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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

ข้ อ มูล ทางการเงิน ที่ส าํ คัญ

หน่วย:พันบาท
รายการ

งบการเงิน รวม

งบการเงิน เฉพาะบริษัท ฯ

2559

2558

2559

2558

2557

สินทรัพย์รวม

314,781

421,625

322,662

421,650

382,160

หนี ้สินรวม

137,618

146,062

136,473

145,986

180,046

ทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว

977,751

977,751

977,751

977,751

877,751

ส่วนของผู้ถือหุ้น

177,163

275,514

186,188

275,663

202,113

รายได้ จากการขาย

306,170

371,452

305,481

371,452

407,485

รายได้ รวม

317,579

384,442

317,142

384,423

423,084

ต้ นทุนขาย

232,084

255,478

231,890

255,478

243,497

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร

184,654

186,316

175,482

186,147

170,278

74,086

115,974

73,591

115,974

163,987

กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี ้ย ภาษี และ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายลิขสิทธิ์
(EBITDA)

(99,159)
(60,868)

(57,351)
(21,617)

(90,230)
(51,961)

(57,201)
(21,468)

9,309
36,902

กําไร (ขาดทุน)สุทธิ

(98,404)

(60,471)

(89,475)

(60,321)

6,475

ฐานะทางการเงิน

ผลการดําเนินงาน

กําไรขันต้
้ น
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ตารางแสดงอัต ราส่ วนทางการเงิน

หน่วย:พันบาท
งบการเงิน รวม

รายการ

2559

งบการเงิน เฉพาะบริษัท ฯ

2558

2559

2558

2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

1.72

2.13

1.75

2.08

1.38

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

0.58

1.19

0.59

1.14

0.61

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(0.59)

(0.38)

(0.56)

(0.33)

0.13

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

59.24

53.15

61.52

26.19

13.99

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย

6.08

6.77

5.85

13.74

25.74

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

2.05

2.32

2.04

2.27

2.38

175.19

154.86

176.78

158.73

150.98

2.26

2.06

2.26

1.96

1.69

159.44

175.03

159.18

183.21

212.62

21.83

(13.39)

23.46

(10.73)

(35.91)

24.20%

31.22%

24.09%

31.22%

40.24%

(32.29%)

(15.44%)

(29.54%)

(15.40%)

2.28%

3.59%

3.38%

3.68%

3.37%

3.69%

71.62%

84.80%

73.34%

84.73%

214.02%

อัตรากําไรสุทธิ

(30.99%)

(15.73%)

(28.21%)

(15.69%)

1.53%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(43.47%)

(21.94%)

(38.75%)

(25.25%)

3.23%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(26.73%)

(14.34%)

(24.04%)

(15.01%)

1.72%

(194.37%) (119.32%)

51.83%

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชําระหนี ้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(216.15%) (106.00%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

0.85

0.91

0.86

0.96

1.12

0.78

0.53

0.73

0.53

0.89

(25,918,858) (1,943.83) (24,255,300) (1,937.17)

243.38

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

(498.12)

5

(166.39)

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

(471.79)

(166.02)

95.04

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่สำ� หรับพสกนิกรชาวไทย
จากประกาศส�ำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานเอ็มพีจี ขอมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน เจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาทสืบไป และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร
ชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ในปีนี้ บริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ได้มกี ารปรับเปลีย่ น
โดยการควบรวมโครงสร้างการบริหารธุรกิจรีเทลแบรนด์ “MANGPONG”
และ “GIZMAN” เข้าด้วยกัน เพื่อให้สินค้าภายในร้านมีความหลากหลาย
ทั้งสินค้ากลุ่มโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ และสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์แกดเจ็ท
ส�ำหรับแบรนด์ “STARDUST” บริษัทได้เปิดสาขาใหม่อีก 4 สาขา คือ สาขา
เมเจอร์ ปิน่ เกล้า สาขาโลตัส เอ็กซ์เพรส ทาวน์อนิ ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า
พระราม 2 และสาขาบลูพอร์ต หัวหิน รวมมีสาขา “STARDUST” 9 สาขา
แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทต้องเผชิญความท้าทายหลากหลาย
ด้าน อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้เกิดความมุ่งมั่นสู่ความเป็น
เลิศทางด้านการให้บริการ มีความกล้าหาญทีจ่ ะเผชิญกับความท้าทาย เน้น
การสร้างสรรค์ ในปี 2559 ก็เช่นกัน บริษัทต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางภูมสิ งั คมหลายด้าน ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจโลกทีข่ ยายตัวต�ำ่ ลง
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจัยเหล่านี้ล้วน
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และมีผลกระทบโดยตรงกับ
รายได้ของบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ก็มไิ ด้หยุดยัง้ ในการพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจ ในทางกลับกัน บริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าหมวดเครื่องส�ำอางที่เป็นสินค้า
House Brand ในลักษณะการจ้างผลิต (OEM) บริหารงานภายใต้บริษัท

6

ย่อยในชื่อ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ซึ่งได้ผลิตออกมา 2
กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่ม Make up ภายใต้แบรนด์ “CLOUDA” และกลุ่ม
Skincare ภายใต้แบรนด์ “KEIRA” มีช่องทางขายผ่าน Shop STARDUST
และผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Line/ Facebook / Instagram รวมถึงช่อง
ทาง Market Place ต่าง ๆ แม้ว่าภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ จะ
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ และมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นแบรนด์
“STARDUST” และการลงทุนเพือ่ ผลิตสินค้า House Brand ไม่วา่ จะในเรือ่ ง
ของการปรับปรุงพื้นที่ขาย การจัดหาบุคลากร การจัดซื้อสินค้า หรือการ
ว่าจ้างผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องส�ำอาง และการจัดท�ำกิจกรรมทางการตลาด
แต่จากตัวเลขประสิทธิภาพการด�ำเนินงานที่เพิ่มขึ้น เป็นเครื่องยืนยันและ
ตอกย�ำ้ ว่าบริษทั ฯ ได้เลือกเส้นทางทีถ่ กู ต้องในการวางอนาคตของธุรกิจอย่าง
แน่นอน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในด้านการขยายช่อง
ทางการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงไลฟสไตล์ กลุ่มคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอล บริษัท
จึงเปิดตัว LINE Official Account “STARDUST” และสติ๊กเกอร์“CLOUDA
X STARDUST” เพื่อต้องการขยายช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคทั่วประเทศ
ช่วยให้กลุม่ ผูใ้ ช้สมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชัน่ ไลน์ สามารถติดตามโปรโมชัน่
ข่าวสาร เกร็ดความงามต่างๆ และไม่ตกเทรนด์กบั เครือ่ งส�ำอางหลากหลาย
แบรนด์ ทัง้ ไทยและต่างประเทศ พร้อมสร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
และโปรโมชั่นพิเศษ ตอบโจทย์สังคมออนไลน์ ให้ได้ใกล้ชิด และเข้าถึง
แบรนด์ STARDUST ได้งา่ ยยิง่ ขึน้ และเพือ่ ให้สอดรับการขยายช่องทางการ
สือ่ สาร บริษทั ได้เปิดเว็บไซต์ “STARDUST” อย่างเป็นทางการ www.stardust.co.th
เพือ่ เพิม่ ช่องทางให้ลกู ค้าสามารถสัง่ ซือ้ สินค้าได้อกี ทางหนึง่ ทีส่ ะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ส�ำหรับสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์แกดเจ็ท “GIZMAN” ก็เพิ่มช่อง
ทางการขาย ใน Market Place ที่ LAZADA อีกด้วย
คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับความไว้
วางใจของท่านผู้ถือหุ้น ในการที่จะก�ำกับดูแลให้บริษัทเจริญเติบโต อย่าง
ยัง่ ยืน มีระบบการบริหารจัดการในระดับโลก มีธรรมภิบาลทีด่ มี แี ผนกลยุทธ์
ที่จะท�ำให้เอ็มพีจี ด�ำเนินธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืนโดยค�ำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

(นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล)
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน
กรรมการอิสระ

นายธะเรศ โปษยานนท์

นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

กรรมการ
ประธานบริหาร

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม

นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์

กรรมการ
กรรมการบริหาร

กรรมการ
กรรมการบริหาร

นายวิทูร มโนมัยกุล

นายณรงค์ศักดิ์ สนเผือก, CFA

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

คณะกรรมการ และผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีรายนามคณะกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี ้
ประธานกรรมการ (58 ปี )
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Angelo State University, Texas, USA.
- ปริญญาตรี คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
วิทยาลัยตลาดทุน รุ่น 11
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อธิบดี กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง
- กรรมการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

นายจัก รกฤศฏิ์ พาราพัน ธกุล
การศึกษา

ตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การถือหุ้น
นายนริน ทร์ โอภามุร ธาวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ (57 ปี )
- MBA in Finance
University of Chicago, USA
- Bs.in MIS
Syracuse University, USA
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ สายวานิชธนกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธาน
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

การศึกษา

ตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การถือหุ้น
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (อายุ 53 ปี )
- Master in Marketing
Webster University, USA
- Bachelor of Business Administration-General Business Major
Eastern Kentucky University, USA
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certificate Program for AEC (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ และ CEO
Marsh PB Co., Ltd.
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)

นายธะเรศ โปษยานนท์
การศึกษา

ตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การถือหุ้น

ไม่มี

นางทัธ นา รอดโพธิ์ท อง
การศึกษา

กรรมการอิสระ (อายุ 63 ปี )
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน การธนาคาร
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการอิสระ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ร้ อยละ 0.00 (10,000 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การถือหุ้น
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

นายวิท ูร มโนมัยกุล
การศึกษา

กรรมการ (อายุ 60 ปี )
- ปริญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการคุณภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
- ที่ปรึกษา
บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ ด อินเตอร์ เนชัน่ แนล อินดัสตรี ้ จํากัด
- กรรมการ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)
ร้ อยละ 0.72 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การถือหุ้น

นางกิต ติ์ยาใจ ตรี เ อกวิจ ติ ร
การศึกษา

กรรมการ และประธานบริหาร (58 ปี )
- ปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาผู้นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาโทกิตติมศักดิ์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ )
- หลักสูตรการบริ หารการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของสังคมภาครัฐร่วม
เอกชน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านการบริหารงานพัฒนาเมือง
(มหานคร) รุ่น 3
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่น 4
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สํานักงานศาลปกครอง
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 15
สถาบันพระปกเกล้ า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านการค้ าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 15
สถาบันวิทยาการการค้ า
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 4
สถาบันพระปกเกล้ า
- Director Certificate Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ร้ อยละ 39.06 (รวมการถือหุ้นของครอบครัว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การถือหุ้น

นายวิส ฐิ ตัน ติสุน ทร
การศึกษา

กรรมการ และกรรมการบริหาร (58 ปี )
- การบริหารธุรกิจชันสู
้ ง
มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท ลานนา รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการอํานวยการ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- กรรมการ และกรรมการบริ หาร
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2559

- ประธาน
บริษัท พีพี วิลเลจ แอสเซ็ท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
ร้ อยละ 1.72 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

การถือ หุ้น
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

รองศาสตราจารย์ สุธ รรม อยู่ใ นธรรม
การศึกษา

กรรมการ และกรรมการบริหาร (59 ปี )
- Certificate in Law and EconomicDevelopment
University of Victoria, Canada, และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Researcher in Int’l Econ. Laws
Post LL.M. in Int’l Econ. Laws (Ranked first in the program)
NYU School of Law, New York
- LL.M.
Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts
- Certificate in Law & Economic Framework Necessary for
Development Attending Seminar on the US. Investment Abroad
The South Western Legal Foundation, Dallas, Texas
- MCL. Program
The National Law Center, The George Washington University,
Washington DC
- นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานสถาบันการศึกษานโยบายภาครัฐวิสาหกิจ และการกํากับดูแล
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- คณบดี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- กรรมการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- กรรมการ
International Institute of Communications (สหราชอาณาจักร)

ตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- กรรมการ
International Telecommunications Society (สหรัฐอเมริ กา)
- ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ ดาวเทียมเพื่อความมัน่ คง
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
- อนุกรรมาธิการ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
- กรรมการ และกรรมการบริ หาร
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
การถือหุ้น

ไม่มี
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

นางสาวณลัน รั ต น์ นัน ท์ น นส์
การศึกษา

กรรมการบริหาร (อายุ 33 ปี )
- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ (MABE)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certificate Program, (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for The Boss
สมาคมเดอะบอสส์
- Mini MBA
กลุม่ เซ็นทรัลพัฒนา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Sustaining Family Business
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- K-SMEs
ธนาคารกสิกรไทย
- SME Advance
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Digital Marketing / Mini MBA
มหาวิทยาลัยเนชัน่
- หลักสูตรเครื อข่ายนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ YOUNG-FTI
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Finance Analysis for Business Strategy Planning
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- การพัฒนาโครงการสําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้ นท์ เอ็นเนอร์ ยี่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

ตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- กรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ร้ อยละ 39.06 (รวมการถือหุ้นของครอบครัว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

การถือหุ้น
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

นายณรงค์ ศัก ดิ์ สนเผือ ก, CFA
การศึกษา

กรรมการ และกรรมการบริหาร (อายุ 35 ปี )
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท Master of Science in Financial Economics
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- กรรมการบริ หาร, ผู้อํานวยกลุม่ งานบริหารการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

การถือหุ้น
นางทองอยู่ ถาวรสกุล ชัย
การศึกษา

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน (อายุ 50 ปี )
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- กรรมการบริ หาร และผู้อํานวยการกลุม่ งานบริหารบัญชีการเงิน
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ร้ อยละ 0.003 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การถือหุ้น

นางกนกธิป สาครวาสี
การศึกษา

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน (อายุ 43 ปี )
- ปริญญาตรี คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ร้ อยละ 0.00 (1,000 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การถือหุ้น

15

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

ข้ อ มูล ทั่วไปและข้ อ มูล สําคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อย่อ
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
Website
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
MPG
ผู้บริหารร้ านค้ าปลีก โดยถือลิขสิทธิ์และผู้จดั จําหน่ายบลูเรย์ ดิสก์ แผ่นดีวีดีภาพยนตร์
และแผ่นซีดีเพลง ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้ าเทคโนโลยี และ ผู้จัดจําหน่ายสินค้ า
ประเภทเครื่ องสําอางและเวชสําอาง
24 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0107546000440
http://www.mangpong.co.th
0-2514-7999
0-2514-5500

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน 1,470,334,913 บาท เป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,470,334,913
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 977,751,185 บาท เป็ นหุ้นสามัญจํานวน 977,751,185 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ข้ อมูลบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
สัดส่วนเงินลงทุน

บริษัท โซลเมท อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเครื่ องสําอางและเวชสําอาง
24 ชันที
้ ่ 4 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
0105558000171
0-2514-5999
0-2514-5500
5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ร้ อยละ 99.10

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

16

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 34
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
สัดส่วนเงินลงทุน

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ ยี่ จํากัด
ธุรกิจพลังงาน และเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน
24 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม ถนนลาดพร้ าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
0105558071892
0-2514-4444
0-2514-5500
5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
2,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ร้ อยละ 99.60

บุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรั พย์
สถานที่ตงั ้
โทรศัพท์
Call Center
โทรสาร
E-mail
Website
ผู้สอบบัญชี

สถานที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9000
0-2009-9999
0-2009-9991
SETContactCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/tsd
นางเกษรี
ณรงค์เดช
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76
นางณัฐสรัคร์
สโรชนันท์จีน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563
นายชัยยุทธ
อังศุวิทยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
49/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2234-1676, 0-2234-1678
0-2237-2133
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุร กิจ

บริ ษัท เอ็มพี จี คอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เริ่ มประกอบธุรกิ จตัง้ แต่ ปี 2524 ผู้ก่อตัง้ คื อ นายมนตรี
มิตรศรัทธา และนางกิตติ์ยาใจ ตรี เอกวิจิตร ทังสองท่
้
านเริ่ มต้ นด้ วยความรักในการดูหนังฟั งเพลง และพัฒนาความรักมาเป็ น
อาชีพและสะสมประสบการณ์ในการบริหารพื ้นที่ บริหารสินค้ า และความสัมพันธ์อนั ดีกบั ศูนย์การค้ าชันนํ
้ าของประเทศ
ธุรกิจหลักของบริ ษัท คือ การบริ หารร้ านค้ าปลีก สินค้ า 3 กลุ่ม 3 แบรนด์ ภายใต้ แนวคิด “Life is Entertainment”
ได้ แก่
 แบรนด์ แมงป่ อง (MANGPONG) Movie & Music Hub และ
แบรนด์ กิซแมน (GIZMAN) House of Lifestyle Gadgets
บริ ษัทฯ เป็ นที่ร้ ู จกั อย่างดีในฐานะร้ านค้ าปลีกสื่อบันเทิง ในนามร้ าน “แมงป่ อง” (MANGPONG) ผู้ประกอบธุรกิจค้ า
ปลีกสินค้ าโฮมเอนเตอร์ เทนเม้ นท์ซอฟแวร์ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในด้ านความบันเทิงภายในบ้ าน (Home
Entertainment) และจํ า หน่ า ยสิ นค้ า ไลฟ์สไตล์ -แก็ ดเจ็ ท ที่ มีเอกลักษณ์ เฉพาะสํ า หรั บกลุ่มเป้ า หมายที่ ต้องการสิ นค้ า ที่
้ นค้ าที่บริ ษัทจ้ างผลิต
ตอบสนองกับรู ปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ภายใต้ แบรนด์ “กิซแมน” (GIZMAN) ทังสิ
เองและสินค้ าจากผู้จําหน่ายรายอื่น โดยมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย อายุ 30 – 50 ปี ซึ่งในร้ านมีสินค้ าไลฟ์สไตล์-แก็ดเจ็ท ทังหมด
้
กว่า 50 แบรนด์ มากกว่า 1,000 SKUs สําหรับสื่อเพื่ อความบันเทิง โฮมเอนเตอร์ เทนเม้ นท์ ซอฟต์ แวร์ มีทัง้ หมดกว่า 3,400
SKUs
ณ สิ ้นปี 2559 มีสาขาทังหมดจํ
้
านวน 14 สาขา
 แบรนด์ STARDUST (สตาร์ ดัส) Multi-brand Beauty Store
“เป็ นเบื ้องหลังความสวยของผู้หญิง” ลักษณะคือร้ านสะดวกซื ้อที่รวมความตื่นเต้ นของการช้ อปเครื่ องสําอางมาผนวก
เข้ าด้ วยกัน มุ่งเน้ นการขายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะ มีขนาดพื ้นที่ร้านค้ าเฉลี่ย 50-150 ตร.ม. เป็ นร้ าน Multi brand
มีแบรนด์สินค้ าหลากหลายซึ่งเป็ นแบรนด์ที่ร้ ู จกั เป็ นอย่างดีทงแบรนด์
ั้
ในประเทศและต่างประเทศ (Inter Brands) เช่น อเมริ กา
ยุโรป เกาหลี ญี่ปนุ่ ฯลฯ และยังมีแบรนด์ที่เป็ นทางเลือก รวมถึงเป็ นพื ้นที่สําหรับแบรนด์ไทย ภายในร้ านมีสินค้ าเกี่ยวกับความ
งามทัง้ หมดกว่า 500 แบรนด์ ตัง้ แต่ 10,000 – 15,000 SKUs ซึ่งจะมี ความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ มากขึน้ แต่มีความ
แตกต่างกันในการใช้ งาน เพื่อเจาะกลุ่มฐานลูกค้ าที่กว้ างขึ ้น โดยกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นกลุ่มผู้หญิ ง นักศึกษา กลุ่มคนเริ่ ม
ทํางาน พนักงานบริษัท อายุตงแต่
ั ้ 18 – 35 ปี ที่ต้องการใช้ เครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์บํารุงผิวในการดูแลตนเองและเสริมสร้ าง
บุคลิกภาพให้ ทนั สมัย โดยมุง่ เน้ นการเปิ ดสาขาตามศูนย์การค้ าและย่านการค้ าชันนํ
้ าทัว่ ไป
ณ สิ ้นปี 2559 มีสาขาทังหมด
้
9 สาขา กระจายอยู่รอบๆ กรุ งเทพ โดยใช้ กลยุทธ์ ป่าล้ อมเมือง ได้ แก่ ฟิ วเจอร์ พาร์ ค
รังสิต / เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ / เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ น / เดอะมอลล์ บางกะปิ / ฟอร์ จูน ทาวน์ / เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่ นเกล้ า /
โลตัส เอ็กซ์เพลส ทาวน์อินทาวน์ / เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 / บลูพอร์ ต หัวหิน

18

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

นอกเหนือจากการบริ หารร้ านค้ าปลีก บริ ษัทได้ ต่อยอดธุรกิจด้ วยการผลิตสินค้ าหมวดเครื่ องสําอาง ที่เป็ น House
Brand Product ในลักษณะการจ้ างผลิต (OEM) บริ หารงานภายใต้ บริ ษัทย่อยในชื่อ บริ ษัท โซลเมท อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
ซึ่งได้ ผลิตออกมาจําหน่ายเป็ น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่ม Make up ชื่อแบรนด์ “CLOUDA” และกลุ่ม Skin care ชื่อแบรนด์
“KEIRA” จําหน่ายผ่าน Shop STARDUST และผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook / Instagram / Line
1.1. นโยบายการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึง ความสําคัญในการดําเนินงานของบริ ษัท โดยมีส่วนร่ วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์/
พันธกิจของบริษัท เพื่อให้ ผ้ บู ริหาร และพนักงาน มีจดุ มุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน และได้ พิจารณาทบทวนเป็ นประจําทุกปี
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นเป็ นบริ ษัทชัน้ นําของคนไทยที่จะบริ หาร Retail และผลิตสินค้ าไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลและเป็ นอันดับ
หนึง่ ในใจของผู้บริโภคในหมวดนันๆ
้
พันธกิจ (Mission)
1. สรรหาและพัฒนาสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและคุ้มค่า สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคทุกเพศ
ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์
2. นํ าผลิตภัณ ฑ์ ให้ เข้ า ถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายโดยขยายช่ องทางการจัดจํ า หน่ า ยทัง้ ออนไลน์ และ
ออฟไลน์ให้ หลากหลายครอบคลุมทัว่ ประเทศ และขยายสูร่ ะดับภูมิภาค
3. ให้ บริการทังก่
้ อนและหลังการขายที่ดีเยี่ยม โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีใจรักในงานบริ การ
4. ดําเนินธุรกิจร่วมกับคูค่ ้ า ลูกค้ า ด้ วยความเป็ นธรรม สร้ างความไว้ วางใจ และความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน
5. สร้ างคุณค่าให้ กบั สังคม และดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลสูส่ ากล
6. เพิ่มมูลค่าผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน
7. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้ พร้ อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูก่ าร
เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยคํานึงถึงผลตอบแทนและผลกระทบที่ผ้ ถู ือหุ้น พนักงานและสังคมจะได้ รับ
8. เพิ่มช่องทางในการหารายได้ อื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักเดิมของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพการหา
รายได้ ให้ เติบโตแข็งแกร่งและยัง่ ยืนในอนาคต
แนวทางการดําเนินงาน
บริ ษัทมีเป้าหมายหลักในการเป็ นผู้นําในธุรกิจค้ าปลีกสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและทันสมัยตรงตามความต้ องการของตลาด
โดยเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าทุกเพศทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ และเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริ ษัทจึงเพิ่มไลน์สินค้ ากลุ่มผลิตภัณฑ์
ความงามในรู ปแบบ Multi-brand Beauty Store ภายใต้ แบรนด์ “STARDUST” รวมถึงคงสินค้ ากลุ่มโฮมเอนเตอร์ เทนเม้ นท์
ซอฟต์แวร์ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในด้ านความบันเทิงภายในบ้ าน (Home Entertainment) ที่เป็ นที่ร้ ู จักเป็ น
อย่างดีภายใต้ แบรนด์ “MANGPONG” และจําหน่ายสินค้ ากลุ่มไลฟ์สไตล์-แก็ดเจ็ท ในรู ปแบบ Chain Store ภายใต้ แบรนด์
“GIZMAN” โดยบริ ษัทมีนโยบายในการสรรหาและพัฒนาสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและคุ้มค่า โดยจัดจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
และออฟไลน์ ให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศโดยใช้ สาขาของบริ ษัทเป็ นช่องทางหลักในการกระจายสินค้ าสู่ผ้ บู ริ โภค ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพของพนักงานขายให้ มีความรอบรู้ สามารถให้ ข้อมูลและแนะนําสินค้ าได้ อย่างถูกต้ องและ
ตรงความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ จะให้ บริการทังก่
้ อนและหลังการขายที่ดีเยี่ยม
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บริ ษัทตระหนักดีว่าการที่จะสามารถบรรลุถงึ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจได้ นนั ้ บริ ษัทจะต้ องให้ ความสําคัญกับผู้เกี่ยวข้ อง
ทุกภาคส่วน อันได้ แก่ ลูกค้ า (Customer) คู่ค้า (Supplier) พนักงาน (Employee) สังคมและชุมชน (Social & Community)
และ ผู้ถือหุ้น (Shareholders)

1. ลู ก ค้ า (Customer) บริ ษัทมุ่งมั่นที่ จะพัฒนาและคัดสรรสินค้ าที่ ตอบสนองตรงความต้ องการของ
ลูกค้ า และเป็ นสินค้ าที่ ลูกค้ าสามารถมั่นใจได้ ในคุณภาพ ในราคาที่ ค้ ุมค่าสมเหตุสมผล มี รายการส่งเสริ มการขายอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี ้ลูกค้ าจะได้ รับการบริ การที่ดีเยี่ยมเป็ นที่พึงพอใจสูงสุดของลูกค้ าจากบุคลากรที่มีความรู้ในตัวสินค้ า และมี
ใจรักในงานบริการ
2. คู่ค้า (Supplier) บริ ษัทดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้ วยมิตรภาพ บนพื ้นฐานของการส่งเสริ มประโยชน์ซงึ่ กัน
และกัน โดยมุ่งหวังความสําเร็ จในการประกอบธุรกิจร่ วมกัน (Win Win Situation) มีความซื่อตรงกับคู่ค้าโดย ยึดมั่นต่อการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด และเปิ ดเผยข้ อมูลที่จําเป็ นด้ วยความจริงใจ มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
3. พนักงาน (Employee) บริ ษัทให้ ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกระดับชัน้ พนักงานจะได้ รับความ
มัน่ คงในการดํารงชีพ มีรายได้ ที่เหมาะสม ได้ รับสวัสดิการมีสภาวะแวดล้ อมการทํางานที่ดี มีโอกาสในการเติบโตก้ าวหน้ าใน
สายอาชีพ และจุดมุ่งหมายสําคัญของบริ ษัท คือ ต้ องการให้ พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน (Work Life
Balance)
4. สั งคมและชุ ม ชน (Social & Community) บริ ษัทยึดมั่นมาโดยตลอดที่ จะดํ าเนิ นธุรกิจที่ ส่งเสริ ม
สร้ างสรรค์สงั คม ไม่ดําเนินธุรกิจตลอดจนไม่ส่งเสริ มธุรกิจที่สร้ างปั ญหาหรื อเกิดผลเสียต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่ง
เป็ นกําลังสําคัญของสังคมในอนาคต นอกจากนี ้ยังตระหนักถึงความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งแม้ บริ ษัทจะไม่ได้ ดําเนินธุรกิจ
ทางด้ านโรงงานผลิต แต่ก็ได้ มีการดําเนินหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง
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5. ผู้ถือหุ้น (Shareholder) บริษัทตระหนักดีวา่ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความเป็ นเจ้ าของร่วมกันกับบริ ษัท จึง
ให้ ความสําคัญกับความเท่าเที ยมกัน รวมถึงดําเนินธุรกิจ ธุรกรรม ภายใต้ หลักเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
กําหนด เพื่อให้ เกิดความมั่นใจในเรื่ องของความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจให้ เกิด
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และธุรกิจมีความยัง่ ยืน
1.2. พัฒนาการที่สาํ คัญ
สําหรับพัฒนาการที่สําคัญของบริ ษัทตังแต่
้ ปี 2557 มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี ้


ปี 2559
 บริ ษัทปรับเปลี่ยนร้ าน MANGPONG เป็ น STARDUST 2 สาขา คือ สาขาเมเจอร์ ปิ่ นเกล้ า
และโลตัส เอ็กซ์เพรส ทาวน์ อินทาวน์ และได้ เปิ ดสาขาใหม่อีก 2 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัล
พลาซ่า พระราม 2 และสาขาบลูพอร์ ต หัวหิน รวมมีสาขา STARDUST 9 สาขา
 วันที่ 1 กันยายน 2559
เปิ ดตัวเว็บไซต์ STARDUST อย่างเป็ นทางการ www.stardust.co.th เพื่ อเพิ่มช่องทางให้
ลูกค้ าสามารถสัง่ ซื ้อสินค้ าได้ อีกทางหนึง่ ซึง่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 วันที่ 30 สิงหาคม 2559
เดินหน้ าขยายช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ เข้ าถึงไลฟ์สไตล์กลุม่ คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอล โดย
- เปิ ดตัว LINE Official Account STARDUST เพื่อต้ องการขยายช่องทางสื่อสาร
กับผู้บริ โภคทัว่ ประเทศ ช่วยให้ กลุม่ ผู้ใช้ สมาร์ ทโฟนและแอพพลิเคชัน่ ไลน์ สามารถ
ติดตามโปรโมชัน่ ข่าวสาร เกร็ ดความงามต่างๆ และไม่ตกเทรนด์กบั เครื่ องสําอาง
หลากหลายแบรนด์ ทัง้ ไทยและต่างประเทศ พร้ อมสร้ างการรับรู้ เกี่ ยวกับข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นพิเศษ ตอบโจทย์สงั คมออนไลน์ ให้ ได้ ใกล้ ชิด และเข้ าถึง
แบรนด์ STARDUST ได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
- เปิ ดตั วสติ๊ กเกอร์ ไลน์ CLOUDA X STARDUST มาอวดความสวย สดใส ให้
แฟนๆ สามารถดาวน์ โหลดไปใช้ กั น ได้ ฟรี ทํ าให้ LINE Official Account
STARDUST มียอดผู้กดติดตามกว่า 6 ล้ านคน
- เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์สําหรับสินค้ า GIZMAN ใน Market Place ที่
LAZADA

21

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559



ปี 2558
 บริษัทเปิ ด STARDUST 6 สาขา ได้ แก่ สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต / สาขาซีคอนสแควร์
ศรี นคริ นทร์ / สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ / สาขาเมเจอร์ รัชโยธิน / สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ /
สาขาฟอร์ จนู ทาวน์
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ทําการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 2,434,129,151 บาท จากเดิม 3,311,880,336
บาท เป็ น 877,751,185 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบี ยนที่ ยังมิ ได้ นําออกจํ าหน่ าย จํ านวน
2,434,129,151 หุ้น และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจใหม่ของ
บริ ษัท จํานวน 2 ข้ อ ให้ สอดคล้ อง และรองรับธุรกิจใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อ 33. ประกอบกิจการ ผลิต จัดจําหน่าย ขายปลีก ขายส่ง นําเข้ าและส่งออก วัสดุ
อุ ป กรณ์ และสิ น ค้ าจํ า พวกจั ก รยาน จั ก รยานไฟฟ้ า กล้ องถ่ า ยรู ป
อุปกรณ์ เสริ มสําหรับโทรศัพท์ มือถื อ เครื่ องเสียง หูฟังเครื่ องเสียง ลําโพง
เครื่ องมือตรวจสอบและบันทึกข้ อมูลเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม เครื่ องส่งและรับสัญญาณดาวเทียม เครื่ องส่ง
และรับสัญญาณต่างๆ เครื่ องชั่งนํา้ หนัก เครื่ องรับและส่งวิทยุ เครื่ องรับ
โทรทัศน์ เครื่ องบันทึกเสียง เครื่ องนวดไฟฟ้า เครื่ องเป่ าไฟฟ้า เครื่ องอบ
ไฟฟ้าอุปกรณ์ เสริ มสําหรับการออกกําลังกาย อุปกรณ์ เพื่อสุขภาพ อุปกรณ์
เทคโนโลยีหรื อเครื่ องจักรกลจากสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ สินค้ าที่ ขับเคลื่อนด้ วย
ระบบไฟฟ้ า รถไฟฟ้ า สินค้ าแฟชั่นต่างๆ เช่นแว่นตา ผ้ าผันคอ กระเป๋า
รองเท้ า รวมทัง้ วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับสินค้ าดังกล่า ว ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
ข้ อ 34. ประกอบกิ จการ ผลิต จัดจํ าหน่ าย ขายปลี ก ขายส่ง นํ าเข้ าและส่งออก
เครื่ องสํ า อางและเวชภั ณ ฑ์ อาหารเสริ ม รวมทัง้ วัสดุอุปกรณ์ ต่า งๆ ที่
เกี่ยวกับสินค้ าดังกล่าว ทังในและต่
้
างประเทศ
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 692,583,728 บาท จากเดิม 877,751,185
บาท เป็ น 1,570,334,913 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํ านวน 692,583,728 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) รองรั บ การออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น แบบเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) จํานวน 300,000,000 หุ้น
(ข) รองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
รุ่นที่ 1 (MPG-W1) จํานวน 292,583,728 หุ้น
(ค) รองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
รุ่นที่ 2 (MPG-W2) จํานวน 100,000,000 หุ้น
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 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 100,000,000 บาท จากเดิม 1,570,334,913 บาท
เป็ น 1,470,334,913 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย จํานวน
100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เนื่องจากยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่ อ
รองรั บ การใช้ สิ ทธิ ต ามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ทธิ ที่ ออกให้ แก่ นักลงทุ นที่ มี ลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ในอัตราหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรร
จากการขายให้ นักลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง 3 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการใช้ สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถซื ้อหุ้น
สามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หุ้นละ 2.10 บาท
 วันที่ 25 สิงหาคม 2558
เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแล้ วจาก 877,751,185 บาท เป็ น 977,751,185 บาท เนื่องจาก
ได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
รวมเป็ นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100,000,000 บาท ให้ แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงจํ านวน
5 ราย ในราคาหุ้นละ 1.37 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 137,000,000 บาท
 วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จดทะเบี ยนเปลี่ยนชื่ อบริ ษัท เป็ น บริ ษัท เอ็มพี จี คอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) และ
เปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการ


ปี 2557
 ในเดื อนมี น าคม บริ ษั ทได้ เปิ ดตั ว “GIZMAN” แห่ ง แรก อย่ า งเป็ นทางการ ณ
MANGPONG Avenue ลาดพร้ าว 90 ซึ่งเป็ นแหล่งรวมสินค้ าลํา้ สมัย และสินค้ าไลฟ์
สไตล์หลากหลายประเภท
 บริ ษัทได้ มองเห็นถึงโอกาสในการเจริ ญเติบโตในธุรกิจประเภทเครื่ องสําอาง และเวช
สําอาง จึงได้ เริ่ มเปิ ดหน่วยธุรกิจใหม่ภายใต้ แบรนด์ “STARDUST” ในรู ปแบบร้ านค้ า
ปลีกที่จดั จําหน่ายสินค้ าประเภทเครื่ องสําอาง และเวชสําอางจากแบรนด์ชนนํ
ั ้ าต่างๆ

 ในไตรมาสที่ 4 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2557 ได้ มีมติอนุมัติให้ บริ ษัท
ดําเนินการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยในชื่อ “บริษัท โซลเมท อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด” เพื่อดําเนิน
ธุรกิ จในลักษณะการจ้ างผลิต (OEM) และจัดจํ าหน่ ายเครื่ องสําอาง และเวชสําอาง
(จัดตัง้ เมื่ อวันที่ 5 มกราคม 2558 โดย ณ ปั จจุบันยังไม่ได้ ประกอบธุรกิ จอย่างเป็ น
ทางการ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมี ทุนจดทะเบี ยนชํ าระแล้ ว จํ านวน 77,751,185 บาท ดํ าเนิ นธุรกิจผู้บริ หาร
ร้ านค้ าปลีก
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1.3. โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี ้

บริษัท โซลเมท อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.10% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีทนุ จดทะเบียนที่ชําระแล้ วจํานวน
5,000,000 บาท ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเครื่ องสําอางและเวชสําอาง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2. นางสาวณลันรัตน์
นันท์นนส์\1, \2
3. นางสาววริศร์ นลิน
สุภาสนันท์
4. นางสาวลักษมี
อภินนั ทรักษ์
รวม

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

495,500
1,500
1,500
1,500

99.1
0.3
0.3
0.3

500,000

100.00

หมายเหตุ
1. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ เป็ นกรรมการของบริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)
2. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ เป็ นบุตรของ นางกิ ตติ์ ยาใจ ตรี เอกวิ จิตร

24

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ ย่ ี จํากัด
บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.60% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีทนุ จดทะเบียนที่ชําระแล้ วจํานวน
2,000,000 บาท ดําเนินธุรกิจพลังงานและเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

498,000

99.60

2. นางกิตติ์ยาใจ

ตรี เอกวิจิตร\1

750

0.15

3. นายวิสฐิ

ตันติสนุ ทร\1

750

0.15

4. นางสาวณลันรัตน์

นันท์นนส์\1, \2

500

0.10

500,000

100.00

รวม

หมายเหตุ
1. นางกิ ตติ์ ยาใจ ตรี เอกวิ จิตร นายวิ สิฐ ตันติ สุนทร นางสาวณลันรัตน์ นันท์ นนส์ เป็ นกรรมการของบริ ษัท เอ็ มพี จี คอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด
(มหาชน)
2. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ เป็ นบุตรของ นางกิ ตติ์ ยาใจ ตรี เอกวิ จิตร
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลัก ษณะการประกอบธุร กิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัท

บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้เชี่ยวชาญสินค้ าเพื่อความบันเทิงภายในบ้ าน ด้ วยรู ปแบบบลูเรย์
ดิสก์ และดีวีดี มีความสามารถในการบริ หารจัดการร้ านค้ าปลีกในรูปแบบ Chain Store มานานกว่า 35 ปี บริ ษัทจึงวางแผนใน
การขยายธุรกิจไปยังสินค้ าหมวดอื่นๆ ที่มีศกั ยภาพเพิ่มเติม เพื่อเสริ มสร้ างและสนับสนุนความแข็งแกร่ งของบริ ษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีโครงสร้ างธุรกิจ 2 รูปแบบ ดังนี ้
 Retail
2.1. “STARDUST” ธุรกิจค้ าปลีกสินค้ ากลุม่ ผลิตภัณฑ์ความงาม
บริ ษัทเป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าเครื่ องสําอางและเวชสําอางโดยการขายปลีกในรู ปแบบ Chain Store ภายใต้ แบรนด์
“STARDUST” จํานวน 9 สาขา ซึ่งเป็ นสินค้ า Multi-brand จากคู่ค้ารายต่างๆ รวมถึงเป็ นช่องทางหลักของการจําหน่ายสินค้ า
House Brand 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่ม Make up ชื่อแบรนด์ “CLOUDA” และกลุ่ม Skin care ชื่อแบรนด์ “KEIRA” ของ
บริษัทย่อย
2.2. “MANGPONG & GIZMAN” ธุรกิจค้ าปลีกสินค้ ากลุม่ โฮมเอ็นเตอร์ เทนเมนต์ และสินค้ ากลุม่ แก็ดเจ็ท
บริ ษัทเป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าเพื่อความบันเทิงภายในบ้ านประเภทภาพยนตร์ และเพลงโดยการขายปลีกในรู ปแบบ
Chain Store ภายใต้ แบรนด์ “แมงป่ อง” “MANGPONG” และจําหน่ายสินค้ าไลฟ์สไตล์-เทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสําหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสินค้ าที่ตอบสนองกับรู ปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ภายใต้ แบรนด์ “GIZMAN” ทัง้
สินค้ าที่บริษัท จ้ างผลิตเองและสินค้ าจากผู้จําหน่ายรายอื่น จํานวน 14 สาขา
 House Brand Product
บริ ษัทได้ ต่อยอดธุรกิจด้ วยการผลิตสินค้ าหมวดเครื่ องสําอาง ที่เป็ น House Brand Product ในลักษณะการจ้ างผลิต
(OEM) บริ หารงานภายใต้ บริ ษัทย่อยในชื่ อ บริ ษัท โซลเมท อินเตอร์ เนชั่นแนล จํ ากัด ซึ่งได้ ผลิตออกจํ าหน่ายเป็ น 2 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ คื อ กลุ่ม Make up ชื่ อแบรนด์ “CLOUDA” และกลุ่ม Skin care ชื่ อแบรนด์ “KEIRA” โดยจํ าหน่ายผ่าน Shop
STARDUST และผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook / Instagram / Line
ปั จจุบันเกณฑข์ องผู้หญิ งที่ เริ่ มใช้ เครื่ องสํ า อางตัง้ แต่ อายุยังน้ อย เป็ นปั จจัยที่ สร้ างโอกาสเติ บโตให้ กับธุ รกิ จ
้ าให้ ผ้ บู ริโภครู้สกึ
เครื่ องสําอางเป็ นอย่างมาก บริษัทฯ จึงผลิตผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าอายุน้อย อีกทังทํ
ถึงความคุ้มค่าในด้ านราคา ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถเติบโตได้ มากยิ่งขึ ้น
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 แบรนด์ CLOUDA

 แบรนด์ KEIRA
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โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทในช่วงที่ผา่ นมาสามารถจําแนกได้ ดงั นี ้
2559
จํานวน

หน่วย : ล้ านบาท
2557

2558

(ล้ านบาท)

สัดส่ วน
(%)

รายได้ จากการขายสินค้ า

306.17

- STARDUST

(ล้ านบาท)

สัดส่ วน
(%)

(ล้ านบาท)

สัดส่ วน
(%)

96.41%

371.45

96.62%

407.48

96.31%

132.18

41.62%

54.53

14.18%

0.02

0.00%

- GIZMAN

87.10

27.43%

103.92

27.03%

40.85

9.66%

- MANGPONG

85.93

27.06%

213.33

55.49%

357.67

84.54%

- ประมาณการสิ ทธิ สะสมคะแนน

0.96

0.30%

(0.33)

(0.09%)

8.95

2.11%

รายได้ คา่ เช่าและบัตรสมาชิก

5.89

1.85%

10.34

2.69%

11.90

2.82%

รายได้ อื่น ๆ

5.52

1.74%

2.65

0.69%

3.69

0.87%

317.58

100.00%

384.44

100.00%

423.08

100.00%

รวม

จํานวน

จํานวน

 Retail
2.1. “STARDUST” ธุรกิจค้ าปลีกสินค้ ากลุ่มผลิตภัณฑ์ ความงาม
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษัทฯ เป็ นสินค้ าประเภทเครื่ องสําอางและเวชสําอางภายใต้ ตราสินค้ าของคู่ค้า
รายอื่นๆเพื่อจําหน่ายใน Shop ของ STARDUST ที่เป็ นแหล่งรวมแบรนด์ Cosmetics ชันนํ
้ าจากทัว่ โลกในราคาที่ใครๆก็เอื ้อม
ถึง และเป็ นเบื ้องหลังความงามของผู้หญิงทุกคน โดยแบ่งกลุม่ สินค้ าได้ ดังนี ้
กลุม่ Makeup เช่น แป้งทาหน้ า, ลิปสติก, รองพื ้น อายไลน์เนอร์ , บรัชออน, เป็ นต้ น
กลุม่ Skin Care เช่น โลชัน่ บํารุงผิว, Whitening Lotion เป็ นต้ น
กลุม่ Hair Care เช่น แชมพู, ครี มนวด, ทรี ตเม้ นต์, ผลิตภัณฑ์จดั แต่งทรงผม, สเปรย์จดั ทรงผม, ยาย้ อมสีผม เป็ นต้ น
กลุม่ Perfume เช่น นํ ้าหอมกลิน่ ต่างๆ เป็ นต้ น
กลุม่ Accessories เช่น ยาทาเล็บ, ขนตาปลอม เป็ นต้ น
กลุม่ Food Supplement เช่น Fish Oil, Q เป็ นต้ น
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2.1.2. การจัดหาผลิตภัณฑ์
บริ ษัทนํ า เสนอภายใต้ รูปแบบร้ านค้ า ปลี ก Multi-Brands ขนาดใหญ่ โดยผสมผสานแนวคิ ดจากการซื อ้ สินค้ าที่
หลากหลายใน Supermarket ร้ านสะดวกซื ้อและความตื่นเต้ นของการช้ อปเครื่ องสําอาง เป็ นร้ านเครื่ องสําอางเฉพาะอย่าง
(Beauty specialty store) ที่ม่งุ เน้ นการขายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะ มีสินค้ าเกี่ยวกับความงามทังหมดเกื
้
อบ 500
แบรนด์ ตังแต่
้ 5,000 – 8,000 SKUs ที่ร้ ูจกั เป็ นอย่างดีทงแบรนด์
ั้
ในประเทศและต่างประเทศ (Inter Brands) เช่น อเมริ กา ยุโรป
เกาหลี ญี่ปนุ่ ฯลฯ และยังมีแบรนด์ที่เป็ นทางเลือกซึง่ มีขายเฉพาะที่ STARDUST เท่านัน้
นอกจากนี ้ House Brand Product กลุม่ Make up ชื่อแบรนด์ “CLOUDA” และกลุม่ Skin care ชื่อแบรนด์ “KEIRA”
ได้ จดั จําหน่ายผ่าน Shop STARDUST เป็ นช่องทางหลัก และผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook / Instagram / Line
 การบริหารสินค้ าคงคลัง
นอกเหนือจากการบริ หารจัดการสาขาให้ มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพแล้ ว ปั จจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทคือการบริหารจัดการสินค้ า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีความหลากหลายและมีจํานวนชิ ้นที่มาก อีก
ทังมี
้ วนั หมดอายุที่แน่นอน โดยที่ส่วนใหญ่จะหมดอายุภายในเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2.5 - 5 ปี นบั จากวันที่ผลิต ดังนันบริ
้ ษัท
จึงต้ องกําหนดนโยบายในการบริ หารสินค้ าคงคลังให้ สอดประสานกันระหว่างคลังใหญ่ และคลังหน้ าร้ านสาขาทังหมด
้
เพื่อลด
ความเสี่ ยงของสิ นค้ า เสื่ อมสภาพ และความเสี่ ยงในการขายสินค้ า หมดอายุต่อลูกค้ า ซึ่งอาจมี ผลกระทบในทางลบต่อ
ภาพลักษณ์ของบริ ษัท รวมทังความเสี
้
่ยงจากสินค้ าสูญหาย ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อต้ นทุนของบริ ษัทได้ โดยนโยบายที่สําคัญใน
การบริ หารสินค้ าคงคลัง คือ เน้ นตรวจดูสินค้ าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 60 วัน เน้ นการหมัน่ ตรวจเช็คสต๊ อค และจัดโปรโมชัน่
ระบายสต๊ อค และจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบจากสํานักงานใหญ่เพื่อเข้ าตรวจสอบสินค้ าคงเหลือทุกสาขา โดยในปี 2559
บริ ษัทได้ มีการเข้ าตรวจสอบทุกสาขา อย่างน้ อยสาขาละ 8 ครัง้ ต่อปี
2.1.3. การตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
 นโยบายการคัดเลือกทําเลที่ตงสาขา
ั้
ปั จจุบันบริ ษัทมีนโยบายการตัง้ สาขาส่วนใหญ่ ในศูนย์ การค้ า เนื่ องจากเป็ นศูนย์ กลางการคมนาคมและมีความ
สะดวกในการบริ หารจัดการ บริ ษัทขยายสาขาในหลากหลายห้ างสรรพสินค้ า เช่น ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต / เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ /
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน / เดอะมอลล์ บางกะปิ / ฟอร์ จนู ทาวน์ / เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่ นเกล้ า / โลตัส เอ็กซ์เพลส ทาวน์อิน
ทาวน์ / เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 / บลูพอร์ ต หัวหิน เป็ นต้ น เน้ นศูนย์การค้ ารอบนอกในชุมชน ตามมุมเมือง (กลยุทธ์ป่าล้ อม
เมือง) จากการที่ร้านค้ าของบริ ษัทได้ รับความสนใจและเป็ นที่ยอมรับของศูนย์การค้ าต่างๆ
 นโยบายการกําหนดราคา
คัดเลือกสินค้ าจากซัพพลายเออร์ โดยศึกษาโอกาสทางการตลาด ศึกษาเงื่อนไขในการจัดซื ้อต่างๆ เปรี ยบเทียบราคา
ขายของคู่แข่ง แล้ วจึงกําหนดราคาที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงอัตรากําไรขันต้
้ นที่สามารถทําได้ เป็ นสําคัญ และเน้ นกิจกรรมทาง
การตลาด

29

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย
บริ ษัทใช้ ประสบการณ์ ในการบริ หาร Shop MANGPONG (Retail Outlets) มาเป็ นแนวทางในการเลื อกทํ าเลให้
สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้ องกับสินค้ าและบริ การที่ STARDUST ส่งมอบให้ กบั ลูกค้ า ดังนันจึ
้ งเริ่ มต้ นจากการ
เปิ ดสาขา ณ ปี 2558 จํานวน 6 สาขา และ ณ สิ ้นปี 2559 จํานวน 9 สาขา
จํานวนสาขาและจุดขายของบริษัทในปี ที่ผา่ นมา
จํานวน
Shop STARDUST

2559
9 สาขา

2558
6 สาขา

 จําหน่ายผ่านสาขาของบริษัท
ช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ช่องทางหลักของบริษัท คือ การจําหน่ายผ่านสาขาในลักษณะของร้ านค้ าปลีก (Retail
shop) ภายใต้ แนวคิด “Life is Entertainment” ซึ่งกระจายอยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และกรุ งเทพฯ รอบนอก รวมถึงจังหวัดสําคัญๆ
ทางเศรษฐกิจในอนาคต บริ ษัท มีสดั ส่วนการจัดจําหน่ายผ่านสาขาโดยเฉลี่ยสําหรับปี 2559 ร้ อยละ 43.18 หรื อคิดเป็ นเงิน
131.49 ล้ านบาทของรายได้ จากการขายโดยรวม โดยร้ าน STARDUST เริ่ มเปิ ดสาขาแรกในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ที่ศนู ย์การค้ า
ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต และได้ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีจํานวนสาขา ณ สิ ้นปี 2559 จํานวน 9 สาขา
 กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้ า
การรักษาฐานลูกค้ าเดิม หรื อสร้ างการซื ้อซํ ้าต่อเนื่อง ถือเป็ นปั จจัยสําคัญยิ่งในการดํารงอยู่ของธุรกิจและการสร้ าง
เสถียรภาพของรายได้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงให้ ความสําคัญกับกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้ า ดังนี ้
- การเพิ่มช่องทางในการเข้ าถึงสินค้ า
ในปี 2559 บริ ษัทมีนโยบายในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่ อง โดยเริ่ มจากการเปิ ดสาขาในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลเพื่อให้ เป็ นที่ร้ ู จักของผู้บริ โภค และตามหัวเมืองใหญ่ เพื่อให้ ลูกค้ าสามารถเข้ าถึงสินค้ าและซือ้ ซํา้ ได้ โดยสะดวก
รวมทังเกิ
้ ดการจด
จําภาพลักษณ์ของสินค้ าได้
นอกจากนี ้ บริษัทได้ เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-commerce) สําหรับผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัทฯเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า รวมทังเพิ
้ ่มช่องทางในการเข้ าถึงสินค้ าใน Market Place ต่างๆ เพราะปั จจุบนั
เมื่อโลกก้ าวเข้ าสูย่ คุ ดิจิตอล ความนิยมในการช้ อปปิ ง้ แบบออนไลน์เพิ่มมากขึ ้นในทุกหมวดหมู่สินค้ า รวมถึงธุรกิจเครื่ องสําอาง
ซึง่ มีอตั ราการเติบโตในกลุ่ม E-commerce สูงเป็ นอันดับ 2 รองจากกลุม่ เสื ้อผ้ า ซึง่ เป็ นผลดีต่อตลาดเครื่ องสําอางเป็ นอย่างยิ่ง
โดยตัวเลขการซื ้อขายผ่านระบบออนไลน์ เป็ นกระแสที่น่าจับตามอง และจะเติบโตอย่างมากภายใน 5 ปี
- รักษาคุณภาพของการให้ บริการ พร้ อมทังมี
้ บริการเสริมให้ กบั ลูกค้ า เช่น การแต่งหน้ า
- การบริหารลูกค้ าสัมพันธ์
บริ ษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดเก็บฐานข้ อมูลลูกค้ า เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารลูกค้ า
สัมพันธ์ หรื อ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งมีส่วนทําให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
อย่างเฉพาะเจาะจง โดยระบบการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ จะเริ่ มต้ นจากการส่งเสริ มให้ ลูกค้ าสมัครสมาชิ ก จูงใจโดยการให้
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ส่วนลดสําหรับสมาชิก และมีโปรโมชัน่ การสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายในช่วงเปิ ดสาขา หรื อเมื่อซื ้อสินค้ าครบตามมูลค่า
ที่กําหนดไว้ ซึ่งมีมลู ค่าไม่สงู นัก เพื่อกระตุ้นให้ ลกู ค้ าใช้ สิทธิในการสมัคร ซึ่งเมื่อลูกค้ าเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว บริ ษัทจะทําการเก็บ
ฐานข้ อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป อาทิ ที่อยู่ อายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ รวมทังเก็
้ บข้ อมูลการซื ้อสินค้ าของลูกค้ าแต่ละราย เช่น รูปแบบ
การซื ้อ ความถี่ ผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อบ่อย ความเห็นต่อผลิตภัณฑ์ ความต้ องการเฉพาะเจาะจงต่างๆ เป็ นต้ น
จากข้ อมูลดังกล่าวทําให้ บริ ษัทสามารถสร้ างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริ มการขายได้ สอดคล้ องกับ
ลักษณะความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย เช่น
1. โครงการสะสมแต้ มของแบรนด์ให้ กบั ลูกค้ าสมาชิก เพื่อลูกค้ าสามารถนํา แต้ มที่สะสมอยูม่ ารับเป็ นส่วนลดในการ
ซื ้อสินค้ าและแลกสินค้ าที่ลกู ค้ าชื่นชอบ
2. รับแต้ มx2 สําหรับสมาชิก เมื่อไปซื ้อสินค้ าทุกวันพุธ
3. Birthday ช้ อปสนุกในเดือนเกิด รับแต้ มx3
4. Privilege for Member ประสานงานกับองค์กรอื่นๆทํา Value Added ให้ กบั ผู้ถือบัตรสมาชิกได้ รับสินค้ า ส่วนลด
และการบริ การในสถานที่ต่างๆ อาทิ โรงแรม สปา ร้ านอาหาร โรงพยาบาล สถานเสริ มความงาม สถานบันเทิง
ฯลฯ นอกจากนี ้ พนักงานขายหน้ าร้ านสามารถเรี ยกดูบนั ทึกประวัติการซื ้อของลูกค้ าที่เป็ นสมาชิกได้ ทนั ที ส่งผลให้
สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ได้ ตรงตามความต้ องการ หรื อแก้ ปัญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ ทนั ท่วงทีผา่ นช่องทางต่างๆ
 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
- การสื่อสารผ่านหน้ าร้ าน ซึ่งบริ ษัทมีจดุ เด่นในเรื่ องการใช้ พื ้นที่ของ Shop STARDUST ที่มีศกั ยภาพด้ านทําเลอยู่
แล้ วมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์โดยการตกแต่งหน้ าร้ านให้ มีเอกลักษณ์ และดึงดูดความสนใจ (Display), การจัดเรี ยงสินค้ าให้ โดด
เด่น (Merchandising), สื่อโฆษณา ณ จุดจําหน่าย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขา
ต่างๆ
- การจัดกิจกรรม (Event) สานสัมพันธ์ กับสมาชิก เช่น การจัด Focus Group เพื่อค้ นหาความต้ องการและเปิ ด
โอกาสให้ สมาชิกมีสทิ ธิใช้ สนิ ค้ าก่อนการวางขายจริง เป็ นต้ น
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อภายนอก บริ ษัทมีการส่งจดหมายข่าวอิเลคทรอนิคส์ให้ แก่ลกู ค้ าที่สมัครเป็ น
สมาชิก รวมถึงมีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ในหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และลงโฆษณาในนิตยสารต่างๆ เพื่อเผยแพร่
ข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายต่างๆ ของบริ ษัทให้ ลกู ค้ าและผู้บริ โภคทัว่ ไปได้ รับทราบในวงกว้ าง
แพร่หลายยิ่งขึ ้น
- การใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ ในการให้ ข่ า วสารโปรโมชั่ นของ STARDUST เพื่ อให้ ความสะดวกสบายในการ
ประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า เช่น Facebook, Instagram, Line@ และ Line Official เป็ นต้ น
2.1.4. ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริษัทแบ่งกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ตาม Customer Life Cycle ออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 Values Conscious คือ ลูกค้ าที่ต้องการสินค้ าที่ช่วยส่งเสริ มรสนิยมของผู้ใช้ มีกําลังซื ้อปานกลาง คํานึงถึง
Brand และคุณภาพสินค้ ามาก่อนราคา เน้ นกลุ่มที่ประสบความสําเร็ จในการทํางาน สินค้ าสําหรับลูกค้ ากลุ่มนี ้ เช่น กลุ่ม
Makeup กลุม่ Skin Care กลุม่ Hair Care และกลุม่ Perfume เป็ นต้ น
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กลุม่ ที่ 2 Health Conscious คือ ลูกค้ าที่ต้องการสินค้ าที่ช่วยฟื น้ ฟูสขุ ภาพผิวและร่างกาย มีกําลังซื ้อปานกลางถึงสูง
คํานึงถึงคุณภาพสินค้ ามาก่อน Brand และราคา เน้ นกลุม่ อายุมากกว่า 50 ปี และกลุม่ นักท่องเที่ยว สินค้ าสําหรับลูกค้ ากลุ่มนี ้
เช่น กลุม่ Organic กลุม่ Food Supplement เป็ นต้ น
กลุ่มที่ 3 Price Conscious คือ ลูกค้ าที่ต้องการสินค้ าที่ใช้ อยู่แล้ วเป็ นประจํ าในราคาที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพ
สามารถตัดสินใจซื ้อได้ อย่างรวดเร็ว รับรู้ ถึงคุณภาพสินค้ าแล้ ว เน้ นกลุม่ นักศึกษาและผู้อยู่ในระยะเริ่ มต้ นทํางาน สินค้ าสําหรับ
ลูกค้ ากลุม่ นี ้ เช่น กลุม่ Makeup กลุม่ Skin Care เป็ นต้ น
2.1.5. สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง (Cosmetics industry) เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตและขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้บริโภคทังเพศชาย
้
เพศหญิง ในทุกๆ ช่วงวัยต่างให้ ความสนใจและใส่ใจในการดูแลตัวเอง ทังความงามและผิ
้
วพรรณ
ตลาดเครื่ องสําอางมีแนวโน้ มการเติบโตที่ดี ทังยั
้ งมีกลยุทธ์การปรับตัวที่น่าสนใจมาก จากข้ อมูลของกรมศุลกากร พบว่า มูลค่า
ส่งออกเครื่ องสํ า อางของประเทศไทยไปต่ า งประเทศ ปี พ.ศ. 2559 มี มูลค่ า ส่งออกเครื่ องสํ า อางมากกว่ า 1 แสนล้ า น
บาท ประกอบกับปั จจุบนั ผู้บริ โภคสนใจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น ส่งผลให้ เกิดการ
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ ที่ใช้ สมุนไพรตามธรรมชาติเป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางแนวโน้ ม
เติบโตอย่างรวดเร็ว
 สถานภาพตลาดเครื่ องสําอางและเวชสําอาง
1) สถานภาพตลาดเครื่ องสําอางและเวชสําอางโลก
a) สถานภาพตลาดเครื่ องสําอางโลก
ปี 2557 ภาพรวมมูลค่าตลาดเครื่ องสําอางโลก คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 460 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และคาดว่าตลาด
เครื่ องสําอางมีแนวโน้ มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2563 มูลค่าจะเพิ่มขึน้ เป็ น 675 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ อัตราการ
เติบโตเฉลี่ยต่อปี คิดเป็ นร้ อยละ 6.4 เมื่อพิจารณาจากประเภทของกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สดุ คือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว คิดเป็ นมูลค่า 111 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ส่วนผลิตภัณฑ์แต่งหน้ ามีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สดุ คือ ร้ อยละ
28 และผลิตภัณฑ์ดแู ลช่องปากมีแนวโน้ มที่จะเติบโตเร็วที่สดุ

32

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

จากข้ อมูลตลาดเครื่ องสําอางโลกในปี พ.ศ. 2557 ข้ างต้ น สามารถจําแนกกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางออกเป็ น กลุม่
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ (Skin care) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้ นผม (Hair care) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ แต่งเสริ มความงาม หรื อ
แต่งหน้ า (Make-up) และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์นํ ้าหอมและหัวนํ ้าหอม (Perfumes) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เพื่ออนามัยใน
ช่องปากหรื อฟั น (Oral cosmetics) และอื่นๆ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สดุ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวพรรณ
คิดเป็ นร้ อยละ 35 รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้ นผม มีส่วนแบ่งตลาด คิดเป็ นร้ อยละ 23 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ แต่งเสริ ม
ความงามหรื อแต่งหน้ า คิดเป็ นร้ อยละ 17 กลุ่มผลิตภัณฑ์นํา้ หอมและหัวนํ า้ หอม (Perfumes) คิดเป็ นร้ อยละ 13 และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ เพื่ออนามัยในช่องปากหรื อฟั น (Oral cosmetics) คิดเป็ นร้ อยละ 11 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 1
ตามลําดับ
ในอนาคตกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่มีแนวโน้ มของการขยายตัวของตลาดเพิ่มขึ ้น คือ กลุม่ ผลิตภัณฑ์แต่งกายของ
ผู้ชาย (Man’s grooming) กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามฮาลาล (Halal beauty) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ผิวชีวภาพ (Bio-based skin
care)
ส่ วนแบ่ งตลาดเครื่ องสําอางโลก ปี 2557 จําแนกตามลักษณะทางภูมศิ าสตร์

ในปี 2557 ภาพรวมของตลาดเครื่ องสํ า อางโลก จํ า แนกตามลักษณะทางภู มิศาสตร์ พบว่ า ส่ วนแบ่ ง ตลาด
เครื่ องสําอางโลกอยู่ในเอเชียและแปซิฟิก คิดเป็ นร้ อยละ 35 รองลงมาเป็ นยุโรปตะวันตก คิดเป็ นร้ อยละ 22 อเมริ กาเหนือ คิด
เป็ น ร้ อยละ 21 ตามลําดับ
b) สถานภาพตลาดเวชสําอางโลก
จากรายงานของ RNCOS Business Consultancy Services ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า มูลค่าตลาดเวชสําอางโลกคิด
เป็ นมูลค่า 37.9 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และคาดว่าจะมีมลู ค่าตลาดเพิ่มขึน้ (ดังภาพส่วนแบ่งตลาดเวชสําอางโลกในตลาด
เครื่ องสําอาง ปี พ.ศ. 2558 และประมาณการปี พ.ศ. 2563) โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2560 มูลค่าตลาดจะขยายตัวเพิ่มขึ ้น คิดเป็ น
มูลลค่า 57.3 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย คิดเป็ นร้ อยละ 8.62 ส่วนในปี 2563 ตลาดผลิตภัณฑ์ เวช
สําอางโลกน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นมูลค่า 61 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ โดยในปี 2558 ตลาดผลิตภัณฑ์เวชสําอาง มีอตั รา
การเติบโตร้ อยละ 13 และคาดว่าปี 2563 จะมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 17
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เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดเวชสําอางโลก โดยจําแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสําอาง ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ส่วน
แบ่งตลาดกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวพรรณ (Skin care) มีสว่ นแบ่งตลาดมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 60 รองลงมาคือ กลุม่ ผลิตภัณฑ์
อื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 21 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้ นผม (Hair care) คิดเป็ นร้ อยละ 14 และกลุ่มผลิตภัณฑ์สารละลายสําหรับฉีด
เข้ าใต้ ชนผิ
ั ้ วหนัง(Injectable) คิดเป็ นร้ อยละ 5 ทังนี
้ ้ในปี 2558 ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ มากที่สดุ คือ ผลิตภัณฑ์ต่อต้ านริ ว้
รอย (Anti-aging) คิดเป็ นร้ อนละ 41 รองลงมาเป็ นผลิตภัณฑ์ ทําให้ ขาวใส (Skin whitening) คิดเป็ นร้ อยละ 17 ผลิตภัณฑ์
ป้องกันแสงแดด (Sun protection) คิดเป็ นร้ อยละ 16 ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวแบบเฉพาะ (Professional skin care) คิดเป็ นร้ อยละ
14 ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันการเกิดสิว (Anti-acne) คิดเป็ นร้ อยละ 9
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2) สถานภาพตลาดเครื่ องสําอางของไทย

ธุรกิ จที่เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่ องสําอาง และธุรกิจที่เกี่ ยวกับการให้ บริ การด้ านความงาม (ตลาดความงาม) ใน
ประเทศ ปี 2559 มีมลู ค่า 81,000 ล้ านบาท เมื่อรวมมูลค่าตลาดเครื่ องสําอางไทยเข้ าไปจะมีมลู ค่าถึง 2 แสนล้ านบาท ซึง่ มีการ
เติบโตต่อเนื่อง ร้ อยละ 8-10 ในทุกปี และการส่งออกร้ อยละ 27 เป็ นการส่งออกสินค้ าความงามไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
ทังสิ
้ ้น ส่วนใหญ่ส่วนแบ่งตลาดเครื่ องสําอางและความงามของประเทศไทย คือ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว คิดเป็ นร้ อยละ 46 มีมลู ค่า
26,000 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้ อยละ 5
นอกจากนัน้ ยังได้ แบ่งกลุม่ ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางภายในประเทศออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
1. ผลิตภัณฑ์ ท่ ีผลิตในประเทศและใช้ ตราของคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่มกั จะเป็ น เครื่ องสําอางประเภทสารสกัดจาก
ธรรมชาติ
2. เครื่ องสําอางที่ผลิตในประเทศ โดยได้ รับลิขสิทธิ์ใช้ เครื่ องหมายการค้ าจากบริ ษัทแม่ในต่างประเทศและมักจะมี
การผลิตเป็ นปริ มาณมาก รวมถึงผลิตสินค้ าหลายชนิดเพื่อให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด ส่งผลให้ สินค้ าที่ผลิตมีการ
กําหนดราคาไม่แพงมากนัก จึงทําให้ ได้ รับความนิยมค่อนข้ างสูงจากผู้บริ โภคภายในประเทศ โดยเฉพาะสินค้ ากลุ่ม
Consumer Product
3. เครื่ องสําอางที่ผลิตในต่ างประเทศ หรื อเป็ นการนําเข้ าจากต่ างประเทศโดยตรง โดยเครื่ องสําอางกลุ่มนี ้เป็ น
กลุ่มเครื่ องสําอางที่มีตราสินค้ าเป็ นที่ร้ ู จักกันดีในวงกว้ างอีกทังยั
้ งได้ รับความนิยมและเชื่อถือจากผู้บริ โภคในด้ าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์และชื่อเสียงที่สงั่ สมมานาน แต่มีราคาค่อนข้ างแพง ซึ่งสินค้ าที่ได้ รับความนิยมส่วนใหญ่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางกลุม่ เพื่อความสวยงาม เช่น สิง่ ปรุงแต่งที่ใช้ แต่งหน้ าหรื อบํารุงผิว และนํ ้าหอม
บริ ษัทฯ จึงต้ องสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันทางด้ านความแตกต่างของสินค้ า เพื่อเข้ าถึงและสร้ างฐานลูกค้ า
ไม่ว่าจะเป็ นในด้ านส่วนผสมหรื อสูตรด้ านวัตถุดิบที่มีการปรุ งแต่งสีกลิ่นหรื อการเพิ่มสารที่มีคุณสมบัติพิเศษ และด้ านบรรจุ
ภัณฑ์ที่สวยงามโดดเด่น รวมถึงการสร้ างการรับรู้ ตราสินค้ าต่อผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่องผ่านทังการโฆษณาผ่
้
านสื่อและการจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการขายที่สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ในวงกว้ างมากที่สดุ พร้ อมกับกําหนดกลุม่ เป้าหมายที่ชดั เจนมากขึ ้น
เพื่อให้ กลยุทธ์ทางการตลาดเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ทังนี
้ ้ปั จจุบนั สินค้ าเครื่ องสําอางของไทยภายใต้ ตราสินค้ าไทย
ได้ กลายเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่ยอมรับในระดับโลกเพิ่มมากขึ ้นตามลําดับ อันเป็ นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพสินค้ า
จนได้ มาตรฐานสากล การพัฒนารู ปแบบของบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถดึงดูดใจผู้บริ โภคได้ มากขึน้ การพัฒนารู ปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ ้น โดยเฉพาะเครื่ องสําอางที่มีสว่ นผสมของสมุนไพรไทยที่นบั วันจะได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้นใน
ตลาดต่างประเทศ ด้ วยจุดเด่นเฉพาะตัวทัง้ ทางด้ านรู ปลักษณ์ และกลิ่น ประเทศไทยจึงมีความได้ เปรี ยบในแง่ของความ
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หลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบประเภทสมุนไพรที่สามารถพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เวชสําอางนานาชนิด และมี
โอกาสที่จะขยายตลาดทังในประเทศและต่
้
างประเทศอย่างมาก
c) มูลค่าส่งออกเครื่ องสําอางของไทย

จากข้ อมูลในแผนภาพด้ านบนมูลค่าส่งออกเครื่ องสําอางของไทย ปี พ.ศ. 2558 จะเห็นได้ ว่า ประเทศไทยมีมลู ค่าการ
ส่งออก 17,083 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.8 โดยที่ปี พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่สง่ ออกผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ กบั ผม (เช่น แชมพู นํ ้ายา
ดัดผม นํ ้ายายืดผม) มากที่สดุ คิดเป็ นมูลค่า 6,651 ล้ านบาท รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์เสริ มความงามหรื อแต่งหน้ า (เช่น ลิปสติก
ดินสอเขียนคิ ้ว ครี ม และโลชัน่ ) คิดเป็ นมูลค่า 2,792 ล้ านบาท และผลิตภัณฑ์เพื่ออนามัยของช่องปากหรื อฟั น คิดเป็ นมูลค่า
2,537 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้ประเทศไทยได้ สง่ ออกเครื่ องสําอางไปจําหน่ายยังต่างประเทศ อันดับหนึง่ ได้ แก่ ประเทศญี่ปนุ่
คิดเป็ นมูลค่า 3,648 ล้ านบาท รองลงมาเป็ น ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ คิดเป็ นมูลค่า 1,773 ล้ านบาท และประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็ น
มูลค่า 1,266 ล้ านบาท ตามลําดับ

2.1.6. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี 2.1.7. งานที่ยังไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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2.2. “MANGPONG & GIZMAN” ธุรกิจค้ าปลีกสินค้ ากลุ่มโฮมเอ็นเตอร์ เทนเมนต์ และสินค้ ากลุ่มแก็ดเจ็ท
2.2.1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษัทเป็ นสินค้ าเพื่อความบันเทิงภายในบ้ านประเภทภาพยนตร์ และเพลง เป็ นการ
รับสินค้ ามาจําหน่าย เพื่อสร้ างความหลากหลายของสินค้ าและสามารถตอบสนองความต้ องการลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วน และมี
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษัทที่เป็ นสินค้ าประเภทไลฟ์สไตล์ที่มีเทคโนโลยีและมีเอกลักษณ์ ภายใต้ ตราสินค้ าของคู่ค้าราย
อื่นๆเพื่อจําหน่ายใน Shop ของ GIZMAN โดยแบ่งกลุม่ สินค้ าได้ ดังนี ้
กลุม่ Home Technology เช่น เครื่ องฟอกอากาศ, เครื่ องดูดฝุ่ นอัจฉริยะ เป็ นต้ น
กลุม่ Speaker เช่น ลําโพง, ลําโพงไร้ สาย เป็ นต้ น
กลุม่ Bike เช่น จักรยานพับได้ , รถไฟฟ้าล้ อเดียว, Scooter, Monowheel เป็ นต้ น
กลุม่ Wearable Device เช่น สายรัดข้ อมือสุขภาพ, นาฬิกาข้ อมือป้องกันเด็กหาย เป็ นต้ น
กลุม่ Headphone เช่น หูฟังไร้ สาย เป็ นต้ น
กลุม่ Camera เช่น กล้ องติดรถยนต์, กล้ องติดมอเตอร์ ไซต์, กล้ อง Go Pro เป็ นต้ น
กลุม่ Accessories เช่น โซฟาลม, แว่นตา VR, อุปกรณ์จกั รยาน, อุปกรณ์ชงั่ นํ ้าหนักพกพา เป็ นต้ น
รวมทังจ้
้ างผลิตสินค้ าของบริ ษัทฯ ที่อยูใ่ นกลุม่ สินค้ าดังกล่าว ภายใต้ ตราสินค้ า “GIZMAN” ด้ วย
2.2.2. การจัดหาผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ Shop MANGPONG & GIZMAN มีสินค้ าที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ อย่างครบถ้ วน ใน Shop จึงมีสินค้ า 2 กลุม่ กลุม่ แรก คือ สินค้ ากลุม่ โฮมเอนเตอร์ เทนเม้ นต์ จะเป็ นการรับสินค้ ามาจําหน่าย
ในร้ าน เป็ นลักษณะการฝากขาย ซึง่ จะสามารถคืนสินค้ าที่จําหน่ายไม่หมดทังจํ
้ านวน หรื อบางส่วนได้ ตามระยะเวลาที่กําหนด
ขึ ้นตามประเภทของสินค้ า ทําให้ ความเสี่ยงของกลุ่มบริ ษัทในเรื่ องการบริ หารจัดการสินค้ าคงคลังลดลง ทังนี
้ ้สําหรับสินค้ าที่
วางจําหน่ายใหม่ (New Release) โดยทัว่ ไปมีเงื่อนไขการรับคืนสินค้ าในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 180 วัน
สําหรับสินค้ าสินค้ ากลุ่มแก็ดเจ็ท บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังหน่
้ วยงานใหม่ขึ ้นเพื่อทําหน้ าที่จดั หาสินค้ าประเภทไลฟ์สไตล์ที่มี
เทคโนโลยีและมีเอกลักษณ์ สอดคล้ องกับรู ปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุ่มเป้าหมาย ขันตอนการจั
้
ดหาให้ ได้ มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ าที่บริ ษัทฯ จําหน่าย ภายใต้ เงื่อนไขที่สามารถเปลี่ยนคืนได้ และมีการทําการตลาดร่วมกัน สามารถแบ่งออก
ได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1) สินค้ าจ้ างผลิตของบริษัท
บริ ษัทวิเคราะห์ แนวโน้ มของสินค้ าผ่านการเดินทางศึกษาดูงานแสดงสินค้ าเกี่ ยวกับเทคโนโลยี งานแสดงสินค้ า
ทางด้ านไลฟ์สไตล์ งานแสดงสินค้ าอื่นๆ ในต่างประเทศ รวมทังศึ
้ กษาข้ อมูล รู ปแบบ และพฤติกรรมการดําเนินชีวิต เพื่อนํา
กลับมาวางแผนการจัดหาสินค้ าประเภทไลฟ์สไตล์ที่มีเทคโนโลยีและมีเอกลักษณ์ให้ ตรงกับความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย
โดยพิจารณาเลือกบริษัทรับจ้ างผลิตสินค้ าที่มีความทันสมัย เพื่อให้ ได้ สนิ ค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูง
นอกจากนี บ้ ริ ษัทยังจัดหาสินค้ าผ่านตัวแทนที่มาเสนอสินค้ าเพื่อรับจ้ างผลิตสินค้ าให้ กับบริ ษัทภายใต้ ตราสินค้ า
“GIZMAN” ซึง่ มีข้อดีคือมีข้อมูลแนวโน้ มของยอดขายสินค้ าที่กําลังเป็ นที่นิยม และได้ เห็นความหลากหลายของสินค้ า สามารถ
เพิ่มโอกาสการขายได้ อย่างมาก
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2) สินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของคูค่ ้ ารายอื่นๆ
บริ ษัทจะติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายในประเทศ ทังนี
้ ้ที่ผ่านมา บริ ษัท เป็ นผู้จําหน่ายสินค้ า กล้ องติดรถยนต์, Drone,
เครื่ องดูดฝุ่ น iRobot, ลําโพง Marshall, รถไฟฟ้าล้ อเดียว, Scooter, กล้ อง GoPro, เป็ นต้ น
รวมทังการนํ
้
าเสนอจากผู้ผลิตและตัวแทนจําหน่ายสินค้ าในกลุม่ สินค้ าประเภทไลฟ์สไตล์ที่มีเทคโนโลยี โดยบริ ษัทจะ
คัดเลือกจากความสอดคล้ องกับทิศทางสินค้ าของ GIZMAN, แบรนด์, การสนับสนุนทางการตลาด, การรับประกัน, ราคา, และ
เงื่อนไขต่างๆ มาประกอบการพิจารณานําเข้ ามาจําหน่าย ตลอดจนการสอบถามจากลูกค้ าเพื่อจัดหารสินค้ าให้ ได้ ตรงความ
ต้ องการอย่างครบถ้ วน
 การบริหารสินค้ าคงคลัง
บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารจัดการสินค้ าโดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริ หารการขายหน้ าร้ าน และระบบรายงาน
การขาย เข้ า ด้ วยกันอย่ า งสมบูรณ์ สามารถวิ เคราะห์ การขาย รายสาขา รายสิ นค้ า ได้ อย่ า งรวดเร็ วและแม่ นยํ า เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้ าไปยังสาขาได้ อย่างสมดุลทังปริ
้ มาณและทันต่อเวลา ช่วยลดภาระด้ านการสต็อกสินค้ า กระแส
เงินสดในการลงทุนของสินค้ า เพิ่มความสามารถในการทํากําไร และสร้ างความพึงพอใจให้ กบั กลุม่ เป้าหมาย นอกจากนี ้บริษัท
ยังมีนโยบายการบริ หารสินค้ าคงคลัง ด้ วยการติดตามยอดขายสินค้ า โดยแต่ละสาขาจะส่งข้ อมูลการขายสินค้ าให้ สํานักงาน
ใหญ่ทกุ สิ ้นวันทําการ เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีข้อมูลในการบริ หารสินค้ าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบ
จากสํานักงานใหญ่เพื่อเข้ าตรวจสอบสินค้ าคงเหลือทุกสาขา โดยในปี 59 บริ ษัทฯ ได้ มีการเข้ าตรวจสอบทุกสาขา อย่างน้ อย
สาขาละ 8 ครัง้ ต่อปี
 การบริหารจัดการภายในบริษัท

ระบบสารสนเทศ
การจัดซื ้อสินค้ า
รับสินค้ าเข้ าคลัง
การกระจายสินค้ าไปยังสาขา
การบริหารจัดการหน้ าร้ าน
การรับคืนสินค้ าจากสาขา
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 การบริหารจัดการด้ วยระบบสารสนเทศ
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอว์มาใช้ ในการบริ หารจัดการ
ภายในองค์กร โดยนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทังระบบ
้
Enterprise Resource Planning, Warehouse Management
System, Point of Sale Management System, Customer Relationship Management และ Human Resource System มา
ใช้ ในการบริ หารจัดการส่วนงานต่างๆ นับตังแต่
้ การจัดซื ้อ การบริ หารสินค้ าคงคลัง การกระจายสินค้ า ไปจนถึงการบริ หาร
ร้ านค้ า ลูกค้ า บุคลากร และบันทึกข้ อมูลทางบัญชี โดยเชื่อมโยงฐานข้ อมูลทุกระบบเข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ สามารถสอบยันและ
ตรวจสอบกันได้ และสามารถนําข้ อมูลต่างๆ มาใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจให้ มีความเหมาะสมและ
ทันท่วงที
บริ ษัทควบคุมและจัดการสินค้ า ในคลังสินค้ าด้ วยระบบ MIS ในการบันทึกข้ อมูลและจัดการสิ นค้ าที่ จัดเก็บใน
คลังสินค้ า ได้ แก่ การรับสินค้ า การจ่ายสินค้ า การจัดสินค้ าเพื่อส่งให้ สาขา และบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้ า
ภายหลังจากการคัดเลือกสินค้ าดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์นนั ้ บริ ษัทจะดําเนินการ
สัง่ ซื ้อสินค้ า รับสินค้ าเข้ าคลังสินค้ า กระจายสินค้ าไปยังจุดจําหน่ายต่างๆ เพื่อจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าผ่านระบบการบริ หารจัดการ
หน้ าร้ าน และทําการรับคืนสินค้ ากลับเข้ าสูค่ ลังสินค้ าเมื่อครบกําหนดอายุการขาย
 การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานสาขา
บริษัทให้ ความสําคัญในการตรวจสอบความมีตวั ตนของสินค้ าคงคลัง ณ จุดจําหน่ายต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัน
อาจจะเกิดขึ ้นได้ จากการสูญหายของสินค้ าคงคลัง ซึ่งเป็ นสินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ มีการ
จัดตังแผนกตรวจปฏิ
้
บตั ิงานสาขา ทําหน้ าที่ตรวจสอบการทํางานของพนักงานที่ประจําอยูใ่ นสาขาต่างๆ ซึง่ มีหน้ าที่หลัก 3 ด้ าน
คือ
1) การเข้ าตรวจสาขา : โดยเข้ าตรวจนับสินค้ าคงเหลือ การรับ-คืนสินค้ าจากสาขา และเงินสดย่อยของแต่
ละสาขา ฝ่ ายตรวจสอบปฏิบัติการกําหนดการเข้ าตรวจประจําเดือนและแจ้ งให้ สาขาทราบเพื่อจัด
ระเบียบสินค้ าภายในร้ าน และทําการตรวจสอบจํ านวนสินค้ าคงเหลือที่ มีอยู่จริ งในสาขาเที ยบกับ
ข้ อมูลในระบบสินค้ าคงคลัง
2) รายงานข้ อมูลสินค้ าสูญหาย : โดยส่งข้ อมูลสินค้ าสูญหายให้ กบั ฝ่ ายบัญชีเพื่อปรับยอดสินค้ าคงเหลือ
ให้ ถูกต้ อง รวมทัง้ สรุ ปรายงานข้ อมูลสินค้ าสูญหายให้ กับผู้บริ หารและฝ่ ายทรั พยากรมนุษย์ เพื่ อ
ประเมินผลการทํางานของพนักงานในสาขา
3) ตรวจสอบการทุจริ ตของพนักงาน : โดยตรวจสอบรายงานการตรวจนับสินค้ า พร้ อมกับแจ้ งผู้บริ หาร
และฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ในกรณีที่พบความผิดปกติ
ทัง้ นี ้ กรณี ที่แผนกตรวจปฏิบตั ิการสาขา ทําการตรวจนับสินค้ าคงคลังที่มีอยู่ ณ สาขา และเปรี ยบเทียบกับระบบ
ฐานข้ อมูลแล้ ว พบว่ามีการสูญหายเกินอัตราที่บริ ษัทกําหนด พนักงานขายที่สาขาจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ และหากสาขาใดมี
ยอดสินค้ าสูญหายตํ่ากว่าเกณฑ์จะได้ รับผลตอบแทนจากการทํางานเพิ่มขึน้ การกําหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ส่วนหนึ่งเพื่อ
กระตุ้นให้ พนักงานขายที่สาขาให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิงานตามขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง ซึง่ จะช่วยลดความผิดพลาดในเรื่ องการ
สูญหายของสินค้ าคงคลังลงได้
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2.2.3. การตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
1) การตลาด
บริ ษัทมีการปรับตัวทางด้ านการตลาดอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองได้ ตรงความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งจะส่งผลต่อผล
ประกอบการของบริษัทโดยการใช้ กลยุทธ์ตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
 กลยุทธ์ด้านสินค้ า
เนื่ องจากปั จจัยสํ าคัญในการเลือกซื อ้ สินค้ าเพื่ อความบันเทิง คื อคุณภาพสินค้ า ดังนัน้ บริ ษัทจึ งมี การคัดเลื อก
ภาพยนตร์ ที่มีคณ
ุ ภาพและได้ รับความนิยม รวมทังคั
้ ดเลือกเพลงที่ได้ รับความนิยมจากผู้ฟัง และต้ องเป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูง
ระบบภาพและเสียงคมชัด ในด้ านสินค้ าเทคโนโลยีต้องสอดคล้ องกับรู ปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของลูกค้ า โดยการ
คัดเลือกสินค้ าที่มีความแปลกใหม่ตรงกับกระแสนิยม หาซื ้อได้ ยากจากร้ านค้ าอื่น และมีการรับประกันสินค้ า จากผู้ผลิตและ
ตัวแทนจํ า หน่ า ยเพื่ อให้ สินค้ า ของบริ ษัทมี ความหลากหลายสูง ได้ แก่ กลุ่ม Home Technology, กลุ่ม Speaker, กลุ่ม
Wearable Device, กลุ่ม Headphone และจ้ างผลิตสินค้ าที่จําหน่ายเฉพาะในร้ าน GIZMAN เพื่ อสร้ างความแตกต่างและ
สอดคล้ องกับธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์ เทนเมนต์ เช่น GIZMAN Speaker, โคมไฟลายฮีโร่ในภาพยนตร์ เป็ นต้ น
 กลยุทธ์การกําหนดราคา
บริ ษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาสินค้ าจ้ างผลิตให้ สามารถแข่งขันได้ สร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่บริ ษัทและ
การประสานงานด้ านการตลาดกับผู้จําหน่ายรายอื่นอย่างใกล้ ชิดเพื่อร่วมมือกันสนับสนุนการขาย ร่วมมือกับสถาบันการเงินจัด
รายการผ่อนชําระสําหรับสินค้ าที่มีราคาสูง และทํา CRM สะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ เป็ นต้ น
 กลยุทธ์การสร้ างความแตกต่าง
บริ ษัทมีการสร้ างความแตกต่างให้ กับสินค้ าโดยการให้ บริ การหลังการขาย โดยรับประกันคุณภาพสินค้ าที่เกิดจาก
ความผิดพลาดในการผลิต (Warranty) ลูกค้ าสามารถนําสินค้ ามาเปลี่ยนได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดหากพบว่าสินค้ ามี
ข้ อผิดพลาดจากการผลิต, พนักงานขายมีความรู้ในผลิตภัณฑ์สามารถให้ ข้อมูลและให้ บริ การได้ เป็ นอย่างดี
 กลยุทธ์ในด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
บริ ษัทได้ จดั หาสินค้ าลิขสิทธิ์จากผู้ผลิตทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อให้ สินค้ าของบริ ษัทมีความหลากหลายสูง
และเป็ นทางเลือกให้ กับลูกค้ าของบริ ษัท มี ให้ เลือกทัง้ บลูเรย์ ดิสก์ ดี วีดี และในด้ านประเภทสินค้ าที่ มีทัง้ ภาพยนตร์ ไทย
ภาพยนตร์ ฮอลลีว้ ดู ภาพยนตร์ ฮ่องกง ญี่ปนุ่ เกาหลี และไต้ หวัน เป็ นต้ น นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีสนิ ค้ าบันเทิงประเภทคอนเสิร์ต
สารคดี การ์ ตนู และโชว์ตา่ งๆ
 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย
บริ ษัทมี ช่องทางการจัดจํ า หน่ า ยในนาม Shop MANGPONG&GIZMAN (Retail Outlets) ซึ่ งกระจายอยู่รอบๆ
กรุ งเทพ และต่างจังหวัด ในศูนย์ การค้ า ช้ อปปิ ง้ พลาซ่าที่มีศักยภาพ บริ ษัทฯ ยังมี นโยบายในการเปิ ดสาขาในทําเล และ
ศูนย์การค้ าที่มีศกั ยภาพ มีกําลังซื ้อ พิจารณาคัดเลือกสาขาอย่างระมัดระวัง และความสามารถในการทํากําไรเพื่อให้ สามารถ
เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้ จริ ง รวมถึงเป็ นการขยายฐานลูกค้ า ให้ สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีการจัด Display สินค้ าทัง้
รู ปแบบ Corner และรู ปแบบโต๊ ะสําหรับวางสินค้ า โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ กับร้ านในฐานะหนึ่งในร้ านค้ า
ปลีกในใจของลูกค้ า ซึ่งได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี ทําให้ ยอดขายสินค้ ากลุ่มแก็ดเจ็ด ในปี 2559 มีมลู ค่า 87.10 ล้ านบาท
และสินค้ ากลุม่ ภาพยนตร์ และเพลง มีมลู ค่า 85.93 ล้ านบาท
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จํานวนสาขาและจุดขายของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
2559
14 สาขา

จํานวนสาขาและจุดขาย

2558
17 สาขา

2557
31 สาขา

นอกจากนี ้ บริ ษัทเพิ่มความสะดวกให้ ลกู ค้ ากลุ่มภาพยนตร์ และเพลง โดยเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษัท www.mangpong.co.th เพื่อให้ สามารถเลือกซื ้อสินค้ าผ่าน Catalog และติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่
ตลอดจนแนะนําสินค้ าใหม่ๆ ให้ ลกู ค้ าค้ นหาข้ อมูลสินค้ า และสัง่ ซื ้อสินค้ าได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางอื่นๆเพื่อให้
ความสะดวกสบายในการประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า เช่น Facebook www.facebook.com/mangpongshop
สําหรั บกลุ่มสินค้ าแก็ ดเจ็ท บริ ษัทฯ เพิ่มความสะดวกให้ ลูกค้ าโดยการเพิ่ มช่องทางการจํ าหน่ายในเว็บไซต์ ของ
GIZMAN ที่ www.gizmanlifestyleshop.com และหรื อเว็ บไซต์ หลักของบริ ษัท www.mangpong.co.th ตลอดจน Social
Media ต่างๆ เช่น Facebook www.facebook.com/gizmanlifestyle / LINE : @gizmanlifestyle ซึ่งสามารถจะสนับสนุนการ
ขายซึง่ กันและกันอีกด้ วย
 กลยุทธ์การสื่อสาร
สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ระดับคือ
- การสื่อสารผ่านหน้ าร้ าน ซึ่งบริ ษัทมีจุดเด่นในเรื่ องพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพด้ านทําเลอยู่แล้ วมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์โดย
การตกแต่งหน้ าร้ านให้ มีเอกลักษณ์ และดึงดูดความสนใจ (Display), การจัดเรี ยงสินค้ าให้ โดดเด่น (Merchandising), สื่อ
โฆษณา ณ จุดจําหน่าย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาต่างๆ
2.2.4. ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษัทแบ่งกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายโดยรวมถึงสมาชิกของบริ ษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) ลูกค้ ากลุ่ม E-Shop
ตามคุณค่าของสินค้ าที่ไปตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิต ออกเป็ น 5 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 Small Price Seeker คือ ลูกค้ าที่ต้องการสินค้ าแปลกใหม่สามารถนํามาใช้ ในชีวิตประจําวันหรื อเพื่อความ
บันเทิง ในราคาที่สามารถตัดสินใจซื ้อได้ อย่างรวดเร็ว คํานึงถึงคุณภาพสินค้ าโดยไม่สนใจ Brand เน้ นกลุม่ นักศึกษาและผู้อยู่ใน
ระยะเริ่มต้ นทํางาน สินค้ าสําหรับลูกค้ ากลุม่ นี ้ เช่น กลุม่ Speaker, กลุม่ Headphone และสินค้ าจ้ างผลิตของบริษัทภายใต้ ตรา
สินค้ า “GIZMAN”
กลุม่ ที่ 2 Technology Seeker คือ ลูกค้ าที่ชื่นชอบสินค้ าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์สามารถนํามาใช้ ในการทํางานหรื อชีวิต
ส่วนตัว ช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ ของผู้ใช้ มีกําลังซื ้อปานกลาง คํานึงถึง Brand และคุณภาพสินค้ ามาก่อนราคา เน้ นกลุ่มวัย
ทํางาน สินค้ าสําหรับลูกค้ ากลุม่ นี ้ เช่น ลําโพง Marshall, รถไฟฟ้าล้ อเดียว, Scooter, กล้ อง GoPro เป็ นต้ น
กลุ่มที่ 3 Solution Seeker คือ ลูกค้ าที่แสวงหาสินค้ าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์สามารถนํามาใช้ ในชี วิตเพื่อตอบโจทย์
ความต้ องการเฉพาะด้ าน มีกําลังซื ้อปานกลางถึงสูง คํานึงถึงประโยชน์ในการแก้ ไขปั ญหาและคุณภาพสินค้ ามาก่อน Brand
และราคา เน้ นกลุ่มผู้ประกอบการและมีอาชีพอิสระ สินค้ าสําหรับลูกค้ ากลุ่มนี ้ เช่น กล้ องติดรถยนต์, Drone, เครื่ องดูดฝุ่ น
iRobot, GPS Tracker, สายรัดข้ อมือสุขภาพ เป็ นต้ น
กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้บริ โภคโดยตรง (End User) คือ บุคคลทัว่ ไปที่ซื ้อสินค้ าจาก Shop MANGPONG ลูกค้ ากลุ่มนี ้นิยม
ชมภาพยนตร์ และฟั งเพลงที่ บ้านหรื อนิ ยมซื อ้ ผลงานภาพยนตร์ และเพลงเพื่ อเก็ บสะสม โดยรวมถึ งสมาชิ กของบริ ษัทฯ
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(MANGPONG Privilege Card) ประมาณ 200,000 ราย ลูกค้ ากลุม่ E-Shop ซึง่ เป็ นลูกค้ ากลุม่ ใหม่ที่บริษัท ขยายช่องทางการ
จัดจําหน่ายจํานวนกว่า 20,000 รายและมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และลูกค้ าในกลุม่ Social Media อาทิ Facebook
/ Instagram / LINE ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่มีความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของสินค้ าและบริการที่ได้ รับจากร้ านค้ าและสินค้ าของบริษัท
2.2.5. สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
จากผลการศึกษาของบริ ษัทวิ จัยชัน้ นํ า ระบุว่า แนวโน้ มสํ า คัญหนึ่ งที่ ส่งผลกระทบกับการบริ หารธุ รกิ จคื อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทํางานในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะพนักงานรุ่ นใหม่ หรื อ เจนเนอร์ เรชัน่ วาย (Generation Y) ซึ่งใน
ประเทศไทยมี จํานวนประมาณร้ อยละ 30 ของจํ านวนแรงงานทัง้ หมด ถื อได้ ว่าเป็ นกลุ่มคนที่ ได้ รับการศึกษาสูงที่ สุดเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับรุ่ นอื่นๆ อีกทังยั
้ งมีความเชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีมากที่สดุ มีความต้ องการอิสระและการแสดงความเป็ นตัว
ของตัวเองในการทํางาน รวมทังนิ
้ ยมใช้ สินค้ าที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตและการทํางานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็ นอย่าง
มาก สิ่งเหล่านี ส้ ร้ างความท้ าทายต่อผู้ผลิตสินค้ าประเภทไลฟ์สไตล์ที่มีเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้ สินค้ ามีประสิทธิภาพสูงขึ ้น ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ หลากหลาย และต้ นทุนการผลิตที่ตํ่าลง ส่งผล
ให้ มีผ้ ูจํา หน่ า ยสิ นค้ า เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ เพิ่ มขึ น้ อย่ า งมาก เนื่ องจากสภาพแวดล้ อมเอื อ้ อํ า นวยต่ อการทํ า ธุ รกิ จ เช่ น
อินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง สื่อสังคมออนไลน์ ความต้ องการเป็ นผู้ประกอบการ การขายสินค้ าออนไลน์ ตลอดจนพฤติกรรมการซื ้อ
สินค้ าทางอินเตอร์ เน็ตมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้สามารถแบ่งรูปแบบการแข่งขันได้ ดังนี ้
อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ประเมินภาวะการแข่งขันในสินค้ าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์ที่อาจเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้ าน
เทคโนโลยี อย่างรวดเร็ ว ผู้ผลิตได้ มีการแนะนํ า สิ นค้ า รุ่ นใหม่ๆ ที่ มีเทคโนโลยี สูงขึน้ ออกสู่ตลาดในระดับราคาที่ ลดลงอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลให้ ภาวะการแข่งขันมีแนวโน้ มสูงขึ ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรม
บริ ษัทฯ จึงใช้ ศกั ยภาพด้ านทําเลที่ตงของ
ั้
Shop MANGPONG ให้ เกิดประโยชน์ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีโอกาสสัมผัส ทดลอง
้ อนและ
ใช้ งาน รับคําแนะนําการใช้ งาน และการให้ ความสําคัญกับการบริ การ บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการให้ บริ การลูกค้ าทังก่
หลังการขาย มีการฝึ กอบรมพนักงานให้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในตัวสินค้ า สามารถแนะนําสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้ เป็ นอย่างดี
ตลอดจนมีบริ การหลังการขายหากพบสินค้ าชํารุ ดหรื อบกพร่ องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนหรื อคืนได้ ในระยะเวลาที่กําหนด
มาเป็ นจุดแข็งที่เหนือกว่าผู้จําหน่ายรายอื่น
2.2.6. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี 2.2.7. งานที่ยังไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี -

42

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงในการลงทุน ลิข สิท ธิ์
เนื่องจากรายได้ จากการจําหน่ายสินค้ าลิขสิทธิ์ MANGPONG ทัง้ ภาพยนตร์ และเพลงถือเป็ นรายได้ ส่วนหนึ่งของ
บริ ษัทโดยลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และเพลงดังกล่าวอาจทํารายได้ น้อยกว่าที่ตงเป้
ั ้ าหมายหรื อคาดการณ์ ไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ และผลการดําเนินงานของบริษัท ซึง่ บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าวจึงมุ่งเน้ นลงทุนในลิขสิทธิ์ที่เป็ น
ที่ต้องการของลูกค้ า มีคา่ ลิขสิทธิ์ที่สมเหตุสมผล สามารถให้ ผลตอบแทนต่อการลงทุน แก่บริ ษัทได้ อย่างรวดเร็ว ยกเลิกการซื ้อ
ลิขสิทธิ์ที่มีราคาสูงเกินกว่าความสามารถในการสร้ างผลกําไร อย่างไรก็ตามจากการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตที่ครอบคลุมมากขึ ้น ทํา
ให้ กลุ่มลูกค้ าบางส่วนสามารถเข้ าถึงภาพยนตร์ และเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ สะดวกมากขึ ้น ทําให้ ความ
ต้ องการสินค้ าโฮมเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ซอฟแวร์ ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา จากแนวโน้ มความต้ องการที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ ในปี 2559 บริ ษัทไม่ได้ มีการซื ้อลิขสิทธิ์ใหม่เข้ ามาเพิ่มเติม และเน้ นจําหน่ายสินค้ าลิขสิทธิ์ MANGPONG
เดิมที่มีอยูเ่ ท่านัน้ ซึง่ ทําให้ ในอนาคตสินค้ าลิขสิทธิ์ MANGPONG จะมีสดั ส่วนต่อรายได้ รวมที่ลดลง
ความเสี่ยงจากสิน ค้ าละเมิด ลิข สิท ธิ์
ปั ญหาการลักลอบจําหน่ายสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ และเพลง
โดยรวมของประเทศ ซึ่งรวมถึงธุรกิจจัดจําหน่ายแผ่นภาพยนตร์ และเพลงของบริ ษัทด้ วย โดยอาจทําให้ บริ ษัทต้ องเสียโอกาส
ทางธุรกิจในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการที่ภาครัฐและเอกชนได้ มีการรณรงค์ตอ่ ต้ านสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ การรวมตัวกันของ
ผู้ประกอบการเพื่อต่อต้ านการจําหน่ายสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ การรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ ผ้ บู ริ โภคซื ้อสินค้ าที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง
ผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนของบริ ษัทนอกจากจะดําเนินนโยบายร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอื่นๆ แล้ ว บริ ษัทยังมุ่งเน้ นผลิตสินค้ า
ให้ มีคณ
ุ ภาพเพื่อสร้ างความแตกต่างระหว่างสินค้ าของบริ ษัทกับสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ ทําให้ บริ ษัทสามารถสร้ างสรรค์รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ สวยงาม โดดเด่น แตกต่างจากที่วางจําหน่ายในท้ องตลาดทัว่ ไป และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ อย่างต่อเนื่องหลากหลาย
ความเสี่ยงจากสิน ค้ าทดแทน
แม้ ในปั จจุบนั ลูกค้ าเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริ โภคสินค้ าประเภทโฮมเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ซอฟแวร์ เป็ น
สินค้ า ประเภท Digital Content แต่ ก็ยังมี ลูกค้ า กลุ่มใหญ่ ที่เป็ นกลุ่ม Collector ซึ่งยังคงนิ ยมสิ นค้ า ประเภทโฮมเอ็ นเตอร์
เทนเม้ นท์อยู่ เนื่องจากมี Packaging ที่สวยงาม สามารถหยิบ จับต้ อง สัมผัสได้ สามารถเก็บเป็ นที่ระลึกหรื อของสะสมได้ มี
คุณภาพของภาพและเสียงที่คมชัดกว่า รวมถึงมีราคาที่ค้ มุ ค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้ รับ
ความเสี่ยงจากการเกิด สิน ค้ าล้ าสมัย
ปั จจุบนั เทคโนโลยีทางด้ านคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว รวมถึงสินค้ าที่บริ ษัทจําหน่ายมี
ความหลากหลายและมีจํานวนรายการมาก จึงมีความเป็ นไปได้ สงู ที่อาจจะมีสินค้ าค้ างสต็อกและได้ รับความนิยมน้ อยลง ซึง่
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการจัดการเรื่ องดังกล่าว ด้ วยการติดตามจํานวนสินค้ าคงเหลืออย่างใกล้ ชิด โดยจะควบคุมจํานวน
สินค้ าคงเหลือให้ เหมาะสมกับอายุสทิ ธิ์ที่เหลืออยู่ บริษัทให้ ความสําคัญทังในด้
้ านการป้องกันและด้ านการจัดการต่อกรณี
สินค้ าล้ าสมัยค้ างสต็อกจํานวนมาก ด้ วยการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้ าอย่างใกล้ ชิด จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่เฝ้าติดตาม
ยอดขายและทําการโอนย้ ายสินค้ าจากสาขาที่ไม่ได้ รับความนิยมไปยังสาขาที่ลกู ค้ านิยมซื ้อ และในกรณีที่ยงั คงมีสต็อกสินค้ า
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ที่ไม่ได้ รับความนิยมเหลืออยู่ก็จะทําการเจรจาส่งคืนคู่ค้า ส่วนที่เหลือหลังจากส่งคืนแล้ วก็จะนํามาจัดรายการส่งเสริ มการขาย
ในรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ดีเนื่องจากสินค้ าที่บริ ษัทจําหน่ายมีความแตกต่างจากสินค้ าทัว่ ไป กล่าวคือ เป็ นสินค้ าที่ลกู ค้ านิยม
ซื ้อเพื่อเก็บสะสมและในบางรายการจะมีคณ
ุ ค่ามากขึ ้นหากมีอายุมากขึ ้น ดังนันบริ
้ ษัทจะนําสินค้ ารายการที่มีลกั ษณะดังกล่าว
มาทําการสื่อสารให้ ลกู ค้ าทราบเกี่ยวกับคุณค่า หรื อรางวัลต่างๆ ที่เคยได้ รับ รวมถึงอาจมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ มีคณ
ุ ค่า
และสวยงามมากขึ ้น
สําหรับสินค้ าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ความงาม และกลุม่ แก็ดเจ็ท บริ ษัทกําหนดนโยบายในการบริ หารสินค้ าโดยจํานวนใน
การสัง่ ซื ้อในแต่ละครัง้ จะเป็ นไปตามหลักความเป็ นไปได้ ของตลาด ไม่เน้ นเก็บสต็อกสินค้ ามากเกินความจําเป็ น โดยเฉพาะ
สินค้ าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามที่มีอายุใช้ งาน โดยบริ ษัทได้ มีการเฝ้าติดตามอายุของสินค้ าคงเหลือทังบริ
้ ษัทอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี บ้ ริ ษัทตระหนักถึงภาระของสินค้ าค้ างสต็อกมาโดยตลอด จึงเร่ งพัฒนาระบบการบริ หารจัดการสินค้ าที่ ทันสมัย โดย
เชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหน้ าร้ าน และระบบรายงานการขาย เข้ าด้ วยกันอย่างสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์การ
ขาย รายสาขา รายสินค้ า ได้ อย่างรวดเร็วและแม่นยํา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้ าไปยังสาขาได้ อย่างสมดุลทังปริ
้ มาณ
และทันต่อเวลา ช่วยลดภาระด้ านการสต็อกสินค้ า กระแสเงินสดในการลงทุนของสินค้ า เพิ่มความสามารถในการทํากําไร และ
สร้ างความพึงพอใจให้ กบั กลุม่ เป้าหมาย
ความเสี่ยงจากการที่ส นิ ค้ าสูญหาย
จากการที่บริ ษัทดําเนินธุรกิจค้ าปลีกสินค้ ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม ธุรกิจค้ าปลีกสินค้ ากลุ่มแก็ดเจ็ท และธุรกิจค้ า
ปลีกสินค้ ากลุม่ โฮมเอ็นเตอร์ เทนเมนต์ โดยมี Shop กระจายอยู่ทวั่ ประเทศเป็ นจํานวนมาก สินค้ าที่จําหน่ายมีทงขนาดเล็
ั้
กและ
สินค้ าที่มีราคาสูง จึงมีความเสี่ยงในการสูญหายของสินค้ าได้ เช่นเดียวกับธุรกิจค้ าปลีกโดยทัว่ ไป ซึ่งบริ ษัทก็มีความตระหนัก
และระมัดระวังในเรื่ องดังกล่าวเป็ นอย่างมาก ด้ วยการเฝ้าระวังโดยพนักงานสาขาเอง ตลอดจนจัดให้ มีการติดตังระบบกล้
้
อง
วงจรปิ ดในทุกสาขา นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ มีการจัดทีมตรวจนับสินค้ าเข้ าตรวจนับสินค้ าทุกสาขาอย่างน้ อยสาขาละ 8 ครัง้ ต่อปี
ซึ่งนอกจากจะเป็ นการเพิ่มความแม่นยําในการบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือแล้ ว ยังเป็ นการกระตุ้นให้ พนักงานสาขามีความ
ระมัดระวังในการดูแลสินค้ ามากขึ ้นด้ วย
ความเสี่ยงในการลงทุน สาขา
ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมี Shop กระจายอยู่ในศูนย์การค้ าชันนํ
้ าทัว่ ประเทศรวมทังสิ
้ ้น 23 ร้ านค้ า ซึ่งสามารถทํารายได้
จากการจําหน่ายสินค้ าและบัตรสมาชิกในปี 2559 เป็ นจํานวน 06.44 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ .49 ของรายได้ รวม
ทังนี
้ ้ในปี 2559 ที่ผ่านมาบริ ษัทมุ่งเน้ นให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการและควบคุมคุณภาพการให้ บริ การของจุดจําหน่าย
ของบริ ษัทที่มีอยู่ทวั่ ประเทศ ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเฝ้าติดตามยอดขายและความสามารถในการสร้ างผลกําไรของ
แต่ละสาขาอย่างใกล้ ชิด นอกจากนี ้ ยังขยายธุรกิจออกไปในสินค้ ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม สินค้ ากลุ่มแก็ดเจ็ท ซึ่งนอกจาก
จะเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้ าแล้ ว ยังเป็ นการขยายฐานลูกค้ ากลุ่มใหม่อีกด้ วย สําหรับการขยายสาขาใหม่นนั ้
บริษัทมีนโยบายในการขยายสาขาเฉพาะในทําเล และศูนย์การค้ าที่มีศกั ยภาพ มีกําลังซื ้อ สามารถสร้ างผลกําไรได้
นอกจากนี ก้ ารที่ บริ ษั ทมี ประสบการณ์ และความชํ า นาญในการดํ า เนิ นธุ รกิ จ ตลอดจนการมี สินค้ า ที่ มีความ
หลากหลายทังสิ
้ นค้ าที่ผลิตภายใต้ แบรนด์ของบริษัทเองและสินค้ าของคู่ค้า รวมถึงการดําเนินการลดค่าใช้ จ่ายลงด้ วยมาตรการ
ต่างๆ บริษัทจึงเชื่อว่าจะสามารถสร้ างความเติบโตของผลประกอบการให้ กบั บริษัทได้
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ความเสี่ยงจากการต่ อ สัญญาเช่ าพื้น ที่/สัญญาเช่ าร้ านค้ า
จากการที่บริ ษัทอาศัยช่องทางการจําหน่ายสินค้ าผ่านสาขาต่างๆ เป็ นช่องทางหลักในการสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็ นพื น้ ที่ เช่าซึ่งเป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้ 1-3 ปี หากบริ ษัทไม่ได้ รับการต่ออายุสัญญาเช่า หรื อมี อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การปรับตัวสูงขึ ้นเมื่อมีการต่ออายุสญ
ั ญา จะทําให้ รายได้ และกําไรสุทธิของบริ ษัทลดลงได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริ ษัท
ดําเนินธุรกิจมายาวนาน มีชื่อเสียง เป็ นที่ยอมรับและต้ องการของลูกค้ า จึงได้ รับสิทธิการต่อสัญญาก่อนจากผู้ให้ เช่าและที่
ผ่านมาบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัดและไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาเช่า จึงทําให้ เชื่อว่าจะได้ รับการต่อสัญญาเช่า
ต่อไปในอนาคต ในอีกด้ านหนึ่งการทําสัญญาเช่าแบบสัญญาเช่าระยะสันเป็
้ นการลดความเสี่ยงหากผลประกอบการไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมาย บริ ษัทอาจพิจารณาไม่ต่อสัญญาได้ เพื่อให้ ผลประกอบการดีขึ ้น และบริ ษัทฯ สามารถหาพื ้นที่ใหม่ที่มีศกั ยภาพ
และมีโอกาสสร้ างผลประกอบการที่ดีให้ แก่บริษัทแทนได้
ความเสี่ยงจากการบริห ารงานที่พ ง่ึ พิงผู้บ ริห ารหรื อ ผู้ถ ือ หุ้น รายใหญ่
ที่ผ่านมาธุรกิจของบริ ษัทมี การดําเนินการและบริ หารภายใต้ กลุ่มของนางกิตติ์ยาใจ ตรี เอกวิจิตร ซึ่งเป็ นผู้ก่อตัง้
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และเป็ นผู้บริ หารสําคัญที่ทําให้ ธุรกิจของบริ ษัทมีการเติบโตและพัฒนาจนถึงปั จจุบนั จึงมีความเสี่ยงจากการที่
กลุ่มนางกิตติ์ยาใจ ตรี เอกวิจิตร อาจลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทหรื อออกจากการเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการบริ หารและผลการดําเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากนางกิตติ์ยาใจ ตรี เอกวิจิตร เป็ นผู้ก่อตังบริ
้ ษัท
ฯ และเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจมานานกว่า 35 ปี แสดงให้ เห็นถึงความผูกพันต่อองค์กร และความตังใจในการ
้
ประกอบกิจการให้ มีการเติบโตก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีเสียงข้ างมากในกิจการ นอกจากนี ้
บริษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่เป็ นระบบและการจัดการให้ มีลกั ษณะการดําเนินธุรกิจด้ วยการกระจายอํานาจให้ ผ้ บู ริ หาร
อื่นๆมีสว่ นร่วมในการบริ หารและตัดสินใจ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อสิทธิหรื อการลงทุนของผู้ถือหลักทรั พย์
ความเสี่ยงกรณีม ีผ้ ูบ ริห ารเป็ นผู้ถ ือ หุ้น รายใหญ่
เนื่องจากบริ ษัทมีผ้ บู ริ หารที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางกิตติ์ยาใจ ตรี เอกวิจิตร (ผู้บริ หารและพนักงาน) ซึ่งถือหุ้น
ในบริ ษัท ณ วันที่  ธันวาคม  จํานวน 292,000, หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 29.6 ของจํานวนหุ้นที่เรี ยกชําระแล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัทซึ่งไม่ถึงร้ อยละ 50 จึงไม่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่ องต่างๆ ได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ กลุ่มนางกิตติ์ยาใจ
ตรี เอกวิจิตร จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีคะแนนเสียงค่อนข้ างมาก แต่กลุม่ นางกิตติ์ยาใจ ตรี เอกวิจิตร ก็มีเจตนารมณ์ที่จะ
ทําให้ บริ ษัทมีการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน เป็ นอิสระและมีความโปร่ งใส ให้ เป็ นไปตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ดังจะเห็นได้ จากการที่บริ ษัทได้ รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่ งใสครัง้ ที่ 3 ประจําปี 2555 ซึ่งจัดโดยสํานักป้องกันการ
ทุจริ ตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (สํานักงาน
ป.ป.ช.) และได้ รับการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ในปี 2551 และ 2552 จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษัท
จดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย โดยได้ รับความสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ รับการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”
จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจํ าปี ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาด
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หลักทรัพย์ ร่ วมกับ สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย ติดต่อกันมาตังแต่
้ ปี 2551 และได้ รับการ
ประเมินผลอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเยี่ยม+สมควรเป็ นตัวอย่าง” (100 คะแนนเต็ม) ในการประเมินผลประจําปี 2554
นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีโครงสร้ างการจัดการอันประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท,
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริ หาร, คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ซึง่ กรรมการในแต่ละคณะประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีการกําหนดขอบเขตหน้ าที่ของการ
ปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
ความเสี่ยงจากการที่บ ริษัท มีข าดทุน สะสมจํานวนมาก อาจไม่ ส ามารถจ่ ายเงิน ปั น ผลในอนาคตอัน ใกล้
สําหรับผลประกอบการปี 2559 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 9,364,90 บาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1,272,905,161 บาท ทําให้ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ตามกฎหมาย และผู้ถือ
หุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กําหนดไว้
อย่างไรก็ดีการที่บริ ษัทได้ มีการขยายธุรกิจไปยังสินค้ าหมวดอื่นๆ ที่มีศกั ยภาพเพิ่มเติม เพื่อเสริ มสร้ างและสนับสนุน
ความแข็งแกร่งของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยขยายไปในธุรกิจกลุม่ ผลิตภัณฑ์ความงาม เพื่อจําหน่ายสินค้ าผลิตภัณฑ์ ความงาม
ในรู ปแบบ Chain Store ภายใต้ แบรนด์ “STARDUST” และมี การพัฒนาสินค้ า House Brand ภายใต้ ตราสินค้ า “Clouda”
สําหรับสินค้ ากลุ่ม Make up และภายใต้ ตราสินค้ า “Keira” สําหรับสินค้ ากลุ่ม Skin Care ซึ่งก็ได้ รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมาย นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการควบรวมพื ้นที่ร้านค้ าแบรนด์ Mangpong และ GIZMAN เข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ เกิดการ
ใช้ พื ้นที่ในร้ ายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ซึง่ คาดว่าการดําเนินการดังกล่าว จะช่วยทําให้ บริ ษัทสามารถทยอยลดผลขาดทุน
สะสมลงได้
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่ างกัน
บุค คล/นิต บิ ุค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ ง
ลักษณะความสัมพันธ์

: บริษัท ปิ ยวรรพ์ทา จํากัด
: บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง (กลุ่มนางกิตติ์ยาใจ ตรี เอกวิจิตร ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยถือหุ้น ร้ อยละ 100)
: ให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเช่าที่ดินและอาคารเลขที่ 24 ถนนประดิษฐ์ มนู
ธรรม แขวงพลับ พลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร เพื่ อ เป็ น ที่ ตัง้
สํานักงานและคลังสินค้ าของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30
เมษายน 2562 อัตราค่าเช่าและบริ การ 390 บาทต่อตารางเมตร เนื อ้ ที่
รวม 1,190 ตร.ม. คิดเป็ นอัตราค่าเช่าและบริ การเดือนละ 464,100 บาท
มีเงินประกันการเช่าอาคารซึง่ จะได้ รับคืนเมื่อสัญญาสิ ้นสุด 1.39 ล้ านบาท

ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

:

ลักษณะเป็ นอาคารสํานักงาน และมีพื ้นที่สําหรับจัดเก็บสินค้ า
(คลังสินค้ า) อยู่ในพื ้นที่เดียวกันและมีพื ้นที่ปิดสําหรับขึ ้นลงสินค้ า ทําให้
ง่ายต่อการบริหารจัดการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

:

ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ทังในด้
้ านการบริ หารงานและด้ านธุรกิจ ซึง่
จะทําให้ บริษัทฯ เพิ่มช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้ อีกทางหนึง่

ความจําเป็ นและความสมเหตุส มผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในเรื่ องรายการค่าเช่าอาคาร
สํานักงาน และคลังสินค้ า ซึง่ ราคาค่าเช่าเป็ นราคาที่สมเหตุสมผล และบริษัทฯ มีสทิ ธิตอ่ สัญญาเช่า
มาตรการหรื อ ขัน้ ตอนการอนุม ัต กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
กรณี ที่รายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคต บริ ษั ท ฯ จะให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริ ษั ทฯ จะได้ ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญ ชีของบริ ษั ทฯ เป็ นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่
กรณี
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นโยบายหรื อ แนวโน้ ม การทํารายการระหว่ างกัน ในอนาคต
ในอนาคตบริ ษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงมีนโยบาย
การทํารายการระหว่างกันโดยคํานึงถึงความจําเป็ นและก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้หากบริ ษัทฯ มีรายการระหว่าง
กันกับบุคคลและ/หรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องและอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง บริ ษัทฯ จะให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรื อผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการด้ วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะต้ อง
ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และ
การได้ มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนัก
บัญชีและผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย หรื อสภาวิชาชีพบัญชี ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายในการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ ที่มิได้ เป็ นไปตามการดําเนินธุรกิจ
ปกติ เช่น การกู้ยืมเงิน การเป็ นตัวแทนขายสินค้ า เว้ นแต่มีความจําเป็ นและก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะ
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของ
การทํารายการ รวมถึงจัดทําเป็ นสัญญาและคิดอัตราดอกเบี ้ยหรื อราคาในระดับที่เหมาะสม
สําหรับรายการระหว่างกันในปั จจุบนั ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตกับบริษัทที่เกี่ยวข้ อง คือ
1. บริ ษัท ปิ ยวรรพ์ทา จํากัด โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี ้
ประเภทรายการ
รายการเช่าสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทฯ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) แต่งตังโดย
้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริ ษัทฯ
ประกอบด้ วยกรรมการบริษัทฯ จํานวน 4 ท่าน โดยมี นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการอิสระ เป็ นประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ นางทัธนา รอดโพธิ์ ทอง กรรมการอิสระ
และ นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร กรรมการบริหาร เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ ในการ
ดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ กรรมการที่พ้น
ตํ าแหน่ งตามวาระกลับ เข้ าดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการ เนื่ องจากเป็ น บุคคลที่ มี คุณ สมบัติ เหมาะสมตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนด และไม่ขดั ต่อข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล รวมถึงสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
และพิจารณาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ าดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการสรร
้ นกรรมการบริ ษัท
หาและพิจารณาผลตอบแทน ยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
ฯ เป็ นการล่วงหน้ ามายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน ให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้ อม สภาวะเศรษฐกิจ และอ้ างอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่างเต็มที่ นํ าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณา โดยมีรายละเอียดตามที่เปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 6-) และรายงานประจําปี ในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ ปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมายด้ วยความระมัดระวัง
รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็ นอิสระ เพื่ อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมแล้ วและได้ รายงานผลการประชุมทุกครัง้ ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ รับทราบทุกครัง้

(นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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โครงสร้ างการถือ หุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2559 บริ ษั ทมี ทุนจดทะเบี ยน 1,470,334,913 บาท เรี ยกชํ า ระแล้ ว 977,751,185 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 977,751,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
1. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี ้
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
381,967,356
39.06
112,600,000
11.52
83,597,500
8.55
50,000,000
5.11
44,500,750
4.55
29,694,500
3.04
20,000,000
2.05
16,801,500
1.72
10,000,000
1.02
9,770,000
1.00
218,819,579
22.38
977,751,185
100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นางกิตติ์ยาใจ
2. นายทวีฉตั ร
3. นายณัฐพล
4. นายสมบัติ
. บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ ด
. นายสมพงษ์
. นายอานนท์ชยั
8. นายวิสฐิ
9. นางปราณี
. นายกริช
อื่น ๆ
รวม

ตรี เอกวิจิตรและครอบครัว\1
จุฬางกูร
จุฬางกูร
พานิชชีวะ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล อินดัสตรี ้ จํากัด
เผอิญโชค
วีระประวัติ
ตันติสนุ ทร
เผอิญโชค
เกียรติสรุ นนท์

หมายเหตุ
1. นางกิ ตติ์ ยาใจ ตรี เอกวิ จิตร และครอบครัว ประกอบด้วย
1.1. นางกิ ตติ์ ยาใจ ตรี เอกวิ จิตร ถื อหุน้ จํานวน 292,000,000 หุน้ หรื อร้อยละ 29.86
1.2. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ ถือหุน้ จํานวน 85,967,356 หุน้ หรื อร้อยละ .79
1.3. นายปิ ยวรรพ์ทา ตรี เอนกวนิ ศ ถื อหุน้ จํานวน 4,000,000 หุน้ หรื อร้อยละ 0.41
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 39
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิ ยวรรพ์ทา จํากัด ซึง่ ถือเป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 มีดงั นี ้
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นางกิตติ์ยาใจ
2. นางสาวณลันรัตน์
3. นายปิ ยวรรพ์ทา

จํานวนหุ้น

ตรี เอกวิจิตร
นันท์นนส์\1
ตรี เอนกวนิศ\2

รวม

ร้ อยละ

6,560,000
820,000
820,000

80.00
10.00
10.00

8,200,000

100.00

หมายเหตุ
1. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ เปนบุตรของ นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
2. นายปิ ยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ เป็นบุตรของ นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท โซลเมท อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ซึง่ ถือเป็ นบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี ้
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ร้ อยละ

495,500

99.1

2. นางสาวณลันรัตน์

นันท์นนส์\1, \2

1,500

0.3

3. นางสาววริศร์ นลิน

สุภาสนันท์

1,500

0.3

4. นางสาวลักษมี

อภินนั ทรักษ์

1,500

0.3

500,000

100.00

รวม

หมายเหตุ
1. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ เป็นกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ เป็นบุตรของ นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 40
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ ยี่ จํากัด ซึง่ ถือเป็ นบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี ้
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ร้ อยละ

498,000

99.60

2. นางกิตติ์ยาใจ

ตรี เอกวิจิตร\1

750

0.15

3. นายวิสฐิ

ตันติสนุ ทร\1

750

0.15

4. นางสาวณลันรัตน์

นันท์นนส์\1, \2

500

0.10

500,000

100.00

รวม

หมายเหตุ
1. นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร นายวิสิฐ ตันติสุนทร นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ เป็นกรรมการของ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ เป็นบุตรของ นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร

2. ข้ อ ตกลงระหว่ างกัน ของกลุ่ม ผู้ถ ือ หุ้น ใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่ อ งที่ม ีผ ลกระทบต่ อ การออกและ
การเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ หรื อ การบริห ารงานของบริษัท ฯ โดยที่ข้ อ ตกลงดังกล่ าวมีบ ริษัท ฯ ร่ วมลงนามด้ วย
-ไม่มีการออกหลัก ทรั พ ย์ อ่ ืน
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 8 ของบริ ษัทฯ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 692,583,728 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จํานวน 692,583,728 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ
1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จํานวน 300,000,000 หุ้น
(ข) รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ฯ รุ่ น ที่ 1 (MPG-W1) จํ า นวน
292,583,728 หุ้น
(ค) รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ฯ รุ่ น ที่ 2 (MPG-W2) จํ า นวน
100,000,000 หุ้น
โดยดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 1,570,334,913 บาท (หุ้นสามัญจํานวน 1,570,334,913 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่  พฤษภาคม 

เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ /2558 ของบริ ษัทยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 41
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

แสดงสิทธิฯ ที่ออกให้ แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในอัตราหุ้นสามัญที่
ได้ รับการจัดสรรจากการขายให้ นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง 3 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า
ในอัตราการใช้ สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถซื ้อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ หุ้ นละ 2.10 บาท (MPG-W2) และมี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ อ นุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของ บริ ษั ท ฯ จํ า นวน
100,000,000 บาท จากเดิม 1,570,334,913 บาท เป็ น 1,470,334,913 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นํา
ออกจําหน่าย จํานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
โดยได้ ดําเนินการจดทะเบียนลดททุนจดทะเบียนเป็ น 1,470,334,913 บาท (หุ้นสามัญจํานวน 1,470,334,913 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่  กรกฎาคม 2558
เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 บริษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 1 (MPGW1) เพื่อจัดสรรให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 292,581,561 หน่วย อัตราการใช้ สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้ สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาทต่อหน่วย วันใช้ สิทธิครัง้ แรก 30 พฤศจิกายน 2558 วัน
ใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย 1 มิถนุ ายน 2561 โดยในระหว่างปี ยังไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 42
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการจัด การ
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 4 คณะ ซึ่ง
แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะผู้บริหารอีก 1 คณะ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ท่าน โดยมีรายนาม และ
จํานวนการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้

รายนามคณะกรรมการ

1. นายปกรณ์
2. นายจักรกฤศฏิ์
3. นายนรินทร์

4. นายธะเรศ

5. นางทัธนา

จํานวนการ
จํานวน
เข้ าร่ วม
จํานวน บริษัทจด
ประชุม /
เวลาที่ ทะเบียน
อื่น
จํานวนการ เข้ าร่ วม
ประชุม ที่ดาํ รง
ประชุม
คณะกรรมการ (ร้ อยละ) ตําแหน่ ง
กรรมการ
(ครั ง้ )

ตําแหน่ ง

มาลากุล ณ อยุธยา\1 กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการ
พาราพันธกุล\1
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการ
โอภามุรธาวงศ์\2
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
โปษยานนท์\4
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
รอดโพธิ์ทอง\3
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 43
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

1/1

100

-

5/5

100

1

5/5

100

-

5/5

100

-

5/5

100

-

บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายนามคณะกรรมการ

จํานวนการ
จํานวน
เข้ าร่ วม
จํานวน บริษัทจด
ประชุม /
เวลาที่ ทะเบียน
อื่น
จํานวนการ เข้ าร่ วม
ประชุม
ประชุม ที่ดาํ รง
คณะกรรมการ (ร้ อยละ) ตําแหน่ ง
กรรมการ
(ครั ง้ )

ตําแหน่ ง

6. นายวิทรู
7. นางกิตติ์ยาใจ

มโนมัยกุล

กรรมการ

5/5

100

1

ตรี เอกวิจิตร

5/5

100

-

8. นายวิสฐิ

ตันติสนุ ทร

3/5

60

2

9. รศ.สุธรรม

อยูใ่ นธรรม

กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริหาร

5/5

100

-

10. นางสาวณลัน
รัตน์
11.นางสาววริศร์
นลิน

นันท์นนส์

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

5/5

100

สุภาสนันท์\5 \6

กรรมการ กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
และ เลขานุการบริษัทฯ
กรรมการ กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
และ เลขานุการบริษัทฯ

4/4

100

-

1/1

100

-

12. นายณรงค์ศกั ดิ์

สนเผือก\5 \6

-

หมายเหตุ
1. ที ่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั้งที ่ 1/2559 เมื ่อวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มี มติ แต่งตัง้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการอิ สระ เป็ น
ประธานกรรมการ เพิ่ มอี ก 1 ตํ าแหน่ง โดยมี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 แทนนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ซึ่ งลาออกจากตํ าแหน่ง
กรรมการอิ สระและประธานกรรมการ เมื อ่ วันที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
2. ที ่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั้งที ่ 1/2559 เมื ่อวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มี มติ แต่ งตัง้ นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการอิ สระ เป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ เพิ่ มอี ก 1 ตําแหน่ง โดยมี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
3. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที ่ 1/2559 เมือ่ วันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มี มติ แต่งตัง้ นางทัธนา รอดโพธิ์ ทอง กรรมการอิ สระ เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ เพิ่ มอี ก 1 ตําแหน่ง โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 แทนนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
4. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั้งที ่ 1/2559 เมื ่อวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มี มติ แต่งตัง้ นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิ สระ เป็ นประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง เพิ่ มอี ก 1 ตําแหน่ง โดยมี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 แทนนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
5. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที ่ 5/2559 เมื ่อวันที ่ 3 พฤศจิ กายน 2559 มี มติ แต่งตัง้ นายณรงค์ ศกั ดิ์ สนเผือก เป็ นกรรมการ โดยมี ผลตัง้ แต่
วันที ่ 14 พฤศจิ กายน 2559 แทนนางสาววริ ศร์ นลิ น สุภาสนันท์ ซึ่งลาออกจากตําแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ เมื อ่ วันที ่ 22 สิ งหาคม 2559
6. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที ่ 5/2559 เมือ่ วันที ่ 3 พฤศจิ กายน 2559 มี มติ แต่งตัง้ นายณรงค์ศกั ดิ์ สนเผือก เป็ นเลขานุการบริ ษัทฯ โดย
มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 3 พฤศจิ กายน 2559 แทนนางสาววริ ศร์ นลิ น สุภาสนันท์ ซึ่งลาออกจากตําแหน่ง เมื อ่ วันที ่ 22 สิ งหาคม 2559

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)
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รายงานประจ�ำปี 2559

บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทได้ มีการทบทวนขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Good Corporate Governance Policy)
1. คณะกรรมการบริ ษัทมี อํานาจและหน้ าที่ จัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย ด้ วยความสุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท โดยมิ
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
2. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท
3. ควบคุมกํากับดูแลการบริ หาร และการจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามเป้าหมายนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย
เว้ นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ซึ่งคณะกรรมการต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ ได้ แก่ เรื่ องที่กฎหมาย
กําหนดให้ ต้องได้ อนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัทฯ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่
บุคคลอื่น การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัทฯ การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับบริษัท การ
เพิ่ มทุน การลดทุน การควบรวมกิ จการ รวมถึงการทํ ารายการที่ เกี่ ยวโยงและการซื อ้ หรื อขายสินทรั พย์ ที่สําคัญ ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆกําหนด
4. จัดให้ มีการจัดทํารายงานทางการเงินซึ่งจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบบัญชีที่
เชื่ อถื อได้ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจําปี ควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชี
5. จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกันในการได้ รับข้ อมูล
6. จัดให้ มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
7. จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริ หารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยให้ มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นผู้ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
8.2 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีผ้ บู ริ หารจํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
รายนามคณะผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นางกิตติย์ าใจ
ตรี เอกวิจิตร
ประธานบริ หาร
2. นางสาวณลันรัตน์
3. นายณรงค์ศกั ดิ์

นันท์นนส์
สนเผือก\2

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ผู้อํานวยการกลุม่ งานบริหารบัญชีการเงิน

4. นางทองอยู่

ถาวรสกุลชัย

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน

5. นางกนกธิป

สาครวาสี

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน

หมายเหตุ
1. ผูบ้ ริ หารลําดับที ่ 1-5 เป็ นผูบ้ ริ หารตามนิ ยามของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที ่ 5/2559 เมือ่ วันที ่ 3 พฤศจิ กายน 2559 มี มติ แต่งตัง้ นายณรงค์ศกั ดิ์ สนเผือก เป็ นกรรมการ โดยมี ผล
ตัง้ แต่วนั ที ่ 14 พฤศจิ กายน 2559 แทนนางสาววริ ศร์ นลิ น สุภาสนันท์ ซึ่งลาออกจากตําแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ เมือ่ วันที ่ 2 สิ งหาคม
2559

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 45
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รายงานประจ�ำปี 2559

บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้ มีการทบทวนขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะผู้บริ หาร ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์การลงทุน
และขนาดรายการในปั จจุบนั ดังนี ้
1. มีอํานาจอนุมตั ิ และมอบอํานาจช่วงอนุมตั ิการเบิกจ่ายเพื่อจัดซื ้อจัดจ้ างซึ่งทรัพย์สิน บริ การ และการทํารายการอื่น เพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัทซึง่ อํานาจการอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการอนุมตั ิรายการปกติทวั่ ไปทางการค้ า มีวงเงินในแต่ละรายการ
ไม่เกิน 15 ล้ านบาทหรื อเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้ เป็ นไปตามระเบียบอํานาจอนุมตั ิและดําเนินการของบริ ษัทซึง่ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ทังนี
้ ้วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ ้นอยู่กบั
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษัท
2. มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการกู้หรื อการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริ ษัทรวมถึงการเป็ น ผู้คํ ้าประกัน หรื อการ
ชําระเงินเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัทมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15 ล้ านบาทหรื อเทียบเท่า โดยวงเงิน
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามระเบียบอํานาจอนุมตั ิและดําเนินการของบริ ษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
้ ้วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
ทังนี
3. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปี และอํานาจการบริหารงานให้ คณะ
กรรมการบริหาร
4. ดําเนินการบริ หารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้ อนุมตั ิแล้ ว
5. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร ทังนี
้ ้การมอบอํานาจ
ดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารนัน้ ต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับของ
บริ ษัทและไม่รวมถึงการมอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ น
ได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริษัทย่อย ซึง่ การ
ตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ให้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื่ องนันๆ
้

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)
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รายงานประจ�ำปี 2559

บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1)
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 47

รายงานประจ�ำปี 2559

บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มห

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้ มีมติแต่งตัง้ นายณรงค์
ศักดิ์ สนเผือก ซึ่งเป็ นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ ที่เหมาะสม เป็ นผู้รับผิดชอบ ทําหน้ าที่เลขานุการบริ ษัทฯ โดยมี
หน้ าที่ในการดูแลให้ บริ ษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท และให้ เป็ นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท เพื่อให้ การบริหารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ ้น
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของเลขานุการบริ ษัทฯ ตามมาตรา / และมาตรา / ของพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้ เสีย
ตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที่บริษัทฯ ได้ รับรายงานนัน้
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

1.
2.

3.
4.
5.
4.
5.

หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่นของเลขานุการบริษัท
ให้ คําแนะนําเบื ้องต้ นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้ อกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อพึงปฏิบตั ิ
ด้ านการกํากับดูแลในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ดูแลและติดตามให้ คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการมีการปฏิบัติตามข้ อกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้ อง รวมถึงหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ ดี อย่างถูกต้ องและสมํ่ าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่ มี
นัยสําคัญให้ คณะกรรมการทราบ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ
จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คําแนะนําแก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกํากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกํากับดูแล รวมถึงการให้ ข้อมูลสารสนเทศทัว่ ไปแก่ผ้ สู นใจ และผู้มีสว่ นได้ เสีย

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัท ประกอบด้ วย นางกิตติ์ยาใจ ตรี เอกวิจิตร นายวิสิฐ ตันติสนุ ทร นายสุ
ธรรม อยู่ในธรรม นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ นายณรงค์ศกั ดิ์ สนเผือก กรรมการสองในห้ าคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัท \1
หมายเหตุ. เป็ นไปตามมติ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 5/ เมื อ่ วันที ่ 3 พฤศจิ กายน 

8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
บริ ษัทมี นโยบายจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการในระดับที่ เหมาะสมกับหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของ
กรรมการ และอยู่ในระดับที่ เปรี ยบเที ยบได้ กับอุตสาหกรรม โดยที่ ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ า ปี 2559 ได้ อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทังนี
้ ้ในปี 2559 บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ
เงินประจําตําแหน่งและค่าเบี ้ยประชุมให้ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ รวม เป็ นเงิน 2,128,414 บาท
มีรายละเอียดดังนี ้

รายนามคณะกรรมการ
1. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล\1

2. นายนรินทร์

โอภามุรธาวงศ์\2

3. นายธะเรศ

โปษยานนท์\3

4. นางทัธนา

รอดโพธิ์ทอง\4

5. นายวิทรู

มโนมัยกุล

6. นางกิตติ์ยาใจ

ตรี เอกวิจิตร

7. นายวิสฐิ
8. รศ.สุธรรม

ตําแหน่ ง
กรรมการ, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน
กรรมการ, กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ, กรรมการอิสระ
และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ

ค่ าตอบแทน ค่ าตอบแทน ค่ าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
รวม
บริษัท
ตรวจสอบ
(บาท : ปี )
340,172
20,000
360,172

230,000

90,000

320,000

230,000

50,000

280,000

216,896

40,000

256,896

150,000

-

150,000

กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร

150,000

-

150,000

ตันติสนุ ทร

กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

130,000

-

130,000

อยูใ่ นธรรม

กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

150,000

-

150,000
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รายนาม
คณะกรรมการ

ตําแหน่ ง

9. นางสาวณลันรัตน์

นันท์นนส์

10. นายณรงค์ศกั ดิ์

สนเผือก\5 \6

กรรมการ และ
กรรมการบริหาร
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ เลขานุการ
บริษัทฯ

กรรมการที่ลาออกก่ อนครบวาระ
1. นายปกรณ์
มาลากุล ณ
อยุธยา\1
2. นางสาววริศร์ นลิน
สุภาสนันท์\5 \6

กรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน,
เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ เลขานุการ
บริษัทฯ

รวม

ค่ าตอบแทน ค่ าตอบแทน ค่ าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
รวม
บริษัท
ตรวจสอบ
(บาท : ปี )
150,000
150,000
13,056

-

13,056

64,310

-

64,310

103,979

-

103,979

1,928,414

200,000

2,128,414

หมายเหตุ
1. ที ่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที ่ 1/2559 เมื ่อวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มี มติ แต่งตัง้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็ น
ประธานกรรมการ โดยมี ผ ลตั้งแต่ วนั ที ่ 29 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 แทนนายปกรณ์ มาลากุ ล ณ อยุธ ยา ซึ่ งลาออกจากตํ าแหน่ ง
กรรมการ และประธานกรรมการ ซึ่งลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระก่อนครบวาระ เมื อ่ วันที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
2. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที ่ 1/2559 เมื อ่ วันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มี มติ แต่งตัง้ นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์ เป็ นประธาน
กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 แทนนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
3. ที ่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที ่ 1/2559 เมื ่อวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มี มติ แต่งตัง้ นายธะเรศ โปษยานนท์ เป็ นประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 แทนนายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์
4. ที ่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที ่ 1/2559 เมื ่อวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มี มติ แต่งตัง้ นางทัธนา รอดโพธิ์ ทอง เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 แทนนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
5. ที ป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที ่ 5/2559 เมื ่อวันที ่ 3 พฤศจิ กายน 559 มี มติ แต่งตัง้ นายณรงค์ ศกั ดิ์ สนเผื อก เป็ นกรรมการ
โดยมี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 14 พฤศจิ กายน 9 แทนนางสาววริ ศร์ นลิ น สุภาสนันท์ ซึ่งลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระก่อนครบวาระ
เมื อ่ วันที ่ 22 สิ งหาคม 9
6. ที ป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที ่ 5/2559 เมื ่อวันที ่ 3 พฤศจิ กายน 2559 มี มติ แต่งตัง้ นายณรงค์ ศกั ดิ์ สนเผื อก เป็ นเลขานุการ
บริ ษัทฯ โดยมี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 4 พฤศจิ กายน 2559 แทนนางสาววริ ศร์ นลิ น สุภาสนันท์ เมือ่ วันที ่ 22 สิ งหาคม 2559
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คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน ไม่ได้ รับค่าตอบแทน
2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริ หารจํานวน 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารทุกรายที่อยู่ใน
ลําดับ
ขันเดี
้ ยวกับผู้บริ หารรายที่ 4 ซึ่งรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี รวมจํานวนทังสิ
้ ้น 5
ท่าน มีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
จํานวนราย
จํานวนเงิน (บาท)
เงินเดือน
7*
9,603,666.67
โบนัส
4
653,000.00
รวม
10,918,161.29**
* ในระหว่างปี มีผูบ้ ริ หารลาออก 2 ราย
** ค่าตอบแทนไม่รวมเงิ นประจําตําแหน่งและค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ ซึ่งในปี 2559 เท่ากับ 0.42 ล้านบาท

ค่ าตอบแทนอื่น
1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี –
2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
รายการ
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
เงินสมทบประกันสังคม
รวม

จํานวนราย
3
5

จํานวนเงิน (บาท)
105,720.00
36,750.00
142,470.00

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีบคุ ลากรจํานวน 182 คน ซึง่ สามารถแบ่งตามกลุม่ งานได้ ดงั นี ้
สังกัด

จํานวน (คน)

สํานักงานบริหาร

5

สายงานขาย (บริหารงานขายปลีก, ออนไลน์)
สายงานบริ หารงานผลิตภัณฑ์ (จัดซื ้อ)

10
7

สายงานบริ หารงานกลาง
- สํานักงาน

52

- คลังสินค้ า

19

พนักงานสาขา

88

รวม

182

ลักษณะผลตอบแทน
หน่วย : ล้ านบาท
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ประเภทค่ าตอบแทน*

ปี 2559

เงินเดือนและโบนัส
สวัสดิการ
อื่นๆ
รวม

52.22
2.14
5.58
59.94

* ค่าตอบแทนไม่รวมเงิ นประจําตําแหน่งและค่าเบี ย้ ประชุมกรรมการ ซึ่งในปี 2559 เท่ากับ 0.42 ล้านบาท

นโยบายในการบริหารทรั พยากรบุคคล
นโยบายในการสรรหา/ว่าจ้ างพนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายในการจ้ างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในวิชาชีพเข้ าร่ วมงานเพื่อให้
สอดคล้ องกับความต้ องการทางธุรกิจ และมีนโยบายการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากภายในก่อน เพื่อให้ เกิด
แรงจูงใจการทํางาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานของบริ ษัทฯให้ มีความรู้ ความสามารถ มีทศั นคติที่ถกู ต้ องในการปฏิบตั ิงาน
ซึ่งจะช่ วยส่งเสริ มให้ พนักงานสามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายอย่างมี คุณ ภาพ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมี การจัด
ฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานโดยการหาความจําเป็ นในการฝึ กอบรม และปรับปรุงหลักสูตรการฝึ กอบรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรต่างๆ ให้ เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ เช่น
- หลักสูตรด้ านการบริ หาร เช่น ภาวะผู้นํา การเป็ นนักจัดการและบริหารที่ดี เป็ นต้ น
- หลักสูตรด้ านการปฏิบตั ิงาน เช่น เทคนิคการขายและบริ หาร การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สมั พันธ์ การ
พัฒนาทักษะด้ านการปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบ เป็ นต้ น
- หลักสูตรด้ านทัว่ ไป เช่น การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ ายเงิน ปั น ผล

บริ ษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิประจําปี ในกรณีที่
ไม่มีเหตุจําเป็ นอื่นใดในการใช้ เงินจํานวนนันๆ
้ และการจ่ายเงินปั นผลนันจะต้
้
องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของ
บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ และตามขอบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 40. กําหนดไว้ ว่า “ห้ ามมิให้ บริ ษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากปั นผลจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูม่ ิให้ จ่ายเงินปั นผลใดๆ”
ทังนี
้ ้ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ได้ มี ม ติ ใ ห้ งดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจํ า ปี 2559 เนื่ อ งจากผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ มี ย อดขาดทุ น สะสม โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ไม่ได้ จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานใน 3 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากบริ ษัทฯ มียอด
ขาดทุนสะสม
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การก�ำกับดูแลกิจการ

การกํากับ ดูแ ลกิจ การ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริ ษั ทได้ ให้ ความสํ า คัญ ต่ อการมี บรรษั ทภิ บาลที่ ดีมาอย่ า งต่ อเนื่ อง โดยมี โครงสร้ างและกระบวนการของ
ความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และผู้ถือหุ้น ที่มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้ วยการกําหนด
นโยบายและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การกํากับดูแล
ฝ่ ายบริ หารให้ ดําเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิ ภาพ ภายใต้ ข้อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทอันจะนําไปสูค่ วามเจริ ญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นระยะยาว โดยคํานึงถึงผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ที่
ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษัทจดทะเบี ยนไทยให้ เที ยบเคี ยงกับหลักการกํ ากับดูแลกิ จการของ Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD Principles of Corporate Governance 2004) และข้ อเสนอแนะจากธนาคารโลกจากการเข้ าร่ วม
โครงการ Corporate Governance Report on the Observance and Codes (CG ROSC) และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ตาม ”หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัท
จดทะเบียน ปี 2555”
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจัดทําเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรในรายงานประจําปี และสื่ออื่นๆ ของบริ ษัท เพื่อส่งเสริ มให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 4 คณะ ซึ่ง
แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หาร ความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะผู้บริหารอีก 1 คณะ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ท่าน โดยมีรายนามและ
จํานวนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท ตามที่ปรากฎในหัวข้ อ
โครงสร้ างการจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทุกท่านล้ วน
แต่มีความรู้ ความเข้ าใจ หรื อมี ประสบการณ์ ด้านบัญ ชี หรื อการเงิน นอกจากนี ย้ ังเป็ นกรรมการอิสระ และมี คุณ สมบัติ
ครบถ้ วนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด จํานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามและจํานวนการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
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รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล/1
/1

จํานวนการ
เข้ าร่ วม
ประชุม /
จํานวนการ
ประชุม
(ครั ง้ )

จํานวน
เวลาที่
เข้ าร่ วม
ประชุม
(ร้ อยละ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

1/1

100

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

100

ตําแหน่ ง

2. นายนริ นทร์

โอภามุรธาวงศ์

3. นายธะเรศ

โปษยานนท์

กรรมการตรวจสอบ

5/5

100

4. นางทัธนา

รอดโพธิ์ทอง/2

กรรมการตรวจสอบ

4/4

100

หมายเหตุ
1. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 1/2559 เมื อ่ วันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 9 มี มติ แต่งตัง้ นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์ ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันกุล ซึ่งดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ โดยมี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 29 กุมภาพันธ์ 9
2. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 1/2559 เมื อ่ วันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มี มติ แต่งตัง้ นางทัธนา รอดโพธิ์ ทอง ดํารงตําแหน่ง กรรมการ
ตรวจสอบ แทนนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล โดยมี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมตั ิการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ กําหนด
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ ดงั นี ้
1. ต้ องได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการหรื
้
อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
2. เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด และต้ อง
2.1 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
2.2 ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรื อบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
3. มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย
ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งรายที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการบัญชีหรื อการเงินอย่างเพียงพอ
ที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยนอื่ นเกิ นกว่า 5 บริ ษัท สามารถอุทิศเวลาอย่างเพี ยงพอในการดํ าเนิ นงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและอํานาจ
หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
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1. สอบทานให้ บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิ จารณา คัดเลื อก เสนอแต่ งตัง้ บุ คคลซึ่งมี ความเป็ นอิ สระ เพื่ อทํ า หน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทํ ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยตรงและต้ องรายงานผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึง
ข้ อเสนอแนะ หากพบรายการหรื อการกระทําที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบเพื่ อดํ าเนิ นการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
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3. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จํ านวน 5 ท่าน
ดังรายนามต่อไปนี ้

รายนามคณะกรรมการบริหาร

ตําแหน่ ง

จํานวน
การ
เข้ าร่ วม
ประชุม /
จํานวน
การประชุม
(ครั ง้ )
5/5

จํานวน
เวลาที่
เข้ าร่ วม
ประชุม
(ร้ อยละ)

1. นางกิตติ์ยาใจ

ตรี เอกวิจิตร

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายวิสฐิ
3. รองศาสตราจารย์สธุ รรม

ตันติสนุ ทร
อยูใ่ นธรรม

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

3/5
5/5

60
100

4. นางสาวณลันรัตน์

นันท์นนส์

กรรมการบริ หาร

5/5

100

5. นางสาววริศร์ นลิน
6. นายณรงค์ศกั ดิ์

สุภาสนันท์\1
สนเผือก\1

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

4/4
1/1

100
100

100

หมายเหตุ
1. ที ่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที ่ 5/2559 เมื ่ อ วัน ที ่ 3 พฤศจิ ก ายน 2559 มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง นายณรงค์ ศ ัก ดิ์ สนเผื อ ก ดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการบริ หาร แทนนางสาววริ ศร์ นลิ น สุภาสนันท์ ซึ่งลาออกจากการเป็ น กรรมการบริ ษัทฯ โดยมี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 14 พฤศจิ กายน 2559

ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริษัทได้ มีการทบทวนขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์การลงทุน
และขนาดรายการในปั จจุบนั ดังนี ้
1. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปี และอํานาจการบริหารงาน เพื่อเสนอ
ให้ คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
2. มีอํานาจอนุมตั ิและมอบอํานาจช่วงอนุมตั ิการเบิกจ่ายเพื่อจัดซื ้อจัดจ้ างซึง่ ทรัพย์สิน บริ การ และการทํารายการอื่น เพื่อ
ประโยชน์ ของบริ ษัทซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็ นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้ า มี วงเงินในแต่ละ
รายการไม่เกิน 25 ล้ านบาทหรื อเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้ เป็ นไปตามระเบียบอํานาจอนุมตั ิและดําเนินการของ
บริ ษัทฯ ซึ่งผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ทัง้ นี ว้ งเงินดังกล่าวอาจมี การเปลี่ ยนแปลงตามความ
เหมาะสมโดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
3. มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการกู้หรื อการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริ ษัทรวมถึงการเป็ นผู้คํ ้าประกัน หรื อ
การชําระเงินเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท ที่มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25 ล้ านบาทหรื อเทียบเท่า โดย
วงเงินดังกล่าวให้ เป็ นไปตามระเบียบอํานาจอนุมตั ิและดําเนินการของบริ ษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว ทังนี
้ ้วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริ ษัท
4. กําหนดโครงสร้ างองค์กร และการบริ หาร โดยให้ ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้ าง
และการเลิกจ้ างพนักงานบริษัท
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5. มีอํานาจในการแต่งตังและถอดถอนเจ้
้
าหน้ าที่ของบริษัท ในตําแหน่งที่ไม่สงู กว่าประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
6. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่คณะกรรมการบริ หารนัน้ ต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทและไม่รวมถึงการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หารอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งมีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย ซึ่งการตกลง
เข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ ยวกับการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยตาม
ความหมายที่กําหนดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื่ องนันๆ
้
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามรายนามดังต่อไปนี
้
จํานวนการ
จํานวน
เข้ าร่ วมประชุม เวลาที่
รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตําแหน่ ง
/ จํานวนการ เข้ าร่ วม
ประชุม
ประชุม
(ครั ง้ )
(ร้ อยละ)
. นายนรินทร์

โอภามุรธาวงศ์/1

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

100

2. นายธะเรศ

โปษยานนท์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

100

3. นางทองอยู่
4. นายกันต์พจน์

ถาวรสกุลชัย
เจริญภัทรปรี ดา

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2
2/2

100
100

1. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที ่ 1/2559 เมื อ่ วันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มี มติ แต่งตัง้ นายธะเรศ โปษยานนท์ ดํารงตําแหน่ง ประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง แทนนายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์ ซึ่งดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 29 กุมภาพันธ์
2559

ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
2. ติดตามกระบวนการบ่งชี ้ และประเมินความเสี่ยง และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่ อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทได้ มี
แผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
3. กํากับดูแลและสนับสนุนให้ การบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยมุ่งเน้ น
เพิ่มการให้ ความสําคัญและคํานึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปั จจัย เพื่ อประกอบการตัดสินใจในการใช้ ทรัพยากร และ
กระบวนการต่าง ๆอย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริ มและพัฒนานโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ยง โดยกําหนดให้ การบริ หารความเสี่ยงเป็ นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
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5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้สอบทาน
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทังมี
้ การนําระบบการบริ หาร
ความเสี่ยงมาปรับใช้ อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทังองค์
้ กร
6. รายงานการกํากับผลการประเมินความเสี่ยง และการดําเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็ น
ประจํา ในกรณี ที่มีเรื่ องสําคัญซึ่งกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
โดยเร็วที่สดุ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริ ษัท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 4 ท่าน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
รายนามคณะกรรมการสรรหา
และ
พิจารณาผลตอบแทน
1. นายนริ นทร์

ตําแหน่ ง

จํานวนการ จํานวนเวลา
เข้ าร่ วมประชุม ที่เข้ าร่ วม
/ จํานวนการ
ประชุม
ประชุม (ครั ง้ )
(ร้ อยละ)

ประธานกรรมการสรรหาฯ

2/2

100

2. นางทัธนา

โอภามุรธาวงศ์
รอดโพธิ์ทอง

กรรมการสรรหาฯ

2/2

100

3. นายธะเรศ

โปษยานนท์

กรรมการสรรหาฯ

2/2

100

4. นายวิสฐิ

ตันติสนุ ทร

กรรมการสรรหาฯ

1/2

50

ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
1. ทําหน้ าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ ติดตามแผนสืบทอดตําแหน่ง
เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง เมื่อครบวาระหรื อมีตําแหน่งว่างลง
2. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จดั การ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส
3. กํ าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็ นการล่วงหน้ าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย เพื่ อการ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน
4. มีอํานาจเรี ยกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริ หารระดับสูง ที่ปรึ กษา
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตัง้
6. พิจารณากํ าหนดค่าตอบแทนประจํ าปี ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริ หารระดับสูง ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตัง้
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็ นผู้กําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ
บริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงสุดและทําหน้ าที่สรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ ารับตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ
บริ ษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด แทนตําแหน่งที่วา่ งลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นลําดับต่อไปแล้ วแต่กรณี
1. กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีกรรมการบริ ษัท ที่เป็ นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริ ษัท ทังหมด
้
และในรอบระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทาง
วิชาชีพ โดยมีรายนามกรรมการอิสระ ดังนี ้
รายนามคณะกรรมการอิสระ

ตําแหน่ ง

1. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ

2. นายนรินทร์

โอภามุรธาวงศ์

3. นายธะเรศ

โปษยานนท์

4. นางทัธนา

รอดโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ พิจารณากํ าหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ฉบับประมวล) และเป็ นไปตามรายละเอี ยดที่ ระบุไว้ ใน “คู่มือ
คณะกรรมการตรวจสอบฉบับธันวาคม 2553” โดยกรรมการอิสระของบริ ษัท ทุกท่านมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และมีความเป็ น
อิสระตามเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดแนวทางไว้ คือ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ ารั บตํ าแหน่ ง ทัง้ นี ล้ ักษณะ
ต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
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4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้
ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
เข้ ารับตําแหน่ง
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ให้ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่ กระทําเป็ นปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน
ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตังแต่
้ ร้อยละ  ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริ ษัท หรื อตัง้ แต่ 20 ล้ านบาทขึน้ ไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี ้ การคํานวณภาระหนี ด้ ังกล่าวให้ เป็ นไปตาม
วิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่ นเข้ ารับตําแหน่ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่ นเข้ ารับตําแหน่ง
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรื อถื อหุ้นเกินร้ อยละ  ของจํานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ทังนี
้ ้ ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมการอิสระอาจ
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยลํ าดับเดี ยวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท โดยมี การตัดสินใจในรู ปแบบขององค์ คณะ
(Collective Decision) ได้
คําว่า “หุ้นส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรื อผู้ให้ บริ การ
ทางวิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้ บริ การทางวิชาชีพ (แล้ วแต่กรณี) ในนามของ
นิติบคุ คลนัน้
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ในกรณีที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อ
การให้ บริ การทางวิชาชี พเกินมูลค่าที่กําหนดตาม (4) หรื อ (6) คณะกรรมการบริ ษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได้ หาก
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ น
อิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริ ษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนีไ้ ว้ ในแบบรายงาน 56-1 รายงานประจําปี และใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทําให้ บุคคลดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการ
จํานวนหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะนันพ้
้ นจากตําแหน่ง และกรรมการซึง่ จะพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับการ
เลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งจะต้ องได้ รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทฯตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาดเพิ่มอีกหนึง่ เสียง
จํานวนที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่า
วาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ ามาแทนเท่านัน้ โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า สามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีนโยบายในการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อ
รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกําหนดคุณสมบัติผ้ ทู ี่ได้ รับการเสนอชื่อ หลักเกณฑ์
และขันตอนในการพิ
้
จารณาบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริ ษัทผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไว้ อย่างชัดเจน และประกาศให้ ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซด์
ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 4 เดือน โดยในที่ประชุม บริษัทจะได้ จดั ให้ มีการลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
น
รายบุคคลด้ วย
อนึ่ง สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 คณะกรรมการได้ จดั ให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุม โดยกําหนดช่วงเวลารับเรื่ องตังแต่
้
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ทังนี
้ ้จากการให้ สิทธิดงั กล่าว
ในปี นี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า
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ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ กําหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
บริ ษัทโดยใช้ เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
1. มี คุณสมบัติถูกต้ องและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจํ ากัด, กฎหมายหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริษัท
3. มีประวัติการทํางานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จดั การ พนักงาน หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของ
หน่วยงาน
4. มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้ วยความระมัดระวัง ด้ วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้ บริ ษัทได้ อย่าง
เต็มที่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการได้ อย่างสมํ่าเสมอ โดยดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทฯ และบริ ษัทจด
ทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
5. มีอายุและประสบการณ์การทํางานที่เหมาะสม มีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทมีนโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมที่สามารถสร้ างผลประกอบการที่ดีให้ แก่บริ ษัทรวมถึงเพื่อ
เป็ นการส่งเสริ มและเกื ้อกูลการดําเนินงานของบริ ษัทโดยในปี 2559 บริษัท มีบริ ษัทย่อย  บริษัท ทังนี
้ ้ในการบริหารงานของ
บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม บริ ษัทมีนโยบายมอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษัทที่มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจนัน้ ๆ เข้ าไปทําหน้ าที่ในการบริ หารงาน ในฐานะตัวแทนของบริ ษัท เพื่อดูแลการบริ หารงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม
นโยบายต่า ง ๆ ของบริ ษั ท อย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผล รวมถึงมี ห น้ า ที่ รายงานฐานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินงาน ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างสมํ่าเสมอเพื่อกําหนดแผนงานและเป้าหมายใน
การดําเนินงานต่อไป
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
เพื่อความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ มีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน โดยกําหนดให้ กรรมการ และผู้บริ หาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสําเนารายงาน
ดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรื อบุคคลที่
ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบเอกสารหรื อรู ปแบบของข้ อมูลใดๆ และไม่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วง 1
เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยให้ ยดึ ถือเป็ นวินยั ที่เคร่งครัด หากผู้บริ หารหรื อพนักงานคนใดกระทํา
ผิดวินยั จะได้ รับโทษตังแต่
้ การตักเตือน การตัดค่าจ้ าง การพักงานโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง จนถึงการเลิกจ้ าง
บริ ษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้ บคุ ลากรนําข้ อมูลภายในองค์กรไปเปิ ดเผยให้ แก่ผ้ อู ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตนโดยบริ ษัทมีโนบายและวิธีการดูแลผู้บริหารดังนี ้
1) ให้ ความรู้ แก่ กรรมการรวมถึงผู้บริ หารฝ่ ายต่ างๆ รั บทราบเกี่ ยวกับหน้ าที่ ที่ต้องรายงานการถื อครอง
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2) กํ าหนดให้ ผ้ ูบริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้ แก่บริ ษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) ดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารทราบว่า ผู้บริ หารที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ ที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อ
ข้ อมูลภายในนั ้น จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั ้นต่อบุคคลอื่น
ทั ้งนี ใ้ นระหว่างปี ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริ หารได้ ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ปรากฏว่ามีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบเอกสารหรื อรู ปแบบของข้ อมูล
ใดๆ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
แต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกํ าหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาอย่าง
ถี่ ถ้วน ทัง้ ในเรื่ องของความเชี่ ยวชาญ มาตรฐาน ในการทํ างาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้ วนํ าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณานําเสนออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี
ในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ แต่งตั ้ง นางเกษรี ณรงค์ เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76
หรื อ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรื อ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3885 แห่งสํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
โดยในปี ที่ผ่านมามีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็ นจํ านวนเงิน 985,000 บาท (เก้ าแสนแปดหมื่ นห้ าพันถ้ วน)
สําหรับค่าบริ การอื่น (Non Audit Services Fee) ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจาก
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รวมถึงไม่มีการควบรวมกิจการ หรื อการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ สํานักงาน
เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จํานวน 2 บริ ษัท คือ บริ ษัท โซลเมท อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํ ากัด และบริ ษัท เอ็มพี จี เอ็นเนอร์ ยี่ จํ ากัด กํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นจํ านวนเงินบริ ษัทละ 55,000 บาท (ห้ าหมื่ นห้ าพัน
บาทถ้ วน)
ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชี และ สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ หรื อ
ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างอิสระ
การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเทียนปี  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษัทจดทะเบี ยนไทยให้ เที ยบเคี ยงกับหลักการกํ ากับดูแลกิ จการของ Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD Principles of Corporate Governance 2004) และข้ อเสนอแนะจากธนาคารโลกจากการเข้ าร่ วม
โครงการ Corporate Governance Report on the Observance and Codes (CG ROSC) และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ตาม ”หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัท
จดทะเบี ยน ปี 2555” ซึ่ งปรั บปรุ งโดยตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย โดยในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท
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ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 25 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบต่อนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึง่ ประกอบด้ วย
เนื ้อหา 5 หมวด ได้ แก่
. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิ ของผู้ถือหุ้น จึงได้ กําหนดแนวทางต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมัน่ ใจว่า
ได้ รับการคุ้มครองสิทธิขั ้นพื ้นฐาน อันได้ แก่ สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิในการได้ รับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์ใดๆ
จากบริ ษัท สิทธิ ในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากบริ ษัทอย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ ในการ
ลงคะแนนเรื่ องสําคัญๆ เป็ นต้ น ดังนี ้
1.1 จัดส่งหนังสื อเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ ผ้ ูถือหุ้นล่วงหน้ ามากกว่า14 วันก่ อนวันประชุม และลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียด
วาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้ อมความเห็ นของคณะกรรมการ รายละเอี ยดของเรื่ องเพื่ อพิ จารณา
เหตุผลความจําเป็ น ผลกระทบทั ้งด้ านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมแทนได้ รวมทั ้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม
จะแจ้ งรายละเอียดของเอกสารที่ผ้ ถู ือหุ้นจะต้ องนํามาแสดงในวันประชุมด้ วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้ าประชุม นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ
โดยมีการอํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้น ด้ วยเจ้ าหน้ าที่และระบบคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอ โดยจัดประชุมในวันทําการปกติ
ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ ซึง่ สามารถเดินทางได้ อย่างสะดวก
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 25 บริ ษัทจะนําข้ อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเปิ ดเผยใน
เว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 30 วัน พร้ อมกันทั ้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 ก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ประธานกรรมการได้ จัดให้ มีการชี ้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
โดยบริ ษัทได้ แสดงขั ้นตอนการนับคะแนน และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอย่างชัดเจนในห้ องประชุม ทั ้งนี ้บริ ษัทให้ สทิ ธิผ้ ู
ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่ มการประชุมแล้ ว มีสทิ ธิลงคะแนนในวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ
1.3 ในการประชุมทุกครัง้ บริ ษัทได้ จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และโปร่ งใส โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั ้งคําถามในที่ประชุม ก่อนการลงคะแนนและสรุ ปมติที่ประชุมใน
แต่ละวาระและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ผู้บริ หารบริ ษัทฯ จะอยู่ตอบคําถามปลีกย่อยจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อยจนเป็ น
ที่พอใจของผู้ถือหุ้นทุกราย
ทั ้งนี ้ ตัง้ แต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2557 เป็ นต้ นมา บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งคํ าถาม
ล่วงหน้ า โดยบริ ษัทได้ แจ้ งหลักเกณฑ์ การส่งคําถามล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมกับการนําส่งหนังสือเชิญประชุม และ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย
1.4 กรรมการทุกคนเข้ า ร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ ดํา รงตํ า แหน่ งในคณะกรรมการชุดย่ อยที่
รับผิดชอบเฉพาะเรื่ องต่างๆ จะร่วมชี ้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องในวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นด้ วย
1.5 จัดให้ มีการบันทึกประเด็ นคํ าถามคํ าตอบที่ สําคัญ ให้ ครบถ้ วน รวมถึ งการบันทึกการชี แ้ จงขัน้ ตอนการ
ลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อนการประชุม บันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุมและกรรมการที่
ลาการประชุมพร้ อมเหตุผล บันทึกมติ และจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ไว้ ในรายงานการประชุม ซึง่
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จะเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมสามารถรับทราบได้ ด้วย
สําหรับในปี 2559 บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559 โดยประธานกรรมการทํา
หน้ าที่ประธานในที่ประชุม มีการชีแ้ จงรายละเอียด วิธีการลงคะแนนโดยการใช้ บตั รลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และผล
คะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรวดเร็ว ถูกต้ อง แม่นยํา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี ้ประธานในที่ประชุมยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระจนเป็ น
ที่พอใจของผู้ถือหุ้น โดยได้ บนั ทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่สําคัญไว้ ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และ
ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และมีการเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่
ละวาระผ่านการประชุมภายในวันประชุม ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซด์ของบริ ษัท ในการประชุมมี
ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูงด้ านบัญชี การเงิน ผู้สอบบัญชี เข้ าร่ วมประชุม และมี ที่ปรึ กษาทางด้ าน
กฎหมาย ทําหน้ าที่ดแู ลให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับบริ ษัทโดยมีรายชื่อกรรมการที่
เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายธะเรศ โปษยานนท์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางทัธนา
รอดโพธิ์ทอง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นางกิตติ์ยาใจ ตรี เอกวิจิตร
ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร
6. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
7. นายวิสฐิ
ตันติสนุ ทร
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
8. นายวิทรู
มโนมัยกุล
กรรมการ
9. นางสาววริ ศร์ นลิน สุภาสนันท์
กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
. รองศาสตราจารย์สธุ รรม อยูใ่ นธรรม
ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่นๆ
. นายชัยยุทธ อังศุวทิ ยา
. นายบุญเหล็ง ภุชงค์ประเวศ

3. นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย
4. นางพรรณพิมล บุญญภิญโญ
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ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอส-โซซิเอท
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย จาก สํานักงานกฎหมายนายวิชิตและ
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โดยในการลงคะแนนในวาระการเลือกตังกรรมการ
้
บริษัทจัดให้ มีการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
และเพื่อให้ สอดคล้ องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี ของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สมาคมบริ ษัทจด
ทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้ มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนันเพื
้ ่อให้ จํานวนหุ้น และคะแนน
เสียงมีความแน่นอน บริษัทจึงหยุดพักการลงทะเบียนชัว่ คราวเมื่อเริ่มวาระนี ้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนน
ในห้ องประชุม บริษัทได้ เก็บบัตรลงคะแนน ทังที
้ ่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยของวาระนี ้ในห้ องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ ตรวจสอบ
ภายหลังจบการประชุม โดยเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงก่อน เมื่อครบแล้ วจึงเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็น
ด้ วย นอกจากนี ้มีการนําเสนอประวัติและวิสยั ทัศน์ของผู้ที่ถกู เสนอชื่อให้ ที่ประชุมเลือกตังเข้
้ าเป็ นกรรมการในรูปแบบ Power
Point เป็ นรายบุคคลให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ รับทราบ
สํ า หรั บรายละเอี ยดการประชุมสามารถดูได้ จาก “รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ า ปี 2559”
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mangpong.co.th และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.6 จัดให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นอย่างสมํ่ าเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ฯ สื่อ
สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ และเว็บไซต์ของบริษัท
1.7 มี การเปิ ดเผยโครงสร้ างการถื อหุ้นในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่า งชัดเจน เพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้นมั่นใจว่า มี
โครงสร้ างการดําเนินงานที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทให้ ความสําคัญและดูแลให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึง่
รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ ดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
2.1 กําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบบัญชี
สําหรับกรณี ที่มีความจํ าเป็ นต้ องเสนอวาระเป็ นพิ เศษในเรื่ องที่ อาจมี ผลกระทบต่อผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นที่ เกี่ ยวกับ
กฎหมาย หรื อข้ อกําหนดของบริษัทฯ ที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯจะมีมติเรี ยกประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นต่อไป
โดยในปี 255 บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี จํานวน 1 ครัง้ เมื่อวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559
ณ ห้ องทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์อินทาวน์
2.2 ให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุม
้
จารณาเรื่ องที่เสนอมาอย่างชัดเจน และประกาศให้ ทราบผ่าน
สามัญผู้ถือหุ้น โดยกําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนในการพิ
ทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 4 เดือน
2.3 ให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกําหนดคุณสมบัติผ้ ทู ี่ได้ รับการเสนอชื่อ หลักเกณฑ์ และขันตอนในการพิ
้
จารณา
บุคคลเพื่ อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริ ษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนไว้ อย่างชัดเจน และประกาศให้ ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 4 เดือน โดยในที่ประชุมบริษัทจะได้ จดั ให้ มีการลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลด้ วย
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อนึ่ง สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 คณะกรรมการได้ จดั ให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอวาระ
การประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุม โดยกําหนดช่วงเวลารับเรื่ อง
ตังแต่
้ วนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 60 และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทังนี
้ ้จากการให้ สทิ ธิดงั กล่าว
ในปี นี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า
2.4 สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเสนอ
รายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ท่าน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงได้ เองเพื่อ
เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อผู้อื่นเข้ าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยจัดส่งเป็ นการ
ล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
2.5 ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระ
การประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเป็ นการล่วงหน้ า ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสได้ ศึกษาข้ อมูลก่อน
การตัดสินใจลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
2.6 ส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ บตั รลงคะแนนในทุกวาระการประชุม โดยจัดทํ าบัตรลงคะแนนแยกเป็ นแต่ละวาระ
เพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ ตามที่ เห็นสมควร โดยในที่ประชุมจะมี การเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อนํ า
คะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ ลงคะแนนไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้ งคะแนนเสียงในห้ อง
ประชุม นอกจากนี ้ เพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน ดังนัน้ หากกรรมการท่านใดที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับการประชุมในวาระ
ใดก็จะงดออกเสียงในวาระนันๆ
้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะที่มีมติไม่เห็นด้ วย เพื่อนํา
คะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่มีมติแบบเดียวกัน ทังนี
้ ้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน โดยประธานในที่ประชุม
ได้ จดั ให้ มีการชี ้แจงวิธีการเก็บบัตรและนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม
2.7 เพื่อความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ มีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน โดยกําหนดให้ กรรมการ และ
ผู้บริ หาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสําเนา
รายงานดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรื อ
บุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบเอกสารหรื อรู ปแบบของข้ อมูลใดๆ และไม่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยให้ ยดึ ถือเป็ นวินยั ที่เคร่ งครัด หากผู้บริ หารหรื อพนักงานคน
ใดกระทําผิดวินยั จะได้ รับโทษตังแต่
้ การตักเตือน การตัดค่าจ้ าง การพักงานโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง จนถึงการเลิกจ้ าง
ทังนี
้ ใ้ นระหว่างปี ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริ หารได้ ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ปรากฏว่า
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบเอกสารหรื อรู ปแบบของ
ข้ อมูลใดๆ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั ้งภายนอกและภายใน อันได้ แก่
ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้าและเจ้ าหนี ้ คู่แข่ง สังคม รวมถึงภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง พนักงาน ผู้บริ หารของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย เนื่องจากบริ ษัทตระหนักดีวา่ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้มีสว่ นได้ เสีย เป็ นปั จจัย
ที่จะสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ สามารถเจริ ญเติบโตได้ อย่างยั่งยืน โดยบริ ษัทจะปฏิ บัติตาม กฎหมายและกฎระเบี ยบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี โดยสรุปแนวทางปฏิบตั ิที่สําคัญได้ ดงั นี ้
3.1 ผู้ถือหุ้น บริ ษัทบริ หารงานด้ วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ และด้ วยความซื่อสัตย์ โปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น ผู้บริ หารและพนักงานให้ ความสําคัญกับการให้ สารสนเทศแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยไม่
เลือกปฏิบัติ บริ ษัทมีข้อกําหนดห้ ามกรรมการและผู้บริ หารซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการประกาศงบ
การเงิน ซึง่ ในระหว่างปี ที่ผา่ นมากรรมการและผู้บริ หารได้ ถือปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้อย่างเคร่งครัด
3.2 ลูกค้ า บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน ถูกต้ องตาม
กฎหมาย ในราคาที่สมเหตุสมผล และการให้ บริ การที่ดีเยี่ยม โดยให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วน และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขความรับผิดชอบที่ตกลงกับลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เป็ น
ความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจังและสมํ่าเสมอ
3.3 คู่ค้าและเจ้ าหนี ้ บริ ษัทถือปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ ตกลงกับคู่ค้าและเจ้ าหนี ้อย่าง
เคร่ งครัด และด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เปิ ดโอกาสให้ แก่ค่คู ้ าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยอยู่บนพื ้นฐานของผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมของบริ ษัทและคูค่ ้ า
3.4 คู่แข่ ง เนื่ องจากบริ ษัทดําเนินธุรกิจค้ าปลีก และมีสินค้ าภายใต้ แบรนด์ ของบริ ษัทจําหน่ายด้ ววย โดยใน
อนาคตมีแผนที่จะจําหน่ายในลักษณะขายส่ง บริ ษัทจึงถือว่าคู่แข่งเป็ นเสมือนผู้ร่วมค้ า และปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้ กรอบ
กติกามารยาทของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวหาคู่แข่งในทางมิชอบ อันเป็ นการกระทําโดยเจตนาเพื่ อทํ าลายชื่ อเสียง โดย
ปราศจากข้ อมูลที่อ้างอิงได้
3.5 ผู้บริ หารและพนั กงาน บริ ษัทเล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับชั ้น โดยสนับสนุนส่งเสริ มการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
ตัวสินค้ าและพัฒนาทักษะการขาย ทั ้ง ณ สํานักงานใหญ่ และแบบสัญจรอย่าง มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เพื่อ
เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ให้ แก่พนักงาน เป็ นต้ น บริ ษัทจัดให้ มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจํ าปี ชุดฟอร์ มพนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้ านต่างๆ กิ จกรรมเลี ้ยง
สังสรรค์อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเป็ นสวัสดิการและส่งเสริ มความสามัคคีในองค์กร บริ ษัทให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน ส่งเสริ มให้ พนักงานมี
ส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางและพัฒนาการทํางานของบริ ษัทและให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานและ
สวัสดิการพนักงานอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนจัดให้ มีการดูแลให้ เกิดสภาพแวดล้ อม และบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เพื่อ
สุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
สังคม บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นได้ วา่ บริ ษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะจําหน่ายเฉพาะสินค้ าที่
มี ลิขสิ ทธิ์ ถูกต้ อง มี คุณ ภาพและมาตรฐานที่ ดี ได้ รับการรั บรองจากหน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบ เพื่ อให้ ผ้ ูบริ โภคได้ รับสิ่งที่ ดี
นอกจากนี บ้ ริ ษัทได้ ก่อตัง้ “มูลนิ ธิแมงป่ องปั นนํ า้ ใจให้ สังคม” มาตัง้ แต่ ต้นปี 2549 โดยมี การดํ าเนิ นกิ จกรรมเพื่ อเป็ น
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สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบริ จาคโลหิต ซึง่ เป็ นโครงการที่มลู นิธิแมงป่ องฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย โดย
จัดตัง้ หน่วยรับบริ จาคโลหิต ให้ บริ การแก่ผ้ ูบริ หาร พนักงานและบุคคลภายนอก ณ สํานักงานใหญ่ บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์
ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน), การดําเนินโครงการเติมฝั นปั นรัก เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้ วยการบูรณะซ่อมแซมห้ องสมุด
โรงเรี ยน และเลี ้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก เป็ นต้ น
นอกจากนี ้บริษัทยังให้ ความสําคัญกับการสร้ างปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกัน
อย่างสมํ่ าเสมอ ทัง้ ในลักษณะการเป็ นผู้นําการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิ จกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริ เวณณพื น้ ที่ ของ
สํานักงานใหญ่ เพื่อมอบความสุขให้ กบั เด็กๆ และผู้สนใจเข้ าร่ วม รวมถึงในลักษณะการให้ ความสนับสนุน เช่น การร่ วมกับ
สํานักงานเขตในกิจกรรมต่างๆ ที่สํานักงานเขตจัดขึ ้น เป็ นต้ น
3.6
ทัง้ นีบ้ ริ ษัทได้ มีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีการดําเนินการในแต่ละปี ไว้ ในรายงาน
ประจําปี ในหัวข้ อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
3.7 บริ ษัทมีนโยบายในการต่อต้ านการทุจริ ต การคอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ทังในระดั
้
บองค์กรและระดับชาติ หากมี
การทุจริ ตภายในองค์กรบริ ษัทจะดําเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศให้ พนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนัน้ เพื่อ
เป็ นการยํ ้าเตือนและปลูกจิตสํานึกไม่ให้ เกิดการทุจริ ต นอกจากนี ้บริ ษัท ยังให้ ความสําคัญกับการต่อต้ านการคอรัปชัน่ ใน
ระดับชาติ ดังจะเห็นได้ จากบริ ษัทได้ รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่ งใสครัง้ ที่ 3 ประจําปี 2555 ซึ่งจัดโดยสํานักป้องกันการ
ทุจริ ตภาครั ฐวิ สาหกิ จและธุ รกิ จเอกชน ในสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ
(สํานักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งบริ ษัทยังยึดถือต่อนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ที่ผ่านมาได้ มีการพัฒนาผลการประเมิน
Anti-Corruption Progress Indicator อยูใ่ นระดับ 2 และมีนโยบายที่จะพัฒนาสูร่ ะดับที่ก้าวหน้ าต่อไป
3.8 การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน บริ ษัทจัดช่องทางการรับเรื่ องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริ ษัทเพื่อรับ
ข้ อร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจส่อถึงการทุจริ ต จากผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ ผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษัท ที่ www.mangpong.co.th ซึ่งผู้ที่ทําหน้ าที่รับร้ องเรี ยนในช่องทางนี ้คือ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อติดต่อ
โดยตรงมายังนายณรงศักดิ์ สนเผือก ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-- ต่อ 1595 เพื่อ
บริ ษัทจะนําไปเป็ นข้ อมูลในการตรวจสอบ แก้ ไขปั ญหา ตลอดจนปรับปรุ งคุณภาพการให้ บริ การและ/หรื ออื่นๆ โดยผู้ทํา
หน้ าที่รับร้ องเรี ยนทัง้  ช่องทางมีหน้ าที่จะต้ องสรุปรายงานข้ อร้ องเรี ยนและการแก้ ไขปั ญหาที่สําคัญให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ทราบ และหากข้ อร้ องเรี ยนใดที่เกินกว่าความสามารถในการตัดสินใจจะต้ องนําเสนอผู้บริ หารระดับสูง และคณะกรรมการ
บริ ษัท ตามลําดับ เพื่อดําเนินการต่อไปทันที
ทังนี
้ ้ บริ ษัทยึดถืออย่างเคร่งครัดต่อการรักษาข้ อมูลร้ องเรี ยนให้ เป็ นความลับ ซึง่ เรื่ องร้ องเรี ยนทุกเรื่ องจะรับรู้
เฉพาะในกลุ่มผู้ที่ได้ รับมอบหมาย และผู้เกี่ยวข้ องเท่านัน้ ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ รับทังร้้ องเรี ยนและคําชมเชย ในเรื่ องการ
บริ การของพนักงานสาขา ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ ให้ ความสําคัญต่อข้ อร้ องเรี ยนและคําชมเชยดังกล่าว สําหรับข้ อร้ องเรี ยน ฝ่ าย
จัดการได้ มีการตรวจสอบ และดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม ด้ วยวิธีการอบรมให้ ความรู้ เพิ่มเติม ตลอดจน
ตักเตื อน ลงโทษ พนักงานที่ กระทํ าความผิด สํ าหรับคํ าชมเชย ฝ่ ายจัดการ ก็ได้ มีการชมเชยพนักงานและประกาศให้
ผู้เกี่ยวข้ องทราบเพื่อเป็ นตัวอย่างและสร้ างขวัญกําลังใจให้ กบั พนักงาน
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับบริ ษัทซึ่งจะต้ องแจ้ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน รวดเร็ว และให้ ความสําคัญต่อความเท่าเทียมกันในการได้ รับข้ อมูล
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานถูกห้ ามมิ ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ต่อสื่ อมวลชนและนักวิเคราะห์ ก่อนที่ จะมี การ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทจะกระทําได้ โดยผู้ที่ได้ รับ
มอบหมายเป็ นทางการ คือ นางสาวสุภาวดี ธี ระพรสถานนท์ ผู้จดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลกับสื่อมวลชน นาย
ณรงค์ศกั ดิ์ สนผือก เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ข้อมูลกับนักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้น
ข้ อมูลที่สําคัญของบริ ษัท ได้ แก่ สถานการณ์ ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน โครงสร้ างการถือหุ้น โดยในส่วน
ของงบการเงินได้ ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัทก่อนการเปิ ดเผยแก่ผ้ ูถือหุ้นและจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สดุ
ในการจัดทํา รวมทั ้งมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ จดั ให้ มีการดํารงรักษา
ไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้ มนั่ ใจได้ อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน
และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่ า วปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งแสดงไว้ ในรายงานประจํ าปี ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี
สําหรับข้ อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินนั ้น บริ ษัทได้ เปิ ดเผยโครงสร้ างเงินทุน รายการระหว่างกัน คําอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ค่าสอบบัญชี ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี และ
เปิ ดเผยประวัติคณะกรรมการและผู้บริ หาร การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ บทบาทหน้ าที่ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูล
ภายใน รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
ในหัวข้ อ “การกํากับดูแลกิจการ”
ทั ้งนี ้ ข้ อมูลต่างๆ ที่บริ ษัทเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนแล้ ว จะนําไปเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
ด้ วย ทั ้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ซึง่ สามารถ
ดาวน์ โหลดข้ อมูลได้ งบการเงินรายไตรมาส หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวประชาสัมพันธ์ บริ ษัท
เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดให้ มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ มีความทันสมัยและมีข้อมูลเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว คณะกรรมการได้
จัดตั ้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0-2514-7999 ต่อ 1595 หรื อ Email: ir-mpg@mangpong.co.th เพื่อให้ บริ การข้ อมูล
และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป อีกด้ วย
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5. ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับบทบาทหน้ าที่ ของคณะกรรมการในการชี แ้ นะทิ ศทางการดํ าเนินงานของบริ ษัท การ
ติดตามดูแลการทํางานของฝ่ ายจัดการ การแสดงความรับผิดชอบตามหน้ าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
โดยบริ ษัท ได้ กําหนดแนวทางไว้ ดงั นี ้
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัท
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 5 คณะ ได้ แก่
5.1.1 คณะกรรมการบริษัท ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่  ท่าน และกรรมการบริ หารอีก 5 ท่าน ซึ่งบริ ษัทมีกรรมการที่เป็ นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้ หมด
10 ท่าน
5.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน  ท่าน ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังคณะ
้
ที่ได้ รับการแต่งตัง้
โดยคณะกรรมการบริ ษัทและทุกท่านเป็ นบุคคลที่ มีความรู้ และประสบการณ์ สามารถทํ าหน้ าที่ ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5.1.3 คณะกรรมการบริหารจํานวน 5 ท่าน ซึง่ แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท
5.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 3 ท่าน ซึง่ แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท โดยประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ 1 ท่าน ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้ อง 2 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จํานวน  ท่าน ซึ่งแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท
โดยประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน และกรรมการบริ หารจํ านวน 1 ท่าน และมี กรรมการอิสระเป็ นประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5.2 คุณสมบัติผ้ ทู ี่จะดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริษัทและวาระการดํารงตําแหน่ง
ในที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่ อวันที่ 11 พฤศจิ กายน 2558 ได้ กํา หนด
คุณสมบัติผ้ ทู ี่จะดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริษัท ไว้ ดงั นี ้
5.2.1 มี คุณ สมบัติถูกต้ องและไม่ มีลักษณะต้ องห้ า มตามกฎหมายบริ ษั ทมหาชนจํ า กัด, กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5.2.2 มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริษัท
5.2.3 มี ประวัติการทํ า งานที่ ดี ไม่ เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรื อ
ผู้มีอํานาจในการจัดการของหน่วยงาน
5.2.4 มี ความเป็ นอิ สระ ปฏิ บัติหน้ า ที่ กรรมการด้ วยความระมัดระวัง ด้ วยความซื่ อสัตย์ สามารถ
ทุม่ เทเวลาให้ บริ ษัทได้ อย่างเต็มที่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการได้ อย่างสมํ่าเสมอ โดยดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริ ษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
5.2.5 มีอายุและประสบการณ์การทํางานที่เหมาะสม มีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ์
นอกจากนี ้ บริ ษัท ได้ ระบุวาระการดํ ารงตํ าแหน่งของกรรมการซึ่งมี ระบุอยู่ในข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 16
อยู่แล้ วให้ เป็ นลายลักษณ์ อักษรที่ชัดเจน รวมถึงได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ของ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําปี ในหัวข้ อ “การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง” และ “กรรมการอิสระ” ตามลําดับ
5.3 ภาวะผู้นําและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีสว่ นร่ วมในการกําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของ
บริ ษัท ตลอดจนกํ ากับดูแลควบคุมฝ่ ายบริ หารให้ ดําเนิ นการเป็ นไปตามนโยบายที่ กําหนดไว้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ และ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น และยังได้ จัดให้ บริ ษัทมี
ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามการดําเนินงานในเรื่ องดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอนอกจากนี ้คณะกรรมการมีการ
กํากับดูแลให้ คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้ และมีการปรับปรุงให้ เหมาะสมอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยล่าสุดในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ มีมติให้ มี
การปรับปรุ งขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารของ บริ ษัทโดยกําหนดให้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจ
อนุมตั ิการลงทุนที่ไม่เกิน 25 ล้ านบาท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีอํานาจอนุมตั ิการลงทุนที่ไม่เกิน 15 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ไม่
รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้ งหรื อมีสว่ นได้ เสีย รวมทังรายการที
้
่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้ อกําหนดของ สํานักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.4 ความเป็ นอิสระของประธานกรรมการ
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อความโปร่ งใสในการดําเนินงานของบริ ษัทและความอิสระของประธานกรรมการ จึง
ได้ มีมติแต่งตัง้ กรรมการอิสระ ดํารงตํ าแหน่งประธานกรรมการ นอกจากนี โ้ ครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย
กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึง่ จะทําให้ เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
5.5 การแบ่งแยกบทบาทระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
บริ ษั ทมี การกํ า หนดบทบาทและหน้ าที่ ระหว่ า งคณะกรรมการและฝ่ ายจั ดการไว้ อย่ า งชั ดเจน โดย
คณะกรรมการมีหน้ าที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทางธุรกิจ พิจารณาเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
รวมทังกํ
้ ากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะที่
ฝ่ ายจัดการมีหน้ าที่บริ หารจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีหน้ าที่เสนอแนะแผน
ธุรกิจ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปี และอํานาจการบริ หารงาน เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
และมีการกําหนดขอบเขตและอํานาจการอนุมัติไว้ อย่างชัดเจน ซึ่งหากเกินอํานาจของฝ่ ายจัดการ ก็จะต้ องนําเสนอต่อ
คณะกรรมการซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
5.6 เลขานุการบริษัท
บริ ษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของ เลขานุการบริ ษัท เนื่องจาก เป็ นผู้ที่ทําหน้ าที่ให้ คําแนะนําและสนับสนุน
งานของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับข้ อกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อความเรี ยบร้ อย มีประสิทธิภาพ
ถูกต้ องตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทและสอดคล้ องกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี รวมถึงดูแลให้ มีการดําเนินการตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อแนะนําของคณะกรรมการบริ ษัทฯ กํากับ
ดูแลให้ บริ ษัท คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการปฏิ บัติตามข้ อกฎหมายและระเบี ยบปฏิ บัติต่า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง อันได้ แก่
พระราชบัญ ญั ติบริ ษั ทมหาชนจํ า กัด ข้ อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และสํ า นั กงาน
คณะกรรมการกํ า กับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พระราชบัญ ญั ติประกอบรั ฐธรรมนูญ ว่า ด้ วยการป้ องกันและ
ปราบปรามทุจริ ต พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ อง ดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร ปฏิบตั ิงานอย่าง
ถูกต้ องและรอบคอบ โดยคํานึงถึงสิทิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทําหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
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และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติ
แต่งตังนายณรงค์
้
ศกั ดิ์ สนเผือก ทําหน้ าที่เลขานุการบริษัทอีกตําแหน่งหนึง่
5.7 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.7.1 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรมา
ตังแต่
้ รายงานประจําปี 2547 ซึ่งเป็ นปี ที่บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก และมีการ
ทบทวนปรับปรุ งอยู่เป็ นประจํ า และมี การเผยแพร่ ในรายงานประจํ าปี แบบแสดงรายการข้ อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนี ย้ งั ให้ ความสําคัญกับการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเข้ าร่ วมประชุม
อบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรพย์ เป็ นผู้จัด ทัง้ หลักสูตรที่ ไม่มีค่าใช้ จ่ายและหลักสูตรที่ มี
ค่าใช้ จ่าย โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว และได้ นําความรู้ ที่ได้ รับมาใช้ ประโยชน์กบั บริ ษัทฯ รวมถึงมีการ
ปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
ดังจะเห็นได้ ว่า บริ ษัทสามารถพัฒนาการปฏิบตั ิงานจนสามารถได้ รับความสําเร็จจากทัง้ 2 โครงการ
สําคัญ คือ ได้ รับการประเมินผล อยู่ในระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียน
ไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย โดยได้ รับความสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาโดยตลอดตังแต่
้ ปี 2551 และ ได้ รับการประเมินผล
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ถึง “ดีเยี่ยม+สมควรเป็ นตัวอย่าง” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําปี ซึง่ จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่ วมกับ สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริ ษัทจด
ทะเบียนไทย อย่างต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปี 2551 โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ รับการประเมินจากโครงการสํารวจการกํากับดูแล
กิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทยอยูใ่ นระดับ “ดี” และโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําปี อยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
สําหรั บการปฐมนิ เทศกรรมการ และพนักงานเข้ าใหม่นัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้
เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดําเนินการปฐมนิเทศเพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจให้ แก่กรรมการใหม่
และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทเป็ นผู้ดําเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการปฐมนิเทศ
พนักงานเข้ าใหม่เป็ นประจําทุกเดือน
5.7.2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สดุ ในการ
จัดทํา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ จดั ให้ มีการดํารงรักษาไว้ ซึ่ง
ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้ มนั่ ใจได้ อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและ
เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระสําคัญ ทังนี
้ ้บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ นผู้ดแู ล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ เพียง
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พอที่จะทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ สําหรับ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับ
เรื่ องนี ้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี
5.7.3 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยได้ จัดตังหน่
้ วยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร ถื อเป็ นการเสริ มสร้ างระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่ อลดความเสี่ยงในการดําเนิ นธุรกิจ ประเมินและติดตามการปรับปรุ งแก้ ไข
ข้ อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงการกําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริ หารและฝ่ ายปฏิบตั ิการอื่นๆ แยก
ออกจากผู้ติดตามประเมิ นผลเพื่ อให้ มีการถ่ วงดุลและตรวจสอบระหว่า งกันอย่ า งเพี ยงพอ นอกจากนี บ้ ริ ษัทฯ ยังให้
ความสําคัญต่อข้ อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลดียงิ่ ขึ ้น
5.7.4 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินปั จจัยความเสี่ยง ตลอดจน
จัดให้ มีมาตรการบริ หารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง และมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริ หารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง และรายงานในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแล้ วก็ตาม คณะกรรมการยังตระหนักถึง
ความสําคัญต่อนโยบายบริ หารความเสี่ยง จึงมีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง และกําหนดขอบเขตหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ตามที่ได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ -) และรายงาน
ประจํ า ปี ในหัวข้ อ “คณะกรรมการชุ ดย่ อย” โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะมี การประชุ มและรายงานต่ อ
คณะกรรมการ
5.7.5 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษั ทให้ ความสํ า คัญ ต่ อภารกิ จในการดํ า เนิ นงาน จริ ยธรรมในการดํ า เนิ นธุ รกิ จ ตลอดจน
จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริ หารที่ จะต้ องมี ต่อ Stakeholder ทุ กส่ วน จึ งได้ จัดทํ า ข้ อพึ งปฏิ บัติเกี่ ยวกั บ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ ว และได้ จัดพิมพ์
ตลอดจนให้ ความรู้ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง ให้ ยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของบริ ษัทและยึดหลักการในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมจริยธรรมธุรกิจ
5.7.6 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ ดแู ลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้คณะกรรมการได้ ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รายการที่ เกี่ยวโยง
กัน และได้ พิจารณาความเหมาะสมอย่ า งรอบคอบ รวมทัง้ มี การปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และ
พระราชบัญ ญั ติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยราคาและเงื่ อนไขเสมื อนทํ า รายการกับ
บุคคลภายนอก และได้ เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผลหรื อความจําเป็ น ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ของบริษัทในหัวข้ อ “รายการระหว่างกัน”

86

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

5.8 การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จําเป็ น แต่ไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี โดยมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรทุกครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้ ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทุกท่านให้
ความสําคัญกับการประชุมคณะกรรมการเป็ นอย่างมาก สําหรับจํานวนครัง้ ในการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการในปี ที่
ผ่านมา ได้ เปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจํ าปี ในหัวข้ อ “คณะกรรมการ
บริ ษัท” แล้ ว
5.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
5.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ กําหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทังพิ
้ จารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท และ
กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
จากกรรมการ ตลอดจนได้ ทําการเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบี ยนในหมวดอุตสาหกรรมเดี ยวกัน และเปรี ยบเทียบกับ
ค่ า ตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริ ษัทจดทะเบี ยนที่ มีขนาดรายได้ และผลประกอบการในระดับเดี ยวกัน เพื่ อเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามลําดับ
5.9.2

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริ หารของบริ ษัทเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนกําหนด ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ผลการดําเนินงานของบริ ษัท และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละท่าน โดย
คณะกรรมการบริหาร จะเป็ นผู้พจิ ารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนดังกล่าว
ทังนี
้ ร้ ายละเอียดจํานวนค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริ หารประจําปี 2559 ได้ เปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบตั ิได้
คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ ไม่เกิน 9 ปี โดย
ไม่มีข้อยกเว้ น หรื อหากสามารถกําหนดไว้ ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้ น ก็จะเป็ นการดียิ่งขึ ้น เนื่องด้ วยรูปแบบธุรกิจหลักของ
บริ ษัทนัน้ คือธุรกิจค้ าปลีกที่ต้องการความเชี่ยวชาญและความเข้ าใจเฉพาะทาง คณะกรรมการบริ ษัทจึงไม่ได้ มีการกําหนด
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากพิจารณาแล้ วเห็นว่าประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ นันมี
้ ความจําเป็ นและสําคัญอย่างยิ่งต่อการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ และการให้ คําแนะนําต่างๆ เพื่อ
ชี ้แนะทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดังจะเห็นได้ จากการที่บริ ษัทฯ สามารถออกจากหมวดฟื น้ ฟูกิจการและหลักทรัพย์
ของบริ ษัท สามารถกลับเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ประสบความสําเร็จ แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทก็มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลวันที่ที่กรรมการอิสระแต่ละท่านได้ เข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ในวาระปั จจุบนั ไว้ ในรายงานประจําปี
ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณา
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อย่างไรก็ตาม ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ที่ได้ กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราซึ่งกรรมการที่ออกจากตําแหน่งนี ้จะเป็ นกรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ โดยบริ ษัทยังได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เป็ นการล่วงหน้ า อย่างน้ อย
 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี จึงอาจกล่าวได้ วา่ บริ ษัทมิได้ ละเลยต่อการไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อแนะนําในเรื่ องการ
กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ หากแต่กรรมการอิสระก็ยงั มีการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทฯ ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราของทุกปี
บริ ษัทควรมีการจัดตัง้ CG Committee แม้ ปัจจุบัน บริ ษัทไม่ได้ มีการจัดตัง้ CG Committee ขึน้ แต่อย่างไรก็
ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในเรื่ องของการสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยง และเรื่ องอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง อย่ างเป็ นประจํ า ตามขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ ที่กําหนดไว้ ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้ รับมอบหมายจากณะกรรมการบริษัท
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลทีด่ ี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ควบคูไ่ ปกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าการ
ด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะสามารถสร้าง
ความยั่งยืนให้กับธุรกิจ
ด้วยเจตนารมณ์ในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
แท้จริง บริษัทฯ จึงก่อตั้ง ”มูลนิธิแมงป่องปันน�้ำใจให้สังคม” มาตั้งแต่
ต้นปี 2549 และด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ เพื่อเป็นสาธารณ
ประโยชน์ อันน�ำไปสูก่ ารสร้างความเจริญก้าวหน้าทีก่ า้ วไปพร้อมกับการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา และส่งเสริมในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มาโดยตลอด
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบาบายที่จะพัฒนาการด�ำเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมไปสู่ CSR In process จึงใช้แนวทางความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของกิ จ การตามหลั ก การ 8 ข้ อ ที่ จั ด ท� ำ โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การประกอบกิจการด้วยความ
เป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การ
ปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม เป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ครอบคลุมประเด็น
ส�ำคัญในการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง
สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยได้จดั ท�ำข้อพึงปฏิบตั จิ ริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจไว้ให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ใช้ยดึ ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ฯ และยึดหลักการในการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม

การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน
กระบวนการจัดท�ำรายงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
ที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นมาตรฐานในการ
พัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐาน เป็นที่
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ยอมรับอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกประเด็น ซึง่ จะช่วยให้บริษทั ฯ
สามารถพัฒนาการด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้
ครอบคลุมและจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาสู่รายงานในระดับสากลต่อไป

การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มีการก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ใช้ยดึ ถือเป็นแนวทางปฏิบตั ดิ ว้ ยความซือ่ สัตย์
สุจริต และเที่ยงธรรม และล่าสุดมีการปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียนไทย ปี 2555
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
ทัง้ ในระดับองค์กรและระดับชาติ หากมีการทุจริตภายในองค์กรบริษทั ฯ
จะด�ำเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศให้พนักงานทราบถึงสาเหตุของ
การลงโทษนัน้ เพือ่ เป็นการย�ำ้ เตือนและปลูกจิตส�ำนึกไม่ให้เกิดการทุจริต
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการคอรัปชั่นใน
ระดับชาติ ดังจะเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ครัง้ ที่ 3 ประจ�ำปี 2555 ซึง่ จัดโดยส�ำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ
และธุ ร กิ จ เอกชน ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
โดยในปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินระดับการพัฒนาความยัง่ ยืน
ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption
progress indicator) ในระดับ 2 (Declared) การแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นโดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ
พัฒนา สู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของพนักงานทุกระดับชั้น โดยสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับชัน้ อย่าง
ต่อเนือ่ ง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพือ่ เพิม่ พูนความรูใ้ นตัวสินค้า
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และพัฒนาทักษะการขายแบบสัญจรอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง มีการ
จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนความรูใ้ ห้แก่พนักงาน
เป็นต้น บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพ กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี ชุดฟอร์ม
พนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พนักงานสัปดาห์ละ
1 ครั้ง จัดเลี้ยงวันเกิดพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง จัดให้มีห้องออกก�ำลัง
กายส�ำหรับพนักงาน เป็นต้น เพือ่ เป็นสวัสดิการและส่งเสริมความสามัคคี
ในองค์กร บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละคน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางและ
พัฒนาการท�ำงานของบริษัทฯ และให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้
มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน เพื่อ
สุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

ภายนอก เป็นประจ�ำทุกๆ 3 เดือน ณ Mangpong Mega Store, การ
ด�ำเนินโครงการเติมฝันปันรัก เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเลี้ยง
อาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ การบูรณะซ่อมแซม
ห้องสมุดโรงเรียน การจัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนชรา การ
บูรณะอาคารสถานที่ราชการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
การหาทุนช่วยเหลือสัตว์พิการ เป็นต้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี
กับชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ
ทั้งในลักษณะการเป็นผู้น�ำการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ณ บริเวณพื้นที่ของส�ำนักงานใหญ่ เพื่อมอบความสุขให้กับ
เด็กๆ และผูส้ นใจเข้าร่วม รวมถึงในลักษณะการให้ความสนับสนุน เช่น
การร่วมกับส�ำนักงานเขตจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ในราคาที่สมเหตุสมผล
และการให้บริการที่ดีเยี่ยม โดยให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื่อนไขความ
รับผิดชอบที่ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศ
ที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอ
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นได้วา่ บริษทั ฯ มีนโยบาย
อย่างชัดเจนที่จะจ�ำหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และให้ความ
ส�ำคัญกับการจ�ำหน่ายสินค้าที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง เพื่อเสริม
สร้างการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง
“มูลนิธแิ มงป่องปันน�ำ้ ใจให้สงั คม” มาตัง้ แต่ตน้ ปี 2549 โดยมีการด�ำเนิน
กิจกรรมเพือ่ เป็นสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนือ่ ง อาทิ โครงการบริจาค
โลหิต ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัด
หน่วยรถรับบริจาคโลหิตมาให้บริการแก่ผู้บริหาร พนักงานและบุคคล
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการรับบริจาคโลหิต
หน่วย MPG ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด�ำเนินโครงการรับบริจาคโลหิตมาตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน กว่า 8 ปี นับ
เป็นครัง้ ที่ 32 โดยทุกๆ 3 เดือนจะมีการตัง้ หน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ส�ำนักงานใหญ่ บริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ถนนลาดพร้าว
92 กิจกรรมดังกล่าวมีทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความส�ำคัญมาร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างคับคั่ง ซึ่งสามารถรวมยอดโลหิต
ได้ทั้งสิ้น 2,224,800 CC
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สนับสนุนกิจกรรมวันบริจาคโลหิตโลก
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดีวดี ภี าพยนตร์ และซีดเี พลง จากนางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์
ประธานกรรมการบริหาร บ.เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) รวมมูลค่า 736,200 บาท เนื่องในโอกาสสนับสนุนกิจกรรมวันบริจาคโลหิต
โลก โดยมี นายสัญชัย จงวิศาล รองประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และ นาวาโทหญิง แพทย์หญิง
อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ รองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมรับมอบ ณ ห้องจุมภฏ ชัน้ 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี 2558
มูลนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าวและส�ำนักงานเขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำ� ขวัญวันเด็ก
ประจ�ำปี 2558 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต“ โดยตระหนักถึงความส�ำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ในขณะเดียวกัน
ได้กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันส�ำคัญของตน คือการขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขัน
แข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสียสละรู้จักสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมดังกล่าวนีไ้ ด้สร้างความสุข ความสนุก รอยยิม้ และเสียงหัวเราะให้แก่เด็กๆ แล้วยังแจกของขวัญพิเศษให้แก่เด็กๆ ทุกคนทีม่ าร่วม
งานด้วยสินค้าในกลุ่ม Edutainment ของบริษัทฯ เพื่อน�ำไปใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างการเรียนรู้ต่อไป
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ปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่น
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนบ้านบางกุฬา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ให้มีบรรยากาศที่สดใส มีสีสันสวยงาม
ดูสนุกสนานและมีชีวิต และปรับให้เป็นสถานที่ออกก�ำลังกายและสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ของน้องๆนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังมอบสินค้า
ในกลุ่ม Edutainment ของบริษัทฯ ให้แก่โรงเรียน เพื่อน�ำไปใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ โดยร่วมกับศิษย์เก่าวิทยาเขต
เพาะช่าง ภายใต้โครงการ “บุญเพื่อน้อง” ครั้งที่ 7
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โบว์ลิ่งการกุศล
การจัดโบว์ลงิ่ การกุศล เพือ่ หารายได้นำ� ไปด�ำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ ด้านสังคมสงเคราะห์ และบริการสังคม ภายใต้โครงการ “เติม
ฝันปันรัก 17 ตอน ซื้อแว่นตาให้ผู้สูงอายุ” เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสายตาแก่ผู้สูงอายุให้สามารถมองเห็นอย่างมีคุณภาพ ประกอบ
กิจกรรมประจ�ำวันได้ด้วยตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
กิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจเป็นอย่างดี ท�ำให้โครงการด�ำเนินงานส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

รับผิดชอบต่อชุมชนที่ตั้งขององค์กร
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ไม่เพียงแต่ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมาโดยตลอด ยังให้ความส�ำคัญต่อ
ชุมชนที่ตั้งของบริษัทฯ โดยได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์และอ�ำนวยประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ
การมอบแว่นตาผู้สูงอายุ การปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีอาคารศูนย์เด็กเล็กก่อน วัยเรียน รวมถึงการมอบสินค้าในกลุ่ม Edutainment ของบ
ริษัทฯให้เป็นสื่อกลางในการสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ (และ
บริ ษั ท ย่ อ ย) ซึ่งจัด ทํ า ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ภายใต้ พ ระราชบัญ ญั ติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 และตาม
ข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 โดยได้ มีการพิจารณาเลือกใช้ นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญ ชี
ได้ สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทําหน้ าที่กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมทังจั
้ ดให้ มีและดํารงไว้ ซึ่งระบบการบริ หาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่ อให้ มีความมั่นใจได้ ว่ามี การบันทึกข้ อมูลทางบัญ ชี ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทัน เวลา และ
เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ทัง้ นี ค้ ณะกรรมการบริ ษั ทฯ ได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ นผู้ทําหน้ าที่
กํ า กับ ดูแ ลงบการเงิ น ประเมิ น ระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี นี ้แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ความเห็น ว่าระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ สามารถ
สร้ างความเชื่ อ มั่น ได้ ว่างบการเงินของบริ ษั ท เอ็มพี จี คอร์ ป อเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) (และบริ ษั ทย่อย) แสดงฐานะการเงิ น
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ

(นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล)
ประธานกรรมการ

ที ่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั้งที ่ 1/2559 เมื ่อวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มี มติ เลื อกนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ให้ดํารงตํ าแหน่งประธานกรรมการ แทนนาย
ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ซึ่งลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการ และกรรมการอิ สระ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเลือกนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ แทนนาย
ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ  ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ โดยเฉพาะด้ านการเงินและการบัญชี โดยมีนายนริ นทร์
โอภามุรธาวงศ์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธะเรศ โปษยานนท์และและนางทัธนา รอดโพธิ์ ทอง เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ ทังนี
้ ้กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ เป็ นกรรมการบริหารหรื อพนักงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ โดยตระหนักถึงความสําคัญของ
การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการที่ดี และได้ รับความร่ วมมือจากกรรมการอิสระ ฝ่ าย
บริ หาร ผู้สอบบัญชี ฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทังนี
้ ้เพื่อให้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และมีการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ตลอดจนรายงานทางการเงินที่
ถูกต้ อง เชื่อถือได้
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บัติตามหน้ าที่ ตามที่ ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
โดยมี การประชุมตามวาระซึ่งเป็ นการประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญ ชี และผู้บริ หาร
ระดับสูงทางด้ านบัญชี การเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีกรรมการบริ หารเข้ าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้ การรับรู้ของฝ่ าย
บริหารรวมทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ ซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบตั ิได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. การ สอ บท าน งบการ เงิน ร ายไตร มาสแ ละงบการ เงิน ปร ะจํ า ปี 2559 ข อ งบริ ษั ท ฯ ก่ อ น นํ า เสน อ
คณะกรรมการบริษัท ฯ
งบการเงินของบริ ษัทฯ ได้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมทังประกาศของ
้
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ที่ สํ า คัญ ในงบการเงิ น อย่ า งถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เพี ย งพอ และทัน เวลา โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และ
งบการเงินประจําปี เพื่อสอบถามความถูกต้ องครบถ้ วน และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนรายการปรับปรุ ง
ต่างๆ ที่กระทบต่องบการเงินที่เป็ นสาระสําคัญ
2. การสอบทานการกํากับ ดูแ ลกิจ การที่ด ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ กํากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอและโปร่ งใส รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เป็ นประจําทุกปี และส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีบรรษั ทภิบาล การบริ หารจัดการที่ ดี โปร่ งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
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3. สอบทานระบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิ ภาพเพียงพอ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสม มีการตังเป้
้ าหมายการทํางาน
อย่างรอบคอบ วัดผลได้ และมีการแก้ ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อผลการดําเนินงานต่างจากเป้าหมายที่
กํ าหนดไว้ ให้ ความสํ าคัญ กับ การปรั บ ปรุ งแก้ ไขเมื่ อ พบความเสี่ ยงที่ เป็ น จุดอ่อ นในการปฏิ บัติงาน นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ กํากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ มีความเป็ นอิสระ เพื่อดูแลป้องกันทรัพย์สิน
ลดความเสียหาย ลดการทุจริต และใช้ ในการบริหารจัดการบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างเพียงพอ โปร่งใส และ
เชื่อถือได้ โดยมีการสอบทานให้ มีการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจําปี และทบทวนแผนงาน ตลอดจน
ติดตามการปรับปรุงแก้ ไขตามแนวทางที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอ โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าบริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงที่
เป็ นนัยสําคัญ
4. สอบทานการปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กํา หนดของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย และกฎหมายที่เ กี่ยวข้ อ งกับ ธุร กิจ ของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ กํากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า ไม่ พ บประเด็ น ที่ เป็ น
สาระสําคัญในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกํากับที่เกี่ยวข้ อง
5. การคัด เลือ กและเสนอแต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญชี ประจําปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อขออนุมตั ิที่ประชุมสามัญ
ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2560 ให้ แ ต่ งตัง้ นางเกษรี ณรงค์ เดช ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าตเลขที่ 76 หรื อ นางณั ฐ สรั ต ร์
สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรื อ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885
แห่งสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560 เนื่องจากเป็ นสํานักงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทํางานที่ดีและปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีเสมอมา และเพื่อให้ การสอบบัญชีเป็ นไป
อย่างต่อเนื่อง
6. สอบทานและให้ ค วามเห็น ต่ อ รายการที่เ กี่ยวโยงกัน และรายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์
รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อ มูล ดังกล่ าว
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริ ษั ทฯ ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทุกรายการอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยตุ ิธรรมและเหมาะสม ซึ่งได้ ผ่านการอนุมตั ิจากฝ่ ายจัดการหรื อ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ ผู้ถื อ หุ้น ก่ อ นทํ า รายการแล้ ว เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า รายการดังกล่า วได้ ดํ า เนิ น การอย่ า ง
สมเหตุสมผลและคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

97

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ ที่ได้ กําหนดไว้ ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ
และได้ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ แล้ ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลทาง
การเงินของบริ ษัทฯ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ และบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดต่างๆ ของหน่วยงานกํากับดูแลมี
การบริหารความเสี่ยงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่พบรายการที่กระทบต่อบริษัทที่เป็ นสาระสําคัญ

(นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ / วันที่  กุมภาพันธ์  มีมติเลือกนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เข้ าดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ แทนนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ซึ่งลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ และแต่งตังนาย
้
นริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และนางทัธนา รอดโพธิ์ทอง ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่  กุมภาพันธ์  เป็ นต้ นไป
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การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุม ภายในและการบริห ารจัด การความเสี่ยง

สรุ ป ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ ระบบควบคุม ภายในของบริษัท ฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เข้ าร่ วมประชุม
ด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ โดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร และ
อนุมตั ิแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริ หารจัดทําและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ ว สรุ ปได้ ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อมู ล และระบบการติ ด ตาม
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตาม
ควบคุมดูแลการดําเนินงานให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทฯ จากการที่กรรมการหรื อผู้บริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบ
หรื อโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทํ าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ งและบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันอย่างเพี ยงพอแล้ ว
สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเช่นกัน อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการเห็นว่าควรที่จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกมาเป็ นที่ปรึกษา และทําการประเมินเพื่อยกระดับ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้ มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ ้น

หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรี ดา ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งรักษาการหัวหน้ าฝ่ ายควบคุมตรวจสอบภายใน
ของบริ ษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ซึง่ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม โดยเคยเข้ ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานด้ านตรวจสอบภายใน ได้ แก่ Beginner Track
IIAT : การปฏิบัติงานตรวจสอบสําหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย : The
Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT) และมีประสบการณ์ ในการทํางานกับบริ ษัทฯ ที่หลากหลาย จึงมีความ
เข้ าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทังนี
้ ้ การพิจารณา และอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษัทฯ จะต้ องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณ สมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายในหรื อเทียบเท่าของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)
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ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี

บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญ ชีของบริ ษั ททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทังในเรื
้ ่ องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน ในการทํางาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน
แล้ วนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานําเสนออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี
ในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ แต่งตัง้ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
76 หรื อ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 4563 หรื อ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญาตเลขที่ 3885 แห่งสํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยในปี ที่ผ่านมามีคา่ ตอบแทนในการสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 985,000 บาท (เก้ าแสนแปดหมื่นห้ าพันบาท
ั ชีที่ผ่านมา บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการรับ
ถ้ วน) สําหรับค่าบริ การอื่น (Non Audit Services Fee) ในรอบปี บญ
บริ การอื่นจาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รวมถึงไม่มีการควบรวมกิจการ หรื อการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ จํานวน  บริ ษัท คือ บริ ษัท
โซลเมท อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด และบริ ษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด กําหนดค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินบริ ษัทละ
55,000 บาท
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชี และ สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ
หรื อ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่าง
อิสระ
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ณ สิ น้ ปี 2559 บริ ษัทฯ มี สาขาและจุดจํ าหน่ ายจํ านวน 23 สาขาทั่วประเทศ ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมี สาขาและจุด
จําหน่ายรวม 33 สาขา โดยมี การปิ ดสาขาที่ไม่ทํากําไรและสิ ้นสุดสัญญา รวม 10 สาขา และมี การเปิ ด Shop ใหม่ทัง้ หมด
5 สาขา แบ่งเป็ นสาขา GIZMAN 1 สาขา และสาขา STARDUST 4 สาขา บริ ษัทฯ มีนโยบายในการขยายสาขาใหม่ๆ ด้ วย
ความระมัดระวัง
ตลอดปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนขยายงานในหน่วยธุรกิจใหม่ภายใต้ แบรนด์ “STARDUST” เพื่ อจําหน่ายสินค้ ากลุ่ม
เครื่ องสําอาง โดยการคัดสรรสินค้ าที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของร้ าน ขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารให้ อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นที่จะรักษาจุดแข็ง (Strength) ของบริ ษัทฯ
จากการดําเนินธุรกิจบริ หารร้ านค้ าปลีกมาตัง้ แต่เริ่ มต้ นธุรกิจ คือการบริ หารยอดขายต่อพืน้ ที่ และต่อหัวพนักงาน โดยการ
เปลี่ยนกลุม่ สินค้ ามาสูก่ ลุม่ ผลิตภัณฑ์ความงาม ซึง่ เป็ นธุรกิจที่มีโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี ้บริ ษัทได้ หนั มา
พัฒนาและบริ หารแบรนด์ STARDUST ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั มากยิ่งขึ ้น โดยเน้ นการจัดจําหน่ายสินค้ าที่อยูใ่ นความต้ องการของตลาด
(1) ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ
รายได้
บริ ษัทฯ มี รายได้ รวมในปี 2559 เท่ากับ 317.58 ล้ านบาท ลดลง 66.86 ล้ านบาท คิ ดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ
17.39% จากการที่บริ ษัทได้ มีการปิ ดสาขาที่ไม่ทํากําไรและสิ ้นสุดสัญญาไปจํานวน 10 สาขา โดยในปี นี ้ร้ านค้ าปลีกในแบรนด์
STARDUST สามารถสร้ างรายได้ เด่นชัดยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากกลุม่ ผลิตภัณฑ์ความงามอยู่ที่ 41.62% ของ
รายได้ รวมปี 2559 เพิ่มขึ ้นจาก 14.18% ในปี 2558 ด้ านรายได้ จากร้ านค้ าปลีกในแบรนด์ GIZMAN มีสดั ส่วนค่อนข้ างคงที่คิด
เป็ น 27.43% ของรายได้ รวม เพิ่มขึน้ จาก 27.03% ในปี 58 ส่วนรายได้ จากร้ านค้ าปลีกแบรนด์ MANGPONG มี สัดส่วนต่อ
รายได้ รวมที่ลดลงมาอยูท่ ี่ 27.09% ในปี 2559 จากระดับ 55.49% ในปี 58
จากการปรับรูปแบบร้ านจากร้ าน MANGPONG ที่เน้ นการจําหน่ายสินค้ ากลุม่ โฮมเอ็นเตอร์ เทนเมนต์อย่างเดียว เป็ น
ร้ าน GIZMAN ที่จําหน่ายสินค้ ากลุม่ ภาพยนตร์ และสินค้ ากลุ่มไลฟ์สไตล์-แก๊ ดเจ็ท และปรับพื ้นที่บางส่วนในบางสาขาเป็ นร้ าน
STARDUST และการเปิ ดสาขาใหม่ ๆ เป็ นปั จจัยช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ จากร้ าค้ าปลีกในแบรนด์ STARDUST
ส่งผลให้ รวมรายได้ ปี 59 มีการกระจายตัวที่หลายหลายยิ่งขึ ้น และช่วยให้ การชะลอตัวของสินค้ าในกลุม่ โฮมเอ็นเตอร์ เทนเมนต์
กระทบภาพรวมรายได้ ของบริษัทไม่มากนัก
รายได้ จากการจําหน่ ายสินค้ ากลุ่มผลิตภัณฑ์ ความงาม
รายได้ จากการจําหน่ายสินค้ าเครื่ องสําอาง ในปี 2559 เท่ากับ 132.18 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 54.53 ล้ านบาท โดยรายได้
จากกลุม่ ผลิตภัณฑ์ความงาม คิดเป็ น 41.62% ของรายได้ รวมในปี 2559 เพิ่มขึ ้นจาก 14.18% ในปี 2558
รายได้ จากการจําหน่ ายสินค้ ากลุ่มไลฟ์ สไตล์ -แก็ดเจ็ท
รายได้ จากการจําหน่ายสินค้ าไลฟ์สไตล์-แก็ดเจ็ท ในปี 2559 เท่ากับ 87.10 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 16.82 ล้ าน
บาท โดยรายได้ จากการกลุม่ ไลฟ์สไตล์-แก็ดเจ็ท คิดเป็ น 27.43% ของรายได้ รวมในปี 2559 เพิ่มขึ ้นจาก 27.03% ในปี 2558
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รายได้ จากการจําหน่ ายสินค้ ากลุ่มโฮมเอ็นเตอร์ เทนเมนต์
รายได้ จากการจําหน่ายสินค้ ากลุม่ ภาพยนตร์ -เพลง ในรูปแบบแผ่นบลูเรย์ ดิสก์ ดีวีดีภาพยนตร์ ซีดีเพลง แผ่นเสียง
Vinyl ในปี 2559 เท่ากับ 85.93 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 เป็ นจํานวน 127.40 ล้ านบาท โดยรายได้ จากการกลุม่ โฮมเอ็น
เตอร์ เทนเมนต์ คิดเป็ น 27.06% ของรายได้ รวมในปี 2559 ลดลงจาก 55.49% ในปี 2558
ประมาณการส่ วนลดสิทธิสะสมคะแนน
บริ ษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลกู ค้ าที่มีบตั รสมาชิก โดยทุก ๆ 20 บาทได้ 1 คะแนน และได้ คะแนนสอง
เท่าทุกวันพุธและวันเกิ ด บริ ษัทเริ่ มโปรแกรมสิทธิ สะสมคะแนนตัง้ แต่เดื อนกุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้ นมา โดยทุก ๆ 500
คะแนน สามารถแลกเป็ นส่วนลดได้ 50 บาท และหากแลกส่วนลดสินค้ าภาพยนตร์ และเพลงภายใต้ ลขิ สิทธิ์ของบริษัทนัน้ ทุก
1,000 คะแนนแลกเป็ นส่วนลด 300 บาท, ทุก 3,000 คะแนนแลกเป็ นส่วนลด 1,200 บาท และทุก 5,000 คะแนนแลกเป็ น
ส่วนลด 2,500 บาท จากรูปแบบการสะสมคะแนนและการแลกคะแนนสดสมข้ างต้ น ส่งผลให้ ประมาณการส่วนลดสิทธิสะสม
คะแนน ในปี 2559 เท่ากับ 0.96 ล้ านบาท พลิกจาก -0.33 ล้ านบาทในปี 2558 เนื่องจากบริ ษัทมีการบันทึกกลับส่วนลดสิทธิ
สะสมคะแนนราว ๆ 3.39 ล้ า นบาท โดยประมาณการสิ ทธิ สะสมคะแนน คิ ดเป็ น 0.31% ของรายได้ รวม ในปี 2559
จาก -0.08% ในปี 2558
รายได้ ค่าเช่ า
เดิมสินค้ ากลุม่ ภาพยนตร์ -เพลงในต้ องใช้ พื ้นที่ในการเก็บ VDO สําหรับขายและเช่าสินค้ าเป็ นจํานวนมาก แต่จากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้ ส่งผลให้ ความต้ องการของสินค้ าในกลุ่มโฮมเอ็นเตอร์ เทนเมนต์ลง และทําให้ ร้านสาขาของ
บริ ษัทใช้ เนื ้อที่เล็กลง แต่เนื่องจากบริ ษัทมีสิทธิการเช่าอยู่ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดบริ ษัทจึงดําเนินการจัดหาบริ ษัทอื่นเข้ ามา
เช่าพื ้นที่สิทธิการเช่าของบริ ษัทต่อจากบริ ษัท โดยรายได้ ค่าเช่าในปี 2559 เท่ากับ 5.62 ล้ านบาท ลดลง 3.56 ล้ านบาท จากปี
2558 เนื่องจากมีลกู ค้ าย้ ายออกในช่วงปลายปี 2558 รายได้ คา่ เช่า คิดเป็ น 1.77% ของรายได้ รวมในปี 2559 ลดลงจาก 2.39%
ในปี 2558
รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นอยู่ที่ 5.79 ล้ านบาทในปี 2559 เพิ่ มขึน้ จาก 3.81 ล้ านบาทในปี 2558 คิ ดเป็ นอัตราการเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ
52.07 เนื่ องจากการมีรายได้ จากการจํ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ จากการย้ ายสํานักงานใหญ่ เข้ ามา โดยรายได้ อื่น คิดเป็ น
1.82% ของรายได้ รวมในปี 2559 เพิ่มขึ ้นจาก 0.99% ในปี 2558
ต้ นทุนขายและกําไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุ นขายในปี 2559 เท่ า กั บ 232.08 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 75.80 ของรายได้ จากการขาย
เปรี ยบเทียบกับปี 2558 มีสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 68.78 เนื่องจากการบริ โภคสินค้ าในกลุ่มโฮมเอนเตอร์ เทนเม้ นท์ ซอฟแวร์
ภายใต้ ลิขสิทธิ์ของบริ ษัทฯ มีจํานวนลดลง และมีสดั ส่วนสินค้ ากลุ่มไลฟ์สไตล์แก๊ ดเจ็ทและกลุม่ ผลิตภัณฑ์ความงามมากขึ ้น ซึง่
สองกลุ่มธุรกิจดังกล่าวยังมีสินค้ าเป็ นของตัวเองไม่มากนัก ดังนัน้ การทําธุรกิจในช่วงนี จ้ ึงยังเป็ นในลักษณะซื ้อมาขาย ซึ่งมี
อัตราส่วนกําไรขันต้
้ นที่ตํ่ากว่าสินค้ าในกลุ่มโฮมเอนเตอร์ เทนเม้ นท์ซอฟแวร์ ภายใต้ ลิขสิทธิ์ของบริ ษัท ด้ วยเหตุนี ้เองอัตรากําไร
ขันต้
้ นของบริ ษัทจึงลดลง จากร้ อยละ 31.22 ในปี 2558 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 24.20 ในปี 2559
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขาย และบริ หาร ในปี 2558 เท่ากับ 184.65 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 58.14 ของรายได้ รวม ทังนี
้ ้
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวลดลง 1.66 ล้ านบาทจากปี 2558 หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 0.89 ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายที่ลดลงหลัก ๆ มา
จาก ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน 7.14 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าและบริ การลดลง 8.11 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตามบริษัทมีคา่ ใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการย้ ายสํานักงานใหญ่และปิ ดสาขาเพิ่มขึ ้น 11.92 ล้ านบาท
ขาดทุนก่ อนดอกเบีย้ ภาษี ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจ่ ายลิขสิทธิ์ (EBITDA)
ขาดทุนก่อนดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจ่ายลิขสิทธิ์ (EBITDA) ในปี 2559 เท่ากับ 60.87 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ น EBITDA Margin (อัตรา EBITDA ต่อรายได้ รวม) ร้ อยละ -19.17 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนที่ EBIDTA Margin -5.62% โดย
สาเหตุที่ EBITDA ลดลงเนื่องจากผลประกอบการที่ขาดทุนเพิ่มขึ ้น สาเหตุหลักคือรายได้ รวมปี 2559 ที่ลดลงจากการปิ ดสาขา
และอัตราส่วนกําไรขันต้
้ นที่ตํ่าลงจากการขายสินค้ าในกลุม่ ที่ไม่ใช่ลขิ สิทธิ์ของบริ ษัทที่เพิ่มสูงขึ ้น
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินปี 2559 อยูท่ ี่ 0.04 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 0.01 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
51.50 เนื่องจากปี 2559 มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อชําระค่าสิทธิการเช่าระยะยาว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
บริษัทฯ ได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่ องภาษี เงินได้ มาใช้ ซึง่ เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สินกับฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนี ้สิน ส่งผลให้ บริษัทมีภาษี เงินได้ ในปี 2558 เท่ากับ -0.79
ล้ านบาท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากผลการดําเนินงานในช่วงปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ ในงบการเงินรวมเท่ากับ 98.40 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 62.73 จากปี ก่อน และมีผลขาดทุนในงบการเงินเฉพาะปี 2559 เท่ากับ 89.47 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 48.33
หรื อคิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 30.99 และ 28.21 ของรายได้ รวม
2) ความสามารถในการบริหารทรั พย์ สนิ
สินทรั พย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลง โดย ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 314.78 ล้ านบาท
ลดลงจากสิ ้นเดือนธันวาคม 2558 ซึง่ มีสนิ ทรัพย์เท่ากับ 421.63 ล้ านบาท ลดลง 106.84 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 25.34 อันเป็ น
ผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชั่วคราว
บริ ษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2559 เท่ากับ 50.48 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นเดือนธันวาคม 2558
68.80 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทได้ ใช้ เงินลงทุนชัว่ คราวดังกล่าวเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในปี 2559 โดยเงินลงทุนส่วนที่ยงั ไม่ได้ ใช้
บริ ษัทได้ นําเงินดังกล่าวไปฝากไว้ ในกองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส/TB8 เนื่องจากเป็ นกองทุนที่มีสภาพคล่องสูงใกล้ เคียงเงิน
ฝากออมทรัพย์ แต่ให้ ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากออมทรัพย์
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ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ก้ ารค้ าของบริ ษัท ณ สิน้ เดื อนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 3.35 ล้ านบาท ลดลง 3.64 ล้ านบาท จาก ณ สิน้ เดื อน
ธันวาคม 2558 ที่มีลกู หนี ้การค้ าอยูท่ ี่ 6.99 ล้ านบาท ลดลงเนื่องจากยอดการขายผ่านศูนย์การค้ าในกลุม่ เดอะมอลล์ที่ลดลง
ลูกหนีอ้ ่ ืน
ลูกหนี อ้ ื่ นของบริ ษัท ณ สิ น้ เดื อนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 2.85 ล้ า นบาท เพิ่ มขึน้ 0.35 ล้ า นบาท จาก ณ สิ น้ เดื อน
ธันวาคม 2558 ที่มีลกู หนี ้อื่นอยูท่ ี่ 2.51 ล้ านบาท โดยหลัก ๆมาจากค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ าที่เพิ่มขึ ้น 0.61 ล้ านบาท
สินค้ าคงเหลือ
บริ ษัทมีระบบการบริ หารจัดการสินค้ าที่ทนั สมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริ หารการขายหน้ าร้ านและระบบ
รายงานการขายเข้ าด้ วยกัน ทําให้ สามารถกําหนดปริ มาณการสัง่ ซื ้อที่เหมาะสมกับปริมาณการขายและปริ มาณสต๊ อกสินค้ าได้
อีกทังบริ
้ ษัท ฯ ยังได้ กําหนดนโยบายในการสัง่ ซื ้อสินค้ าว่าควรมีเงื่อนไขทางการค้ าที่สามารถคืนสินค้ าที่จําหน่ายไม่หมดได้ ทงั ้
จํานวนหรื อบางส่วนตามระยะเวลาที่กําหนด ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของสินค้ า นอกจากนี ้บริ ษัทยังเน้ นตรวจดูสินค้ าที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหวเกิน 60 วัน เพื่อเตรี ยมจัดโปรโมชัน่ ระบาย ซึง่ ทําให้ ความเสี่ยงของกลุม่ บริษัทในเรื่ องการบริ หารจัดการสินค้ าคงคลัง
ว่าจะเสื่อมสภาพและล้ าสมัยนัน้ ลดลง นอกจากนี บ้ ริ ษัทยังมี หน่วยงานตรวจสอบจากสํานักงานใหญ่ เพื่ อสุ่มตรวจสินค้ า
คงเหลือทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ บริ ษัทเชื่อว่าการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยที่ 0.77 ล้ านบาทนัน้ เพียงพอ โดยสินค้ า
คงเหลือของบริ ษัท ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2558 ที่ระดับ 115.99 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 6.09 ล้ านบาท จาก ณ สิ ้นเดือน ธันวาคม
2558 ที่ 109.90 ล้ านบาท
อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

ราคาทุน
ยอดตามบัญชี ณ  ธ.ค. 
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
โอนออก/ตัดจําหน่าย
ราคาทุนตามบัญชี ณ 31 ธ.ค.
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดตามบัญชี ณ  ธ.ค. 
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
โอนออก/ตัดจําหน่าย
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค.
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
 ธันวาคม 2558
 ธันวาคม 

อาคาร
และส่วนปรับปรุ ง

บาท
งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์และ
เครื่ องใช้ สํานักงาน
ยานพาหนะ

รวม

131,726,000.13
8,947,241.98
(85,230,224.08)
55,443,018.03

114,719,710.61
4,414,630.76
(17,483,639.14)
101,650,702.23

10,509,387.38

(104,859,172.19)
(6,094,945.61)
74,363,737.90
(36,590,379.90)

(97,183,549.67)
(5,194,597.46)
17,258,861.45
(85,119,285.68)

(10,509,360.35)
(17,523.27)
(10,138,099.57)

(212,552,082.21)
(11,307,066.34)
17,647,645.50
74,363,737.90
(131,847,765.15)

26,866,827.94
18,852,638.13

17,536,160.94
16,531,416.55

27.03
802,502.76

44,403,015.91
36,186,557.44
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10,940,602.33

256,955,098.12
14,181,872.74
(17,872,424.19)
(85,230,224.08)
168,034,322.59

ในปี 2559 บริ ษัทมีมลู ค่าเงินลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ สทุ ธิ 36.19 ล้ านบาท ลดลง 10.16 ล้ านบาท จากปี 2558
โดยการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มาจากการย้ ายสถานประกอบการและปิ ดสาขาที่ไม่ทํากําไร จึงมีการตัดจําหน่ายส่วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า ในส่วนที่ยงั หักค่าเสื่อมไม่หมดออกไป 10.87 ล้ านบาท โดยในปี นี ้บริ ษัทใช้ งบประมาณในการตกแต่งสาขาทังสิ
้ ้น
13.36 ล้ านบาทแบ่งเป็ น ส่วนปรับปรุ งอาคาร 8.95 ล้ านบาท และอุปกรณ์ เครื่ องใช้ สํานักงานจํานวน 4.41 ล้ านบาท โดยในปี
2559 บริษัทบันทึกค่าเสื่อมทังสิ
้ ้น 11.31 ล้ านบาท
สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ ทงั ้ สิ ้น 3.93 ล้ านบาท แบ่งเป็ นลิขสิทธิ์ เพลงและภาพยนตร์ 3.90 ล้ าน
บาท และลิขสิทธิ โปรแกรมบัญชี 0.03 ล้ านบาท โดยบริ ษัทตัดค่าลิขสิทธิ์ เป็ นค่าใช้ จ่ายตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้ รับ
ประโยชน์ตามสัญญาแต่ไม่เกิน 3 ปี ซึง่ ในบางครัง้ บริษัทก็ได้ รับกรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ เพลงและภาพยนตร์ เกินกว่า 3 ปี และบาง
ลิขสิทธิ ก็เป็ นกรรมสิทธิ์ ของบริ ษัทเอง โดยบริ ษัทจะทําการตัดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ออกจากราคาทุน เมื่อบริ ษัทหมดกรรมสิทธิ์ ใน
ลิขสิทธิ์ นัน้ ๆ ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีลิขสิทธิ์ ที่ตดั จ่ายหมดแล้ ว แต่ยงั มีระยะเวลาการใช้ สิทธิ คงเหลืออยู่ตามราคาทุน เป็ น
จํานวน 33.28 ล้ านบาท
สินทรั พย์ หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 8.27 ล้ านบาท ลดลงจาก 13.49 ล้ านบาท ณ สิ ้น ธันวาคม
2558 ลดลงเนื่องจาก ไม่มีเงินมัดจําสิทธิการเช่าจํานวน 5.78 ล้ านบาท ในปี 2559
หนีส้ นิ
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2559 เท่ากับ 137.62 ล้ านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งเท่ากับ
146.06 ล้ านบาท ลดลง 8.44 ล้ านบาท อันเป็ นผลจากการลดลงของเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น โดย ณ สิ ้นธันวาคม 2559
บริ ษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 8.5 ล้ านบาท บริษัทมีระดับ D/E Ratio ที่ 0.78 เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 177.16 ล้ านบาท และงบการเงินเฉพาะ
บริษัทเท่ากับ 186.19 ล้ านบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรจํานวน (1,272.91) ล้ านบาท และ (1,263.87) ล้ านบาท
สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
ในปี 2559 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี เท่ากับ 60.80 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 84.15
ล้ านบาท โดยบริ ษัทใช้ กระแสเงินสดไปในการดําเนินงานทังสิ
้ ้น 71.30 ล้ านบาท และมีเงินสดสุทธิได้ มาจากิจกรรมการลงทุน
เท่ากับ 55.95 ล้ านบาท โดยเป็ นการไถ่ถอนหน่วยลงทุนระยะสัน้ 68.80 ล้ านบาท และใช้ ไปในการขยายสาขา 14.18 ล้ านบาท
โดยบริ ษัทมี อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิน้ ปี 2559 อยู่ที่ 1.75 เท่า และระดับหนี ส้ ินต่อทุนที่ 0.78 เท่า โดยหนี ส้ ่วนใหญ่ คื อ
หนี ้การค้ า และมีเงินกู้ยืมระยะยาว 8.5 ล้ าน ในภาพรวมแม้ บริ ษัทจะยังมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอยู่ แต่ด้วยเงินสดรับที่
ได้ จากการหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP ที่ยังเหลืออยู่จํานวนหนึ่งทัง้ ในรู ปเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว บริ ษัทจึงประเมินว่าบริ ษัทมี
เงินทุนและสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริษัทต่อไป
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ภาระผูกพันด้ านหนีส้ นิ
ในปี 2558 บริ ษัทมีภาระหนีผ้ กู พันที่ไม่ได้ แสดงในงบดุลได้ แก่สญ
ั ญาเช่าพื ้นที่สํานักงานใหญ่ คลังสินค้ า และพื ้นที่
สาขา รวม 20 สัญญา มีอายุสญ
ั ญาระหว่าง 1-20 ปี สิ ้นสุดเดือน กันยายน 2579 โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 22
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ
งบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รายงานของผู้ส อบบัญชีแ ละงบการเงิน

้สอบบัญชี
รายงานของผูรายงานของผู
้ สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และ
งบการเงินเฉพาะกิ จการของ บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ
งบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
กิ จการสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นรวมและเฉพาะกิ จการ รวมถึ งหมายเหตุ ส รุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของ บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผล
การดําเนิ นงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิ ส ระจากกลุ่ มบริ ษ ัท ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ที่ ก าํ หนดโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ไ ด้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดงั ต่อไปนี้
การแสดงมูลค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามที่กล่าวไว้ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 และ 7 กลุ่มบริ ษทั มีสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวนที่มีนยั สําคัญได้
ถูก แสดงมูล ค่าตามวิธีราคาทุนหรื อ มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่มูล ค่าใดจะตํ่ากว่า ซึ่ งโ ดยส่ วนใหญ่แ ล้วอายุของ
สิ นค้าคงเหลือมีอายุไ ม่ยาว เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจหลักในการจําหน่ าย เพลง ภาพยนตร์ ในรู ปแบบของ
ซี ดี ดีวีดี บลูเรย์ อุปกรณ์เทคโนโ ลยี และเครื่ องสําอาง และผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลจากรายงานการเคลื่อนไหวของสิ นค้า
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ในแต่ละช่วงอายุของสิ นค้าคงเหลือและวิเคราะห์สิ นค้าที่ลา้ สมัยรายตัวประกอบในการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงระบุวา่ การวัดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือเป็ นเรื่ องที่มีนยั สําคัญ ซึ่ งต้องให้ความสนใจ
เป็ นพิเศษในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าต่ อเรื่ องดังกล่ าว
ข้าพเจ้าได้ท ดสอบการควบคุ มภายใ นเกี่ ยวกับ การคํานวณต้น ทุ น สิ น ค้า เข้าร่ วมสั งเกตการณ์ ตรวจนับ สิ น ค้า
ตรวจสอบการจัดทํารายงานวิเคราะห์อายุของสิ นค้า สอบถามฝ่ ายบริ หารและพิจารณาความเหมาะสมของนโ ยบาย
การตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสิ นค้าคงเหลือและสุ่ มทดสอบการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสิ นค้า
คงเหลือว่ามีความสอดคล้องกับนโ ยบายดังกล่าว รวมทั้งการทดสอบการคํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
โ ดยการเปรี ยบเที ยบต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือกับมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ นอกจากนี้ ขา้ พเจ้ายังได้พิจารณาถึง
ความเพียงพอของข้อมูลที่ไ ด้เปิ ดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่
ไม่ รวมถึ งงบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่ แ สดงอยู่ใ นรายงานนั้น ) ซึ่ งคาดว่าจะถู ก จัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้า
ภายหลังวันที่ใ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ไ ด้ใ ห้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีส าระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ไ ด้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ใ นการกํากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โ ดยถูก ต้อ ง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่า
จําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใ ช้เกณฑ์ก ารบัญชีส ําหรับ การดําเนิ น งานต่อ เนื่ อ งเว้น แต่ผูบ้ ริ ห ารมีความตั้งใ จที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อ หยุด
ดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ใ นการกํากับดูแลมีหน้าที่ใ นการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ไ ด้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุส มผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโ ดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการ
ทุ จริ ตหรื อข้อผิ ดพลาด และเสนอรายงานของผู ้ส อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อ มั่น อย่า ง
สมเหตุส มผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไ ม่ไ ด้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อ มูล ที ่ขดั ต่อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญที ่มีอ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ขัดต่ อ
ข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ไ ด้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใ ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุ แ ละประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ ขัดต่ อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จการไม่ ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ ข้อ ผิ ดพลาด ออกแบบและปฏิ บ ัติงานตามวิธี ก าร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ น
เกณฑ์ใ นการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไ ม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ ง
เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อ ผิดพลาด เนื่ อ งจากการทุ จริ ตอาจเกี่ ยวกับ การสมรู ้
ร่ วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลัก ฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อ มู ล การแสดงข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ตรงตาม
ข้อเท็จจริ ง หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไ ม่ใ ช่เพื่อวัตถุประสงค์ใ นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ป เกี่ ยวกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ก ารบัญชี ส ําหรั บ การดําเนิ นงานต่อ เนื่ อ งของผูบ้ ริ ห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไ ด้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่
อาจเป็ นเหตุใ ห้เกิ ดข้อ สงสั ยอย่างมี นัยสําคัญต่อ ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ น งาน
ต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีส าระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใ นรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ไ ด้รับจนถึงวันที่ใ นรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุก ารณ์ หรื อสถานการณ์ใ นอนาคตอาจเป็ นเหตุใ ห้กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนําเสนอโ ครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโ ดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใ นรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
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ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่ อสารกับผูม้ ีหน้าที่ใ นการกํากับดูแ ลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไ ด้วางแผน
ไว้ ประเด็น ที่มีน ยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ บกพร่ อ งที่มีน ยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ใ ห้คาํ รั บ รองแก่ผูม้ ี ห น้าที่ ใ นการกํากับ ดูแ ลว่าข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อ กําหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิส ระและได้สื่ อสารกับผูม้ ีหน้าที่ใ นการกํากับดูแ ลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิส ระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้า
ใช้เพื่อป้องกันไม่ใ ห้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่สื่ อ สารกับ ผูม้ ีห น้าที่ใ นการกํากับ ดูแ ล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ อ งต่าง ๆ ที่มีน ยั สําคัญมากที่สุ ดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อ ธิ บ ายเรื่ องเหล่านี้ ใ นรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่ก ฎหมายหรื อ ข้อบังคับ ไม่ใ ห้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไ ด้อ ย่างสมเหตุ ผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4563

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิ เอท
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 560
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งบการเงิน

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิ เอท
บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ
- ลูกหนี้ การค้า สุ ทธิ
- บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ อื่น - สุ ทธิ
- กิจการอื่น
- บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุน-ในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ ทธิการเช่า สุ ทธิ
เงินประกันและมัดจํา
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

4

10,316,257.92
50,481,886.50

25,665,724.29
119,278,334.42

8,517,313.21
50,481,886.50

19,619,049.03
119,278,334.42

5
3.1

3,347,832.84
-

6,989,399.60
-

2,941,643.79
3,298,693.00

6,989,399.60
-

6
3.1
7

2,855,853.70
115,988,183.10
8,269,589.24
191,259,603.30

2,506,849.80
109,899,817.89
13,489,268.00
277,829,394.00

1,811,055.51
69,099.00
117,844,128.17
7,785,770.58
192,749,589.76

2,501,080.59
109,899,817.89
13,401,747.00
271,689,428.53

8
9
10
11.1 , 11.2

36,186,557.44
3,932,951.50
5,703,079.47

44,403,015.91
8,701,888.97
5,412,176.03

6,947,000.00
36,045,304.74
3,904,585.03
5,703,079.47

6,200,000.00
44,403,015.91
8,666,246.54
5,412,176.03

12

65,670,778.65

61,443,636.64

65,670,778.65

61,443,636.64

3.2

1,392,300.00
7,114,443.18
1,318,178.92
2,202,943.70
123,521,232.86
314,780,836.16

5,390,163.39
14,644,707.16
1,616,779.96
2,183,642.96
143,796,011.02
421,625,405.02

1,006,200.00
7,114,443.18
1,317,808.09
2,202,943.70
129,912,142.86
322,661,732.62

5,390,163.39
14,644,707.16
1,616,587.66
2,183,642.96
149,960,176.29
421,649,604.82

4 , 20

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

ลงชื่อ .........................................................……...... กรรมการ
(นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ )
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สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิ เอท

งบการเงิน (ต่อ)
บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558

หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการสิ ทธิสะสมคะแนน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

19
3.3
3.4
13

14
11.1 , 11.2
15
16

113

-

184.62

-

184.62

95,159,487.56
490,508.10
13,833,970.97
1,915,169.93
111,399,136.56

55,280.00
110,357,099.31
3,310,173.13
11,768,883.90
2,266,539.37
127,758,160.33

94,650,074.96
397,693.32
13,319,037.63
1,887,379.39
110,254,185.30

55,280.00
110,357,099.31
3,310,173.13
11,693,439.90
2,266,458.37
127,682,635.33

8,500,000.00
10,968,705.04
2,761,223.80
3,989,221.23
26,219,150.07
137,618,286.63

502,097.95
9,783,718.00
3,785,055.40
4,232,961.14
18,303,832.49
146,061,992.82

8,500,000.00
10,968,705.04
2,761,223.80
3,989,221.23
26,219,150.07
136,473,335.37

502,097.95
9,783,718.00
3,785,055.40
4,232,961.14
18,303,832.49
145,986,467.82
…/2

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำ-ปี2 2559

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิ เอท

งบการเงิน (ต่อ)
บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท

หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้ - มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนจดทะเบียน
- หุน้ สามัญ จํานวน 1,470,334,913 หุน้
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
- หุน้ สามัญ จํานวน 977,751,185 หุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
รวมองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558

17

1,470,334,913.00

1,470,334,913.00

1,470,334,913.00

1,470,334,913.00

17

977,751,185.00
448,578,832.52

977,751,185.00
448,578,832.52

977,751,185.00
448,578,832.52

977,751,185.00
448,578,832.52

23,724,561.84
(1,272,905,161.10)
177,149,418.26
13,131.27
177,162,549.53
314,780,836.16

23,724,561.84
(1,174,540,181.41)
275,514,397.95
49,014.25
275,563,412.20
421,625,405.02

23,724,561.84
(1,263,866,182.11)
186,188,397.25
186,188,397.25
322,661,732.62

23,724,561.84
(1,174,391,442.36)
275,663,137.00
275,663,137.00
421,649,604.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

งบการเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

ทุนที่ออก

หมายเหตุ

และชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ระหว่างปี
เพิม่ ทุน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
โอนผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
- คณิ ตศาสตร์ประกันภัยไปยังกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

877,751,185.00

415,518,832.52

100,000,000.00
-

33,060,000.00
-

977,751,185.00

448,578,832.52

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ระหว่างปี
เพิม่ ทุนในบริ ษทั ย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

977,751,185.00
977,751,185.00

8

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรร
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
23,724,561.84

(1,114,881,270.17)

-

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
-

รวม
ส่วน
ของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั
ใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อํานาจ
ควบคุม

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

202,113,309.19

-

202,113,309.19

(60,470,120.04)

811,208.80

133,060,000.00
(59,658,911.24)

(985.75)

133,060,000.00
(59,659,896.99)

23,724,561.84

811,208.80
(1,174,540,181.41)

(811,208.80)
-

275,514,397.95

(985.75)

275,513,412.20

448,578,832.52

23,724,561.84

(1,174,540,181.41)

-

275,514,397.95

49,014.25

275,563,412.20

448,578,832.52

23,724,561.84

(98,364,979.69)
(1,272,905,161.10)

-

(98,364,979.69)
177,149,418.26

3,000.00
(38,882.98)
13,131.27

3,000.00
(98,403,862.67)
177,162,549.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ลงชื่อ .........................................................……...... กรรมการ
(นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ )

ลงชื่อ .........................................................……...... กรรมการ
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

งบการเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิ เอท
บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นระหว่างปี
เพิ่มทุน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
- คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไปยังกําไรสะสม

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
877,751,185.00

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ
415,518,832.52

100,000,000.00
-

33,060,000.00
-

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ผลกําไร (ขาดทุน)
จัดสรร
จากการประมาณการ
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
23,724,561.84
(1,114,881,270.17)
-

-

-

บาท

-

(60,321,380.99)

811,208.80

-

811,208.80

(811,208.80)

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
202,113,309.19
133,060,000.00
(59,510,172.19)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

977,751,185.00

448,578,832.52

23,724,561.84

(1,174,391,442.36)

-

275,663,137.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

977,751,185.00

448,578,832.52

23,724,561.84

(1,174,391,442.36)

-

275,663,137.00

(89,474,739.75)

-

(89,474,739.75)

(1,263,866,182.11)

-

186,188,397.25

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นระหว่างปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

977,751,185.00

448,578,832.52

23,724,561.84

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้
ลงชื่อ .........................................................……...... กรรมการ
(นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ )

ลงชื่อ .........................................................……...... กรรมการ
(นายณรงค์ศกั ด์ ิ สนเผือก)
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

- 5ำ-ปี 2559
รายงานประจ�

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิ เอท
บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงิน (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย สุ ทธิ
รายได้อื่น
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบัตรสมาชิก
กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

3.5

3.6
11.3

การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไ ม่มีอาํ นาจควบคุม

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559

2559

371,451,763.19

305,480,691.56

371,451,763.19

5,618,698.33
267,339.42
1,185,103.57
4,337,822.49
317,579,119.01

9,183,162.91
1,156,082.43
2,651,490.94
384,442,499.47

5,618,698.33
267,339.42
1,185,103.57
4,589,766.09
317,141,598.97

9,183,162.91
1,156,082.43
2,632,260.88
384,423,269.41

232,084,013.84
111,763,578.14
72,890,487.67
37,903.42
416,775,983.07
(99,196,864.06)
(793,001.39)
(98,403,862.67)

255,478,039.06
119,025,148.34
67,290,590.18
25,018.63
441,818,796.21
(57,376,296.74)
3,094,809.05
(60,471,105.79)

231,889,890.98
107,968,186.34
67,513,359.37
37,903.42
407,409,340.11
(90,267,741.14)
(793,001.39)
(89,474,739.75)

255,478,039.06
119,025,148.34
67,121,635.32
25,018.63
441,649,841.35
(57,226,571.94)
3,094,809.05
(60,321,380.99)

(98,364,979.69)
(38,882.98)
(98,403,862.67)

(60,470,120.04)
(985.75)
(60,471,105.79)

(89,474,739.75)

(60,321,380.99)

(89,474,739.75)

(60,321,380.99)

(0.101)

(0.066)

(0.092)

(0.066)

977,751,186

913,093,651

977,751,186

913,093,651

(0.111)

(0.057)

(0.101)

(0.057)

885,357,008

1,060,112,246

885,357,008

1,060,112,246

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

19

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ .........................................................……...... กรรมการ
(นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ )
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2558

306,170,155.20

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

ลงชื่อ .........................................................……...... กรรมการ
(นายณรงค์ศกั ดิ์ สนเผือก)
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

-

งบการเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ สาํ หรับปี

2559

2558

(98,403,862.67)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใ นกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ น้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิ จากภาษี

15
11.4

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั
ส่วนได้เสี ยที่ไ ม่มีอาํ นาจควบคุม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

-

(60,471,105.79)

1,014,011.00
(202,802.20)
811,208.80

2559

2558

(89,474,739.75)

-

(59,659,896.99)

(89,474,739.75)

(59,510,172.19)

(98,364,979.69)
(38,882.98)
(98,403,862.67)

(59,658,911.24)
(985.75)
(59,659,896.99)

(89,474,739.75)
(89,474,739.75)

(59,510,172.19)
(59,510,172.19)

ลงชื่อ ........................................................……...... กรรมการ
(นายณรงค์ศกั ดิ์ สนเผือก)
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

1,014,011.00
(202,802.20)
811,208.80

(98,403,862.67)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ลงชื่อ ..........................................................……...... กรรมการ
(นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ )

(60,321,380.99)

งบการเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิ เอท
บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด
รายการปรับกระทบกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นค้า
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าสิ ทธิ การเช่าตัดจําหน่าย
ค่าสิ ทธิ สะสมคะแนน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
ขาดทุนจากการยกเลิกสิ ทธิ การเช่า
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตดั บัญชี
ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั ย่อย ลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ อื่น - บริ ษทั ย่อย ลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
สิ นค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
- เงินประกันและมัดจํา
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น เพิม่ ขึ้น(ลดลง)
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิม่ ขึ้น(ลดลง) :- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
- หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
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9
12
16
15
10
9
9

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(98,403,862.67)

(60,471,105.79)

(89,474,739.75)

(60,321,380.99)

582,666.45
1,006,391.64
11,307,066.34
8,019,122.64
(1,023,831.60)
1,844,820.37
4,768,937.47
(1,185,103.57)
10,866,486.18
2,103,735.35
37,903.42
(793,001.39)
3,641,566.76
(349,003.90)
(7,094,756.85)
5,219,678.76

664,339.99
13,403,718.62
8,882,619.35
350,429.80
1,589,526.00
9,408,096.63
98,552.01
1,336,839.48
25,018.63
3,094,809.05
1,885,297.40
1,630,307.85
5,494,880.35
(2,077,575.51)

582,666.45
1,006,391.64
11,292,806.43
8,019,122.64
(1,023,831.60)
1,844,820.37
4,761,661.51
(1,185,103.57)
10,866,486.18
2,103,735.35
37,903.42
(793,001.39)
(3,298,693.00)
4,047,755.81
(69,099.00)
690,025.08
(8,950,701.92)
5,615,976.42

664,339.99
13,403,718.62
8,882,619.35
350,429.80
1,589,526.00
9,407,359.06
98,552.01
1,336,839.48
25,018.63
3,094,809.05
1,885,297.40
1,636,077.06
5,494,880.35
(1,990,054.51)

5,753,127.37
(19,300.74)
(55,280.00)
(15,197,611.75)
(2,819,665.03)
2,027,186.39
(351,369.44)

301,423.56
(23,022.39)
(219,049.52)
(38,987,597.51)
2,994,001.24
2,391,464.21
(467,577.41)

6,139,227.37
(19,300.74)
(55,280.00)
(15,707,024.35)
(2,912,479.81)
1,587,697.05
(379,078.98)

301,423.56
(23,022.39)
(219,049.52)
(38,987,597.51)
2,994,001.24
2,316,020.21
(467,658.41)

(659,833.33)
(243,739.91)
(71,017,671.04)
(2.74)
(284,065.41)
(71,301,739.19)

62,536.91
(48,632,067.05)
(25,018.63)
(466,463.05)
(49,123,548.73)

(659,833.33)
(243,739.91)
(66,175,631.63)
(2.74)
(283,886.88)
(66,459,521.25)

62,536.91
(48,465,314.61)
(25,018.63)
(466,270.75)
(48,956,603.99)
…/2
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บาท

งบการเงิน (ต่อ)

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิ เอท
บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ถอน (ฝาก) เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ซื้ อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่าย ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ ทธิ การเช่า
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
จ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

9
9
10

17

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
กิจกรรมที่ไม่กระทบเงินสด
สิ ทธิ การเช่า-อาคาร เพิ่มขึ้นจากการเงินกูส้ ถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว-สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจากการซื้ อสิ ทธิ การเช่า
เงินประกันและเงินมัดจํา ลดลงจากการโอนหักสิ ทธิ การเช่า

บาท

68,796,447.92
3,000.00
(14,181,872.74)
1,409,882.26
(75,000.00)
55,952,457.44

(52,650,206.46)
50,000.00
(25,129,903.53)
126,737.95
(3,539,425.80)
(81,142,797.84)

68,796,447.92
(747,000.00)
(14,026,360.13)
1,409,882.26
(75,000.00)
55,357,970.05

(52,650,206.46)
(6,200,000.00)
(25,129,903.53)
126,737.95
(3,503,045.80)
(87,356,417.84)

(184.62)
(184.62)

133,060,000.00
184.62
(533,674.64)
132,526,509.98

(184.62)
(184.62)

133,060,000.00
184.62
(533,674.64)
132,526,509.98

(15,349,466.37)
25,665,724.29
10,316,257.92

2,260,163.41
23,405,560.88
25,665,724.29

(11,101,735.82)
19,619,049.03
8,517,313.21

(3,786,511.85)
23,405,560.88
19,619,049.03

14,350,000.00
(8,500,000.00)
(5,775,000.00)

14

-

14,350,000.00
(8,500,000.00)
(5,775,000.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้
ลงชื่อ .........................................................……...... กรรมการ
(นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ )

ลงชื่อ .........................................................……...... กรรมการ
(นายณรงค์ศกั ด์ ิ สนเผือก)
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-

หมายเหตุหมายเหตุ
ป ระกอบงบการเงินประกอบงบการเงิน
บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม 2559
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 เรื่ องทัว่ ไป
บริ ษทั ฯ จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จํากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่  มกราคม  และได้จดทะเบียนแปร
สภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่  ธันวาคม 46 โดยมีสํานักงานใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 4 ถนน
ประดิษฐมนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 259 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนต่อกระทรวง
พาณิ ชย์เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั จาก “บริ ษทั แมงป่ อง จํากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษทั ป่ องทรัพย์ จํากัด (มหาชน)” และเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
255 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั แมงป่ อง 989 จํากัด (มหาชน) และเมื่อวันที่  ตุลาคม 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) โดยดําเนิ นธุรกิจหลักในการผลิต จําหน่ายโสตทัศนะวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิ ด เป็ นผูถ้ ือลิขสิ ทธิ์ การจัดจําหน่ายเพลง ภาพยนตร์ ในรู ปแบบ
ของ ซีดี ดีวดี ี บลูเรย์ อุปกรณ์เทคโนโลยี และเครื่ องสําอาง
1. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําขึ้นตามกรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายการทางการเงิ น
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
งบการเงิน จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั โซลเมท อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด และบริ ษทั
เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จํากัด หลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่มีนยั สําคัญออกแล้ว
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทําขึ้ นจากงบการเงินที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่าง
กันให้ใช้งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
กิจการที่ถูกควบคุ มโดยบริ ษทั หรื อกิ จการที่อยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษทั โดยทางตรงหรื อทางอ้อมและกิ จการที่ เป็ นบริ ษทั ในเครื อ
เดียวกัน โดยมีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมการร่ วมกันมีดงั นี้

บริษทั ย่ อย

บริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จํากัด

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ปิ ยวรรพ์ทา จํากัด
บริ ษทั เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชัน่ อินดัสตรี้ จํากัด

ผลิตเครื่ องสําอาง
พลังงานและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน

ถือหุ น้ และมีกรรมการร่ วมกัน
ถือหุ น้ และมีกรรมการร่ วมกัน

ให้เช่าอาคาร
รับจ้างผลิตแผ่น ซี ดี ดีวีดี

บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
นางกิตติ์ยาใจ ตรี เอกวิจิตร
นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์
นายปิ ยวรรพ์ทา ตรี เอนกวนิ ศ

-
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ร้อยละการถือหุน้
ณ วันที่ 1
ณ วันที่ 1
ธันวาคม  ธันวาคม 
.10
.60

.10
.60

ญาติผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน

-

-

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้

-

-

1.. การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
1..1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และมีผลบังคับ
ใช้ต้งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง วันที่ 1 มกราคม  ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สัญญาเช่า
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง รายได้
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 0 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง กําไรต่อหุน้
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41 เรื่ อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สัญญาประกันภัย
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การร่ วมการงาน
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ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอนการบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การรายงานทาง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ขอ้ กําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ้ ง ) เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 0 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 1 เรื่ อง เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นในงวดปั จจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที่มีนยั สําคัญ
1..1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี สภาวิชาชี พบัญชีฯ ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่  มกราคม
60 มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สัญญาเช่า
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง รายได้
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ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 255) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 0 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง กําไรต่อหุน้
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 255) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 255) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง เกษตรกรรม
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การบัญชรสําหรับการปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การแสดงรายการและเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 255) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สัญญาประกันภัย
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 255) เรื่ อง งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 255) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
(ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของ
รายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 0 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) เรื่ อง เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ , ฉบับที่ 2, ฉบับที่ , ฉบับที่ 8, ฉบับที่ , ฉบับที่ 2, ฉบับ
ที่ , ฉบับที่ , ฉบับที่ 8, ฉบับที่ , ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 23, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 33, ฉบับที่ 3, ฉบับที่ 6, ฉบับที่ 3,
ฉบับที่ , ฉบับที่ 104, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 107 และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ , ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 2, ฉบับที่
1 จะไม่ มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่ องบการเงิ น เมื่ อนํามาถื อปฏิ บ ตั ิ ส่ วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินอื่นๆ ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ดังนั้นจึง
ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนํามาปฏิบตั ิ
. นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี้;
.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
บริ ษทั ฯ บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากการขายสิ นค้า รับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จาก
การขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
. ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ในจํานวนที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จากลูกหนี้ ท้ งั สิ้ น ยอดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่ประมาณขึ้นนี้ ได้จากการ
วิเคราะห์สถานะของหนี้ในปัจจุบนั
. สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าเพื่อขาย
สิ นค้าคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
บริ ษทั ฯ ประมาณมูลค่าสิ นค้าที่คาดว่าจะล้าสมัยเป็ นค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากสภาพของสิ นค้าและความนิยมของผูบ้ ริ โภค
วัตถุดิบ
วัตถุดิบคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
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.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงในราคาทุน สําหรับทรัพย์สินรายการอื่น แสดงในราคาทุนสุ ทธิจากค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคา คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้
ปี
10 – 0




อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง อุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
. สิ ทธิการเช่า
สิ ทธิการเช่า แสดงในราคาทุนสุ ทธิจากสิ ทธิการเช่าตัดจ่ายสะสม
สิ ทธิการเช่าตัดจ่าย คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญา
.6 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

บริ ษทั ฯ บันทึกค่าลิขสิ ทธิ์ในราคาทุนและตัดเป็ นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ตามอายุสญ
ั ญาแต่ไม่เกิน  ปี โดยวิธีผลรวม
จํานวนปี (Sum –of- the- years-digits Method) โดยใช้จาํ นวนเดือนเป็ นฐานในการคํานวณการตัดจ่ายเป็ นรายเดือน
.7 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 มาใช้ก่อนกําหนด เนื่องจากวิธีการปฏิบตั ิทางการบัญชี และฐานภาษีเกี่ยวกับการตัดจ่ายลิขสิ ทธิ์ซ่ ึ ง
เป็ นรายจ่ายหลักในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน ทําให้มีผลแตกต่างชัว่ คราวจากระยะเวลาเป็ นจํานวนที่มีสาระสําคัญ ซึ่ งการนํามาตรฐาน
ดังกล่าวมาใช้จะขจัดผลแตกต่างดังกล่าว และส่ งผลให้การนําเสนองบการเงินสะท้อนภาพที่เป็ นจริ งได้ตลอดเวลา โดยบันทึกรับรู ้ผลแตกต่าง
ชัว่ คราวของราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กับฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
. รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกบัญชีเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั แปลงค่ายอดคงเหลือของทรัพย์สินและหนี้ สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นงวดบัญชี เป็ นเงินบาทโดยอัตรา แลกเปลี่ยนที่ธนาคาร
พาณิ ชย์รับซื้ อและขาย ณวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลําดับ กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวได้รวมอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนแล้ว
. ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริ ษทั เกี่ ยวกับผลประโยชน์ พ นักงานหลังออกจากงานนี้ คํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่
เกิดขึ้นจริ งนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
บริ ษทั ฯ รับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที่เกิด
รายการ
.10 ประมาณการสิ ทธิสะสมคะแนน
บริ ษทั ฯ มีโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้าที่มีบตั รสมาชิกโดยเมื่อลูกค้าที่มีบตั รสมาชิกซื้ อสิ นค้าจะได้รับคะแนนเพื่อสะสมซึ่ งนําไปคํานวณเป็ น
มูลค่าเงินบาทตามอัตราที่บริ ษทั ฯ กําหนดมูลค่าเงินบาทที่คาํ นวณได้สามารถนําไปใช้แทนเงินสดในการซื้ อสิ นค้าครั้งต่อๆ ไป
- 1 -

126

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

บริ ษทั ฯ รับรู ้จาํ นวนเงินของคะแนนสะสมดังกล่าวในบัญชี “ประมาณการสิ ทธิ สะสมคะแนน” โดยนํายอดที่ประมาณเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งไป
แสดงหักจากยอดขายที่บริ ษทั ฯ ให้คะแนนสะสมและบันทึกจํานวนเงิน (มูลค่ายุติธรรม) ที่คาํ นวณจากคะแนนสะสมเป็ นรายได้จากการขายเมื่อ
ลูกค้านําคะแนนสะสมมาใช้ชาํ ระราคาสิ นค้า
.11 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที่
ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ด้วยเหตุน้ ี
ผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้
.1 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ ดว้ ยจํานวนหุ ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกและเรี ยก
ชําระแล้ว ณ วันสิ้ นงวดบัญชี
. รายการบัญชีกบั บริษทั ย่ อย กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชี กบั บริ ษทั ย่อย กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งเกิ ดขึ้นตามปกติธุรกิ จ โดยรายการดังกล่าวถือตามราคาตลาด
ทัว่ ไป หรื อเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รายการบัญชี และรายการค้าที่มีกบั กิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งแสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 และ  มีดงั นี้
สิ นทรัพย์
.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บาท
งบการเงินรวม
1 ธันวาคม
1 ธันวาคม


บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
- ลูกหนี้การค้า
- ลูกหนี้อื่น - รายได้อื่น
รวม

-

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
1 ธันวาคม
1 ธันวาคม



-

,,6.00
6,0.00
,67,7.00

-

. เงินประกันและมัดจํา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจําค่าเช่า - บริ ษทั ปิ ยวรรพ์ทา จํากัด
รวม

1 ธันวาคม 

1 ธันวาคม

1 ธันวาคม 

,0,16.
,0,16.

1,006,00.00
1,006,00.00

,0,16.
,0,16.

1,,00.00
1,,00.00
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งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

1 ธันวาคม 
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บาท

หนี้สิน
. เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บาท

งบการเงินรวม

1 ธันวาคม 

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

1 ธันวาคม 

-

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เจเนอรัล เรคคอร์ดอินเตอร์เนชัน่ อินดัสตรี้ จํากัด
รวม

1 ธันวาคม 

-

-

1 ธันวาคม

-

,0.00
,0.00

.4 เจ้าหนี้อื่น-กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

บาท

งบการเงินรวม

บริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ปิ ยวรรพ์ทา จํากัด - ค่าเช่าค้างจ่าย
กรรมการของบริ ษทั - เงินทดรองจ่าย
รวม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

,0.00
,0.00

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

1 ธันวาคม 

1 ธันวาคม 

1 ธันวาคม

1 ธันวาคม 

6,741.
1,766.
40,0.10

464,166.4
,46,006.70
,10,17.1

6,6.74
1,766.
7,6.

464,166.4
,46,006.70
,10,17.1

. รายการค้าที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม  และ  มีดงั นี้
บาท
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั




รายได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
ซื้อสิ นค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เจเนอรัลเรคคอร์ด จํากัด
ค่ าใช้ จ่ายบริหาร
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ปิ ยวรรพ์ทา จํากัด-

-

-

07,1.00
,,01.6

-

นโยบายการคิด
ต้นทุนระหว่างกัน
ราคาที่ตกลงกัน

ราคาตลาด

-

6,70.00

-

6,70.00

ราคาตลาด

4,11,61.1

1,664,166.4

,641,14.46

1,664,166.4

ราคาตามสัญญา

.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม  และ  ดังนี้:
บาท
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั




ผลประโยชน์ระยะสั้น
1,1,04.
1,,167.6
1,1,04.
1,,167.6
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
,17.
1,0.00
,17.
1,0.00
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม
1,7,41.1
1,66,47.6
1,7,41.1
1,66,47.6
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
1 ธันวาคม  3 ธันวาคม 2558
1,10,60.00
1,6,4.7
11,00,.6
6,1,74.0
1,1,01.6
7,4,67.
(,0,4.70)
(,1,64.6)
10,16,7.
,66,74.

เงินสด
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
รวม
หัก เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บาท

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
1 ธันวาคม 
3 ธันวาคม 2558
1,46,77.00
1,64,44.7
,,4.1
0,1,67.4
10,70,6.1
1,0,61.
(,0,4.70)
(,1,64.6)
,17,1.1
1,61,04.0

. ลูกหนีก้ ารค้า สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น ณ วันที่ 1 ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
1 ธันวาคม 
3 ธันวาคม 2558
,47,.4
6,,.60
,47,.4
6,,.60

ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น สุ ทธิ

บาท

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
1 ธันวาคม 
3 ธันวาคม 2558
,41,64.7
6,,.60
,41,64.7
6,,.60

ณ วันที่ 1 ธันวาคม  และ 255 ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น จําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระดังนี้
งบการเงินรวม
1 ธันวาคม 
3 ธันวาคม 2558

บาท

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
1 ธันวาคม 
3 ธันวาคม 2558

ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น
- ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
,41,446.66
1,4,76.7
,,7.61
- เกินกําหนดชําระ 0 -  เดือน
6,0.1
,1,4.7
6,0.1
- เกินกําหนดชําระ 4 - 6 เดือน
1,716,7.00
- เกินกําหนดชําระ 7 - 1 เดือน
16.00
16.00
- เกินกําหนดชําระ 1 เดือนขึ้นไป
รวม
,47,.4
6,,.60
,41,64.7
หัก : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น สุ ทธิ
,47,.4
6,,.60
,41,64.7
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - ลูกหนี้การค้า สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม  และ 2558 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม


ยอดคงเหลือต้นปี
1,00,000.00
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
1,00,000.00
ยอดคงเหลือสิ้ นปี
-
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1,4,76.7
,1,4.7
1,716,7.00
6,,.60
6,,.60

6. ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 1 ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
1 ธันวาคม  3 ธันวาคม 
17,417.
,701.
1,61,611.
1,4,47.1
1,4.
7,61.
,,.70
,06,4.0

รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
1 ธันวาคม 
3 ธันวาคม 2558
17,417.
,701.
0,71.0
1,4,67.
14,4.
7,61.
1,11,0.1
,01,00.

7. สิ นค้ าคงเหลือ สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท

สิ นค้าสําเร็จรู ป
วัตถุดิบ
รวม
หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
สิ นค้าคงเหลือ สุ ทธิ

งบการเงินรวม
1 ธันวาคม 
3 ธันวาคม 2558
116,7,61.41
10,470,41.71
0,67.
,41,041.0
116,7,.6
114,11,4.7
(771,110.6)
(4,11,6.0)
11,,1.10
10,,17.

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
1 ธันวาคม 
3 ธันวาคม 2558
11,61,7.4
10,470,41.71
1,00.00
,41,041.0
11,61,.4
114,11,4.7
(771,110.6)
(4,11,6.0)
117,44,1.17
10,,17.

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม 2559 และ  มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม


4,11,6.0
4,11,6.0
(4,140,.64)
771,110.6
4,11,6.0

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี
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. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 ธันวาคม  และ  บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังนี้:เงินลงทุน
สัดส่ วน
ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

ทุนชําระแล้ว

ค่าเผือ่ การด้อยค่า

การถือหุน้

ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี

เงินลงทุน

3 ธ.ค.

3 ธ.ค.

3 ธ.ค.

3 ธ.ค.

3 ธ.ค.

3 ธ.ค.

3 ธ.ค.

3 ธ.ค.

















ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ร้ อยละ พันบาท

พันบาท

พันบาท

 ธ.ค. 3 ธ.ค.




พันบาท พันบาท พันบาท

บริ ษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

ผลิตเครื่ องสําอาง

.00

.00

.10

.10

4,

4,

1,

4,7

-

-

บริ ษทั เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จํากัด *

พลังงานและธุรกิจที่
เกี่ยวนื่ อง

.00

1.

.60

.60

1,

1,4

67

1,17

-

-

6,00
-

1,

6,01

-

-

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน

6,47
-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ

6,47

6,00

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

* บริ ษทั เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จํากัด ได้เรี ยกชําระค่าหุน้ อัตราหุน้ ละ .5 บาทของหุน้ สามัญที่ออกทั้งหมด เป็ นเงินเรี ยกชําระรวม 5,. บาท และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิให้ชาํ ระค่าหุน้ ดังกล่าวตามสัดส่ วนของบริ ษทั ฯ เป็ นเงินรวม ,. บาท

. ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 และ  ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ยอดตามบัญชี ณ 3 ธ.ค. 58
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
โอนออก/ตัดจําหน่าย
ราคาทุนตามบัญชี ณ  ธ.ค.
หัก ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดตามบัญชี ณ 3 ธ.ค. 58
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนออก/ตัดจําหน่าย
ยอดตามบัญชี ณ 1 ธ.ค.
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
3 ธันวาคม 
1 ธันวาคม 

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ปรับปรุ ง
อาคาร

รวม

(,0,4.0)
,44,01.0

114,71,710.61
4,414,60.76
(17,4,6.14)
101,60,70.

10,0,7.
0,000.00
(,7.0)
10,40,60.

-

6,,0.1
14,11,7.74
(17,7,44.1)
(,0,4.0)
16,04,.

(104,,17.1)
(6,04,4.61)
74,6,77.0
(6,0,7.0)

(7,1,4.67)
(,14,7.46)
17,,61.4
(,11,.6)

(10,0,60.)
(17,.7)
,74.0
(10,1,0.7)

-

(1,,0.1)
(11,07,066.4)
17,647,64.0
74,6,77.0
(11,47,76.1)

6,66,7.4

17,6,160.4

7.0

-

44,40,01.1

1,,6.1

16,1,416.

0,0.76

-

6,16,7.44

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
11,76,000.1
,47,41.

เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์และ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
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บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

ราคาทุน
ยอดตามบัญชี ณ 3 ธ.ค. 58
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนออก/ตัดจําหน่าย
ราคาทุนตามบัญชี ณ  ธ.ค.
หัก ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดตามบัญชี ณ 3 ธ.ค. 58
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนออก/ตัดจําหน่าย
ยอดตามบัญชี ณ  ธ.ค.
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
3 ธันวาคม 
3 ธันวาคม 2559

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ปรับปรุ ง
อาคาร

รวม

(,0,4.0)
,44,01.0

114,71,710.61
4,,11.1
(17,4,6.14)
101,4,1.6

10,0,7.
0,000.00
(,7.0)
10,40,60.

-

6,,0.1
14,06,60.1
(17,7,44.1)
(,0,4.0)
167,7,0.

(104,,17.1)
(6,04,4.61)
74,6,77.0
(6,0,7.0)

(7,1,4.67)
(,10,7.)
17,,61.4
(,10,0.77)

(10,0,60.)
(17,.7)
,74.0
(10,1,0.7)

-

(1,,0.1)
(11,,06.4)
17,647,64.0
74,6,77.0
(11,,0.4)

6,66,7.4

17,6,160.4

7.0

-

44,40,01.1

1,,6.1

16,0,16.

0,0.76

-

6,04,04.74

อาคาร
และส่ วนปรับปรุ ง
11,76,000.1
,47,41.

เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์และ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม  และ 255 แสดงไว้ใน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

7,6,.1
,,7.
11,07,066.4

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม




6,74,60.1
6,64,11.47
1,40,71.6
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7,6,.1
,4,67.
11,,06.4

6,74,60.1
6,64,11.47
1,40,71.6

10. สิ นทรัพ ย์ ไม่ มตี ัวตน – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 และ 255 ประกอบด้วย
บาท

เพิ่ม

3 ธันวาคม 2558

ราคาทุน :ค่าลิขสิ ทธิ์เพลงและภาพยนตร์
ค่าโปรแกรมบัญชี
รวม
หัก ค่าตัดจ่ายสะสม:
ค่าลิขสิ ทธิ์เพลงและภาพยนตร์
ค่าโปรแกรมบัญชี
รวม
ค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
บวก ค่าลิขสิ ทธิ์ยงั ไม่ถึงกําหนดตัดจ่าย

7,,4.1
6,0.00
7,61,7.1

งบการเงินรวม

ตัดจ่าย

--

(6,47,4.)
( 77.7 )
(6,4,60.0)
6,70,1.
,41,60.6
,701,.7

(4,761,661.1)
(7,7.6)
(4,76,7.47)

3 ธันวาคม 

(7,6,664.)
(7,6,664.)

6,0,4.0
6,0.00
6,06,14.0

7,6,664.
7,6,664.

(66,,40.)
(,01.)
(66,60,4.0)
1,01,60.
,41,60.6
,,1.0

บาท

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
เพิ่ม

3 ธันวาคม 2558

ราคาทุน :ค่าลิขสิ ทธิ์เพลงและภาพยนตร์
รวม
หัก ค่าตัดจ่ายสะสม:
ค่าลิขสิ ทธิ์เพลงและภาพยนตร์
รวม
ค่าลิขสิ ทธิ์เพลงและภาพยนตร์สุทธิ
บวก ค่าลิขสิ ทธิ์ยงั ไม่ถึงกําหนดตัดจ่าย

ตัดจ่าย

3 ธันวาคม 255

7,,4.1
7,,4.1

-

(7,6,664.)
(7,6,664.)

6,0,4.0
6,0,4.0

(6,47,4.)
(6,47,4.)
6,4,.
,41,60.6
,666,46.4

(4,761,661.1)
(4,761,661.1)

7,6,664.
7,6,664.

(66,,40.)
(66,,40.)
1,47,4.
,41,60.6
,04,.0

ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม  และ 255 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม

ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

4,76,7.47

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม




,40,06.6

4,761,661.1

,407,.06

ณ วันที่ 1 ธันวาคม  บริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งบัญชี ค่าลิขสิ ทธิ์ – ราคาทุน และ ค่าลิขสิ ทธิ์ ตัดจ่ายสะสม สําหรับลิขสิ ทธิ์ ที่ หมดอายุแล้ว เป็ นเงิน
7,6,664. บาท
ณ วันที่ 1 ธันวาคม  และ  บริ ษทั ฯ มีลิขสิ ทธิ์ที่ตดั จ่ายหมดแล้วแต่ยงั มีระยะเวลาการใช้สิทธิ์ คงเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงิน (ราคาทุนเดิม) .
ล้านบาท และ 6.7 ล้านบาท ตามลําดับ
-  -
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11. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ ได้คาํ นวณกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ทางภาษีโดยการนํารายการที่มิให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่ วนที่ได้รับการลดหย่อนหรื อ
ยกเว้นภาษีมาบวกหรื อหักตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
บริ ษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรสําหรับปี  และ  ในอัตราร้อยละ 0 ของกําไร โดยในปี 2559 และ 25 บริ ษทั ย่อย
ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ตามพระราชกําหนดและพระราชกฤษฏีกา (ฉบับที่ 595)
11.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 และ  ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือยกมา
ผลแตกต่างชัว่ คราว เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือยกไป
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือยกมา
ผลแตกต่างชัว่ คราว เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ยอดคงเหลือยกไป

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
1 ธันวาคม 
3 ธันวาคม 2558
,41,176.0
0,0.44
,70,07.47

,60,47.70
(,4,00.47)
(0,0.0)
,41,176.0

0,07.
(0,07.)
-

6,7.7
(10,61.4)
0,07.

11. สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกิดจากรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ ค่าลิขสิ ทธิ์ตดั จ่าย รายการรับคืนและสิ นค้าคงเหลือส่ วน
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นยอดขาย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และประมาณการสิ ทธิสะสมคะแนนซึ่ งเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ตามรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 

ลูกหนี้ฝากขาย
สิ นค้าฝากขาย
ลิขสิ ทธิ์เพลงและภาพยนตร์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการสิ ทธิสะสมคะแนน
รวม

ตามบัญชี

,04,.0
10,6,70.04
,0,.

มูลค่า (บาท)
ตามฐานภาษี

1,0,171.
,66,.1
-

ผลต่างชัว่ คราว
1,0,171.
1,760,7.
10,6,70.04
,0,.

อัตรา
ภาษี
0%
0%
0%
0%
0%

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 

ลูกหนี้ฝากขาย
สิ นค้าคงเหลือ
ลิขสิ ทธิ์เพลงและภาพยนตร์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการสิ ทธิสะสมคะแนน
รวม

ตามบัญชี

,10,4.7
,666,46.4
,7,71.00
,10,.1

มูลค่า (บาท)
ตามฐานภาษี

11,6,7.1
10,71,4.4
-

ผลต่างชัว่ คราว
11,6,7.1
,10,4.7
,0,6.1
,7,71.00
,10,.1
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อัตรา
ภาษี
0%
0%
0%
0%
0%

บาท
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์
หนี้สิน

,641,04.40
,17.7
,1,741.01
16,116.4
,70,07.47

-

บาท
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์
หนี้สิน

,,714.6
441,11.
1,6,74.60
60,.4
,41,176.0

0,07.
0,07.

11. การกระทบยอดภาษีเงินได้ตามบัญชีกบั ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
-

ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
หัก : รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – ทรัพย์สิน
ลูกหนี้ฝากขาย
ลิขสิ ทธิ์เพลงและภาพยนตร์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการสิ ทธิสะสมแต้ม
บวก : รายการภาษีเงินได้ตดั บัญชี - หนี้สิน
สิ นค้าฝากขาย
รวมรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

47,1.77
(,1.0)
6,7.40
(104,41.)
(0,07.)

47,1.77
(,1.0)
6,7.40
(104,41.)

0,0.44
(0,07.)
(7,001.)
(7,001.)

0,0.44

(0,07.)

(0,07.)
(7,001.)
(7,001.)

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม 2558
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
-

ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
หัก : รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – ทรัพย์สิน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ฝากขาย
สิ นค้าคงเหลือ
ลิขสิ ทธิ์เพลงและภาพยนตร์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการสิ ทธิสะสมแต้ม
บวก : รายการภาษีเงินได้ตดั บัญชี - หนี้สิน
สิ นค้าฝากขาย
รวมรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

,00,000.00
116,4.
,7.1
(6,7.1)
(17,0.0)
1,7.66
(10,61.4)

,00,000.00
116,4.
,7.1
(6,7.1)
(17,0.0)
1,7.66

,4,00.47
(10,61.4)
,04,0.0
,04,0.0

,4,00.47

(10,61.4)

(10,61.4)
,04,0.0
,04,0.0

11.4 ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และ  ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ - ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

- 4 -
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บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม


-

1,014,011.00
(0,0.0)

1. สิ ทธิการเช่ า - สุ ทธิ
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั

ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ ทธิการเช่า - สุ ทธิ

ณ วันที่
3 ธันวาคม 2558
14,1,6.0
(1,716,1.6)
61,44,66.64

เพิ่ม
14,0,000.00
(,01,1.64)
6,0,77.6

ณ วันที่
3 ธันวาคม 
16,77,06.0
(11,104,47.)
6,670,77.6

ลด
(11,74,70.00)
,61,014.6
(,10,7.)

ค่าสิ ทธิการเช่าตัดจ่าย สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม  และ  แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สําหรับปี สุ ดวันที่ 3 ธันวาคม


,01,1.64
,,61.

สิ ทธิการเช่าตัดจ่าย
1. เจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 และ  ประกอบด้วย
บาท

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

งบการเงินรวม
3 ธันวาคม 
3 ธันวาคม 2558
10,07,40.
7,,10.6
,7,664.40
4,46,76.64
7,00.6
1,,70.7
11,76,.0

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
3 ธันวาคม 
3 ธันวาคม 2558
,61,0.16
7,6,676.6
,66,76.7
4,44,76.64
7,00.6
1,1,07.6
11,6,4.0

14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 255 และ  ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม
1 ธันวาคม 
เงินกูร้ ะยะยาว

,00,000.00

หัก เงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

-

สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

3 ธันวาคม 255
-

,00,000.00

-

1 ธันวาคม 
,00,000.00
,00,000.00

3 ธันวาคม 255
-

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวเป็ นการกูโ้ ดยมีหลักประกันเป็ นสิ ทธิ การเช่าและบริ การ มูลค่า 14,0,000.00 บาท ระยะเวลาการกู้ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ยระหว่าง MLR-1 ถึง’ MLR

-  -
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1. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม  และ 255 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม


ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่  มกราคม
,7,71.00
,0,0.00
ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว
(6,.)
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
1,44,0.7
1,,6.00
(1,014,011.00)
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 3 ธันวาคม
10,6,70.04
,7,71.00
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม  และ  มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม


1,7,4.7
1,,1.00
07,.64
66,.00
1,44,0.7
1,,6.00

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
ร้อยละ
ณ วันที่
1 ธันวาคม 
.
.00
0 - 61.00*
TMO00**

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

ณ วันที่
1 ธันวาคม 2558
.
.00
0 - 61.00*
TMO00**

* ขึ้นอยูก่ บั อัตราถัวเฉลี่ยของกลุ่มอายุพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 255 ประเภทสามัญ (TMO00 : Thai Mortality Ordinary Tables of 00)
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวของข้ อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย เป็ นดังนี้
ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่นาํ มาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
และการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมุติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมุติที่เกี่ ยวข้อง
ดังกล่าวข้างต้นที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 1 ธันวาคม  มีดงั นี้
- ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะลดลง .5 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท)
- ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะเพิ่มขึ้น 1. ล้านบาท (ลดลง 1.0 ล้านบาท)
- ถ้าพนักงานอายุยนื ขึ้น (สั้นลง)  ปี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะเพิ่มขึ้น . ล้านบาท (ลดลง . ล้านบาท)
ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานได้คาํ นวณโดยการใช้วิธีเดียวกันกับที่คาํ นวณ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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16. ประมาณการสิ ทธิสะสมคะแนน
บริ ษทั ฯ มีโปแกรมสิ ทธิสะสมคะแนนแก่ลูกค้าที่มีบตั รสมาชิก โดยการเปลี่ยนแปลงของประมาณการสิ ทธิ สะสมคะแนน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1
ธันวาคม  และ 255 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม


,7,0.40
,44,6.60
,0,70.0
4,1,74.00
(4,00.00)
(61,160.00)
(,4,71.0)
(,0,4.0)
,761,.0
,7,0.40

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  มกราคม
บวก ประมาณการเพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก จํานวนเงินที่ใช้สิทธิระหว่างปี
จํานวนเงินของคะแนนที่หมด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ธันวาคม
17. ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว

17.1 เมื่อวันที่ 0 เมษายน  ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติดงั ต่อไปนี้
ก. อนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวนเงิน 2,3,29,5 บาท (สองพันสี่ ร้อยสามสิ บสี่ ลา้ นหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้า
สิ บเอ็ด) จากเดิม 3,3,88,33 บาท (สามพันสามร้อยสิ บเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสามร้อยสามสิ บหก) เป็ น 8,5,85 บาท (แปด
ร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่ งพันหนึ่ งร้อยแปดสิ บห้า) โดยตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจําหน่ายจํานวน 2,3,29,5 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ . บาท
ข. อนุมตั ิให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวนเงิน 92,583,28 บาท (หกร้อยเก้าสิ บสองล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยีส่ ิ บแปด)
จาก 8,5,85 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่ งพันหนึ่ งร้อยแปดสิ บห้า) เป็ น ,5,33,93 บาท (หนึ่ งพันห้าร้อย
เจ็ดสิ บล้านสามแสนสามหมื่นสี่ พนั เก้าร้อยสิ บสาม) โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 92,583,28 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ . บาท
17. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/ มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน 100,, บาท (หนึ่งร้อย
ล้านบาท) จากเดิม 1,70,4,1 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิ บล้านสามแสนสามหมื่นสี่ พนั เก้าร้อยสิ บสามบาท) เป็ น 1,470,4,1 บาท (หนึ่ ง
พันสี่ ร้อยเจ็ดสิ บล้านสามแสนสามหมื่นสี่ พนั เก้าร้อยสิ บสามบาท) โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่าย จํานวน 100,000,000 หุ น้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และได้จดทะเบียนการลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่  กรกฎาคม 2558
17. เมื่อวันที่  สิ งหาคม  บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชณ์ จํานวน  ล้านหุ ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคาขายหุน้ ละ 1.7 บาท
ดังนั้น ณ วันที่ 1 ธันวาคม  บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วดังนี้

จํานวนหุน้
(พันหุน้ )

รายการ

หุ้นสามัญจดทะเบียน

 มกราคม 
1 มกราคม 255
1 ธันวาคม 

หุ้นสามัญที่ออกชําระแล้ ว
 มกราคม 
 มกราคม 255
1 ธันวาคม 

จํานวนเงิน
(พันบาท)

,11,0
1,470,4
1,470,4

,11,0
1,470,4
1,470,4

77,71
77,71
77,71

77,71
77,71
77,71
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ส่ วนเกิน(ส่ วนตํ่า)

มูลค่าหุน้

(พันบาท)

41,1
44,7
44,7

1. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้น
เมื่อวันที่ 0 เมษายน  ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี้;
ก. อนุ มตั ิให้การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่  (MPG-W1) รวมจํานวนไม่เกิ น 292,583,28 หน่ วย เพื่อตอบแทน
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม โดยจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่ วน 3 หุ ้นสามัญเดิมต่อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ  หน่ วย รวมจํานวนไม่เกิ น 292,583,28 หน่ วย กรณี มีเศษของใบแสดงสิ ทธิ ฯ เหลื อจากการคํานวณตามอัตราส่ วนการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจํานวน โดยราคาการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ เท่ากับ . บาทต่อหุน้
ข. อนุมตั ิให้การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 2 (MPG-W) รวมจํานวนไม่เกิ น ,, หน่ วย เพื่อตอบแทน
ให้แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง โดยจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯในอัตราส่ วน 3 หุ ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ  หน่วย
โดยไม่คิดมูลค่า รวมจํานวนไม่เกิน ,, หน่วย กรณี มีเศษของใบแสดงสิ ทธิ ฯ เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจํานวน โดยราคาการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ เท่ากับ 2. บาทต่อหุน้
ต่อมาวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/ มี มติ ให้ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 2
(MPG-W) รวมจํานวนไม่เกิน ,, หน่วย
ณ วันที่ 1 ธันวาคม  มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่ใช้แล้วและคงเหลือ ดังนี้;
จํานวนหน่วย
MPG-W1
,1,61

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรรแล้ว
หัก : ใช้สิทธิแปลงเป็ นหุน้ สามัญแล้ว
จนถึง วันที่ 1 ธันวาคม 
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรรแล้ว

,1,61

อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุน้ )
ราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ  หุน้
วันที่เริ่ มใช้สิทธิได้ครั้งแรก
วันที่สุดท้ายในการใช้สิทธิ

 ปี
1:1
1 บาท
0 พ.ย. 
1 มิ.ย. 61

1. การกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
(พันบาท)


กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวน ,1,61 หน่วย
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร(ขาดทุน)ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
(สมมุติวา่ มีการแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่า
เป็ นหุน้ สามัญ)

(,6)

(,6)

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก(พันหุน้ )
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)





(60,470)

77,71

1,04

(,4)

147,01

,7

1,060,11

(60,470)
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(0.101)

(0.066)

(0.111)

(0.07)

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก(พันหุน้ )
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)





กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
(พันบาท)


กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวน ,1,61 หน่วย

(,47)

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร(ขาดทุน)ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
(สมมุติวา่ มีการแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่า
เป็ นหุน้ สามัญ)

60,1

(,47)

77,71

1,04

(,4)

147,01

,7

1,060,11

60,1

(0.0)

(0.066)

(0.101)

(0.07)

0. สิ นทรัพ ย์ ทเี่ ป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 1 ธันวาคม  และ  บริ ษทั ฯ มีเงินฝากธนาคาร จํานวน .0 ล้านบาท และ .1 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกิน
บัญชี
1. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายสําคัญ ๆ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม  และ 255 จําแนกตามลักษณะได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม








11,40,7.4

(,77,16.0)

1,,1.6

(,77,16.0)

(,1,104.7)

(4,7,0.17)

(40,70,100.1)

(4,7,0.17)

ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ไม่รวมค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริ หาร)

0,71,16.

6,0,1.

4,04,07.

6,0,1.

ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

4,0,16.4

1,64,44.60

4,07,0.6

1,6,67.0

ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์

10,66,46.1

1,6,.4

10,66,46.1

1,6,.4

ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย

14,0,1.04

,1,71.4

11,4,1.4

,1,71.4

ค่าเช่าและบริ การ

,6,47.1

4,4,6.

7,,7.1

4,4,6.

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ซื้อสิ นค้าสําเร็จรู ป
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. ภาระผูกพัน
สัญญาเช่าพื้นที่สาํ นักงานใหญ่ และ คลังสิ นค้า
บริ ษ ทั ฯ ได้ล งนามในสั ญ ญาเช่ า สิ่ ง ปลู ก สร้ า งกับ บริ ษ ทั ปิ ยวรรพ์ท า จํา กัด เพื่อใช้เป็ นสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตั้ง แต่ ว นั ที่  กรกฏาคม
258 และได้ต่ อ สัญ ญาเช่ า ต่ อ เนื ่ อ งจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน โดยสั ญ ญาเช่ า ฉบับ ล่ า สุ ด มี ร ะยะเวลาเช่ า  ปี  เดื อ น ครบกํา หนดในวัน ที ่ 
พฤษภาคม 9 หรื อเมื่อผูใ้ ห้เช่าสิ้ นสิ ทธิ์ให้เช่า หรื อด้วยเหตุอื่นๆ ตามกฎหมาย อัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000.00 บาท บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่า
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ที่เกิดจากการเช่าทรัพย์
บริ ษ ทั ฯ ได้ย กเลิ ก การเช่ า ในเดื อ นเมษายน 2559และย้า ยไปอยู่ที่ ทาํ การแห่ ง ใหม่ เลขที่ 4 ถนนประดิ ษ ฐ์ ม นู ธ รรม แขวงพลับ พลา เขตวัง
ทองหลาง กรุ ง เทพมหานคร ตั้ง แต่ ว นั ที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่ งเช่ า จากบริ ษ ทั ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน แห่ ง หนึ่ ง (บริ ษทั ปิ ยวรรพ์ทา จํากัด) กํา หนด
ระยะเวลาเช่ า 3 ปี สามารถขยายระยะเวลาเช่ า ได้ค ราวละ 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม  ถึงวันที่ 0 เมษายน 6อัต รา ค่ า เช่ า และ
บริ ก าร 0 บาทต่ อ ตารางเมตร คิ ด เป็ นจํา นวนเงิ น ค่ า เช่ า และบริ ก ารเดื อ นละ ,400.00 บาท อัต ราค่ า เช่ า และบริ ก ารดัง กล่ า วอ้า งอิ ง จาก
ราคาประเมิ น ของผู ป้ ระเมิ น อิ ส ระในบัญ ชี ผู ป้ ระเมิ น ฯ ของสํา นัก งาน ก.ล.ต. สองราย และได้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการของบริ ษ ทั แล้ว
สัญญาเช่าพื้นที่
ณ วันที่ 1 ธันวาคม  บริ ษทั ฯ มีสัญญาเช่าพื้นที่รวม 0 สัญญา มีอายุสัญญาระหว่าง 1 – 0 ปี สิ้ นสุ ดในเดือน กันยายน 7 ค่าเช่ารวมของ
สํานักงานใหญ่ คลังสิ นค้า และสาขา สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม  และ  มีจาํ นวน 6.1 ล้านบาท และ 44. ล้านบาท ตามลําดับ
สัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่สาํ นักงานใหญ่ และสาขา มีค่าเช่าขั้นตํ่าจําแนกตามระยะเวลา ดังนี้
ระยะเวลา

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
7.1
.46
40.1

ไม่เกิน  ปี
มากกว่า  ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

ในระหว่างปี 255 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาจองสิ ทธิ การเช่ากับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่อใช้เป็ นพื้นที่จาํ หน่ ายสิ นค้าในศูนย์การค้า
แห่ งหนึ่ ง ราคารวมประมาณ 9.25 ล้านบาท ซึ่ งต่อมาในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ลดขนาดพื้นที่ลง ทําให้มูลค่ารวมลดลงเหลือ .35 ล้านบาท โดยได้
ชําระเงินมัดจําการจองแล้วประมาณ .7 ล้านบาท ต่อมาในวันที่  ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดจํานองสิ ทธิการเช่าดังกล่าวตามที่กล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ  เพื่อรับโอนสิ ทธิการเช่าดังกล่าวแล้ว
. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ ดําเนิ น กิ จการในส่ ว นงานทางธุ รกิ จเดี ยว คื อผลิ ตและจําหน่ ายโสตทัศ นะวัส ดุ อุ ป กรณ์ ทุ กชนิ ด เป็ นผูถ้ ื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ การจัด จําหน่ ายเพลง
ภาพยนตร์ ในรู ปแบบของ ซี ดี ดีวีดี บลูเรย์ ทั้งขายส่ งและขายปลีก และ จําหน่ ายดอกไม้ต่างๆ วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี และเครื่ องสําอาง ในส่ วน
งานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจ
4. การเปิ ดเผยข้อมูลสํ าหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ไม่ได้มีการทําสัญญาป้ องกันความเสี่ ยง
เนื่องจากหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศมีจาํ นวนน้อยมาก
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริ ษทั อย่างไรก็ตามสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยเป็ นอัตราในตลาด ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะไม่มีความเสี่ ยงที่
เป็ นสาระสําคัญจากอัตราดอกเบี้ย
- 0 -
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ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ เกิดจากการที่ลูกหนี้การค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการให้สินเชื่อ ซึ่ งจะก่อให้เกิดความเสี ยหายทางการเงิน แก่บริ ษทั
อย่างไรก็ตามเนื่ องจากในปั จจุบนั บริ ษทั ขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าที่มีความสามารถในการชําระหนี้ ได้ดี บริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ น
สาระสําคัญจากการเก็บหนี้ จากลูกหนี้เหล่านี้ และความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของลูกหนี้ การค้ามีไม่มาก เนื่ องจาก ลูกหนี้ ของบริ ษทั กระจายอยู่
ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน สําหรับลูกหนี้การค้าที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเป็ นมูล
ค่าที่คาํ นึงถึงความเสี่ ยงสู งสุ ดที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการให้สินเชื่อดังกล่าวแล้ว
มูลค่ายุติธรรม
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับมูลค่าตามบัญชี
. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 60

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
(นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์)

ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ
(นายณรงค์ศกั ดิ์ สนเผือก)
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Shower Gel
Body Scrub
Body Lotion

อุดมดวยสารสกัดจากธรรมชาติ
เพื่อผิวสวยสมบูรณแบบ

ALOE VERA

HONEY NUT

VITAMIN E

ใหความรูสึกผอนคลาย
และเพิ่มความชุมชื้น

ชวยใหผิวดูออนเยาว
และนุมนวลเปนธรรมชาติ

บำรุงผิวอยางล้ำลึก
คืนสมดุลใหผิวที่แหงกราน

SOOTHING & MOISTURIZING EFFECTS

Clouda

Clouda

REJUVENATES & SOFTENS NATURALLY

CloudaCosmetic บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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NOURISHING DRY SKIN RELIEF
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