนีใ้นระหว่างปีที่ผ่านมา  กรรมการและผู้บริหารไดป้ฏิบัติตามนโยบายอย่า งเคร่งครดั โดยไม่ปรากฏว่ามีการ
เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอ้มูล
ใดๆ ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพรต่่อสาธารณชน   
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาอย่างถ่ี
ถว้น ทัง้ในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการท างานและความเหมาะสมของค่าตอบแทน แลว้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาน าเสนออนมุตัิต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทกุปี 
 ในปี 2563 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 มมีติอนมุตัิใหแ้ต่งตัง้ นายสวุฒัน ์ มณีกนกสกลุ ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 8134 หรือ นางสาวอรสิา ชมุวิสตูร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  9393 หรือ นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัดิ์ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  4752 จาก บรษิัท สอบบญัชีธรรมนติิ จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ   

โดยในปีที่ผ่านมามีค่าตอบแทนในการสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท โดยราคานีย้งัไม่รวมค่าใชจ้่าย
อื่นๆ ซึ่งเบิกตามจรงิ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าพาหนะในการปฏิบตัิงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย,์ ค่าโทรศพัท)์ ในรอบปี
บญัชีที่ผ่านมา  บรษิัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรบับรกิารอื่นจาก บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด รวมถึงไม่มีการควบรวม
กิจการ หรือการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ นอกจากนี ้ บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ จ านวน 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 140,000 
บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบญัชีของปี 2562 จ านวน 15,000 บาท และ บรษิัท เอ็มพีจี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั ก าหนดค่าตอบแทน
เป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบญัชีของปี 2562 จ านวน 15,000 บาท 

ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชี และ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ หรือ
ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว  ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างอิสระ 
 
7. การน าหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช ้

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่
ดีส าหรบับริษัทจดทะเทียน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่มีการน าหลักการน าหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรบัใชก้ับ
บรษิัทฯ แลว้ โดยคณะกรรมการไดม้ีการทบทวนการน าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกิจของบรษิัท
ฯ เพื่อให้สอดคลอ้งตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเทียนปี 2560  หรือ "Corporate Governance 
Code for Listed Companies 2017" เพื่อเป็นหลกัปฏิบัติที่จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการสรา้งกลไกก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี เพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจะไดป้ระโยชนค์วบคู่กนัไปดว้ย โดยเรียบเรียง
ใหเ้ป็นหมวดหมู่ขัน้ตอนท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการธุรกจิ ตัง้แต่การก าหนดเป้าหมาย การด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการติดตาม 
และการเปิดเผยผลด าเนินการ ซึ่งประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 คือ หลกัปฏิบตัิและหลกัปฏิบตัิย่อย และส่วนที่  2 คือ 
แนวปฏิบตัิและค าอธิบาย โดยไดว้างหลกัปฏิบตัิส าหรบัคณะกรรมการ 8 ขอ้หลกั ที่บรษิัทฯ เริ่มด าเนินการตัง้แต่ปี 2562 แลว้ 
ดงันี ้
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8. หลักเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการทีด่ีทีบ่ริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้ 

คณะกรรมการบรษิัทควรก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี โดยไม่
มีขอ้ยกเวน้ หรือหากสามารถก าหนดไวไ้ม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ก็จะเป็นการดียิ่งขึน้ เนื่องดว้ยรูปแบบธุรกิจหลกัของ
บริษัทนัน้ คือธุรกิจคา้ปลีกที่ตอ้งการความเชี่ยวชาญและความเขา้ใจเฉพาะทาง คณะกรรมการบริษัทจึงไม่ไดม้ีการก าหนด
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากพิจารณาแลว้เห็นว่าประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ของบรษิัทฯ นัน้มีความจ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งต่อการก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์วิสยัทศัน ์และการใหค้  าแนะน าต่างๆ เพื่อ
ชีแ้นะทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ดงัจะเห็นไดจ้ากการที่บริษัทฯ สามารถออกจากหมวดฟ้ืนฟูกิจการและหลกัทรพัย์
ของบริษัทฯ สามารถกลบัเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระสบความส าเร็จ  แต่อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ก็มี
การเปิดเผยขอ้มูลวนัที่ท่ีกรรมการอิสระแต่ละท่านไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในวาระปัจจุบัน ไวใ้นรายงาน
ประจ าปี ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา 

อย่างไรก็ตาม ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ที่ไดก้ าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัราซึ่งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งนีจ้ะเป็นกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุ โดยบรษิัทฯ ยงัไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอชื่อบคุคลผูม้ีคณุสมบตัิเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 
3 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี จึงอาจกล่าวไดว้่าบรษิัทฯ มิไดล้ะเลยต่อการไม่ปฏิบตัิตามขอ้แนะน าในเรื่อง
การก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ หากแต่กรรมการอิสระก็ยังมีการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัทฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ที่ตอ้งออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัราของทกุปี 

 อนึ่ง ปัจจบุนั บริษัทฯ ไม่ไดม้ีการจดัตัง้ CG Committee ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ไดป้ฏิบตัิ
หนา้ที่ในเรื่องของการสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การสอบทานการบรหิารจดัการความเส่ียง และเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
อย่างเป็นประจ า ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ที่ก  าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท 
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บรษิัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณท์ี่จะด าเนินธุรกิจภายใตจ้รยิธรรม และธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบ

ได ้ควบคู่ไปกับความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  เนื่องจากตระหนักดีว่าการด าเนินธุรกิจควบคู่กับความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมนัน้ จะสามารถสรา้งความยั่งยืนใหก้บัธุรกิจ   

ด้วยเจตนารมณ์ในการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมอย่าง
แทจ้ริง บริษัทฯ จึงก่อตัง้ ”มลูนิธิแมงป่องปันน า้ใจใหส้ังคม”  มาตัง้แต่ตน้ปี 2549  
และด าเนินกิจกรรมรว่มกบับริษัทฯ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน ์อนัน าไปสู่การสรา้ง
ความเจริญกา้วหนา้ที่กา้วไปพรอ้มกับการมีส่วนร่วมในการพฒันา และส่งเสริมใน
ดา้นต่างๆ  อาทิ การศึกษา คุณภาพชีวิต  ส่ิงแวดลอ้ม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มา
โดยตลอด ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านบริษัทฯไดร้่วมกับมูลนิธิแมงป่องปันน า้ใจใหส้ังคม 
จัดโครงการ “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหารให้กับเพื่อนพนักงานทุกคนท่ี ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบาบายที่จะพัฒนาการด าเนินการดา้นความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมไปสู่ CSR In process  จึงใชแ้นวทางความรบัผิดชอบต่อสังคมของกิจการตาม
หลกัการ 8 ขอ้ ที่จดัท าโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คือ การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้นการทจุริต
คอรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน     การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรกัษา
ส่ิงแวดลอ้ม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม เป็นแนวทางในการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคม เพื่อใหค้รอบคลุม
ประเด็นส าคญัในการด าเนินงาน  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังใหค้วามส าคญัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้และ
เจา้หนี ้พนกังาน คู่แข่ง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดจ้ดัท าขอ้พึงปฏิบตัิจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจไวใ้หค้ณะกรรมการ ฝ่าย
บริหาร และพนักงาน ใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ และยึดหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
ภารกิจของบรษิัทฯ ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และเที่ยงธรรม   

2. การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน
1) กระบวนการจดัท ารายงาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใชแ้นวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการที่จดัท าโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

เป็นมาตรฐานในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และ
ครอบคลมุทกุประเด็น ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิัทฯ สามารถพฒันาการด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมไดค้รอบคลมุและ
จดุเริ่มตน้ท่ีจะพฒันาสู่รายงานในระดบัสากลต่อไป 

2) การด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม

การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ มีการก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใหค้ณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ใชยึ้ดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต และเที่ยงธรรม และล่าสุดมีการปรบัปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีใหส้อดคลอ้งกับ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2555 และ ในปี 2562 บริษัทฯ ไดม้ีการทบทวนการน าหลัก
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ปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกิจของบริษัทฯ แลว้ โดยคณะกรรมการบรษิัทจะก าหนดนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการ ที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเทียนปี 2560  หรือ "Corporate 
Governance Code for Listed Companies 2017" เพื่อเป็นหลกัปฏิบัติที่จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการสรา้ง
กลไกก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ไดต้ระหนกัและค านึงถึงการมี CG ที่ดี และการน า CG Code ไปปรบัใชน้ัน้ เป็นไปเพื่อ
ประโยชนข์องบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจะไดป้ระโยชนค์วบคู่กนัไปดว้ย 

การต่อตา้นการทจุรติคอรปัชั่น 
บรษิัทฯ มีนโยบายในการต่อตา้นการทุจรติ การคอรปัชั่นทกุรูปแบบ ทัง้ในระดบัองคก์รและ

ระดับชาติ หากมีการทุจริตภายในองค์กรบริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศให้
พนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนั้น เพื่อเป็นการย า้เตือนและปลูกจิตส านึกไม่ใหเ้กิดการ
ทจุรติ   

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายพรอ้มทั้งจัดท าแนว
ทางการปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั่น และประกาศใช้ รวมถึงออก
หนังสือแจง้ใหผู้ท้ี่เก่ียวทุกฝ่ายรบัทราบและถือปฎิบัติตาม ซึ่งบริษัทฯ ไดม้ีการน า
นโยบายดังกล่าวไปใช ้โดยไดร้บัความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท 
ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกฝ่ายต่อการเขา้ร่วมอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ การ
จัดท าโลโก้ MPG ANTI CORRUPTION การจัดประกวดค าขวัญ MPG ไรค้นโกง 
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดร้บัการรบัรองจากการ CAC ในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) แลว้ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 4 พฤศจิกายน 
2562 และอยู่ระหว่างรอรบัมอบใบประกาศจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
(CAC) ซึ่งบริษัทฯ ยังยึดถือต่อนโยบายดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาไดม้ีการพัฒนาผล
การประเมิน Anti-Corruption Progress Indicator อยู่ในระดบั 2 และมีนโยบายท่ีจะพฒันาสู่ระดับ
ที่กา้วหนา้ต่อไป 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดต้ระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคญัในการรว่มแสดง
พลงัการต่อตา้นการทจุรติรว่มกบัภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชา
สงัคม ดงันัน้ บรษิัทฯจะเขา้รว่มโครงการต่างๆที่ภาครฐัและเอกชนจดั
ขึน้ทกุครัง้ที่สามารถเขา้รว่มได ้
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การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของพนักงานทุกระดับชั้น  โดยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู ้ความสามารถของ

พนกังานทกุระดบัชัน้อย่างต่อเนื่อง  อาทิ  มีการจดัอบรมพนกังานขายเพื่อเพิ่มพนูความรูใ้นตวัสินคา้และพฒันาทกัษะการขาย
แบบสญัจรอย่างนอ้ยเดือนละ 2 ครัง้  มีการจดัอบรมหลกัสตูรคอมพิวเตอรเ์พื่อเป็นการเพิ่มพูนความรูใ้หแ้ก่พนกังาน เป็นตน้ 
บรษิัทฯ จดัใหม้ีสวสัดิการที่เหมาะสมแก่พนกังาน  อาทิ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  กองทนุประกันสงัคม วนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี  
ชดุฟอรม์พนกังาน  เงินสวสัดิการช่วยเหลือในดา้นต่างๆ รวมถึงการจดักิจกรรมดแูลสขุภาพของพนกังานที่ตอ้งนั่งท างานออฟ

ฟิคทุกวัน การจัดงานเลีย้งสังสรรคอ์ย่างน้อย
เดื อ น ละ  1 ค รั้ง  เป็ น กิ จ ก รรม  Mini Party 
ครอบครัวแมงป่อง โดยวัตถุประสงคห์ลังเพ่ือ
กระชบัความสมัพนัธภ์ายใน ใหพ้นกังานไดรู้จ้กั
ซึ่งกันและกันมากขึน้ ซึ่งส่งผลต่อการท างาน
ร่วมกันได้ดี ยิ่ งขึ ้น  เพื่ อ เป็นสวัสดิการและ
ส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร บริษัทฯ ให้
ผลตอบแทนที่ เป็นธรรมและเหมาะสมกับ
ความรู ้ความสามารถ ความรบัผิดชอบ และผล
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ส่งเสริม

ใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในการก าหนดทิศทางและพฒันาการท างานของบรษิัทฯ และใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิตามกฎหมาย
แรงงานและสวัสดิการพนักงานอย่างเคร่งครดั  ตลอดจนจัดใหม้ีการดูแลให้เกิดสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน เพื่อสขุอนามยัและความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนกังาน  
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การจดัการแข่งขนัปิงปองภายใน เพื่อกระชบัความสมัพนัธ ์

ความรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยสินคา้ที่มีคุณภาพ  ไดม้าตรฐาน  ถูกตอ้งตามกฎหมาย  ใน

ราคาที่สมเหตสุมผล  และการใหบ้รกิารท่ีดีเยี่ยม  โดยใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้อย่างถกูตอ้งครบถว้น 
และปฏิบตัิตามเงื่อนไขความรบัผิดชอบที่ตกลงกับลกูคา้อย่างเคร่งครดั  ตลอดจนรกัษาสารสนเทศที่เป็นความลบัของลกูคา้
อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ ดงัจะเห็นว่าบรษิัทฯ ไดร้บัรางวลัการนัตีคณุภาพมากมาย 

การรว่มพฒันาชมุชน หรือ สงัคม 
บรษิัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะตอบแทนสงัคม ดงัจะเห็นไดว้่าบรษิัทฯ มีนโยบายอย่างชดัเจนที่จะจ าหน่ายเฉพาะสินคา้ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกต้อง และให้ความส าคัญกับการจ าหน่ายสินคา้ที่มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน เพื่อให้ลูกคา้ไดร้บัสินคา้และบริการที่ดีที่สุด 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไดก้่อตั้ง “มูลนิธิแมงป่องปันน ้าใจให้สังคม” มาตั้งแต่ตน้ปี 2549  โดยมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อเป็น
สาธารณประโยชนอ์ย่างต่อเนื่อง  อาทิ  โครงการบรจิาคโลหิต  ซึ่งเป็นโครงการที่มลูนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย โดย
จดัตัง้หน่วยรบับรจิาคโลหิต ใหบ้รกิารแก่ผูบ้รหิาร  พนกังานและบคุคลภายนอก ณ ส านกังานใหญ่ บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่ น 
จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้ในทกุครัง้ที่มีการบรจิาค บรษิัทฯ จะไดร้บัความรว่มมือจากพนกังานทกุคนเป็นอย่างดี  

3. กิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-Process)
โดยบริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญักับการสรา้งปฏิสมัพนัธอ์นัดีกับชุมชนท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู่  โดยการจดักิจกรรมรว่มกันอย่าง

สม ่าเสมอ ทั้งในลักษณะการเป็นผูน้  าการจัดกิจกรรม เช่น ร่วมบริจาคส่ือการสอนร่วมกับหน่วยงานภาครฐั ในการใหค้วาม
สนบัสนนุดา้นเงินทองและส่ิงของจ าเป็นในกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัขึน้ เป็นตน้ 



82 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
 คณะกรรมการบรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
ซึ่งจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดม้ีการพิจารณาเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส  าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเงื่อนไข 
 คณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ก ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมทั้ง จดัใหม้ีและด ารงไวซ้ึ่งระบบการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจไดว้่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี  ถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา และ     
เพียงพอท่ีจะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยสิ์น ตลอดจนป้องกันไม่ใหเ้กิดการทุจริต หรือ การด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหนา้ที่สอบทานนโยบายการบญัชีและรายงานทางการเงิน      
การบรหิารความเส่ียง สอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่าง
กนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 
ซึ่งแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ งบการเงินรวมของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบรษิัทฯ ไดร้บั
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดย นางสาว อรสิา ชมุวิสตูร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  9393 สงักัด บรษิัท ธรรม
นิติสอบบัญชี จ ากัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทไดส้นับสนุนขอ้มูลและเอกสารต่างๆ  เพื่อใหผู้ส้อบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผูส้อบบญัชีไดป้รากฏในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซึ่งแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้  
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่         
น่าพอใจ และสามารถสรา้งความเชื่อมั่นไดว้่างบการเงินรวมของ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของ บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีความ   
ถูกตอ้ง ครบถว้นในสาระส าคัญ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกตอ้งตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

         ในนามคณะกรรมการบรษิัทฯ 
 
 

        
         ( พลเอก ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ )  
                          ประธานกรรมการ   
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น  จ ากัด (มหาชน)  ณ วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน  ซึ่งมีความรูค้วามเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการเงินและการบัญชี  โดยมี                   
พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ ์ และนายพนม รตันะรตั  เป็น
กรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบทกุท่านไม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิาร หรือพนกังานของบรษิัทฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ โดยตระหนกัถึงความส าคญัของ
การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเส่ียง และการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และไดร้บัความร่วมมือจากกรรมการอิสระ    
ฝ่ายบรหิาร ผูส้อบบญัชี ฝ่ายบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้เพื่อใหบ้รษิัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการ
บรหิารจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรบัได ้และมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนรายงานทางการเงิน
ที่ถกูตอ้ง เชื่อถือได ้

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิตามหนา้ท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชมุ
ตามวาระซึ่งเป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผูส้อบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางดา้นบัญชี 
การเงิน และผูต้รวจสอบภายใน โดยไม่มีกรรมการบริหารเขา้รว่มประชุม แต่อยู่ภายใตก้ารรบัรูข้องฝ่ายบรหิารรวม ซึ่งสามารถ
สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัิได ้ดงัต่อไปนี ้

1. การสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัท  
งบการเงินของบรษิัทฯ ไดม้ีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป รวมทัง้ประกาศของคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และมีการเปิดเผยขอ้มูลที่ส  าคญัในงบการเงินอย่าง
ถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา โปรง่ใส ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุร่วมกับผูส้อบบญัชี และ
ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี  เพื่อสอบถามความถูกตอ้ง
ครบถว้น และการเปิดเผยขอ้มลูที่เพียงพอ ตลอดจนรายการปรบัปรุงต่างๆ  ที่กระทบต่องบการเงินท่ีเป็นสาระส าคญั 

2. การสอบทานการก ากับดูแลกจิการทีด่ี  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและโปร่งใส  รวมถึงการปฏิบัติตาม

ขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  เป็นประจ า
ทกุปี และส่งเสรมิใหบ้รษิัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบรหิารจดัการท่ีดี  โปรง่ใส  และสามารถตรวจสอบได ้ 

3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ  โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า บรษิัทฯ มีการจดัโครงสรา้งองคก์รที่เหมาะสม  มีการตัง้เป้าหมายการท างานอย่างรอบคอบ วดัผลได ้ 
และมีการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเมื่อผลการด าเนินงานต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ ใหค้วามส าคัญกับการ
ปรบัปรุงแกไ้ขเมื่อพบความเส่ียงที่เป็นจุดอ่อนในการปฏิบตัิงาน  นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ก ากบัดแูลหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในใหม้ีความเป็นอิสระ เพื่อดูแลป้องกันทรพัยสิ์น ลดความเสียหาย ลดการทุจรติ และใชใ้นการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได ้โดยมีการสอบทานให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ตรวจสอบประจ าปี และทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามการปรบัปรุงแกไ้ขตามแนวทางที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอ   
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โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมเพียงพอ  ไม่พบความเส่ียงที่เป็นนยัส าคญั  
 นอกจากนีใ้นปีท่ีผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานให้มีระบบการบริหารความเส่ียงดา้นการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่น และบรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ (CAC) เมื่อวนัท่ี 4 
พฤศจิกายน 2562 

4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากับดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคญัในเรื่องการไม่
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานก ากบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2564 ใหแ้ต่งตัง้ นายชยัยุทธ องัศุวิทยา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรคัร ์สโรชนันทจ์ีน ผูส้อบ
บัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมก าเนิด ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิรเมศร ์อคัรโชติกุลนนัท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 11821 แห่ง ส านกังาน เอ.
เอ็ม.ที.แอทโซซิเอท เน่ืองจากเป็นส านักงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ ความรู ้และประสบการณ์ในการท างานที่ดี อีกทั้ง ไม่มี
ความสมัพนัธ ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ หรือ บรษิัทย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 
และผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ในลักษณะที่จะ
กระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างอิสระแต่อย่างใด  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บรษิัทฯ  

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บรษิัทฯ ไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทุกรายการอย่างถูกตอ้งครบถว้น  และรายการดงักล่าว

เป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม ซึ่งไดผ่้านการอนุมตัิจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท หรือ    
ผูถื้อหุน้ก่อนท ารายการแลว้ เพื่อใหม้ั่นใจว่า รายการดงักล่าวไดด้  าเนินการอย่างสมเหตุสมผลและค านึงถึงผลประโยชนข์อง
บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ที่ตามขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ที่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ     
และไดร้ายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูทาง
การเงินของบรษิัทฯ มีความถกูตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือได ้และบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดต่างๆ ของหน่วยงานก ากบัดแูล มี
การบรหิารความเส่ียงเหมาะสม มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ ไม่พบรายการท่ีกระทบต่อบรษิัทฯ ที่เป็นสาระส าคญั   
 

                 

 

  ( พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง ) 
                  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

  

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
1.  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ 

ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไดป้ฎิบัติงานในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้
ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ การซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร และอนุมตัิแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่
ฝ่ายบรหิารจดัท า แลว้ สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดา้นต่างๆ ตลอดปีท่ีผ่านมา มีทัง้หมด 7 ส่วน
งาน ไดแ้ก่ ระบบบริหารงานขาย, ระบบบริหารงานจัดซือ้ (การท า KPI), งานบริหารสินคา้คงคลัง, งานบริหารบญัชีและ
การเงิน, ระบบงานจัดส่งสินคา้ออนไลน์, ระบบงานออกแบบและตกแต่ง, และระบบงานธุรการทั่วไป คณะกรรมการมี
ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีบคุลากรอย่าง
เพียงพอท่ีจะด าเนินตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานใหส้ามารถป้องกันทรพัยสิ์นของบริษัทฯ จากการที่กรรมการ หรือผู้บริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มี
อ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแลว้ ส าหรับการ
ควบคมุภายในในหวัขอ้อื่น คณะกรรมการ เห็นว่า บรษิัทฯ มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

 
2.  หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มีมติเห็นชอบแต่งตัง้ให ้           
นายกันตพ์จน ์ เจริญภทัรปรีดา ใหด้  ารงต าแหน่งรกัษาการหวัหนา้ฝ่ายควบคุมตรวจสอบภายใน เนื่องจากเคยเขา้รบัการ
อบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Beginner Track IIAT :  การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบส าหรบัผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  : The Institute of Internal 
Auditors of Thailand (IIAT) และมีประสบการณใ์นการท างานกับบรษิัทฯ ท่ีหลากหลาย จึงมีความเขา้ใจในกิจกรรมและ
การด าเนินงานของบรษิัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมเพียงพอ 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯจะตอ้งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ด  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในหรือเทียบเท่า โดยที่ประชุมดังกล่าวแต่งตัง้ใหน้ายกันตพ์จน ์ เจริญภัทรปรีดา ซึ่งเป็นพนกังานของบริษัทฯ ด ารง
ต าแหน่งรกัษาการหวัหนา้ฝ่ายควบคมุตรวจสอบภายใน  
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 โดยมีรายละเอียดข้อมูลของผู้ด ารงต าแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบภายใน ดงันี ้
 
 ชื่อ-นามสกลุ นายกนัตพ์จน ์  เจรญิภทัรปรีดา 
 อาย ุ 52 ปี 
 การศกึษา      ประกาศนียบตัรวชิาชีพ   สาขาการตลาด 
  โรงเรียนพาณิชยการสนัติราษฎร ์  การตลาด 
 หลกัสตูรการอบรมที่เก่ียวขอ้ง Beginner Track IIAT   
  การปฏิบตัิงานตรวจสอบส าหรบัผูต้รวจสอบภายในมือใหม่ 
  สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
  The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT) 
 ประสบการณก์ารท างาน  ปี 2555 – ปัจจบุนั บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
    -  รกัษาการหวัหนา้ฝ่ายควบคมุตรวจสอบภายใน 
  ปี 2535 –  2554  บรษิัท  เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
    -  ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้สินคา้ 
    -  ผูช้่วยผูจ้ดัการคลงัสินคา้ 
    -  ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้สั่งผลิตสินคา้  
    -  ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

  
 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 
บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาอย่างถ่ีถว้น ทัง้ในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการท างานและความเหมาะสมของค่าตอบแทน แลว้
น าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาน าเสนออนมุตัิต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทกุปี 

 ในปี 2563 ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผูส้อบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 และเห็นควรเสนอแต่งตัง้ นาย สวุฒัน ์มณีกนกสกุล ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาว อริสา ชุมวิสตูร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9393 และ/หรือ นาย พีระ
เดช พงษ์เสถียรศกัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4752 ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ   

           โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท โดยราคานีย้งัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ซึ่งเบิกตาม
จริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าพาหนะในการปฏิบตัิงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย,์ ค่าโทรศพัท)์ ลดลงจากปี 2562 
จ านวน 105,000 บาท 

นอกจากนี ้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ยังเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ านวน 2 บริษัท 
ไดแ้ก่ บรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท ซึ่งลดลงจาก
ค่าสอบบญัชีของปี 2562 จ านวน 15,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวน
เงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบญัชีของปี 2562 จ านวน 15,000 บาท  

ทัง้นี ้ ผูส้อบบญัชี และ บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มีความสมัพนัธ ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบรษิัทฯ หรือ 
ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว  ในลกัษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างอิสระ 
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

 

การวิเคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 
 
ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ณปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม 28.37 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 บริษัทฯ มีผล
ขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม 44.78 ลา้นบาท  อนัเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ไดมุ้่งเนน้การเติบโตของธุรกิจสินคา้กลุ่มไลฟ์
สไตลเ์ทคโนโลยี และสรา้งยอดขายผ่านช่องทางออนไลนใ์หเ้ติบโต โดยบรษิัทฯ สามารถสรา้งยอดขายผ่านช่องทางออนไลนไ์ด้
ถึงรอ้ยละ 29 ของยอดขายรวม เติบโตจากปี 2562 ถึงรอ้ยละ 121 อีกทัง้ไดร้บัการสนบัสนนุการส่งเสรมิการขายจากคู่คา้  

ถึงแมว้่าในระหว่างปี 2563 ไดม้ีวิกฤตการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ซึ่งบริษัทฯ ตอ้งปิดสาขาลงชั่วคราว
ตามค าสั่งของภาครฐั บรษิัทฯ จึงไดเ้พิ่มช่องทางการขายผ่านระบบเทเลโฟน รวมถึงบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายต่างๆ ใหเ้หมาะสม
กบัสถานการณด์งักล่าว แมว้่าภายหลงันัน้บริษัทฯ ไดก้ลบัมาเปิดด าเนินกิจการรา้นคา้ภายในศูนยก์ารคา้ตามปกติก็ตาม แต่
ผูบ้ริโภคมีความระมัดระวังในการใชจ้่าย อันเป็นผลกระทบมาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด -19 และ
สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลง อีกทั้งในไตรมาสสาม ของปี 2563  บริษัทฯ ไดย้กเลิกการจ าหน่ายสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑค์วาม
งาม โดยไดท้ยอยปิดสาขา ภายใตแ้บรนดร์า้น STARDUST จ านวน 3 สาขา เพื่อขยายพืน้ที่การจัดจ าหน่ายสินคา้กลุ่มไลฟ์
สไตลเ์ทคโนโลยี ภายใตแ้บรนดร์า้น GIZMAN by mangpong จ านวน 2 สาขา และเพื่อเตรียมพืน้ที่ที่เป็นสิทธิการเช่าออกให้
เช่าช่วง จ านวน 1 สาขา รวมถึงไดปิ้ดสาขาภายใตแ้บรนดร์า้น GIZMAN by mangpong จ านวน 1 สาขา เพื่อน าพืน้ที่ที่เป็น
สิทธิการเช่าออกใหเ้ช่าช่วง ท าใหบ้ริษัทฯ มีจ านวนสาขา ณ สิน้ปี 2563 จ านวน 5 สาขา โดย ณ สิน้ปี 2562 มีจ านวนสาขาที่ 8 
สาขา   

 
 

(1) ผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ 
 

 

รายได้ 
บริษัทฯ มีรายไดร้วมในปี 2563 เท่ากบั 109.13 ลา้นบาท ลดลง 44.50 ลา้นบาท จากปี 2562 ที่ 153.63 ลา้นบาท คิด

เป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 28.96  
รายได้จากการขาย 
รายไดจ้ากการขายลดลงจาก 128.32 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 93.30 ลา้นบาท ปี 2563 ลดลง 35.02 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัราการลดลง รอ้ยละ 27.29 โดยรายไดจ้ากการขายลดลงเป็นผลมาจากจ านวนสาขาที่ลดลงจาก 8 สาขาในปี 
2562 มาอยู่ที่ 5 สาขาในสิน้ปี 2563 รวมถงึบรษิัทฯ ไดย้กเลิกการจ าหน่ายสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑค์วามงาม ทัง้นีใ้นปี 
2563 บรษิัทฯ มีสดัสว่นรายไดจ้ากการขายดงันี ้

สินคา้กลุ่มไลฟ์สไตล-์แก็ดเจ็ท 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ไลฟ์สไตล-์แก็ดเจ็ท ในปี 2563 เท่ากบั 76.13 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 69.76 ของ
รายไดร้วม ลดลงจากปี 2562 เป็นจ านวน 5.40 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 6.62   
สินคา้กลุ่มผลิตภณัฑค์วามงาม  
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑค์วามงาม ในปี 2563 อยู่ที่ 16.67 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 15.28 
ของรายไดร้วม ลดลงจากปี 2562 เป็นจ านวน 28.30 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 62.93  
ประมาณการส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน 
บรษิัทฯ มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลกูคา้ที่มีบตัรสมาชิก โดยทกุ ๆ 20 บาทได ้1 คะแนน และไดค้ะแนน
สองเท่าทุกวันพุธและวนัเกิด บริษัทเริ่มโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ ์2554 เป็นตน้มา 
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โดยคะแนนดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี ส่งผลใหป้ระมาณการส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน ในปี 2563 เท่ากับ 0.50 
ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจ านวน 0.37 ลา้นบาท (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 20) 

 

รายได้ค่าเช่า 
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายไดค้่าเช่าจากการปล่อยเช่าช่วงพืน้ที่สญัญาเช่าระยะยาวในศูนยก์ารคา้ รวม 4 ศูนยก์ารคา้ 
ไดแ้ก่ ฟิวเจอรพ์ารค์รงัสิต , เมเจอรป่ิ์นเกลา้ , เดอะมอลลบ์างกะปิ และท าใหบ้ริษัทฯ มีรายไดจ้ากการปล่อยพืน้ที่เช่า 
อยู่ที่ 12.28 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.25 ของรายไดร้วมปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ที่ 0.85 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
การเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.48  อนัเป็นผลกระทบมาจากวิกฤตการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ผูเ้ช่าช่วง ตอ้งปิด
รา้นคา้ลงชั่วคราวตามค าสั่งของภาครฐั โดยบริษัทฯ ไดง้ดเวน้การเก็บค่าเช่าช่วงกับผูเ้ช่าช่วง และสัญญาเช่าช่วงที่
สิน้สดุสญัญาเช่าระยะยาวกบัศนูยก์ารคา้ 1 แห่ง อนัไดแ้ก่ เดอะมอลลท์่าพระ 

 

รายได้อื่น 
รายไดอ้ื่นๆ 3.55 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ที่ 8.62 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 70.82 อนัเป็นผลมา
จากการปี 2562 บริษัทฯ ไดส่้งมอบคืนพืน้ที่สิทธิการเช่าที่ยงัไม่ครบก าหนดสญัญาคืนใหก้ับศูนยก์ารคา้ ส่งผลใหม้ีผล
ก าไรจากการคืนพืน้ท่ีหลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการนีเ้ป็นจ านวน 10.60 ลา้นบาท  

 

ต้นทนุขายและก าไรขัน้ต้น 
ตน้ทุนขายในปี 2563 เท่ากับ 71.13 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 76.24 ของรายไดจ้ากการขาย ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 

2562 มีอตัราส่วนรอ้ยละ 80.55  อนัเป็นผลมาจากการเจรจาขอการสบนัสนนุการส่งเสรมิการขายจากคู่คา้ เพื่อเพิ่มอตัราก าไร
ขัน้ตน้ในสินคา้ที่มีการแข่งขนัดา้นราคา  

 
 

ต้นทนุในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ตน้ทุนในการจัดจ าหน่าย ลดลงจาก 45.72 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 27.32 ลา้นบาท ในปี 2563 ลดลง 18.40 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลง รอ้ยละ 40.25 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ลดลงจาก 48.70 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 37.62 ลา้นบาท ในปี 2563 ลดลง 11.08 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นอตัราการลดลง รอ้ยละ 22.76 
ทัง้นีค้่าใชจ้่ายดงักล่าวลดลงเนื่องจากการปิดสาขาชั่วคราวอนัเนื่องจากวิกฤตการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-

19  รวมถึงการปิดสาขาอย่างถาวร ตามที่กล่าวมาขา้งตน้ โดยค่าใชจ้่ายเป็นหลกัคือคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพืน้ท่ีในศนูยก์ารคา้ 
และค่าใชจ้่ายพนักงาน ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทฯ ไดม้ีการบริหารจัดการค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับพนักงานและกรรมการให้
เหมาะสมกบัสถานะการณท์ี่เกิดขึน้ 

 
          จ านวน สาขาและ พนกังาน 
 

 ปี 2563 ปี 2562 

จ านวนสาขา ตน้ปี                   8 สาขา 17 สาขา 
จ านวนสาขา สิน้ปี                     5 สาขา  8 สาขา 
จ านวนพนกังาน ณ สิน้ปี                     67 คน             88 คน 
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ต้นทนุทางการเงนิ 
ตน้ทนุทางการเงินปี 2563 อยู่ที่  1.43 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 130.22 เนื่องจากในปี 2563 บรษิัทฯ

ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก รบัรูห้นีสิ้นตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเชา่ที่เคยจดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยมลูค่าปัจจบุนัของเงินจ่ายช าระตามสญัญาเชา่ที่เหลืออยู่ โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้
เงินกูย้ืม   

 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้
บรษิัทฯ ไม่มีภาษีเงินไดใ้นปี  เนื่องจากผลประกอบการขาดทนุ   

 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ
จากผลการด าเนินงานในปี 2563 มีผลขาดทุนสทุธิ ในงบการเงินรวมเท่ากบั 28.37 ลา้นบาท ลดล 16.41 ลา้นาท คิด

เป็นรอ้ยละ 36.65 จากปีก่อน  
 
(2)  ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย ์

สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ ลดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ เท่ากับ  80.34 ลา้นบาท 
ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีสินทรพัยเ์ท่ากับ 95.13 ลา้นบาท ลดลง 14.79 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15.55 อนัเป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีแ้ละสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้และการลดลงของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินคา้คงเหลือ 
ส่วนปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ ์ สิทธิการเช่า และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น เป็นหลกั 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวามคม 2563 เท่ากับ 1.39 ลา้นบาท ลดลง 21.56 ลา้น
บาท จาก ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 22.95 ลา้นบาท เนื่องจากในเดือน
ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดร้บัเงินจากการขายคืนสิทธิการเช่าสาขาสยามพารากอน โดยบริษัทฯไดน้ ามาใชเ้ป็นเงินทุน
หมนุเวียน ช าระเจา้หนีก้ารคา้เป็นหลกัในปี 2563  
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 
บรษิัทฯ มีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวามคม 2563 เท่ากบั 7.19 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.81 ลา้น
บาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจ านวน 2.38 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของการขายผ่านช่องทางการขาย
ออนไลน ์ รวมถึงไดร้บัการสนบัสนุนการส่งเสริมการขายจากคู่คา้ และการจดัประเภทงบการเงินในส่วนของเงินประกัน
การเช่าพืน้ท่ีที่ถึงก าหนดสญัญาในหน่ึงปี ซึ่งปกติจะอยู่ในกลุ่มสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ขอ้ 8)  
 

สินค้าคงเหลือ 
เนื่องจากการจ านวนสาขาท่ีลดลง และการยกเลิกการจ าหน่ายสินคา้กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม รวมถึงการบริหาร
จัดการสินคา้ให้เหมาะสมต่อการขาย ซึ่งบริษัทมีระบบการบริหารจัดการสินคา้ที่ทันสมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP 
ระบบบรหิารการขายหนา้รา้นและระบบรายงานการขายเขา้ดว้ยกนั ท าใหส้ามารถก าหนดปรมิาณการสั่งซือ้ที่เหมาะสม
กบัปริมาณการขายและปรมิาณสต๊อกสินคา้ได ้อีกทัง้บริษัท ฯ ยงัไดก้ าหนดนโยบายในการสั่งซือ้สินคา้ว่าควรมีเงื่อนไข
ทางการคา้ท่ีสามารถคืนสินคา้ท่ีจ าหน่ายไม่หมดไดท้ั้งจ านวนหรือบางส่วนตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ประเภทของสินคา้ นอกจากนีบ้รษิัทยงัเนน้ตรวจดูสินคา้ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 60 วนั เพื่อเตรียมจดัโปรโมชั่นระบาย 
ซึ่งท าให้ความเส่ียงของกลุ่มบริษัทในเรื่องการบริหารจัดการสินค้าคงคลังว่าจะเส่ือมสภาพและล้าสมัยนั้นลดลง 
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นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบจากส านกังานใหญ่เพื่อตรวจนบัสินคา้คงเหลือทกุสาขาอย่างต่อเนื่อง ท าให ้
ณ สิน้ปี 2563 มีค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัเป็นจ านวน 0.76 ลา้นบาท  จากสิน้ปี 2562 ที่มีจ านวน 4.73 ลา้นบาท โดยสินคา้
คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 18.90 ลา้นบาท ลดลง 9.48 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มี
จ านวน 28.38 ลา้นบาท (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 9) 
 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ์สุทธ ิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีมลูค่าเงินลงทุนในอาคารและอปุกรณส์ทุธิ 4.03 ลา้นบาท ลดลง 2.78 ลา้นบาท 
จาก ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ที่  6.81 ลา้นบาท สาเหตุของการลดลงมาจากการปิดสาขา และการตัดค่าเส่ือม 
(หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 11)  
สิทธกิารเช่าและสินทรัพยส์ทิธิการใช ้
บรษิัทฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิในปี 2563 ท าให ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มี
การสิทธิการเช่าสทุธิ 0 บาท ลดลง 28.20 ลา้นบาท จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 28.20 และสินทรพัยสิ์ทธิการใช้
เพิ่มขีน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ 44.04 ลา้นบาท (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 5 และ 13) 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 0.29 ลา้นบาท ลดลง 1.97 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีอยู่ 2.27 ลา้น
บาท ลดลงเนื่องจากการจดัประเภทงบการเงินในส่วนของเงินประกันการเช่าพืน้ที่ที่ถึงก าหนดสญัญาในหนึ่งปีไปอยู่ที่
ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 

 
 

หนีส้นิ 
หนีสิ้นรวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 102.18  ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9.56 ลา้นบาท จาก ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2562 ที่ 92.62 ลา้นบาท อนัเป็นผลจากการ 
1) ลดลงของ เจ้าหนี ้การค้าและเจ้าหนี ้หมุนเวียนอ่ืน  (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ  16) และภาระผูกพัน

ผลประโยชนพ์นกังาน (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 19) เป็นหลกั  
2) การเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตามสัญญาเช่า โดยบรษิัทฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ 

(หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 5 และ 18)  
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ  31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 21.84 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะ

บริษัทเท่ากับ 21.53 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน (1,471.90) ลา้นบาท และ (1,471.59) ลา้นบาทใน
งบการเงินเฉพาะ 

 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 1.40 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ 

21.56 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ ใชก้ระแสเงินสดไปในการด าเนินงานทัง้สิน้ 7.83 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 66.41 จากปีก่อนที่ใช้
กระแสเงินสดในการด าเนินงานไปทัง้สิน้ ที่ 4.70 ลา้นบาท และมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 1.04 ลา้นบาท 
ซึ่งเกิดจากการปรบัปรุงพืน้ที่สาขาและการลงทุนในการพฒันาเว็บไซต์ บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ สิน้ปี 2563 อยู่ที่ 
0.41 เท่า และระดบัหนีสิ้นต่อทุนที่ (0.46) เท่า โดยหนีส่้วนใหญ่ คือ หนีก้ารคา้ 58.59 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาว 6.37 ลา้น
บาท และหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 9.63 ลา้นบาท   
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ภาระผูกพันและหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ 
ในปี 2563 บริษัทมีภาระหนี ้ผูกพันที่ตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวกับสัญญาเช่าอาคารส านักงาน และพื ้นที่

ศนูยก์ารคา้  มีอายสุญัญาระหว่าง 1-17 ปี (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 28)   
 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 
ควำมเห็น  

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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การรับรู้รายได ้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 93.30 ลา้น

บาท ซ่ึงมีจ านวนเงินท่ีเป็นสาระส าคญัในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อก าไรขาดทุน
ของบริษทั และเน่ืองจากบริษทัมีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 29 ของยอดขายรวม ซ่ึงมี
ขอ้ตกลงและมีเง่ือนไขท่ีมีความหลากหลาย เช่น เง่ือนไขการส่งมอบสินคา้   รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลด
พิเศษต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ยอดขาย ท าให้รายไดจ้ากการขายของบริษทัมีเง่ือนไขในการรับรู้รายการท่ีหลากหลาย 
จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัซ่ึงตอ้งให้ความ
สนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 
 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัโดยการประเมินความเหมาะสมและทดสอบ
ความมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้
โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมภายในท่ีบริษทัไดอ้อกแบบ
ไว ้นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายละเอียดของรายการขายระหว่างปีและช่วงใกลว้นัส้ินรอบระยะเวลา
บัญชี และสอบทานความเหมาะสมของใบลดหน้ีท่ีบริษัทออกภายหลังวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการขายว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุ และสอดคลอ้งกบันโยบายการ
รับรู้รายไดข้องบริษทั ประกอบกบัการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบ
ความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี 
 
เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมของบริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 
 
ข้อมูลอ่ืน 

 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏ
ว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  หากในการปฏิบติังานดังกล่าว 
ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงาน
ขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 
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ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงิน 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ า เป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด า เนินงาน
ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริษทั 
 
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็น เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่ อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร   

*****/4                
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้า
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผู ้รับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับ เร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวอริสา  ชุมวิสูตร 
 
 
        (นางสาวอริสา  ชุมวิสูตร) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9393 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
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งบการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,389,609.81          22,952,455.57        1,215,390.48          22,586,312.31        
เงินลงทุนชัว่คราว 5 -                    131,194.74             -                   131,194.74             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6, 8 7,192,095.33          2,383,928.22          9,112,290.62          4,330,992.79          
สินคา้คงเหลือ 9 18,898,310.54        28,384,149.70        18,922,650.54        27,905,137.20        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 176,599.70             256,686.79             174,603.66             211,573.83             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 27,656,615.38        54,108,415.02        29,424,935.30        55,165,210.87        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                    -                    -                   -                   

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 11 4,034,788.42          6,806,230.77          4,022,673.63          6,757,492.04          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 437,025.01             6,812.28                 437,025.01             214.05                   
สิทธิการเช่า 5, 13 -                    28,203,176.59        -                   28,203,176.59        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5, 13 44,037,916.35        -                    44,037,916.35        -                   

ท่ีเป็นหลกัประกนั 5, 14 2,000,000.00          -                    2,000,000.00          -                   
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1,887,236.78          1,485,006.64          1,887,199.97          1,484,964.87          
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 5, 14 -                    2,259,308.94          -                   2,259,308.94          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 291,338.90             2,266,502.77          291,338.90             2,223,212.77          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 52,688,305.46        41,027,037.99        52,676,153.86        40,928,369.26        
รวมสินทรัพย์ 80,344,920.84        95,135,453.01        82,101,089.16        96,093,580.13        

- 5 -
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563

สินทรัพย์
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสด
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งบการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 
หมายเหตุ ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6, 16 58,587,519.32        68,031,115.36        60,043,268.77        67,800,466.41        
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 17 276,041.80             948,000.00             276,041.80             948,000.00             

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระในหน่ึงปี 5, 18 8,845,922.23          -                    8,845,922.23          -                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 359,404.41             721,840.32             356,610.84             721,089.04             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 68,068,887.76        69,700,955.68        69,521,843.64        69,469,555.45        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 6,093,297.08          5,658,338.88          6,093,297.08          5,658,338.88          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5, 18 13,028,270.25        -                    13,028,270.25        -                   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 4,410,073.00          6,905,330.00          4,410,073.00          6,905,231.00          
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 20 952,235.40             1,481,366.00          952,235.40             1,481,366.00          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,626,212.06          8,871,743.84          9,626,212.06          8,871,743.84          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 34,110,087.79        22,916,778.72        34,110,087.79        22,916,679.72        
รวมหนีสิ้น 102,178,975.55      92,617,734.40        103,631,931.43      92,386,235.17        

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
- 6 -

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 
หมายเหตุ ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 1,470,334,913 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,470,334,913.00   1,470,334,913.00   1,470,334,913.00   1,470,334,913.00   

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 977,753,684 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 977,753,684.00      977,753,684.00      977,753,684.00      977,753,684.00      

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 448,578,832.52      448,578,832.52      448,578,832.52      448,578,832.52      

ก าไร (ขาดทุน) สะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22 23,724,561.84        23,724,561.84        23,724,561.84        23,724,561.84        
ยงัไม่จดัสรร (1,471,904,264.34) (1,447,552,491.02) (1,471,587,920.63) (1,446,349,733.40)

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุ้น -                    -                    -                   -                   
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ (21,847,185.98) 2,504,587.34          (21,530,842.27) 3,707,344.96          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13,131.27               13,131.27               -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (21,834,054.71) 2,517,718.61          (21,530,842.27) 3,707,344.96          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 80,344,920.84        95,135,453.01        82,101,089.16        96,093,580.13        

- 7 -
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน (ต่อ)



102 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 93,297,159.10        128,319,283.18      92,621,753.62        128,244,336.44      
รายไดอ่ื้น
รายไดค้่าเช่า 12,280,088.90        13,130,891.61        12,280,088.90        13,130,891.61        
อ่ืนๆ 3,552,412.35          12,175,955.63        3,530,107.22          12,175,955.63        

รวมรายได้ 109,129,660.35      153,626,130.42      108,431,949.74      153,551,183.68      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 71,130,556.15        103,356,204.01      72,072,591.41        103,241,116.54      
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 27,318,640.54        45,722,867.34        27,318,640.54        45,540,813.60        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 37,620,216.77        48,703,353.87        36,866,884.81        52,720,490.49        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 136,069,413.46      197,782,425.22      136,258,116.76      201,502,420.63      
ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน (26,939,753.11) (44,156,294.80) (27,826,167.02) (47,951,236.95)
ตน้ทุนทางการเงิน 1,427,841.21          620,202.37             1,427,841.21          620,202.37             

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (28,367,594.32) (44,776,497.17) (29,254,008.23) (48,571,439.32)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 21 -                    -                    -                    -                    
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (28,367,594.32) (44,776,497.17) (29,254,008.23) (48,571,439.32)
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,015,821.00          -                    4,015,821.00          -                    

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 4,015,821.00          -                    4,015,821.00          -                    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (24,351,773.32) (44,776,497.17) (25,238,187.23) (48,571,439.32)

- 8 -
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน (ต่อ)



103 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (28,367,594.32) (44,776,497.17) (29,254,008.23) (48,571,439.32)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -          -          -          -          

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (28,367,594.32) (44,776,497.17) (29,254,008.23) (48,571,439.32)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (24,351,773.32) (44,776,497.17) (25,238,187.23) (48,571,439.32)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -          -          -          -          

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (24,351,773.32) (44,776,497.17) (25,238,187.23) (48,571,439.32)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.029)                     (0.046)                     (0.030)                     (0.050)                     
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 977,753,684 977,753,684 977,753,684 977,753,684 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท

- 9 -
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน (ต่อ)



104 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

ส่วนไดเ้สียที่ รวม
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ไม่มีอ  ำนำจ
ที่ออกและ มูลค่ำหุ้น จดัสรรแลว้ - ส ำรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุ้น (สุทธิ ผูถ้ือหุ้น ควบคุม
ช ำระแลว้ ตำมกฎหมำย จำกภำษีเงินได)้ บริษทัใหญ่

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 977,753,684.00  448,578,832.52  23,724,561.84    (1,402,775,993.85) -               47,281,084.51    13,131.27          47,294,215.78    
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -               -               -               (44,776,497.17) -               (44,776,497.17) -               (44,776,497.17)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 977,753,684.00  448,578,832.52  23,724,561.84    (1,447,552,491.02) -               2,504,587.34      13,131.27          2,517,718.61      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 977,753,684.00 448,578,832.52 23,724,561.84 (1,447,552,491.02) -               2,504,587.34 13,131.27 2,517,718.61
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี -               -               -               (28,367,594.32) -               (28,367,594.32) -               (28,367,594.32)
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอื่นส ำหรับปี -               -               -               4,015,821.00 -               4,015,821.00 -               4,015,821.00

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -               -               -               (24,351,773.32) -               (24,351,773.32) -               (24,351,773.32)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 977,753,684.00 448,578,832.52 23,724,561.84 (1,471,904,264.34) -               (21,847,185.98) 13,131.27 (21,834,054.71)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ก ำไรสะสม

- 10-
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

หมำยเหตุ

บำท

งบการเงิน (ต่อ)



105 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน องคป์ระกอบอื่น รวม
ที่ออกและ มูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ - ส ารอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุ้น 
ช าระแลว้ ตามกฎหมาย  (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 977,753,684.00 448,578,832.52 23,724,561.84 (1,397,778,294.08) -                        52,278,784.28
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        (48,571,439.32) -                        (48,571,439.32)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 977,753,684.00 448,578,832.52 23,724,561.84 (1,446,349,733.40) -                        3,707,344.96              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 977,753,684.00 448,578,832.52 23,724,561.84 (1,446,349,733.40) -                        3,707,344.96
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                        -                        -                        (29,254,008.23) -                        (29,254,008.23)
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นส าหรับปี -                        -                        -                        4,015,821.00 -                        4,015,821.00

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        (25,238,187.23) -                        (25,238,187.23)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 977,753,684.00 448,578,832.52 23,724,561.84 (1,471,587,920.63) -                        (21,530,842.27)

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 11 -
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

บาท

งบการเงิน (ต่อ)



106 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

งบการเงิน (ต่อ)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (28,367,594.32)     (44,776,497.17)     (29,254,008.23)     (48,571,439.32)           
ปรับกระทบก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรด ำเนินงำน

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินคำ้ -                  276,667.53           -                  276,667.53                 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  4,955,000.00              
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 3,592,300.19        6,976,909.58        3,555,725.40         6,938,815.51              
ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 16,257,780.66      -                  16,257,780.66       -                        
ค่ำสิทธิกำรเช่ำตดัจ ำหน่ำย -                  7,099,926.38        -                  7,099,926.38              
ค่ำสิทธิสะสมคะแนน (529,130.60)          (927,889.80)          (529,130.60)          (927,889.80)                
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยตดัจ่ำย 373,709.32           283,596.52           373,709.32            283,433.40                 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน 1,599,664.00        954,397.00           1,599,763.00         985,010.00                 
กลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ (4,275,457.45)       1,778,894.74        (2,496,562.71)       -                        
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ (188,934.83)          (10,750,065.84)     (183,504.94)          (10,750,065.84)           
ขำดทุนจำกกำรเลิกใชอุ้ปกรณ์ 113,129.32           4,043,203.51        110,052.05            4,043,203.51              
ผลขำดทุนจำกกำรลดค่ำเช่ำ 64,826.58             -                  64,826.58              -                        
ดอกเบ้ียจ่ำย 1,427,841.21        620,202.37           1,427,841.21         620,202.37                 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน (9,931,865.92)       (34,420,655.18)     (9,073,508.26)       (35,047,136.26)           

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

- 12 -
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563



107 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

งบการเงิน (ต่อ)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ) 
สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (4,808,167.11)       (129,415.49)          (4,781,297.83)       (625,767.53)                
สินคำ้คงเหลือ 13,761,296.61      29,712,909.28      11,479,049.37       31,579,905.82            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 80,087.09             1,614,661.86        36,970.17              1,502,695.54              
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 259,308.94           -                  259,308.94            -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,975,163.87        1,298,564.52        1,931,873.87         1,298,564.52              

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (9,557,553.28)       (7,213,333.04)       (7,871,154.88)       (7,492,621.74)             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (362,435.91)          (118,636.07)          (364,478.20)          (98,518.05)                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 754,468.22           4,550,766.33        754,468.22            4,550,766.33              

เงินสดรับจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (7,829,697.49)       (4,705,137.79)       (7,628,768.60)       (4,332,111.37)             
รับ (จ่ำย) ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (775,939.46)          (697,692.14)          (775,944.42)          (697,683.04)                
จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน (79,100.00)            -                  (79,100.00)            -                        

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (8,684,736.95)       (5,402,829.93)       (8,483,813.02)       (5,029,794.41)             
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ครำว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                  (2,342.12)              -                  (2,342.12)                    
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 131,194.74           -                  131,194.74            -                        
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร (1,143,666.90)       (95,001.31)            (1,143,666.90)       (95,001.31)                  
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 428,401.84           727,414.42           419,401.84            727,414.42                 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (460,000.00)          -                  (460,000.00)          -                        
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำย สิทธิกำรเช่ำ -                  26,459,143.99      -                  26,459,143.99            

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (1,044,070.32)       27,089,214.98      (1,053,070.32)       27,089,214.98            

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

- 13 -
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บำท
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งบการเงิน (ต่อ)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                  (1,949,851.32)       -                  (1,949,851.32)             
รับเงินกูย้มืระยะสั้น-บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  5,000,000.00        -                  5,000,000.00              
ช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น-บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  (5,000,000.00)       -                  (5,000,000.00)             
ช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (237,000.00) (945,661.12) (237,000.00) (945,661.12)
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินสญัญำเช่ำ (10,283,154.52) -                  (10,283,154.52) -                        
ดอกเบ้ียจ่ำย (1,313,883.97) (591,681.50) (1,313,883.97) (591,681.50)

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (11,834,038.49) (3,487,193.94) (11,834,038.49) (3,487,193.94)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (21,562,845.76) 18,199,191.11      (21,370,921.83) 18,572,226.63            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้งวด 22,952,455.57      4,753,264.46        22,586,312.31       4,014,085.68              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 1,389,609.81        22,952,455.57      1,215,390.48         22,586,312.31            

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บำท



109 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท เอม็พจีี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

1. ข้อมูลท่ัวไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 1.1  ขอ้มูลทัว่ไป 

  บริษทัฯ จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ำกดัภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ 
วนัท่ี 3 มกรำคม 2533 และได ้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทั
มหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 29 ธันวำคม 2546 โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง  กรุงเทพมหำนคร ต่อมำเม่ือวนัท่ี 3 กรกฏำคม 2549 บริษทัฯ ไดจ้ด
ทะเบียนต่อกระทรวงพำณิชยเ์พื่อเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัจำก “บริษทั แมงป่อง จ ำกดั (มหำชน)” เป็น 
“บริษทั ป่องทรัพย ์จ ำกดั (มหำชน)” และเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั แมง
ป่อง 1989 จ ำกดั (มหำชน) และเม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2558 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) โดยด ำเนินธุรกิจหลกัจ ำหน่ำย อุปกรณ์เทคโนโลย ีเคร่ืองส ำอำง และกำรผลิต จ ำหน่ำย
โสตทศันะวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นผูถื้อลิขสิทธ์ิกำรจดัจ ำหน่ำยเพลง ภำพยนตร์ ในรูปแบบของ ซีดี  
ดีวีดี บลูเรย ์ 
  บริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบยอ่ขอ้ 3.2.1 

 1.2  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดง
ขำดทุนสุทธิจ ำนวน 28.37 ลำ้นบำท และ 29.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั มีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกวำ่สินทรัพยห์มุนเวียนรวม
เป็นจ ำนวน 40.41 ลำ้นบำท และ 40.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
ของบริษทัแสดงขำดทุนเกินทุpนจ ำนวน 21.83 ลำ้นบำท และ 21.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
  บริษทัไดแ้กปั้ญหำกำรขำดทุนของบริษทัโดย เม่ือวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผู ้
ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ได้มีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 1,955.51 ลำ้นหุ้น ใน
รำคำหุน้ละ 0.10 บำท โดยก ำหนดอตัรำส่วนในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ี 1 หุน้
เดิมต่อ 2 หุ้นสำมญัเพิ่มทุน และเม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัไดรั้บเงินเพิ่มทุนแลว้จ ำนวนเงิน 
195.55 ลำ้นบำท จำกทุนท่ีออกและเรียกช ำระจ ำนวน 1,955.51 ลำ้นหุ้น ในรำคำหุ้นละ 0.10 บำท จำก
หุน้ท่ีตรำไว ้1 บำท 
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2.  กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้ง
ขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม
โดยรวม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัย่อย กำรรับรู้และกำร
วดัมูลค่ำของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรจะติดตำมควำมคืบหน้ำของ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำว และท ำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำร
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง 

 
3. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 3.1  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
     งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรไดท้ ำขึ้นตำมแบบ
ก ำหนดรำยกำรย่อท่ีตอ้งมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกัด ท่ีก ำหนดโดยประกำศกรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 

  งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำยงบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
 3.2  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 3.2.1 งบกำรเงินรวม ไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั

ยอ่ยท่ี บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ดงัต่อไปน้ี 
 

บริษทัยอ่ย 
  

ประเภทธุรกิจ 
  

อตัรำร้อยละของ 
กำรถือหุ้น 

 บริษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  ผลิตเคร่ืองส ำอำง  99.10 
 บริษทั เอม็พีจี เอนเนอร์ยี่ จ  ำกดั  พลงังำนและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังำน  99.60 

     ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้ไป ถือเป็น 100% 
 

3.2.2 งบกำรเงินรวมจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุกำณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

3.2.3 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อย รำยกำรระหว่ำงกนัที่มีสำระส ำคญัไดต้ดัออกจำก
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

   3.2.4 ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทั ไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อยแลว้



111 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

- 17 - 
 

    
 

3.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ
กำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท

และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำร
วดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้น
มีมูลค่ำต ่ำ 
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 กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบั
ท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้
หลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใชโ้ดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยกำรปรับปรุงยอดยก
มำของก ำไรสะสม  ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก ไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5 

 
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิม่เติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว
ส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีใน
ช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 
และมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำน
ส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำจำกผูใ้ห้เช่ำมำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ 
โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด 
พร้อมทั้งกลบัรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำท่ีลดลง และบันทึกผลต่ำงท่ี
เกิดขึ้นในก ำไรหรือขำดทุน 

 
3.4   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 

ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบญัชี และลงประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแลว้ ส ำหรับกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ใหม่) และมีกำรปรับปรุงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินจำกปี 2562 เป็นจ ำนวนหลำยฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564  เป็นตน้ไป ซ่ึงกำรปรับปรุงดงักล่ำวเกิดจำก
กำรปรับปรุง/แกไ้ขหลกักำรดงัต่อไปน้ี 
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กำรปรับปรุงกำรอ้ำงองิกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน              
  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับประกอบด้วยกำรอำ้งอิงหรือกำรอ้ำงถึง  “IASC’s 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” กำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบ
แนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไดป้รับกำรอำ้งอิงหรือกำรอำ้งถึงบำงส่วนท่ีกล่ำวขำ้งตน้ให้
เป็นปัจจุบนัและท ำกำรปรับปรุงอ่ืนๆเพื่ออธิบำยให้ชดัเจนขึ้นว่ำเอกสำรแต่ละฉบบันั้นเป็นกำรอำ้งอิง 
“กรอบแนวคิด” ของปีใด 

 
กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
             กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย กำรปรับปรุงค ำนิยำมของสินทรัพย์
และหน้ีสิน เกณฑใ์นกำรรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน นอกจำกน้ียงัรวมถึงหลกักำรใหม่และ
แนวปฏิบติัท่ีไดถู้กเพิ่มเติมเขำ้ไป ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรวดัมูลค่ำ ซ่ึงรวมถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจำรณำในกำรเลือกเกณฑใ์นกำรวดัมูลค่ำ 
2. กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงเม่ือใดท่ีจะจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละ

ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
3. กิจกำรท่ีเสนอรำยงำน 
4. เม่ือใดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะถูกเอำออกจำกงบกำรเงิน 

            กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำรในกำรดูแล
รักษำทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมูลค่ำในกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 
 
ค ำนิยำมของธุรกจิ 
  ค ำนิยำมของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ได้
อธิบำยให้ชัดเจนขึ้นถึงค ำนิยำมของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้กิจกำรใช้ในกำรก ำหนดว่ำ
รำยกำรคำ้นั้นตอ้งบนัทึกรำยกำรเป็น “กำรรวมธุรกิจ” หรือ “กำรซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ กำรปรับปรุงมีดงัน้ี 

1. อธิบำยใหช้ดัเจนขึ้นในเร่ืองกำรพิจำรณำวำ่เป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์
ท่ีไดม้ำตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยัน ำเขำ้และกระบวนกำรท่ีส ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซ่ึงเม่ือน ำมำ
รวมกนัมีส่วนอยำ่งมีนยัส ำคญัท ำใหเ้กิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต 

2. ตัดเร่ืองกำรประเมินว่ำผูร่้วมตลำดสำมำรถทดแทนปัจจัยน ำเข้ำหรือกระบวนกำรท่ีขำด
หำยไปใดๆ และสร้ำงผลผลิตต่อไปได ้ออกจำกมำตรฐำนฯ 

3. เพิ่มแนวปฏิบัติและตัวอย่ำงเพื่อประกอบควำมเข้ำใจเพื่อช่วยให้กิจกำรประเมินว่ำ
กระบวนกำรท่ีส ำคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 

4. ท ำให้นิยำมของธุรกิจและนิยำมของผลผลิตแคบลง โดยกำรให้ควำมสนใจในตวัของสินคำ้
และบริกำรท่ีให้กับลูกคำ้ และตดัเร่ืองกำรอำ้งอิงควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกจำก
มำตรฐำนฯ 

5. เพิ่มเร่ืองกำรทดสอบควำมตั้งใจเป็นทำงเลือก ซ่ึงอนุญำตให้ท ำกำรประเมินอย่ำงง่ำยว่ำกลุ่ม
ของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้ำไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 
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ค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคัญ 
           ค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคัญ ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 1 เร่ือง กำร
น ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร
ทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด และท ำให้เกิดกำรปรับปรุงซ่ึงเป็นผลท่ีสืบเน่ืองไปมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัอ่ืน กำรปรับปรุงช่วยท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจมำกยิง่ขึ้นของค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญัโดย 

1. กำรท ำให้ค  ำนิยำมเป็นแนวทำงเดียวกันของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกรอบ
แนวคิดเพื่อหลีกเล่ียงควำมสับสนท่ีอำจเกิดขึ้นจำกควำมแตกต่ำงของค ำนิยำม 

2. กำรรวมข้อก ำหนดสนับสนุนเข้ำไว้ด้วยกันของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 1 เร่ือง กำร
น ำเสนองบกำรเงิน ในค ำนิยำมเพื่อท ำให้ค  ำนิยำมมีควำมชดัเจนมำกขึ้นและอธิบำยถึงกำรน ำ
ควำมมีสำระส ำคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนขึ้น 

3. กำรน ำแนวปฏิบติัท่ีมีอยูข่องค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญัมำไวใ้นท่ีเดียวกนั ร่วมกนักบัค ำนิยำม 
 

กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบีย้อ้ำงองิ 
กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบั

ท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กำรปรับปรุงนั้นได้ปรับเปล่ียนขอ้ก ำหนดของกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง
โดยเฉพำะเพื่อเป็นกำรบรรเทำผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนท่ีเกิดจำกกำรปฏิรูปอตัรำ
ดอกเบ้ียอ้ำงอิง เช่น อัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิงท่ีก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยืม (interbank offer rates-
IBORs) นอกจำกน้ี กำรปรับปรุงได้ก ำหนดให้กิจกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักลงทุนเก่ียวกับ
ควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินใน
ปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
3.5  กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้รับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ
ไดล้งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 โดยมีกำรปรับปรุงดงัน้ี 

1.  กำรยินยอมลดค่ำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกับ COVID-19 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 
ทั้งน้ีอนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้กำรปรับปรุงน้ีเพื่อเป็นกำรผ่อนปรนในทำง
ปฏิบติัส ำหรับผูเ้ช่ำ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งประเมินว่ำกำรยินยอมลดค่ำเช่ำท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผลโดยตรงจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และเขำ้เง่ือนไขตำมท่ีระบุไว ้ถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำ
เช่ำหรือไม่ โดยใหบ้นัทึกกำรยินยอมลดค่ำเช่ำนั้นเสมือนวำ่ไม่ใช่กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ  

2. เพิ่มขอ้ก ำหนดส ำหรับข้อยกเวน้ชั่วครำวท่ีเกิดขึ้นจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิง โดย
กิจกำรตอ้งถือปฏิบติัตำมกำรปรับปรุงดงักล่ำวกบังบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญำตใหกิ้จกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
 4.1  กำรรับรู้รำยได ้

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือ
มีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีได้
ส่งมอบหลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำร โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของ
งำนบริกำร  ขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำรประมำณโดยอำ้งอิงกบักำรส ำรวจงำนท่ีท ำ เม่ือไม่สำมำรถ
ประมำณผลของงำนบริกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่ำต้นทุน
จำกกำรใหบ้ริกำรท่ีเกิดขึ้น และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

   รำยไดค้่ำเช่ำ รับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
   ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
   เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
   รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 
 4.2  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะ

สั้นท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่
มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

 
 4.3  ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีอ่ืนและค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
  ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
   ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยจ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปรำศจำกเง่ือนไขในกำรได้รับ

ช ำระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดำ้นกำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 
   ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ โดยใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น ซ่ึงก ำหนดใหพ้ิจำรณำผลขำดทุนท่ี
คำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยหุน้ีและรับรู้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ในกำรพิจำรณำ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดักลุ่มตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำ
ควำมเสียหำยท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวติักำรช ำระเงินและขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตใน
อดีตซ่ึงมีกำรปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบันและกำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้เก่ียวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจ
มหภำคท่ีมีผลต่อควำมสำมำรถของลูกคำ้ในกำรช ำระหน้ี และปรับอตัรำกำรสูญเสียในอดีตตำมกำร
เปล่ียนแปลงท่ีคำดกำรณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่ำน้ี ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน
ภำยใตค้่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
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  ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
   ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงิน

ท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถำ้มี) ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ิน
ปี หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นจะรับรู้ไวใ้นงบก ำไรขำดทุนทนัทีโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยบริหำร 

   บริษทัตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ำกับจ ำนวนหน้ีท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้
โดยประมำณกำรดว้ยวิธีพิจำรณำลูกหน้ีเป็นแต่ละรำย พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี
และจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะไดรั้บช ำระจำกลูกหน้ี 

 
 4.4  สินคำ้คงเหลือ 
   สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธี เขำ้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะ

ไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
   ตน้ทุนในกำรซ้ือ ประกอบด้วย รำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น 

อำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซ่ึงสินคำ้ และหกัดว้ยส่วนลด
กำรคำ้และเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ 

   มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจ หักดว้ยตน้ทุนท่ี
จ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้ได ้ 

   บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือโดยพิจำรณำจำกสินคำ้ท่ี
เส่ือมสภำพหรือสินคำ้ท่ีเก็บไวน้ำน 

 
 4.4  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
  กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

     กำรจัดประเภทรำยกำรขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจัดกำร
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำดงัน้ี 
• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผ่ำน

ก ำไรขำดทุน) และ 
• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

      บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือ
บริษทัและบริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 

        ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำได้
สองประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลงั  
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       ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
หรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม 
บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำหรือกำรออกสินทรัพยท์ำง
กำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้น ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

      สินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจำรณำในภำพรวมว่ำกระแสเงินสดท่ี
เกิดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่  

      กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลทำงธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย
ในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำง
กำรเงิน กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ีสำมำรถท ำได ้3 วิธี โดยขึ้นอยู่กบักำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือบริษทั
และบริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ำรถือ
ครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย
จำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดั
รำยกำรจะรับรู้โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไรขำดทุนอ่ืน พร้อมกบั
ก ำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็นก ำไรหรือ
ขำดทุน 

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือบริษัทและบริษัทย่อยถือครอง
สินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ
และเพื่อขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึง
ท ำให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงิน
ตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ รำยได้ดอกเบ้ีย และก ำไร
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรตดัรำยกำร
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไรขำดทุน
อ่ืน รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดั
มูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้เป็นก ำไรหรือ
ขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไรขำดทุนอ่ืนในรอบระยะเวลำท่ีเกิดรำยกำร 
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      เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ่ื้น
เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

       กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น
ก ำไรขำดทุนอ่ืนในงบก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ) ของตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำร
เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ำยติุธรรม 

 
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

หน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดวดัมูลค่ำภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำย
ตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัด
จ ำหน่ำยค ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน          
 
กำรรับรู้รำยกำรและกำรตัดรำยกำร 

      บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญำตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินนั้น กำรซ้ือหรือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวิธีปกติตอ้งรับรู้รำยกำรในวนัซ้ือขำย ซ่ึงเป็น
วนัท่ีบริษทัและบริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือหรือขำยสินทรัพย ์สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำร
เฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดอำย ุหรือเม่ือบริษทั
และบริษทัยอ่ยโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และเป็นกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็น
เจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึ้น
ก่อน บริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
เป็นระดับ และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ี
แตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำ
เงินท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำย ุ
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 4.5  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
   เงินลงทุนในบริษทัย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน

สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) รำยไดจ้ำกเงินลงทุนในบริษทัย่อยจะรับรู้เมื่อมีกำรประกำศ
จ่ำยเงินปันผล 

   เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ ำนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที่บริษทัฯ มีสิทธิใน
เงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ยรำยจ่ำยซ้ือเงินลงทุนและค่ำใชจ่้ำยโดยตรงทั้งส้ินท่ี
บริษทัฯ จ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

   บริษทัฯ จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีกำรด้อยค่ำ
เกิดขึ้น หำกรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดรั้บคืน บริษทัและบริษทัย่อย
จะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  

 กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบ
กบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อยออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ำหนกัดว้ยรำคำตำมบญัชีจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

 
 4.6 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
   ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพย ์(ถำ้มี)  

   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 จ ำนวนปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 
ยำนพำหนะ 5    

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ  
   ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ

ท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 
   กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จระหว่ำงงวดบัญชีท่ีเกิด

รำยกำรขึ้น ตน้ทุนของกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นท่ีส ำคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกำรปรับปรุงนั้นจะท ำให้บริษทัและบริษทัย่อยได้ประโยชน์
กลบัคืนมำมำกกว่ำกำรใชป้ระโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ กำรปรับปรุงหลกัจะตดั
ค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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 4.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีซ้ือมำและมีอำยุกำรใช้งำนจ ำกัด แสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำตัด

จ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ ำหน่ำยและบนัทึกในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจำก
วนัท่ีอยูใ่นสภำพพร้อมใชง้ำน ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
 
 4.8 สัญญำเช่ำ 
  ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  
   ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินวำ่สัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ย

สัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นเป็นกำรให้
สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบ
แทน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอำยสุัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญำเช่ำ
หรือตำมระยะเวลำท่ีเหลืออยู่ของสัญญำเช่ำท่ีมีผลอยู่ ณ วนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำ
ใชเ้ป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563) โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำ
เช่ำหำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำร
ยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจำรณำถึง
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรือ กำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่ออำยขุองสัญญำเช่ำดงักล่ำว เป็นตน้ 

 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - ผู้เช่ำ 

   สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหักค่ำ
เส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำ
เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงท่ีเกิดขึ้น และกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

      รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้รวมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส ำหรับผูเ้ช่ำในกำร
ร้ือและขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์
อำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 
     ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยขุองสัญญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท  
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หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
   หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ได้

จ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรจ่ำยช ำระ
คงท่ี (รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ (ถำ้มี) และจ ำนวนเงินท่ี
คำดวำ่ผูเ้ช่ำจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ นอกจำกน้ี กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำยงั
รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิกำรเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและบริษทั
ย่อยจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และกำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดสัญญำเช่ำ
แสดงใหเ้ห็นวำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ  

   บริษทัและบริษทัย่อยค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำโดยใช้อัตรำ
ดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล หำกอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของหน้ีสินสัญญำเช่ำนั้น
ไม่สำมำรถก ำหนดได ้ทั้งน้ีอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มอำ้งอิงจำกอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบำลปรับดว้ยค่ำควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำนั้น หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิม
มีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นเพ่ือสะท้อนดอกเบ้ียจำก
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และลดลงเพื่อสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี 
บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ หรือกำรประเมินสิทธิกำรเลือกในกำรซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

 
สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงองิมีมูลค่ำต ่ำ 

       บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในกำรรับรู้รำยกำรส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น (สัญญำ
เช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล และไม่มีสิทธิกำรเลือกซ้ือ) 
และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวจะรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
  
ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
สิทธิกำรเช่ำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

   สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรตดัจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำ 
 

  สัญญำเช่ำกำรเงิน 
   สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำ
ใดจะต ่ำกว่ำภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 
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  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
   สัญญำเช่ำสินทรัพยท่ี์ควำมเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจำ้ของพึง

ไดรั้บจำกสินทรัพยไ์ม่ไดโ้อนไปให้แก่ผูเ้ช่ำจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน และบริษทัและบริษทัย่อย
รับรู้จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมวิธี
เส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 
 4.9 ผลประโยชน์ของพนกังำน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 

   ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัเงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพบนัทึกค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 
   บริษทัและบริษทัย่อย และพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ย

เงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์) 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำม

กฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็น
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

   บริษทัและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ
ได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั ซ่ึงหลกักำรประมำณกำร
ดงักล่ำวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลำกหลำย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนใน
อนำคต อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะและอตัรำเงินเฟ้อ 

   ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 
and losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 4.10 ประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนน 
   บริษทัฯ มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ท่ีมีบตัรสมำชิกโดยเม่ือลูกคำ้ท่ีมีบตัรสมำชิกซ้ือสินคำ้

จะไดรั้บคะแนนเพื่อสะสมซ่ึงน ำไปค ำนวณเป็นมูลค่ำเงินบำทตำมอตัรำท่ีบริษทัฯ ก ำหนดมูลค่ำเงิน
บำทท่ีค ำนวณไดส้ำมำรถน ำไปใชแ้ทนเงินสดในกำรซ้ือสินคำ้คร้ังต่อๆ ไป 

   บริษัทฯ รับรู้จ ำนวนเงินของคะแนนสะสมดังกล่ำวในบัญชี “ประมำณกำรสิทธิสะสม
คะแนน” โดยน ำยอดท่ีประมำณเพิ่มขึ้นแต่ละคร้ังไปแสดงหักจำกยอดขำยท่ีบริษทัฯ ให้คะแนน
สะสมและบนัทึกจ ำนวนเงิน (มูลค่ำยติุธรรม) ท่ีค  ำนวณจำกคะแนนสะสมเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยเม่ือ
ลูกคำ้น ำคะแนนสะสมมำใชช้ ำระรำคำสินคำ้ 
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 4.11 ประมำณกำรหน้ีสิน 
   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีภำระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดจำก

เหตุกำรณ์ในอดีตและมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนท่ีบริษทัจะสูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ำยช ำระภำระผูกพนัดงักล่ำวและสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนันั้นไดอ้ย่ำง
น่ำเช่ือถือ 

 
 4.12  เงินตรำต่ำงประเทศ 
   รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน โดยใช้

อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีรำยงำน ไดแ้ปลงค่ำเป็น

สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ส่วนก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
แปลงค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน 

   
 4.13 ภำษีเงินได ้
   ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำร
ตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือ
ขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี โดยใช้อตัรำภำษีท่ีประกำศใช้หรือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกบัรำยกำรในงวดก่อนๆ  

   ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ ำนวนท่ีใชเ้พื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี  

   ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำร
กลบัรำยกำรโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

   ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี บริษทัและบริษทั
ย่อยตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้ง
จ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ บริษทัและบริษทัย่อยเช่ือว่ำไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอ
ส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง กำร
ตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณ
กำรและขอ้สมมติฐำน และอำจจะเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ 
ๆ อำจจะท ำให้บริษทัและบริษทัย่อยเปล่ียนกำรตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัควำมเพียงพอของภำษีเงินได้
คำ้งจ่ำยท่ีมีอยู่ กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิด
กำรเปล่ียนแปลง 
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   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหักกลบได้
เม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับ
หน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำย
ช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละ
จ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  

   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำ
ก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว  
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับ
ลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

 
 4.14  ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 
   ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปีส่วน

ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีออกและเรียกช ำระใน
ระหวำ่งปี 

 
 4.15 รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษทัและบริษทัย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมี

อ ำนำจควบคุมบริษทัและบริษทัย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัและบริษทัย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

   นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็น
สำระส ำคญักบับริษทัและบริษทัย่อย ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของตลอดทั้งสมำชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลกลุ่มดงักล่ำวของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและ
ควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

   ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัและบริษทั
ย่อยแต่ละรำยกำร บริษทัและบริษทัย่อยค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกว่ำรูปแบบทำง
กฏหมำย 

  
 4.16 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 
   ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลย

พินิจและกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
ดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
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  ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  
 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยสินคำ้นั้น 
และค่ำเผื่อส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของ
สินคำ้แต่ละชนิด จ ำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีประมำณได ้เม่ือน ำมำเปรียบเทียบ
กบัจ ำนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็น
ค่ำใชจ่้ำยภำยใตห้วัขอ้ตน้ทุนขำยและบริหำรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
 

  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 
 บริษทัพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย โดยฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณ
กำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกเงินลงทุนนั้น รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม
ในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

  
  กำรก ำหนดอำยสุัญญำเช่ำท่ีมีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ 

 บริษทัและบริษทัย่อยก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญำเช่ำ 
โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ี
จะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ
หรือท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยพิจำรณำข้อเท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับบริษทัและบริษทัย่อยในกำรใช้สิทธิ
เลือกนั้น ภำยหลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำก
มีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีมีนัยส ำคญัซ่ึงอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมและส่งผลต่อควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
 
ค่ำเส่ือมรำคำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละค่ำตดั
จ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำน (ถำ้มี) และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 
 
 



126 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

- 32 - 
 

    
 

 นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิกำรใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหำกมีขอ้บ่งช้ี และบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูล
ค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  

   
  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ี
ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดย
พิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
 

  ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีขอ้ผูกมดัในกำรให้ประโยชน์แก่พนกังำนหลงัเกษียณอำยุ โดยหน้ีท่ีมี
ต่อพนักงำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทยประมำณกำรหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเป็นมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงำนท่ีค ำนวณดว้ยวิธีคณิตศำสตร์
ประกนัภยัจำกหลำยสมมติฐำน สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประเมินค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ของพนกังำน
สุทธิประจ ำงวดได้รวมถึงอัตรำคิดลด อัตรำกำรเพิ่มขึ้ นของเงินเดือนพนักงำน และอัตรำกำร
เปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำนและอ่ืน ๆ กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำเหล่ำน้ีมีผลต่อประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงำนสุทธิ ในทุกปีบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกำร
ทบทวนสมมติฐำนดังกล่ำว เช่น อตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม ซ่ึงควรสะทอ้นถึงอัตรำดอกเบ้ียท่ีควร
น ำมำใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยให้กบั
พนกังำน ในกำรประเมินอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม บริษทัและบริษทัยอ่ยจะพิจำรณำโดยเทียบเคียงกบั
อตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำลระยะยำว 
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5. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ  

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัใน
ระหวำ่งงวดปัจจุบนั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี
โดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ขำ้งตน้มำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี   

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 
 
 

 ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงิน 

 ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัท่ี 16 
 

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 

 
 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
   เงินลงทุนชัว่ครำว 131,194.74  (131,194.74)  -  - 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -  131,194.74  -  131,194.74 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
   สิทธิกำรเช่ำ 28,203,176.59  -  (28,203,176.59)  - 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  64,926,211.28  64,926,211.28 
 เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั 2,259,308.94  (2,259,308.94)  -  - 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่        
       เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั -  2,259,308.94  -  2,259,308.94 
หน้ีสินหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด 
    ช ำระภำยในหน่ึงปี  - 

 
- 

 
12,190,575.86 

 
12,190,575.86 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  -  24,532,458.83  24,532,458.83 
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5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยได้
ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้จดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

   บำท 
   งบกำรเงินรวม 
   มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 
 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563         
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   -  -  22,952,455.57  22,952,455.57 
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  -  2,383,928.22  2,383,928.22 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน   131,194.74  -  -  131,194.74 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่          
      เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั   -  -  2,259,308.94  2,259,308.94 

   131,194.74  -  27,595,692.73  27,726,887.47 
หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563          

      เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  -  68,031,115.36  68,031,115.36 
      เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน    -  -  6,606,338.88  6,606,338.88 
   -  -  74,637,454.24  74,637,454.24 
   บำท 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 
 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563         
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   -  -  22,586,312.31  22,586,312.31 
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  -  4,330,992.79  4,330,992.79 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน   131,194.74  -  -  131,194.74 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่          
      เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั   -  -  2,259,308.94  2,259,308.94 

   131,194.74  -  29,176,614.04  29,307,808.78 
หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563          

      เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  -  67,800,466.41  67,800,466.41 
      เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน    -  -  6,606,338.88  6,606,338.88 
   -  -  74,406,805.29  74,406,805.29 
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน มีรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 บำท 

 
งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงินเพำะกิจกำร 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  
   กองทุนเปิด 131,194.74 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 131,194.74 

 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 
     บริษทัและบริษทัย่อยได้ปฏิบติัตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวดัมูลค่ำของผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ทั้งหมด 
     ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรจดักลุ่มลูกหน้ี
กำรคำ้ตำมควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลำเกินก ำหนดช ำระ  อตัรำขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัในอนำคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัรำขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 
ดว้ยวิธีกำรดงักล่ำว ค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  
 ยงัไม่ถึง 

ก ำหนดช ำระ 
 

 
ไม่เกิน 3 
เดือน  3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน 

 
 

เกินกว่ำ 
12 เดือน  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563            
ยอดลูกหน้ี 602,288.22  -  -  -  -  602,288.22 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน -  -  -  -  -  - 
            
 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไม่ถึง 

ก ำหนดช ำระ 
 

 
ไม่เกิน 3 
เดือน  3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน 

 
 

เกินกว่ำ 
12 เดือน  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563            
ยอดลูกหน้ี 602,288.22  -  -  -  874,766.36  1,477,054.58 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน -  -  -  -  -  - 
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5.2 สัญญำเช่ำ 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัและบริษทัย่อย

รับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั
ของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่โดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทั อตัรำ
เงินกูย้มืส่วนเพิ่มดงักล่ำวท่ีน ำมำค ำนวณหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 อยูร่ะหว่ำงร้อย
ละ 5.00 ถึงร้อยละ 5.63 ต่อปี 

 บำท 

 
งบกำรเงินรวม 

  
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เปิดเผย  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 46,815,114.91  46,382,214.91 
หกั สัญญำเช่ำระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรง (432,900.00)  - 
หกั   สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรง -  - 
บวก  สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ -  - 
หกั  สิทธิท่ีสำมำรถยกเลิกสัญญำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ -  - 
หกั  สัญญำพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (5,411,483.22)  (5,411,483.22) 
 40,970,731.69  40,970,731.69 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (4,247,697.00)  (4,247,697.00) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
  มำถือปฏิบติั  36,723,034.69  36,723,034.69 
หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 36,723,034.69  36,723,034.69 
ประกอบดว้ย    
   หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 12,190,575.86  12,190,575.86 
   หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 24,532,458.83  24,532,458.83 

 36,723,034.69  36,723,034.69 
 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
 บำท 

 
งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  
อำคำรส ำนกังำน 8,478,087.38 
พื้นท่ีศูนยก์ำรคำ้ 56,448,123.90 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 64,926,211.28 
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6. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
  บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจกำรต่ำงๆ ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทั
ย่อยโดยกำรเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรท่ีมีขึ้นกบับุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัไดก้ ำหนดขึ้นโดยใชร้ำคำตลำดหรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ   
  รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีกำรควบคุม 
หรือเป็นกิจกำรท่ีบริษทัฯ ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีรำยกำรบญัชีกบับริษทัและบริษทัย่อยมีดงัน้ี 
 

 6.1  กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ประเทศ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์  สถำนะบริษทั 

บริษัทย่อย:       
 บริษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  ไทย  ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกนั  ด ำเนินธุรกิจ 
 บริษทั เอม็พีจี เอนเนอร์ยี่ จ  ำกดั  ไทย  ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกนั  ด ำเนินธุรกิจ 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:       
 บริษทั ปิยวรรพท์ำ จ ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั  ด ำเนินธุรกิจ 

 
6.2  ยอดคงเหลือระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย         
บริษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั         
ลูกหน้ีกำรคำ้  -  -  874,766.36  874,766.36 
ลูกหน้ีอ่ืน  -  -  1,089,038.29  1,089,038.29 
เจำ้หน้ีกำรคำ้  -  -  1,518,006.62  126,430.32 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         
บริษทั ปิยวรรพท์ำ จ ำกดั         
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำ  1,006,200.00  1,006,200.00  962,910.00  962,910.00 
เจำ้หน้ีอ่ืน  137,051.54  793,567.82  134,862.54  700,894.27 
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 6.3  รำยกำรบัญชีท่ีมีสำระส ำคัญระหว่ำงบริษทัฯ กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

   บำท 
 นโยบำยกำร  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก ำหนดรำคำ  2563  2562  2563  2562 

บริษัทย่อย          
บริษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั         
รำยไดอ้ื่น รำคำท่ีตกลงกนั  -  -  -  488,192.06 
ซ้ือสินคำ้ รำคำท่ีตกลงกนั  -  -  1,300,538.60  653,503.24 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั ปิยวรรพท์ำ จ ำกดั         
ค่ำใชจ้่ำยบริหำร รำคำตำมสัญญำ  4,894,809.57  5,335,035.23  4,614,827.53  4,934,190.91 

กรรมกำรบริษัท          
รำยไดอ้ื่น รำคำตลำด  250,000.00  -  250,000.00  - 

 
 6.4  ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหผู้บ้ริหำรส ำคญั 
      ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหผู้บ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน  6,626,938.97  7,245,064.81  6,626,938.97  7,245,064.81 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  170,873.00  234,656.00  170,873.00  234,656.00 
 รวม  6,797,811.97  7,479,720.81  6,797,811.97  7,479,720.81 

 
7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
เงินสดในมือ 106,012.61  426,927.25  90,073.61  416,633.25 
เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 1,054,250.42  22,428,664.96  978,293.48  22,134,051.30 
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 229,346.78  96,863.36  147,023.39  35,627.76 
รวม 1,389,609.81  22,952,455.57  1,215,390.48  22,586,312.31 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 8.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ        
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 1,191,641.26  602,288.22  1,191,641.26  602,288.22 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  874,766.36  874,766.36 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 1,191,641.26  602,288.22  2,066,407.62  1,477,054.58 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 1,191,641.26  602,288.22  2,066,407.62  1,477,054.58 
ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน        
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน 1,605,310.73  1,025,483.62  1,605,310.73  1,025,483.62 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,089,038.29  1,089,038.29 
รำยไดค้ำ้งรับ 1,650,950.46  295,286.68  1,650,950.46  295,286.68 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 426,617.95  406,722.67  426,298.59  389,982.59 
เงินประกนัค่ำเช่ำ 2,050,163.87  -  2,006,873.87  - 
อื่นๆ 267,411.06  54,147.03  267,411.06  54,147.03 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,000,454.07  1,781,640.00  7,045,883.00  2,853,938.21 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 7,192,095.33  2,383,928.22  9,112,290.62  4,330,992.79 

 
8.2  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำม

จ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำกิจกำรอ่ืน        
ลูกหน้ีกำรคำ้        
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,191,641.26  602,288.22  1,191,641.26  602,288.22 
 เกินก ำหนดช ำระ        
 0 - 3 เดือน -  -  -  - 
      3 - 6 เดือน -  -  -  - 
      6 - 12 เดือน -  -  -  - 
      มำกกว่ำ 12 เดือน -  -  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 1,191,641.26  602,288.22  1,191,641.26  602,288.22 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน - สุทธิ 1,191,641.26  602,288.22  1,191,641.26  602,288.22 
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 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั        
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  -  -  - 
 เกินก ำหนดช ำระ        
 0 - 3 เดือน -  -  -  - 
      3 - 6 เดือน -  -  -  - 
      6 - 12 เดือน -  -  -  - 
      มำกกว่ำ 12 เดือน -  -  874,766.36  874,766.36 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  874,766.36  874,766.36 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 1,191,641.26  602,288.22  2,066,407.62  1,477,054.58 

    
9. สินค้ำคงเหลือ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 19,356,843.20  32,930,189.17  19,381,183.20  30,854,612.26 
วตัถุดิบและวสัดุกำรผลิต -  187,950.64  -  5,620.31 
รวม 19,356,843.20  33,118,139.81  19,381,183.20  30,860,232.57 
หกั ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ (458,532.66)  (4,733,990.11) ( (458,532.66)  (2,955,095.37) 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 18,898,310.54  28,384,149.70  18,922,650.54  27,905,137.20 

    
   รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 

แสดงได ้ดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 4,733,990.11  2,955,095.37  2,955,095.37  2,955,095.37 
ตั้งเพ่ิมระหว่ำงปี -  1,778,894.74  -  - 
โอนกลบั (4,275,457.45)  -  (2,496,562.71)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 458,532.66  4,733,990.11  458,532.66  2,955,095.37 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
   เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  บำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562 
ช่ือบริษทั  สัดส่วนกำร

ลงทุนร้อยละ 
 จ ำนวนเงิน 
ตำมวิธีรำคำทุน 

 สัดส่วนกำร
ลงทุนร้อยละ 

 จ ำนวนเงิน 
ตำมวิธีรำคำทุน 

บริษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  99.10  4,955,000.00  99.10  4,955,000.00 
บริษทั เอม็พีจี เอนเนอร์ยี่ จ  ำกดั  99.60  1,992,000.00  99.60  1,992,000.00 
     รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    6,947,000.00    6,947,000.00 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน    (6,947,000.00)    (6,947,000.00) 
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     -    - 

 
11. ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
   รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี  ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
  

ตดัจ ำหน่ำย  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 
รำคำทุน          

ส่วนปรับปรุงอำคำร 15,665,727.40  493,154.00  -  (6,235,604.91)  9,923,276.49 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5,741,905.05  -  -  -  5,741,905.05 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 71,517,495.69  650,512.90  (4,029,557.48)  (863,922.36)  67,274,528.75 
ยำนพำหนะ 2,441,715.88  -  (1,493,931.77)  -  947,784.11 

รวมรำคำทุน 95,366,844.02  1,143,666.90  (5,523,489.25)  (7,099,527.27)  83,887,494.40 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

ส่วนปรับปรุงอำคำร (11,987,241.51)  (1,753,907.55)  -  6,150,961.94  (7,590,187.12) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (5,741,891.05)  -  -  -  (5,741,891.05) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน (68,389,782.84)  (1,808,605.37)  3,790,098.47  835,436.01  (65,572,853.73) 
ยำนพำหนะ (2,441,697.85)  -  1,493,923.77  -  (947,774.08) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (88,560,613.25)  (3,562,512.92)  5,284,022.24  6,986,397.95  (79,852,705.98) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 6,806,230.77        4,034,788.42 
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 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี  ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
  

ตดัจ ำหน่ำย  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
รำคำทุน          

ส่วนปรับปรุงอำคำร 33,858,084.16  43,068.60  -  (18,235,425.36)  15,665,727.40 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5,741,905.05  -  -  -  5,741,905.05 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 75,256,346.25  51,932.71  (3,790,783.27)  -  71,517,495.69 
ยำนพำหนะ 6,148,211.21  -  (3,706,495.33)  -  2,441,715.88 

รวมรำคำทุน 121,004,546.67  95,001.31  (7,497,278.60)  (18,235,425.36)  95,366,844.02 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

ส่วนปรับปรุงอำคำร (21,883,855.37)  (3,312,025.94)  -  13,208,639.80  (11,987,241.51) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (5,741,891.05)  -  -  -  (5,741,891.05) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน (67,995,915.54)  (3,603,709.81)  3,209,842.51  -  (68,389,782.84) 
ยำนพำหนะ (5,673,712.09)  (53,917.75)  3,285,931.99  -  (2,441,697.85) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (101,295,374.05)  (6,969,653.50)  6,495,774.50  13,208,639.80  (88,560,613.25) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 19,709,172.62        6,806,230.77 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ   รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี  ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
  

ตดัจ ำหน่ำย  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 
รำคำทุน          

ส่วนปรับปรุงอำคำร 15,665,727.40  493,154.00  -  (6,235,604.91)  9,923,276.49 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5,741,905.05  -  -  -  5,741,905.05 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 71,361,983.08  650,512.90  (3,993,118.23)  (843,922.36)  67,175,455.39 
ยำนพำหนะ 2,441,715.88  -  (1,493,931.77)  -  947,784.11 

รวมรำคำทุน 95,211,331.41  1,143,666.90  (5,487,050.00)  (7,079,527.27)  83,788,421.04 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

ส่วนปรับปรุงอำคำร (11,987,241.51)  (1,753,907.55)  -  6,150,961.94  (7,590,187.12) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (5,741,891.05)  -  -  -  (5,741,891.05) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน (68,283,008.96)  (1,778,628.81)  3,757,229.33  818,513.28  (65,485,895.16) 
ยำนพำหนะ (2,441,697.85)  -  1,493,923.77  -  (947,774.08) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (88,453,839.37)  (3,532,536.36)  5,251,153.10  6,969,475.22  (79,765,747.41) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 6,757,492.04        4,022,673.63   
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ   รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี  ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
  

ตดัจ ำหน่ำย  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
รำคำทุน          

ส่วนปรับปรุงอำคำร 33,858,084.16  43,068.60  -  (18,235,425.36)  15,665,727.40 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5,741,905.05  -  -  -  5,741,905.05 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 75,100,833.64  51,932.71  (3,790,783.27)  -  71,361,983.08 
ยำนพำหนะ 6,148,211.21  -  (3,706,495.33)  -  2,441,715.88 

รวมรำคำทุน 120,849,034.06  95,001.31  (7,497,278.60)  (18,235,425.36)  95,211,331.41 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

ส่วนปรับปรุงอำคำร (21,883,855.37)  (3,312,025.94)  -  13,208,639.80  (11,987,241.51) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (5,741,891.05)  -  -  -  (5,741,891.05) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน (67,919,979.65)  (3,572,871.82)  3,209,842.51  -  (68,283,008.96) 
ยำนพำหนะ (5,673,712.09)  (53,917.75)  3,285,931.99  -  (2,441,697.85) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (101,219,438.16)  (6,938,815.51)  6,495,774.50  13,208,639.80  (88,453,839.37) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 19,629,595.90        6,757,492.04 

 
   ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จของงบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 3,562,512.92 บำท และ 6,969,653.50 บำท ตำมล ำดบั และรวมอยู่
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 3,532,536.36 บำท และ 6,938,815.51 
บำท ตำมล ำดบั 

รำคำทุนของสินทรัพยร์ำยกำรท่ีหกัค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำนอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
และ 2562 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 64.31 ลำ้นบำท และ 
67.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 

สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี  ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ตดัจ ำหน่ำย  
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2563 
รำคำทุน          

ค่ำลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร์ 21,059,682.39  -  -  (2,315,789.60)  18,743,892.79 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9,813,336.96  460,000.00  -  -  10,273,336.96 

รวมรำคำทุน 30,873,019.35  460,000.00  -  (2,315,789.60)  29,017,229.75 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม          

ค่ำลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร์ (21,059,682.39)  -  -  2,315,789.60  (18,743,892.79) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9,806,524.68)  (29,787.27)  -  -  (9,836,311.95) 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (30,866,207.07)  (29,787.27)  -  2,315,789.60  (28,580,204.74) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 6,812.28        437,025.01 

 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี  ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2561  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ตดัจ ำหน่ำย  
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
รำคำทุน          

ค่ำลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร์ 24,243,892.77  -  -  (3,184,210.38)  21,059,682.39 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9,813,336.96  -  -  -  9,813,336.96 

รวมรำคำทุน 34,057,229.73  -  -  (3,184,210.38)  30,873,019.35 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม          

ค่ำลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร์ (24,243,892.77)  -  -  3,184,210.38  (21,059,682.39) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9,799,268.60)  (7,256.08)  -  -  (9,806,524.68) 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (34,043,161.37)  (7,256.08)  -  3,184,210.38  (30,866,207.07) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 14,068.36        6,812.28 
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ   รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี  ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ตดัจ ำหน่ำย  
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2563 
รำคำทุน          

ค่ำลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร์ 21,059,682.39  -  -  (2,315,789.60)  18,743,892.79 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9,776,956.96  460,000.00  -  -  10,236,956.96 

รวมรำคำทุน 30,836,639.35  460,000.00  -  (2,315,789.60)  28,980,849.75 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม          

ค่ำลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร์ (21,059,682.39)  -  -  2,315,789.60  (18,743,892.79) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9,776,742.91)  (23,189.04)  -  -  (9,799,931.95) 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (30,836,425.30)  (23,189.04)  -  2,315,789.60  (28,543,824.74) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 214.05        437,025.01 

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ   รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี  ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2561  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ตดัจ ำหน่ำย  
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
รำคำทุน          

ค่ำลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร์ 24,243,892.77  -  -  (3,184,210.38)  21,059,682.39 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9,776,956.96  -  -  -  9,776,956.96 

รวมรำคำทุน 34,020,849.73  -  -  (3,184,210.38)  30,836,639.35 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม          

ค่ำลิขสิทธ์ิเพลงและภำพยนตร์ (24,243,892.77)  -  -  3,184,210.38  (21,059,682.39) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9,776,742.91)  -  -  -  (9,776,742.91) 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (34,020,635.68)  -  -  3,184,210.38  (30,836,425.30) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 214.05        214.05 

 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จของงบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 29,787.27 บำท และ 7,256.08 บำท ตำมล ำดบั และรวมอยูใ่นงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 23,189.04 บำท และ 0.00 บำท ตำมล ำดบั 
  รำคำทุนของสินทรัพยร์ำยกำรท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใช้งำนอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 และ 2562 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 28.55 ลำ้นบำท และ 30.87 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
และรวมอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 28.52 ลำ้นบำท และ 30.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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13. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
   มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชต้ำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563  แสดงไดด้งัน้ี 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำคำทุน   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  135,697,220.50 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  
มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  

 
36,723,034.69 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  172,420,255.19 
เพิ่มระหวำ่งงวด  1,168,527.37 
ตดัจ ำหน่ำย  (3,733,704.02) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  169,855,078.54 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  (107,494,043.91) 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  
มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  

 
- 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  (107,494,043.91) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (16,257,780.66) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - ตดัจ ำหน่ำย  - 
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ  (2,065,337.62) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  (125,817,162.19) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  28,203,176.59 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  64,926,211.28 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  44,037,916.35 

 
14. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลักประกนั 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 

เงินฝำกประจ ำประเภท 3 เดือน 2,000,000.00  2,259,308.94 
รวม 2,000,000.00  2,259,308.94 

   เงินฝำกกบัสถำบนักำรเงินขำ้งตน้ใชใ้นกำรค ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทั 
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15. สินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
            ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยได้ประเมิน

โมเดลธุรกิจท่ีใช้จดักำรสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงิน และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพย์และหน้ีสิน
ทำงกำรเงินมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5 

   บำท 
   งบกำรเงินรวม 
   มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 
 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563         
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   -  -  1,389,609.81  1,389,609.81 
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  -  7,192,095.33  7,192,095.33 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่          
      เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั   -  -  2,000,000.00  2,000,000.00 

   -  -  10,581,705.14  10,581,705.14 
หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563          

      เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  -  58,587,519.32  58,587,519.32 
      เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน    -  -  6,369,338.88  6,369,338.88 
   -  -  64,956,858.20  64,956,858.20 

 
   บำท 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 
 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563         
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   -  -  1,215,390.48  1,215,390.48 
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  -  9,112,290.62  9,112,290.62 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่          
      เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั   -  -  2,000,000.00  2,000,000.00 

   -  -  12,327,681.10  12,327,681.10 
หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563          

      เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  -  60,043,268.77  60,043,268.77 
      เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน    -  -  6,369,338.88  6,369,338.88 
   -  -  66,412,607.65  66,412,607.65 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    บำท 
    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    2563  2562  2563  2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้        
เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 51,047,240.92  59,224,929.06  51,047,240.92  59,112,881.33 
เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,518,006.62  126,430.32 
เช็คจ่ำยล่วงหนำ้ -  1,578,984.32  -  1,578,984.32 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ 51,047,240.92  60,803,913.38  52,565,247.54  60,818,295.97 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน                 3,082,357.08  2,468,280.75  3,082,357.08  2,460,232.38 
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 137,051.54  793,567.82  134,862.54  700,894.27 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 2,861,846.86  1,392,580.66  2,861,846.86  1,392,580.66 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 1,316,544.81  2,544,251.88  1,256,476.64  2,399,942.26 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 142,478.11  28,520.87  142,478.11  28,520.87 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน 7,540,278.40  7,227,201.98  7,478,021.23  6,982,170.44 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 58,587,519.32  68,031,115.36  60,043,268.77  67,800,466.41 

 
17. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด  6,606,338.88  7,552,000.00  6,606,338.88  7,552,000.00    
บวก  กูเ้พ่ิมระหว่ำงงวด/ปี  -     -     -     -    
หกั    ช ำระคืนระหว่ำงงวด/ปี  (237,000.00)  (945,661.12)  (237,000.00)  (945,661.12) 
เงินกูย้ืมระยะยำวคงเหลือ  6,369,338.88  6,606,338.88  6,369,338.88  6,606,338.88   
หกั   เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึง 
 ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

  
(276,041.80) 

  
(948,000.00) 

  
(276,041.80) 

  
(948,000.00) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด  6,093,297.08  5,658,338.88  6,093,297.08  5,658,338.88 
    
   เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำวเป็นกำรกูโ้ดยมีหลกัประกนัเป็นสิทธิกำรเช่ำและบริกำร 

มูลค่ำ 14,350,000.00 บำท ระยะเวลำกำรกู ้10 ปี อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำง MLR-1 ถึง MLR โดยระหว่ำงปีมี
กำรพกัช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนเมษำยน 2563 ถึงตุลำคม 2563 และเร่ิมช ำระดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2563 ใหค้รบถว้นภำยในเดือนเมษำยน 2564 และเร่ิมจ่ำยช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ในเดือนเมษำยน 2564 เป็นตน้ไป และเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำงวดต่อเดือนใหม่ แต่ระยะเวลำกำรกูย้งัคงเดิม 
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18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
   มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

แสดงไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั 36,723,034.69 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 36,723,034.69 
เพิ่มขึ้น 1,168,527.37 
เพิ่มขึ้นจำกกำรตดัจ ำหน่ำยดอกเบ้ียรอตดับญัชี 1,102,843.67 
เงินจ่ำยช ำระ (11,385,998.19) 
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ (2,000,511.04) 
ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำ (3,733,704.02) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 21,874,192.48 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (8,845,922.23) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 13,028,270.25 

 
   ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำช่วง 12,280,088.90  12,280,088.90 
  รวมรำยได ้ 12,280,088.90  12,280,088.90 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 16,257,780.66  16,257,780.66 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,102,843.67  1,102,843.67 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะส้ัน 173,160.00  14,430.00 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 81,600.00  81,600.00 
  รวม 17,615,384.33  17,456,654.33 

 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำจ ำนวน 10,283,154.52 บำท  (เฉพำะ

กิจกำร: 10,283,154.52 บำท) และมีกำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีไม่ใช่
เงินสดจ ำนวน 1,168,527.37 บำท (เฉพำะกิจกำร: 1,168,527.37 บำท) 
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19. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
   บริษทัและบริษทัย่อยก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำม

กฎหมำยแรงงำนซ่ึงใหสิ้ทธิแก่พนกังำนท่ีเกษียณอำยแุละท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด  
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2563 และ  

2562 ประกอบดว้ย 
    บำท 
    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    2563  2562  2563  2562 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 6,905,330.00  5,950,933.00  6,905,231.00  5,920,221.00 
ผลประโยชนจ์่ำยโดยโครงกำร (79,100.00)  -  (79,100.00)  - 
ตน้ทุนบริกำรปัจจบุนัและดอกเบ้ีย 1,599,664.00  954,397.00  1,599,763.00  985,010.00 
ผล (ก ำไร) ขำดทนุจำกำรประมำณกำร 
       ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (4,015,821.00)  -  (4,015,821.00)  - 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 4,410,073.00  6,905,330.00  4,410,073.00  6,905,231.00 

 
  ค่ำใช้จ่ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย         
 ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั  1,459,724.00  841,606.83  1,459,823.00  865,763.83 
 ดอกเบ้ีย  139,940.00  112,790.17  139,940.00  119,246.17 
รวม  1,599,664.00  954,397.00  1,599,763.00  985,010.00 

 
สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 

2562 (แสดงเป็นค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) มีดงัน้ี 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
อตัรำคิดลด 1.20%  2.07% 
อตัรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 5%  5% 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน 0% - 60%  0% - 48% 
อตัรำกำรเสียชีวิต 
 

อตัรำกำรเสียชีวิต 
ในปี 2560   

อตัรำกำรเสียชีวิต 
ในปี 2560 

 



145 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

- 51 - 
 

    
 

   สมมติฐำนท่ีส ำคัญในกำรก ำหนดภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงำนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภยัประกอบด้วยอตัรำคิดลด และอตัรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวได้
พิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงในแต่ละสมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีอำจเป็นไปไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ในขณะท่ีสมมติฐำนอ่ืนคงท่ี 

   ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพิ่มขึ้น 1%  ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (425,234.00)  486,994.00 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 482,125.00  (429,459.00) 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน (452,993.00)  146,280.00 

 
   กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจไม่ไดแ้สดงถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจริงในภำระผูกพนั

ผลประโยชน์ของพนกังำน เน่ืองจำกเป็นกำรยำกท่ีกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนต่ำงๆ จะเกิดขึ้นแยกต่ำงหำก
จำกสมมติฐำนอ่ืนซ่ึงอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั 

 
20. ประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนน 
   บริษทัฯ มีโปแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลูกคำ้ท่ีมีบตัรสมำชิก โดยกำรเปล่ียนแปลงของประมำณ

กำรสิทธิสะสมคะแนนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี  
 บำท 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกรำคม 1,481,366.00  2,409,255.80 
บวก ประมำณกำรเพิ่มขึ้นระหวำ่งงวด 1,095,899.40  1,439,198.40 
หกั   จ ำนวนเงินท่ีใชสิ้ทธิระหวำ่งงวด (382,163.00)  (220,783.00) 
        จ ำนวนเงินของคะแนนท่ีหมดอำยุ (1,242,867.00)  (2,146,305.20) 
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวำคม 952,235.40  1,481,366.00 
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21. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
21.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี -  -  -  - 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร -  -  -  - 
 รวม -  -  -  - 

 
21.2 กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงภำษีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้

    ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี (28,367,594.32)  (44,776,497.17)  (29,254,008.23)  (48,571,439.32) 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้ ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ (5,673,518.86)  (8,955,299.43)  (5,850,801.65)  (9,714,287.86) 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน        
กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ        
ก ำไรทำงภำษี 477,816.82  1,618,853.16  477,836.62  1,268,289.84 

- กลบัรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำร        
ค ำนวณก ำไรทำงภำษี (1,020,776.93)  (201,599.29)  (664,997.98)  (201,599.29) 

ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดห้รือก ำไรท่ีไม่ตอ้งน ำมำค ำนวณ        
ก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัเป็นรำยจ่ำยไดเ้พ่ิมในทำงภำษี (499,847.53)  (674,482.39)  (499,847.53)  (674,482.39) 

ผลขำดทุนทำงภำษีปีปัจจุบนั 6,716,326.50  8,212,527.95  6,537,810.54  9,322,079.70 
รวมรำยกำรกระทบยอด 5,673,518.86  8,955,299.43  5,850,801.65  9,714,287.86 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ -  -  -  - 
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21.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช้ 
     ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี (28,367,594.32)    (44,776,497.17)   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ (5,673,518.86)  (20.00)  (8,955,299.43)  (20.00) 
รำยกำรกระทบยอด 5,673,518.86  20.00  8,955,299.43  20.00 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย -  -  -  - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี (29,254,008.23)    (48,571,439.32)   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ (5,850,801.65)  (20.00)  (9,714,287.86)  (20.00) 
รำยกำรกระทบยอด 5,850,801.65  20.00  9,714,287.86  20.00 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย -  -  -  - 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีจ ำนวน 

5.22 ลำ้นบำท และขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 324.90 ลำ้นบำท ซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำ
แลว้เห็นว่ำยงัไม่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอ
ต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดงักล่ำวมำใชป้ระโยชน์ 

 
22. ส ำรองตำมกฎหมำย 
   ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หกัดว้ยขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำ
ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุนส ำรองตำมกฎหมำยน้ีไม่
สำมำรถน ำไปจ่ำยปันผลไดท้ั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดแลว้ 
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23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะท่ี
ส ำคญัดงัน้ี 

    บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป (13,573,345.97) 

 
(31,715,070.55) 

 
(11,473,429.06)  (31,856,573.35) 

ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 78,305,921.02  78,969,742.43  78,305,921.02  79,157,997.96 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน (ไม่รวมค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร) 21,995,906.42  28,749,340.44  21,961,482.05  28,541,832.44 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใชจ่้ำยตดับญัชี 19,850,080.85  14,076,835.96  19,813,506.06  14,038,741.89 
ขำดทุนจำกกำรเลิกใชอุ้ปกรณ์ 113,129.30  4,043,203.51  110,052.03  4,043,203.51 
คำ่โฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 1,835,064.58  4,141,783.24  1,721,505.42  3,982,196.60 
ค่ำเช่ำและบริกำร 2,823,977.45  19,845,638.56  2,656,758.46  19,649,309.99 

 
24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
   บริษทัและบริษทัย่อย ด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจเดียว คือ จ ำหน่ำย อุปกรณ์เทคโนโลยี 

เคร่ืองส ำอำง และกำรผลิต จ ำหน่ำยโสตทศันะวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิด  ในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวคือใน
ประเทศไทย ดงันั้น รำยได ้ก ำไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบกำรเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนธุรกิจ 

   
25. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

25.1 ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ  
  ควำมเส่ียงในเร่ืองกำรใหสิ้นเช่ือ คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดใน

สัญญำ ซ่ึงก่อให้เกิด ควำมเสียหำยแก่บริษทัและบริษทัย่อย ดงันั้นบริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบำยใน
กำรบริหำรควำมเส่ียงโดย ก ำหนดวงเงินสินเช่ือและวิเครำะห์ทำงกำรเงินของลูกคำ้หรือคู่สัญญำอย่ำง
สม ่ำเสมอ บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเกินสำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือ 

ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
หลงัจำกหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 

 
 25.2 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญั  
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 25.3 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
  บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึง

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณี
ท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทั
และบริษทัย่อยจะใช้วิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยได้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ดงักล่ำวแทน 
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

  ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนั 

  ระดบัท่ี 2  ใช้ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 ท่ีสำมำรถสังเกตได้  
โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำ ตลำด) 
ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

     ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  
 

 25.4 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนั
กำรเงิน เงินลงทุนชั่วครำว เงินให้กู ้ยืมระยะยำวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินกู้ยืมจำกสถำบนั
กำรเงินท่ีมีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ีย
ท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำม
เส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ำ่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับขึ้นลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย   
 ตำมอตัรำตลำด       
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,054,250.42  -  335,359.39  1,389,609.81 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  7,192,095.33  7,192,095.33 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่        

เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 2,000,000.00  -  -  2,000,000.00 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  58,587,519.32  58,587,519.32 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 6,369,338.88  -  -  6,369,338.88 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  21,874,277.42  -  21,874,277.42 
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับขึ้นลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย   
 ตำมอตัรำตลำด       
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 978,293.48  -  237,097.00  1,215,390.48 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  9,112,290.62  9,112,290.62 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่        

เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 2,000,000.00  -  -  2,000,000.00 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -  -  60,043,268.77  60,043,268.77 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 6,369,338.88  -  -  6,369,338.88 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  21,874,277.42  -  21,874,277.42 

 
26. กำรเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นท่ีเกดิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 
มีดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม        31 ธนัวำคม 
 2563        2563 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 6,606,338.88  (237,000.00)  -  -  6,369,338.88 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 36,723,034.69  (10,283,154.52)  1,168,527.37  (5,734,215.06)  21,874,192.48 

รวม 43,329,373.57  (10,520,154.52)  1,168,527.37  (5,734,215.06)  28,243,531.36 
 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม        31 ธนัวำคม 
 2562        2562 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 1,949,851.32  (1,949,851.32)  -  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 7,552,000.00  (945,661.12)  -  -  6,606,338.88 

รวม 9,501,851.32  (2,895,512.44)  -  -  6,606,338.88 
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27. คดีควำม 
   บริษทัฯ ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง ในมูลหน้ีค่ำสินคำ้จ ำนวน 7 คดี ดงัน้ี 
   1. ให้ช ำระเงินจ ำนวน 1,738,929.85 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 

1,721,595.97 บำท ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 17 กันยำยน 2563 ศำลได้พิพำกษำตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมให้
คงเหลือยอดหน้ีท่ีตอ้งช ำระจ ำนวน 1,000,000.00 บำท ผอ่นช ำระเป็นงวดรำยเดือน รวม 12 งวด งวดละไม่น้อย
กวำ่ 83,333.00 บำท เร่ิมช ำระงวดแรกในวนัท่ี 17 ตุลำคม 2563 

   2. ให้ช ำระเงินจ ำนวน 2,865,753.00 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 
2,500,000.00 บำท นบัถดัจำกวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระครบถว้น 

   3. ใหช้ ำระเงินจ ำนวน 621,974.97 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 578,974.97 
บำท นบัถดัจำกวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระครบถว้น 

   4.  ให้ช ำระเงินจ ำนวน 490,481.00 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 448,440.73 
บำท นบัถดัจำกวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระครบถว้น 

   5.  ให้ช ำระเงินจ ำนวน 175,721.00 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 160,660.14 
บำท นบัถดัจำกวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระครบถว้น 

   6. ให้ช ำระเงินจ ำนวน 2,474,517.57 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 
2,175,400.57 บำท นบัถดัจำกวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระครบถว้น 

   7. ให้ช ำระเงินจ ำนวน 630,056.00 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 514,332.00 
บำท นบัถดัจำกวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระครบถว้น 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯไดบ้นัทึกตน้เงินจ ำนวน 7,938,744.24 บำท ไวเ้ป็นเจำ้หน้ีกำรคำ้
แลว้ทั้งจ ำนวน 

 
28. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรเช่ำอุปกรณ์ส ำนักงำน อำคำร

ส ำนกังำนและเช่ำพื้นท่ีศูนยก์ำรคำ้ อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 3  ปี และ 1 - 17 ปี ตำมล ำดบั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน

ภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 
  ลำ้นบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2563  2562  2563  2562 
จ่ำยช ำระ         

ภำยใน 1 ปี  0.28  14.82  0.28  14.63 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  0.03  25.11  0.03  24.87 
มำกกวำ่ 5 ปี  -  6.88  -  6.88 
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   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำพื้นท่ีศูนยก์ำรคำ้และ
บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับสัญญำเช่ำและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำอำคำร
ส ำนักงำนและเช่ำพื้นท่ีศูนยก์ำรคำ้และบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ย
มูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มตำมท่ีกล่ำว
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18  

 
29. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 บริษทัไดจ้ดัประเภทรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวำคม 2562 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกับกำรจดัประเภทรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้คยแสดงไวเ้ดิม ดงัน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ตำมท่ีรำยงำน

ไวเ้ดิม 
 รำยกำรจดั

ประเภท 
 ตำมที่รำยงำน

ใหม ่
 ตำมท่ีรำยงำน

ไวเ้ดิม 
 รำยกำรจดั

ประเภท 
 ตำมที่รำยงำน

ใหม ่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน            
ณ 31 ธนัวำคม 2562           
- ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 6,806,444.82  (214.05)  6,806,230.77  6,757,706.09  (214.05)  6,757,492.04 
- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,598.23  214.05  6,812.28  -  214.05  214.05 
- เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 66,638,534.70  1,392,580.66  68,031,115.36  66,407,885.75  1,392,580.66  67,800,466.41 
- หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,114,420.98  (1,392,580.66)  721,840.32  2,113,669.70  (1,392,580.66)  721,089.04 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ             
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562           
- รำยไดอ้ื่น - รำยไดค้่ำบตัรสมำชิก 1,985.29  (1,985.29)  -  1,985.29  (1,985.29)  - 
- รำยไดอ้ื่น - ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ 10,750,065.84  (10,750,065.84)  -  10,750,065.84  (10,750,065.84)  - 
- รำยไดอ้ื่น - อื่นๆ 6,216,768.54  5,959,187.09  12,175,955.63  6,661,614.34  5,514,341.29  12,175,955.63 
- ตน้ทุนขำย 106,370,173.31  (3,013,969.30)  103,356,204.01  108,478,826.38  (5,237,709.84)  103,241,116.54 
- ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 56,080,670.24  (10,357,802.90)  45,722,867.34  55,898,616.50  (10,357,802.90)  45,540,813.60 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 40,124,445.71  8,578,908.16  48,703,353.87  42,362,687.59  10,357,802.90  52,720,490.49 
งบกระแสเงินสด            
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562            
- เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (7,437,877.71)  224,544.67  (7,213,333.04)  (7,717,166.41)  224,544.67  (7,492,621.74) 
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 105,908.60  (224,544.67)  (118,636.07)  126,026.62  (224,544.67)  (98,518.05) 

 
 
 



153 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2563

- 59 - 
 

    
 

30.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทัมีมติพิจำรณำอนุมติั
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1.  อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดว้ยกำรลดหุน้สำมญัในส่วนท่ียงัมิไดมี้กำรออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 

492.58 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 1,470.33 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 
977.75 ลำ้นบำท  

2.  อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อรองรับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมตำม
สัดส่วนจ ำนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) รวม 1,955.51 ลำ้นบำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิมจ ำนวน 977.75 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 2,933.26 ลำ้นบำท โดยกำรออก
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 1,955.51 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท รวมทั้งอนุมัติกำรแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั
ขำ้งตน้ โดยบริษทัก ำหนดสัดส่วนในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนในอตัรำ 1 หุน้เดิม ต่อ 2 หุน้ใหม่ ใน
รำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.10 บำท 

เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัไดรั้บเงินเพิ่มทุนจ ำนวนเงิน 195.55 ลำ้นบำท โดยเป็นทุน
ท่ีออกและเรียกช ำระจ ำนวน 1,955.51 ลำ้นหุน้ ในรำคำหุน้ละ 0.10 บำท จำกหุน้ท่ีตรำไว ้1 บำท ท ำให้
มีส่วนต ่ำมูลค่ำหุ้นจ ำนวน 1,759.96 ล้ำนบำท โดยบริษทัได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วจ ำนวน 
1,955.51 ลำ้นบำท กบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2564 

 
31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
   งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 
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