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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงินข้อมูลทางการเงนิท ี่สาํคัญ 
 

 

     หน่วย:พนับาท 
รายการ  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ  

  2559 2558 2559 2558 2557 

ฐานะทางการเงิน 
      

        
สนิทรัพย์รวม 314,781 421,625 322,662 421,650 382,160 
หนีส้นิรวม 137,618 146,062 136,473 145,986 180,046 
ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 977,751 977,751 977,751 977,751 877,751 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 177,163 275,514 186,188 275,663 202,113 
ผลการดําเนินงาน         
รายได้จากการขาย 306,170 371,452 305,481 371,452 407,485 
รายได้รวม 317,579 384,442 317,142 384,423 423,084 
ต้นทนุขาย 232,084 255,478 231,890 255,478 243,497 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 184,654 186,316 175,482 186,147 170,278 
กําไรขัน้ต้น 74,086 115,974 73,591 115,974 163,987 
กําไร(ขาดทนุ) จากการดําเนินงาน (99,159) (57,351) (90,230) (57,201) 9,309 
กําไร(ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้ ภาษี และ   
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ่ายลขิสทิธ์ิ 
(EBITDA) 

(60,868) (21,617) (51,961) (21,468) 36,902 

กําไร (ขาดทนุ)สทุธิ (98,404) (60,471) (89,475) (60,321) 6,475 
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ   
          หน่วย:พนับาท 

รายการ  
งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ   

2559 2558 2559 2558 2557 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง          
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1.72 2.13 1.75 2.08 1.38 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 0.58 1.19 0.59 1.14 0.61 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (0.59) (0.38) (0.56) (0.33) 0.13 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 59.24 53.15 61.52 26.19 13.99 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 6.08 6.77 5.85 13.74 25.74 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ 2.05 2.32 2.04 2.27 2.38 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 175.19 154.86 176.78 158.73 150.98 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ 2.26 2.06 2.26 1.96 1.69 
ระยะเวลาชําระหนี ้ 159.44 175.03 159.18 183.21 212.62 
Cash Cycle 21.83 (13.39) 23.46 (10.73) (35.91) 
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร         
อตัรากําไรขัน้ต้น 24.20% 31.22% 24.09% 31.22% 40.24% 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (32.29%) (15.44%) (29.54%) (15.40%) 2.28% 
อตัรากําไรอ่ืน 3.59% 3.38% 3.68% 3.37% 3.69% 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร 71.62% 84.80% 73.34% 84.73% 214.02% 
อตัรากําไรสทุธิ (30.99%) (15.73%) (28.21%) (15.69%) 1.53% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (43.47%) (21.94%) (38.75%) (25.25%) 3.23% 
อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการ
ดําเนินงาน                                                     

        

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (26.73%) (14.34%) (24.04%) (15.01%) 1.72% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (216.15%) (106.00%) (194.37%) (119.32%) 51.83% 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 0.85 0.91 0.86 0.96 1.12 
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน          
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.78 0.53 0.73 0.53 0.89 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (25,918,858) (1,943.83) (24,255,300) (1,937.17) 243.38 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (498.12) (166.39) (471.79) (166.02) 95.04 
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ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสญูเสยีครัง้ย่ิงใหญ่ส�าหรบัพสกนกิรชาวไทย 

จากประกาศส�านักพระราชวัง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องการสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานเอ็มพีจี ขอมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน เจริญรอยตาม

เบื้องพระยุคลบาทสืบไป และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร

ชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ในปีน้ี บรษิทั เอม็พีจ ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ได้มกีารปรบัเปลีย่น

โดยการควบรวมโครงสร้างการบริหารธุรกิจรีเทลแบรนด์ “MANGPONG” 

และ “GIZMAN” เข้าด้วยกัน เพื่อให้สินค้าภายในร้านมีความหลากหลาย 

ทั้งสินค้ากลุ่มโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ และสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์แกดเจ็ท 

ส�าหรับแบรนด์ “STARDUST” บริษัทได้เปิดสาขาใหม่อีก 4 สาขา คือ สาขา

เมเจอร์ ป่ินเกล้า สาขาโลตสั เอก็ซ์เพรส ทาวน์อนิทาวน์ สาขาเซน็ทรลัพลาซ่า 

พระราม 2 และสาขาบลูพอร์ต หัวหิน รวมมีสาขา “STARDUST” 9 สาขา 

แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทต้องเผชิญความท้าทายหลากหลาย

ด้าน อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่าน้ีได้หล่อหลอมให้เกิดความมุ่งมั่นสู่ความเป็น

เลศิทางด้านการให้บรกิาร มคีวามกล้าหาญท่ีจะเผชญิกับความท้าทาย เน้น

การสร้างสรรค์ ในปี 2559 ก็เช่นกัน บริษัทต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

ทางภูมสัิงคมหลายด้าน ความผนัผวนทางด้านเศรษฐกิจโลกท่ีขยายตัวต�า่ลง 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจัยเหล่าน้ีล้วน

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และมีผลกระทบโดยตรงกับ

รายได้ของบรษิทั อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ กม็ไิด้หยดุยัง้ในการพฒันาต่อยอด

ธุรกิจ ในทางกลับกัน บริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าหมวดเครื่องส�าอางที่เป็นสินค้า 

House Brand ในลักษณะการจ้างผลิต (OEM) บริหารงานภายใต้บริษัท

สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัทฯ

ย่อยในชื่อ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 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 และมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ือปรับเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นแบรนด์ 

“STARDUST” และการลงทุนเพ่ือผลติสนิค้า House Brand ไม่ว่าจะในเรือ่ง

ของการปรับปรุงพ้ืนที่ขาย การจัดหาบุคลากร การจัดซื้อสินค้า หรือการ

ว่าจ้างผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องส�าอาง และการจัดท�ากิจกรรมทางการตลาด 

แต่จากตัวเลขประสิทธิภาพการด�าเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้น เป็นเครื่องยืนยันและ

ตอกย�า้ว่าบรษิทัฯ ได้เลอืกเส้นทางท่ีถูกต้องในการวางอนาคตของธุรกิจอย่าง

แน่นอน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญอย่างย่ิงในด้านการขยายช่อง

ทางการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงไลฟสไตล์ กลุ่มคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอล บริษัท

จึงเปิดตัว LINE Official Account “STARDUST” และสติ๊กเกอร์“CLOUDA 

X STARDUST” เพ่ือต้องการขยายช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคท่ัวประเทศ 

ช่วยให้กลุม่ผูใ้ช้สมาร์ทโฟนและแอพพลเิคชัน่ไลน์ สามารถตดิตามโปรโมชัน่ 

ข่าวสาร เกรด็ความงามต่างๆ และไม่ตกเทรนด์กับเครือ่งส�าอางหลากหลาย

แบรนด์ ท้ังไทยและต่างประเทศ พร้อมสร้างการรบัรูเ้ก่ียวกับข้อมลูผลิตภัณฑ์

และโปรโมชั่นพิเศษ ตอบโจทย์สังคมออนไลน์ ให้ได้ใกล้ชิด และเข้าถึง

แบรนด์ STARDUST ได้ง่ายย่ิงขึน้  และเพ่ือให้สอดรบัการขยายช่องทางการ

สือ่สาร บรษิทัได้เปิดเวบ็ไซต์ “STARDUST” อย่างเป็นทางการ www.stardust.co.th 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ลกูค้าสามารถสัง่ซือ้สนิค้าได้อกีทางหนึง่ ท่ีสะดวก รวดเรว็ 

และปลอดภัย ส�าหรับสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์แกดเจ็ท “GIZMAN” ก็เพิ่มช่อง

ทางการขาย ใน Market Place ที่ LAZADA อีกด้วย

คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีให้สมกับความไว้

วางใจของท่านผู้ถือหุ้น ในการที่จะก�ากับดูแลให้บริษัทเจริญเติบโต อย่าง

ย่ังยืน มรีะบบการบรหิารจดัการในระดบัโลก มธีรรมภิบาลทีด่มีแีผนกลยุทธ์

ที่จะท�าให้เอ็มพีจี ด�าเนินธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืนโดยค�านึงถึง ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกภาคส่วน

(นายจักรกฤศฏิ ์พาราพันธกุล) 
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ผลตอบแทน 
กรรมการอิสระ

นายธะเรศ โปษยานนท์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร

กรรมการ 
ประธานบริหาร

นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

นายวิทูร มโนมัยกุล

กรรมการ

นายณรงค์ศักดิ์ สนเผือก, CFA

กรรมการ 
กรรมการบริหาร
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คณะกรรมกำร และผู้บริหำร
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทฯ มีรายนามคณะกรรมการและผู้บริหารดงัต่อไปนี ้
 
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 

 
ประธานกรรมการ (58  ปี) 

การศกึษา -    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
     Angelo State University, Texas, USA. 
-    ปริญญาตรี คณะบญัชี 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-    หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
      วิทยาลยัตลาดทนุ รุ่น 11 
-    หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
     วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 52 
-    Director Accreditation Program (DAP)  
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-    Audit Committee Program (ACP)  
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตําแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -    อธิบดี กรมธนารักษ์ 
     กระทรวงการคลงั 
-    กรรมการ 
     ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
-    กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้น ไมมี่ 
 
นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์ 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ (57 ปี) 

การศกึษา -    MBA in Finance  
      University of Chicago, USA 
-    Bs.in MIS 
     Syracuse University, USA 
-    Director Accreditation Program (DAP) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-    Audit Committee Program (ACP)  
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตําแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -    ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายวานิชธนกิจ 
      ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
-     กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธาน 
      บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้น ไมมี่ 
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นายธะเรศ  โปษยานนท์ 
 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง (อาย ุ53 ปี) 
การศกึษา -    Master in Marketing 

      Webster University, USA 
-    Bachelor of Business Administration-General Business Major   
     Eastern Kentucky University, USA 
-    Director Accreditation Program (DAP)  
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-    Director Certificate Program for AEC (DCP) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-    Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ตําแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -    กรรมการ และ CEO  
     Marsh PB Co., Ltd. 
-    กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
-   กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท ส.กิจชยั เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 
 

การถือหุ้น ไมมี่ 
 
  

นางทัธนา รอดโพธ ิ์ทอง กรรมการอิสระ (อาย ุ63 ปี) 
การศกึษา -    ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน การธนาคาร  

     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
-    Director Accreditation Program (DAP)  
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตําแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
การถือหุ้น 

-    กรรมการอิสระ 
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
ร้อยละ 0.00  (10,000 หุ้น ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 
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นายวทิ ูร  มโนมัยกุล 
การศกึษา 
 
ตําแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
การถือหุ้น 

กรรมการ (อาย ุ60 ปี) 
-    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจดัการคณุภาพ 
     วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
-    ท่ีปรึกษา 
     บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชัน่แนล อินดสัตรี ้จํากดั 
-    กรรมการ 
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
-    กรรมการ 
     บริษัท เอสพีซีจี จํากดั (มหาชน) 
ร้อยละ 0.72  (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 
 

  
นางกติติ์ยาใจ  ตรีเอกวจิติร  กรรมการ และประธานบริหาร  (58 ปี) 
การศกึษา -    ปริญญาโท 

     หลกัสตูรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต   
     สาขาผู้ นําทางสงัคม ธุรกิจ  และการเมือง 
     มหาวิทยาลยัรังสติ 
-    ปริญญาโทกิตติมศกัด์ิ 
     คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ 
-    ปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
     มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  (วตท. รุ่นท่ี ) 

-   หลกัสตูรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสงัคมภาครัฐร่วม  
    เอกชน 
    สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ 
-    หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงานพฒันาเมือง 
     (มหานคร)  รุ่น 3 
     วิทยาลยัพฒันามหานคร  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
-    หลกัสตูรภมิูพลงัแผน่ดิน รุ่น 2 
     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-    หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม”  (นมธ.)  รุ่น 2 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-    หลกัสตูรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสงู  (บยป.) รุ่น 4 
     วิทยาลยัการยติุธรรมทางปกครอง   สํานกังานศาลปกครอง 
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-    หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับ 
     นกับริหารระดบัสงู (ปปร.) รุ่น 15 
     สถาบนัพระปกเกล้า 
-    หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 15 
     สถาบนัวิทยาการการค้า 
-    หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  (ปรม.) รุ่น 4 
     สถาบนัพระปกเกล้า 
-    Director Certificate Program (DCP) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตําแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
การถือหุ้น 

-    กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
ร้อยละ 39.06 (รวมการถือหุ้นของครอบครัว ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 

  
 
นายวสิฐิ  ตันตสิุนทร   
การศกึษา 
 
 
 
 
 
 
ตําแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวามคม 2559 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การถือหุ้น  

 
กรรมการ และกรรมการบริหาร (58 ปี) 
-   การบริหารธุรกิจชัน้สงู 
    มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) 
    มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-   ปริญญาตรีสาขาสถิติศาสตร์   
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-   กรรมการ 
    บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน)       
-   กรรมการ 
     บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) 
-    ประธานกรรมการอํานวยการ 
     สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
-    กรรมการ  และกรรมการบริหาร 
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
-    ประธาน 
     บริษัท พีพี วิลเลจ แอสเซท็ แมนเนจเม้นท์ จํากดั 
 
ร้อยละ  1.72  (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 
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รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม 
การศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตําแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การถือหุ้น 

กรรมการ และกรรมการบริหาร  (59 ปี) 
-   Certificate in Law and EconomicDevelopment 
    University of Victoria, Canada, และ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-   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 
-   นิติศาสตร์บณัฑิต  (เกียรตินิยม) 
    คณะนิติศาสตร์, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ประธานสถาบนัการศกึษานโยบายภาครัฐวิสาหกิจ และการกํากบัดแูล

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- คณบดี  คณะนิติศาสตร์     

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
-  กรรมการ 

 มลูนิธิปิดทองหลงัพระ 
-  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 

 ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 
- กรรมการ 

International Institute of Communications (สหราชอาณาจกัร) 
 
- กรรมการ 

International Telecommunications Society  (สหรัฐอเมริกา) 
- ท่ีปรึกษาอนกุรรมาธิการ ดาวเทียมเพ่ือความมัน่คง    
      สภานิติบญัญติัแหง่ชาติ 
- อนกุรรมาธิการ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
      สภานิติบญัญติัแหง่ชาติ 
-    กรรมการ  และกรรมการบริหาร 
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
ไมมี่ 
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นางสาวณลันรัตน์   นันท์นนส์ 

 

 
กรรมการบริหาร (อาย ุ33 ปี) 

การศกึษา -    ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรการจดัการ (MABE) 
     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-    ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  Director Certificate Program, (DCP)   
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-    Finance for The Boss 
     สมาคมเดอะบอสส์ 
-    Mini MBA 
     กลุม่เซน็ทรัลพฒันา และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-    Sustaining Family Business 
      สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
-    K-SMEs 
     ธนาคารกสิกรไทย 
-    SME  Advance 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-    Digital Marketing / Mini MBA 
     มหาวิทยาลยัเนชัน่ 
-     หลกัสตูรเครือข่ายนกัอตุสาหกรรมรุ่นใหม ่ YOUNG-FTI 
      สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
-    Finance Analysis for Business Strategy Planning 
      สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย  (TMA) 
-     การพฒันาโครงการสําหรับโรงไฟฟา้ชีวมวลขนาดเลก็มาก 
      บริษัท เอก็ซ์เซลเล้นท์ เอน็เนอร์ย่ี อินเตอร์เนชัน่แนล  จํากดั 
 

ตําแหน่ง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 -    กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้น ร้อยละ 39.06 (รวมการถือหุ้นของครอบครัว ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 
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นายณรงค์ศักดิ์ สนเผือก, CFA กรรมการ และกรรมการบริหาร (อาย ุ35 ปี) 
การศกึษา -    ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร  

     มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
-    ปริญญาโท  Master of Science in Financial Economics 
     มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
 

ตําแหน่ง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 -    กรรมการบริหาร, ผู้ อํานวยกลุม่งานบริหารการเงินและบญัชี 
      และเลขานกุารบริษัทฯ 
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้น ไมมี่ 
 

นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงิน (อาย ุ50 ปี) 
การศกึษา -    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการบญัชี 

     มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ตําแหน่ง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 -    กรรมการบริหาร และผู้ อํานวยการกลุม่งานบริหารบญัชีการเงิน 

     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
การถือหุ้น ร้อยละ 0.003 (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 

  

 
 
นางกนกธ ิป  สาครวาสี 

 
 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน (อาย ุ43 ปี) 

การศกึษา -    ปริญญาตรี คณะบญัชี 
     มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ตําแหน่ง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 -    ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้น ร้อยละ 0.00 (1,000 หุ้น ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

 

ข้อมูลท ั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น  
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
  
ช่ือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์  บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ช่ือย่อ    MPG 
ประเภทธุรกิจ ผู้บริหารร้านค้าปลีก โดยถือลิขสิทธ์ิและผู้จัดจําหน่ายบลูเรย์ ดิสก์ แผ่นดีวีดีภาพยนตร์ 

และแผ่นซีดีเพลง ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าเทคโนโลยี และ ผู้จัดจําหน่ายสินค้า
ประเภทเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง 

ท่ีตัง้สํานักงานใหญ่  24 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท   0107546000440 
Website    http://www.mangpong.co.th  
โทรศัพท์    0-2514-7999 
โทรสาร    0-2514-5500 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน  1,470,334,913 บาท เป็นหุ้นสามัญจํานวน  1,470,334,913 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 977,751,185 บาท เป็นหุ้นสามัญจํานวน 977,751,185  หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
ข้อมูลบริษัทย่อย 
  
ช่ือบริษัท    บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
ประเภทธุรกิจ   ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง 
ท่ีตัง้สํานักงานใหญ่  24 ชัน้ท่ี 4  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
    กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท   0105558000171 
โทรศัพท์    0-2514-5999 
โทรสาร    0-2514-5500 
ทุนจดทะเบียน   5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ทุนชําระแล้ว   5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
สัดส่วนเงินลงทุน   ร้อยละ  99.10 
 

 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1) สว่นที่ 1 หน้าท่ี 34 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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ช่ือบริษัท    บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จํากัด 
ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจพลังงาน และเก่ียวเน่ืองกับพลังงาน 
ท่ีตัง้สํานักงานใหญ่  24 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
    กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท   0105558071892 
โทรศัพท์    0-2514-4444 
โทรสาร    0-2514-5500 
ทุนจดทะเบียน   5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ทุนชําระแล้ว   2,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
สัดส่วนเงินลงทุน   ร้อยละ  99.60 
 
 
บุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีตัง้   93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 1 ถนนรัชดาภิเษก   
    แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศัพท์    0-2009-9000 
Call Center   0-2009-9999  
โทรสาร    0-2009-9991 
E-mail     SETContactCenter@set.or.th 
Website    http://www.set.or.th/tsd 
 
ผู้สอบบัญชี   นางเกษรี  ณรงค์เดช   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 76 

นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 
  นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885 
สถานท่ีตัง้   สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
    49/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์    0-2234-1676, 0-2234-1678  
โทรสาร    0-2237-2133 
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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เร่ิมประกอบธุรกิจตัง้แต่ปี 2524 ผู้ก่อตัง้ คือ นายมนตรี         
มิตรศรัทธา และนางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ทัง้สองท่านเร่ิมต้นด้วยความรักในการดูหนังฟังเพลง และพัฒนาความรักมาเป็น
อาชีพและสะสมประสบการณ์ในการบริหารพืน้ท่ี บริหารสินค้า และความสัมพันธ์อันดีกับศูนย์การค้าชัน้นําของประเทศ  
 

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การบริหารร้านค้าปลีก สินค้า 3 กลุ่ม 3 แบรนด์ ภายใต้แนวคิด “Life is Entertainment” 
ได้แก่ 

 
 แบรนด์ แมงป่อง (MANGPONG) Movie & Music Hub และ 

แบรนด์ กซิแมน (GIZMAN) House of Lifestyle Gadgets 
บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จักอย่างดีในฐานะร้านค้าปลีกส่ือบันเทิง ในนามร้าน “แมงป่อง” (MANGPONG) ผู้ประกอบธุรกิจค้า

ปลีกสินค้าโฮมเอนเตอร์เทนเม้นท์ซอฟแวร์  เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านความบันเทิงภายในบ้าน (Home 
Entertainment) และจําหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์-แก็ดเจ็ท ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะสําหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการสินค้าท่ี
ตอบสนองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมัย ภายใต้แบรนด์ “กิซแมน” (GIZMAN) ทัง้สินค้าท่ีบริษัทจ้างผลิต
เองและสินค้าจากผู้จําหน่ายรายอ่ืน โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อายุ 30 – 50 ปี ซ่ึงในร้านมีสินค้าไลฟ์สไตล์-แก็ดเจ็ท ทัง้หมด
กว่า 50 แบรนด์ มากกว่า 1,000 SKUs สําหรับส่ือเพ่ือความบันเทิง โฮมเอนเตอร์เทนเม้นท์ซอฟต์แวร์ มีทัง้หมดกว่า 3,400 
SKUs  

ณ สิน้ปี 2559 มีสาขาทัง้หมดจํานวน 14  สาขา 
 
 แบรนด์ STARDUST (สตาร์ดัส) Multi-brand Beauty Store 
“เป็นเบือ้งหลังความสวยของผู้หญิง” ลักษณะคือร้านสะดวกซือ้ท่ีรวมความต่ืนเต้นของการช้อปเคร่ืองสําอางมาผนวก 

เข้าด้วยกัน มุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์เพ่ือความงามโดยเฉพาะ มีขนาดพืน้ท่ีร้านค้าเฉล่ีย 50-150 ตร.ม. เป็นร้าน Multi brand 
มีแบรนด์สินค้าหลากหลายซ่ึงเป็นแบรนด์ท่ีรู้จักเป็นอย่างดีทัง้แบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ (Inter Brands) เช่น อเมริกา 
ยุโรป เกาหลี ญ่ีปุ่น ฯลฯ และยังมีแบรนด์ท่ีเป็นทางเลือก รวมถึงเป็นพืน้ท่ีสําหรับแบรนด์ไทย ภายในร้านมีสินค้าเก่ียวกับความ
งามทัง้หมดกว่า 500 แบรนด์ ตัง้แต่ 10,000 – 15,000 SKUs ซ่ึงจะมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากขึน้ แต่มีความ
แตกต่างกันในการใช้งาน เพ่ือเจาะกลุ่มฐานลูกค้าท่ีกว้างขึน้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้หญิง นักศึกษา กลุ่มคนเร่ิม
ทํางาน พนักงานบริษัท อายุตัง้แต่ 18 – 35 ปี ท่ีต้องการใช้เคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์บํารุงผิวในการดูแลตนเองและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพให้ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการเปิดสาขาตามศูนย์การค้าและย่านการค้าชัน้นําท่ัวไป  

ณ สิน้ปี 2559 มีสาขาทัง้หมด 9 สาขา กระจายอยู่รอบ  ๆกรุงเทพ โดยใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง ได้แก่   ฟิวเจอร์พาร์ค 
รังสิต / เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ / เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน / เดอะมอลล์ บางกะปิ / ฟอร์จูน ทาวน์ / เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ป่ินเกล้า / 
โลตัส เอ็กซ์เพลส ทาวน์อินทาวน์ / เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 / บลูพอร์ต หัวหิน 
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นอกเหนือจากการบริหารร้านค้าปลีก บริษัทได้ต่อยอดธุรกิจด้วยการผลิตสินค้าหมวดเคร่ืองสําอาง ท่ีเป็น House 
Brand Product ในลักษณะการจ้างผลิต (OEM) บริหารงานภายใต้บริษัทย่อยในช่ือ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
ซ่ึงได้ผลิตออกมาจําหน่ายเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่ม Make up ช่ือแบรนด์ “CLOUDA” และกลุ่ม Skin care ช่ือแบรนด์ 
“KEIRA”  จําหน่ายผ่าน Shop STARDUST และผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook / Instagram / Line 

 
1.1. นโยบายการดาํเนินธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง ความสําคัญในการดําเนินงานของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์/
พันธกิจของบริษัท เพ่ือให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และได้พิจารณาทบทวนเป็นประจําทุกปี 
  

วสัิยทัศน์ (Vision)   
มุ่งม่ันเป็นบริษัทชัน้นําของคนไทยท่ีจะบริหาร Retail  และผลิตสินค้าไทยท่ีมีมาตรฐานระดับสากลและเป็นอันดับ

หน่ึงในใจของผู้บริโภคในหมวดนัน้  ๆ
 
พันธกจิ (Mission)   

1. สรรหาและพัฒนาสินค้าท่ีมีคุณภาพและคุ้มค่า  สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ 

2. นําผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยขยายช่องทางการจัดจําหน่ายทัง้ออนไลน์ และ
ออฟไลน์ให้หลากหลายครอบคลุมท่ัวประเทศ และขยายสู่ระดับภูมิภาค 

3. ให้บริการทัง้ก่อนและหลังการขายท่ีดีเย่ียม โดยทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญและมีใจรักในงานบริการ 
4. ดําเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า ด้วยความเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
5.     สร้างคุณค่าให้กับสังคม และดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลสู่สากล 
6.     เพ่ิมมูลค่าผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและย่ังยืน  
7. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสู่การ 
 เติบโตอย่างย่ังยืน โดยคํานึงถึงผลตอบแทนและผลกระทบท่ีผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคมจะได้รับ 
8. เพ่ิมช่องทางในการหารายได้อ่ืนนอกเหนือจากธุรกิจหลักเดิมของบริษัท เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการหา 
 รายได้ให้เติบโตแข็งแกร่งและย่ังยืนในอนาคต 
 

 แนวทางการดาํเนินงาน 
 บริษัทมีเป้าหมายหลักในการเป็นผู้นําในธุรกิจค้าปลีกสินค้าท่ีมีคุณภาพและทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด 
โดยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทจึงเพ่ิมไลน์สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์
ความงามในรูปแบบ Multi-brand Beauty Store ภายใต้แบรนด์ “STARDUST”  รวมถึงคงสินค้ากลุ่มโฮมเอนเตอร์เทนเม้นท์
ซอฟต์แวร์  เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านความบันเทิงภายในบ้าน (Home Entertainment) ท่ีเป็นท่ีรู้จักเป็น
อย่างดีภายใต้แบรนด์ “MANGPONG” และจําหน่ายสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์-แก็ดเจ็ท ในรูปแบบ Chain Store ภายใต้แบรนด์ 
“GIZMAN”  โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหาและพัฒนาสินค้าท่ีมีคุณภาพและคุ้มค่า โดยจัดจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 
และออฟไลน์ ให้ครอบคลุมทุกพืน้ท่ีท่ัวประเทศโดยใช้สาขาของบริษัทเป็นช่องทางหลักในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค  ทัง้นี ้
บริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาคุณภาพของพนักงานขายให้มีความรอบรู้สามารถให้ข้อมูลและแนะนําสินค้าได้อย่างถูกต้องและ
ตรงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซ่ึงจะให้บริการทัง้ก่อนและหลังการขายท่ีดีเย่ียม 



20 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2559

 
บริษัทตระหนักดีว่าการท่ีจะสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจได้นัน้  บริษัทจะต้องให้ความสําคัญกับผู้เก่ียวข้อง

ทุกภาคส่วน อันได้แก่ ลูกค้า (Customer)  คู่ค้า  (Supplier)  พนักงาน (Employee)  สังคมและชุมชน (Social & Community) 
และ ผู้ถือหุ้น (Shareholders) 
 

  
 
 
1. ลูกค้า (Customer) บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาและคัดสรรสินค้าท่ีตอบสนองตรงความต้องการของ

ลูกค้า และเป็นสินค้าท่ีลูกค้าสามารถม่ันใจได้ในคุณภาพ  ในราคาท่ีคุ้มค่าสมเหตุสมผล มีรายการส่งเสริมการขายอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากนีลู้กค้าจะได้รับการบริการท่ีดีเย่ียมเป็นท่ีพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าจากบุคลากรท่ีมีความรู้ในตัวสินค้า และมี
ใจรักในงานบริการ 

2. คู่ค้า (Supplier) บริษัทดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยมิตรภาพ บนพืน้ฐานของการส่งเสริมประโยชน์ซ่ึงกัน
และกัน โดยมุ่งหวังความสําเร็จในการประกอบธุรกิจร่วมกัน (Win Win Situation) มีความซ่ือตรงกับคู่ค้าโดย ยึดม่ันต่อการ
ปฏิบัติตามสัญญาท่ีตกลงกันอย่างเคร่งครัด  และเปิดเผยข้อมูลท่ีจําเป็นด้วยความจริงใจ  มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 

3. พนักงาน (Employee) บริษัทให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกระดับชัน้ พนักงานจะได้รับความ
ม่ันคงในการดํารงชีพ มีรายได้ท่ีเหมาะสม  ได้รับสวัสดิการมีสภาวะแวดล้อมการทํางานท่ีดี  มีโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าใน
สายอาชีพ และจุดมุ่งหมายสําคัญของบริษัท คือ ต้องการให้พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน (Work Life 
Balance) 

4. สังคมและชุมชน (Social & Community)  บริษัทยึดม่ันมาโดยตลอดท่ีจะดําเนินธุรกิจท่ีส่งเสริม
สร้างสรรค์สังคม ไม่ดําเนินธุรกิจตลอดจนไม่ส่งเสริมธุรกิจท่ีสร้างปัญหาหรือเกิดผลเสียต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงเยาวชนซ่ึง
เป็นกําลังสําคัญของสังคมในอนาคต  นอกจากนียั้งตระหนักถึงความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงแม้บริษัทจะไม่ได้ดําเนินธุรกิจ
ทางด้านโรงงานผลิต แต่ก็ได้มีการดําเนินหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ภายในองค์กรมาอย่างต่อเน่ือง    
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5. ผู้ถือหุ้น (Shareholder) บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความเป็นเจ้าของร่วมกันกับบริษัท  จึง
ให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมกัน   รวมถึงดําเนินธุรกิจ ธุรกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ต่าง  ๆตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด   เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในเร่ืองของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีความมุ่งม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจให้เกิด
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และธุรกิจมีความย่ังยืน 
 

1.2. พัฒนาการที่สาํคัญ 
สําหรับพัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัทตัง้แต่ปี 2557 มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี ้
 
 ปี 2559 

 บริษัทปรับเปล่ียนร้าน MANGPONG เป็น STARDUST 2 สาขา คือ สาขาเมเจอร์ ป่ินเกล้า 
และโลตัส เอ็กซ์เพรส ทาวน์อินทาวน์ และได้เปิดสาขาใหม่อีก 2 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัล 
พลาซ่า พระราม 2 และสาขาบลูพอร์ต หัวหิน รวมมีสาขา STARDUST 9 สาขา 

 วันท่ี 1 กันยายน 2559  
เปิดตัวเว็บไซต์ STARDUST  อย่างเป็นทางการ www.stardust.co.th เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้
ลูกค้าสามารถส่ังซือ้สินค้าได้อีกทางหน่ึง ซ่ึงสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  

 วันท่ี 30 สิงหาคม 2559  
เดินหน้าขยายช่องทางการส่ือสารเพ่ือให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์กลุ่มคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอล  โดย 

- เปิดตัว LINE Official Account  STARDUST เพ่ือต้องการขยายช่องทางส่ือสาร
กับผู้บริโภคท่ัวประเทศ ช่วยให้กลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนและแอพพลิเคช่ันไลน์ สามารถ
ติดตามโปรโมช่ัน ข่าวสาร เกร็ดความงามต่าง  ๆและไม่ตกเทรนด์กับเคร่ืองสําอาง
หลากหลายแบรนด์ ทัง้ไทยและต่างประเทศ พร้อมสร้างการรับรู้เก่ียวกับข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และโปรโมช่ันพิเศษ ตอบโจทย์สังคมออนไลน์ ให้ได้ใกล้ชิด และเข้าถึง
แบรนด์ STARDUST ได้ง่ายย่ิงขึน้ 

- เปิดตัวสต๊ิกเกอร์ไลน์ CLOUDA X STARDUST มาอวดความสวย สดใส ให้
แฟน  ๆสามารถดาวน์โหลดไปใช้กันได้ฟรี ทําให้ LINE Official Account 
STARDUST มียอดผู้กดติดตามกว่า 6 ล้านคน 

- เพ่ิมช่องทางการขายออนไลน์สําหรับสินค้า GIZMAN ใน Market Place ท่ี 
LAZADA 
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 ปี 2558  
 บริษัทเปิด STARDUST 6 สาขา ได้แก่ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต / สาขาซีคอนสแควร์                 

ศรีนครินทร์ / สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ / สาขาเมเจอร์ รัชโยธิน / สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ / 
สาขาฟอร์จูน ทาวน์ 

 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
ทําการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 2,434,129,151 บาท จากเดิม 3,311,880,336 
บาท เป็น 877,751,185 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังมิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 
2,434,129,151 หุ้น และเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจใหม่ของ
บริษัท จํานวน 2 ข้อ  ให้สอดคล้อง และรองรับธุรกิจใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ข้อ 33. ประกอบกิจการ ผลิต จัดจําหน่าย ขายปลีก ขายส่ง  นําเข้าและส่งออก วัสดุ
อุปกรณ์และสินค้าจําพวกจักรยาน  จักรยานไฟฟ้า  กล้องถ่ายรูป  
อุปกรณ์เสริมสําหรับโทรศัพท์มือถือ  เคร่ืองเสียง หูฟังเคร่ืองเสียง ลําโพง  
เคร่ืองมือตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพ่ือสุขภาพ  อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม  เคร่ืองส่งและรับสัญญาณดาวเทียม เคร่ืองส่ง
และรับสัญญาณต่าง  ๆ เคร่ืองช่ังนํา้หนัก   เคร่ืองรับและส่งวิทยุ  เคร่ืองรับ
โทรทัศน์ เคร่ืองบันทึกเสียง  เคร่ืองนวดไฟฟ้า  เคร่ืองเป่าไฟฟ้า  เคร่ืองอบ
ไฟฟ้าอุปกรณ์เสริมสําหรับการออกกําลังกาย อุปกรณ์เพ่ือสุขภาพ อุปกรณ์
เทคโนโลยีหรือเคร่ืองจักรกลจากส่ิงประดิษฐ์ใหม่  สินค้าท่ีขับเคล่ือนด้วย
ระบบไฟฟ้า  รถไฟฟ้า  สินค้าแฟช่ันต่าง  ๆเช่นแว่นตา ผ้าผันคอ กระเป๋า 
รองเท้า   รวมทัง้วัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆท่ีเก่ียวกับสินค้าดังกล่าว ทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

ข้อ 34.  ประกอบกิจการ ผลิต จัดจําหน่าย ขายปลีก ขายส่ง  นําเข้าและส่งออก
เคร่ืองสําอางและเวชภัณฑ์  อาหารเสริม  รวมทัง้วัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆท่ี
เก่ียวกับสินค้าดังกล่าว ทัง้ในและต่างประเทศ  

 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 
ทําการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 692,583,728 บาท จากเดิม 877,751,185 
บาท เป็น 1,570,334,913 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 692,583,728 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้

(ก)  รองรับการออกหุ้นสามัญ เพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) จํานวน 300,000,000 หุ้น 

(ข)  รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
รุ่นท่ี 1 (MPG-W1) จํานวน 292,583,728 หุ้น  

(ค)  รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
รุ่นท่ี 2 (MPG-W2) จํานวน 100,000,000 หุ้น  
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 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 100,000,000 บาท จากเดิม 1,570,334,913 บาท 
เป็น 1,470,334,913 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังมิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 
100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เน่ืองจากยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีออกให้แก่นักลงทุนท่ีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงท่ีจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ในอัตราหุ้นสามัญท่ีได้รับการจัดสรร
จากการขายให้นักลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 3 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถซือ้หุ้น
สามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  หุ้นละ 2.10 บาท 

 วันท่ี 25 สิงหาคม 2558 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแล้วจาก 877,751,185 บาท เป็น 977,751,185 บาท เน่ืองจาก
ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
รวมเป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 100,000,000  บาท  ให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงจํานวน     
5 ราย ในราคาหุ้นละ 1.37 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 137,000,000 บาท 

 วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 
จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัท เป็น บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และ
เปล่ียนแปลงอํานาจกรรมการ  

 
 ปี 2557  

 ในเดือนมีนาคม บริษัทได้เปิดตัว “GIZMAN” แห่งแรก อย่างเป็นทางการ ณ 
MANGPONG Avenue ลาดพร้าว 90 ซ่ึงเป็นแหล่งรวมสินค้าลํา้สมัย และสินค้าไลฟ์
สไตล์หลากหลายประเภท 

 บริษัทได้มองเห็นถึงโอกาสในการเจริญเติบโตในธุรกิจประเภทเคร่ืองสําอาง และเวช
สําอาง จึงได้เร่ิมเปิดหน่วยธุรกิจใหม่ภายใต้แบรนด์ “STARDUST” ในรูปแบบร้านค้า
ปลีกท่ีจัดจําหน่ายสินค้าประเภทเคร่ืองสําอาง และเวชสําอางจากแบรนด์ชัน้นําต่าง  ๆ

 
 

 ในไตรมาสท่ี 4 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท
ดําเนินการจัดตัง้บริษัทย่อยในช่ือ “บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด” เพ่ือดําเนิน
ธุรกิจในลักษณะการจ้างผลิต (OEM) และจัดจําหน่ายเคร่ืองสําอาง และเวชสําอาง 
(จัดตัง้เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2558  โดย ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ประกอบธุรกิจอย่างเป็น
ทางการ) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 77,751,185  บาท ดําเนินธุรกิจผู้บริหาร

ร้านค้าปลีก  
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1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

  
 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี ้

 
 
บริษัท โซลเมท อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด 
 

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.10% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวน 
5,000,000 บาท  ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 495,500 99.1 
2. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์\1, \2 1,500 0.3 
3. นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์ 1,500 0.3 
4. นางสาวลักษมี อภินันทรักษ์ 1,500 0.3 

รวม  500,000 100.00 

หมายเหต ุ
1. นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส์  เป็นกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
2. นางสาวณลนัรตัน์  นนัท์นนส์ เป็นบตุรของ นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร  
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บริษัท เอม็พีจี เอนเนอร์ย่ี จาํกัด 
 

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.60% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวน 
2,000,000 บาท  ดําเนินธุรกิจพลังงานและเก่ียวเน่ืองกับพลังงาน 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 498,000 99.60 

2. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร\1 750 0.15 

3. นายวิสิฐ ตันติสุนทร\1 750 0.15 

4. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์\1, \2 500 0.10 

รวม  500,000 100.00 

หมายเหต ุ
1. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร นายวิสิฐ ตนัติสุนทร นางสาวณลนัรัตน์ นนัท์นนส์ เป็นกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 

(มหาชน) 
2. นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส์ เป็นบตุรของ นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร 
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
การประกอบธุรกจิของบริษัท 
 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เป็นผู้เช่ียวชาญสินค้าเพ่ือความบันเทิงภายในบ้าน ด้วยรูปแบบบลูเรย์ 
ดิสก์ และดีวีดี มีความสามารถในการบริหารจัดการร้านค้าปลีกในรูปแบบ Chain Store มานานกว่า 35 ปี บริษัทจึงวางแผนใน
การขยายธุรกิจไปยังสินค้าหมวดอ่ืน  ๆท่ีมีศักยภาพเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนความแข็งแกร่งของบริษัทฯ อย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีโครงสร้างธุรกิจ 2 รูปแบบ ดังนี ้
 

 Retail  
 

2.1. “STARDUST” ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม 
 
บริษัทเป็นผู้จําหน่ายสินค้าเคร่ืองสําอางและเวชสําอางโดยการขายปลีกในรูปแบบ Chain Store ภายใต้แบรนด์ 

“STARDUST” จํานวน 9 สาขา ซ่ึงเป็นสินค้า Multi-brand จากคู่ค้ารายต่าง  ๆรวมถึงเป็นช่องทางหลักของการจําหน่ายสินค้า 
House Brand 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่ม Make up ช่ือแบรนด์ “CLOUDA” และกลุ่ม Skin care ช่ือแบรนด์ “KEIRA”  ของ
บริษัทย่อย 

 
2.2. “MANGPONG & GIZMAN” ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ และสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ท  

 
บริษัทเป็นผู้จําหน่ายสินค้าเพ่ือความบันเทิงภายในบ้านประเภทภาพยนตร์และเพลงโดยการขายปลีกในรูปแบบ 

Chain Store ภายใต้แบรนด์ “แมงป่อง” “MANGPONG”  และจําหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์-เทคโนโลยีท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะสําหรับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการสินค้าท่ีตอบสนองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมัย ภายใต้แบรนด์ “GIZMAN” ทัง้
สินค้าท่ีบริษัท จ้างผลิตเองและสินค้าจากผู้จําหน่ายรายอ่ืน จํานวน 14 สาขา 

 
 House Brand Product 

 
บริษัทได้ต่อยอดธุรกิจด้วยการผลิตสินค้าหมวดเคร่ืองสําอาง ท่ีเป็น House Brand Product ในลักษณะการจ้างผลิต 

(OEM) บริหารงานภายใต้บริษัทย่อยในช่ือ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงได้ผลิตออกจําหน่ายเป็น 2 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่ม Make up ช่ือแบรนด์ “CLOUDA” และกลุ่ม Skin care ช่ือแบรนด์ “KEIRA”  โดยจําหน่ายผ่าน Shop 
STARDUST และผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook / Instagram / Line 

ปัจจุบันเกณฑข์องผู้หญิงท่ีเร่ิมใช้เคร่ืองสําอางตัง้แต่อายุยังน้อย เป็นปัจจัยท่ีสร้างโอกาสเติบโตให้กับธุรกิจ
เคร่ืองสําอางเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าอายุน้อย อีกทัง้ทําให้ผู้บริโภครู้สึก
ถึงความคุ้มค่าในด้านราคา ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้มากย่ิงขึน้ 
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 แบรนด์ CLOUDA 
 

 

 แบรนด์ KEIRA 
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โครงสร้างรายได้ 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาสามารถจําแนกได้ดังนี ้
          หน่วย : ล้านบาท 

 2559 2558 2557 

 จาํนวน สัดส่วน 
(%) 

จาํนวน สัดส่วน 
(%) 

จาํนวน สัดส่วน 
(%) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

รายได้จากการขายสินค้า 306.17 96.41% 371.45 96.62% 407.48 96.31% 

-  STARDUST 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% 
-  ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 0.96 0.30% (0.33) (0.09%) 8.95 2.11% 
รายได้ค่าเช่าและบัตรสมาชิก 5.89 1.85% 10.34 2.69% 11.90 2.82% 

รายได้อ่ืน  ๆ 5.52 1.74% 2.65 0.69% 3.69 0.87% 

รวม 317.58 100.00% 384.44 100.00% 423.08 100.00% 

 
 Retail 

 
2.1. “STARDUST” ธุรกจิค้าปลีกสนิค้ากลุ่มผลติภัณฑ์ความงาม 

 
2.1.1 ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ เป็นสินค้าประเภทเคร่ืองสําอางและเวชสําอางภายใต้ตราสินค้าของคู่ค้า

รายอ่ืน  ๆเพ่ือจําหน่ายใน Shop ของ STARDUST ท่ีเป็นแหล่งรวมแบรนด์ Cosmetics ชัน้นําจากท่ัวโลกในราคาท่ีใครๆ  ก็เอือ้ม
ถึง และเป็นเบือ้งหลังความงามของผู้หญิงทุกคน โดยแบ่งกลุ่มสินค้าได้ ดังนี ้

กลุ่ม Makeup เช่น แป้งทาหน้า, ลิปสติก, รองพืน้ อายไลน์เนอร์, บรัชออน, เป็นต้น 
กลุ่ม Skin Care เช่น โลช่ันบํารุงผิว, Whitening Lotion เป็นต้น 
กลุ่ม Hair Care เช่น แชมพู, ครีมนวด, ทรีตเม้นต์, ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม, สเปรย์จัดทรงผม, ยาย้อมสีผม เป็นต้น 
กลุ่ม Perfume เช่น นํา้หอมกล่ินต่าง  ๆเป็นต้น 
กลุ่ม Accessories เช่น ยาทาเล็บ, ขนตาปลอม เป็นต้น 
กลุ่ม Food Supplement เช่น Fish Oil, Q เป็นต้น 
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2.1.2. การจัดหาผลติภัณฑ์ 
บริษัทนําเสนอภายใต้รูปแบบร้านค้าปลีก Multi-Brands ขนาดใหญ่ โดยผสมผสานแนวคิดจากการซือ้สินค้าท่ี

หลากหลายใน Supermarket ร้านสะดวกซือ้และความต่ืนเต้นของการช้อปเคร่ืองสําอาง เป็นร้านเคร่ืองสําอางเฉพาะอย่าง 
(Beauty specialty store) ท่ีมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์เพ่ือความงามโดยเฉพาะ มีสินค้าเก่ียวกับความงามทัง้หมดเกือบ 500            
แบรนด์ ตัง้แต่ 5,000 – 8,000 SKUs ท่ีรู้จักเป็นอย่างดีทัง้แบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ (Inter Brands) เช่น อเมริกา ยุโรป 
เกาหลี ญ่ีปุ่น ฯลฯ และยังมีแบรนด์ท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงมีขายเฉพาะท่ี STARDUST เท่านัน้ 

 
นอกจากนี ้House Brand Product กลุ่ม Make up ช่ือแบรนด์ “CLOUDA” และกลุ่ม Skin care ช่ือแบรนด์ “KEIRA” 

ได้จัดจําหน่ายผ่าน Shop STARDUST เป็นช่องทางหลัก และผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook / Instagram / Line  
  
 การบริหารสินค้าคงคลัง 
นอกเหนือจากการบริหารจัดการสาขาให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพแล้ว ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทคือการบริหารจัดการสินค้า เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายและมีจํานวนชิน้ท่ีมาก อีก
ทัง้มีวันหมดอายุท่ีแน่นอน โดยท่ีส่วนใหญ่จะหมดอายุภายในเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2.5 - 5 ปีนับจากวันท่ีผลิต ดังนัน้บริษัท
จึงต้องกําหนดนโยบายในการบริหารสินค้าคงคลังให้สอดประสานกันระหว่างคลังใหญ่ และคลังหน้าร้านสาขาทัง้หมด เพ่ือลด
ความเส่ียงของสินค้าเส่ือมสภาพ และความเส่ียงในการขายสินค้าหมดอายุต่อลูกค้า ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
ภาพลักษณ์ของบริษัท รวมทัง้ความเส่ียงจากสินค้าสูญหาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทได้ โดยนโยบายท่ีสําคัญใน
การบริหารสินค้าคงคลัง คือ เน้นตรวจดูสินค้าท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวเกิน 60 วัน เน้นการหม่ันตรวจเช็คสต๊อค และจัดโปรโมช่ัน
ระบายสต๊อค และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบจากสํานักงานใหญ่เพ่ือเข้าตรวจสอบสินค้าคงเหลือทุกสาขา โดยในปี 2559 
บริษัทได้มีการเข้าตรวจสอบทุกสาขา อย่างน้อยสาขาละ 8 ครัง้ต่อปี  

 
2.1.3. การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
 นโยบายการคัดเลือกทําเลท่ีตัง้สาขา 

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการตัง้สาขาส่วนใหญ่ในศูนย์การค้า เน่ืองจากเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและมีความ
สะดวกในการบริหารจัดการ บริษัทขยายสาขาในหลากหลายห้างสรรพสินค้า เช่น ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต / เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ / 
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน / เดอะมอลล์ บางกะปิ / ฟอร์จูน ทาวน์  / เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ป่ินเกล้า / โลตัส เอ็กซ์เพลส ทาวน์อิน
ทาวน์ / เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 / บลูพอร์ต หัวหิน เป็นต้น เน้นศูนย์การค้ารอบนอกในชุมชน ตามมุมเมือง (กลยุทธ์ป่าล้อม
เมือง) จากการท่ีร้านค้าของบริษัทได้รับความสนใจและเป็นท่ียอมรับของศูนย์การค้าต่าง  ๆ 

 
 นโยบายการกําหนดราคา 

คัดเลือกสินค้าจากซัพพลายเออร์ โดยศึกษาโอกาสทางการตลาด ศึกษาเง่ือนไขในการจัดซือ้ต่าง  ๆ เปรียบเทียบราคา
ขายของคู่แข่ง แล้วจึงกําหนดราคาท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงอัตรากําไรขัน้ต้นท่ีสามารถทําได้เป็นสําคัญ และเน้นกิจกรรมทาง
การตลาด 
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 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย 
บริษัทใช้ประสบการณ์ในการบริหาร Shop MANGPONG (Retail Outlets) มาเป็นแนวทางในการเลือกทําเลให้

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับสินค้าและบริการท่ี STARDUST ส่งมอบให้กับลูกค้า ดังนัน้จึงเร่ิมต้นจากการ
เปิดสาขา ณ ปี 2558 จํานวน 6 สาขา และ ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 9 สาขา 

 
จํานวนสาขาและจุดขายของบริษัทในปีท่ีผ่านมา 
 

จํานวน 2559 2558 
Shop STARDUST 9  สาขา 6  สาขา 

 
 จําหน่ายผ่านสาขาของบริษัท 
ช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ช่องทางหลักของบริษัท คือ การจําหน่ายผ่านสาขาในลักษณะของร้านค้าปลีก (Retail 

shop) ภายใต้แนวคิด “Life is Entertainment” ซ่ึงกระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ รอบนอก รวมถึงจังหวัดสําคัญ  ๆ
ทางเศรษฐกิจในอนาคต บริษัท มีสัดส่วนการจัดจําหน่ายผ่านสาขาโดยเฉล่ียสําหรับปี 2559 ร้อยละ 43.18 หรือคิดเป็นเงิน 
131.49 ล้านบาทของรายได้จากการขายโดยรวม โดยร้าน STARDUST เร่ิมเปิดสาขาแรกในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 ท่ีศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และได้ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองโดยมีจํานวนสาขา ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 9 สาขา 

 
 กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้า 
การรักษาฐานลูกค้าเดิม หรือสร้างการซือ้ซํา้ต่อเน่ือง ถือเป็นปัจจัยสําคัญย่ิงในการดํารงอยู่ของธุรกิจและการสร้าง

เสถียรภาพของรายได้ ดังนัน้บริษัทจึงให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้า ดังนี ้
- การเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงสินค้า 
ในปี 2559 บริษัทมีนโยบายในการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมจากการเปิดสาขาในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค และตามหัวเมืองใหญ่ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและซือ้ซํา้ได้โดยสะดวก 
รวมทัง้เกิดการจด               จําภาพลักษณ์ของสินค้าได้   

นอกจากนี ้บริษัทได้เพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-commerce) สําหรับผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับลูกค้า รวมทัง้เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงสินค้าใน Market Place ต่าง  ๆเพราะปัจจุบัน
เม่ือโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ความนิยมในการช้อปปิง้แบบออนไลน์เพ่ิมมากขึน้ในทุกหมวดหมู่สินค้า รวมถึงธุรกิจเคร่ืองสําอาง 
ซ่ึงมีอัตราการเติบโตในกลุ่ม E-commerce สูงเป็นอันดับ 2 รองจากกลุ่มเสือ้ผ้า ซ่ึงเป็นผลดีต่อตลาดเคร่ืองสําอางเป็นอย่างย่ิง 
โดยตัวเลขการซือ้ขายผ่านระบบออนไลน์ เป็นกระแสท่ีน่าจับตามอง และจะเติบโตอย่างมากภายใน 5 ปี 

- รักษาคุณภาพของการให้บริการ พร้อมทัง้มีบริการเสริมให้กับลูกค้า เช่น การแต่งหน้า 
- การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  

บริษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ หรือ CRM (Customer Relationship Management) ซ่ึงมีส่วนทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างเฉพาะเจาะจง โดยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์จะเร่ิมต้นจากการส่งเสริมให้ลูกค้าสมัครสมาชิก จูงใจโดยการให้
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ส่วนลดสําหรับสมาชิก และมีโปรโมช่ันการสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดสาขา หรือเม่ือซือ้สินค้าครบตามมูลค่า
ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงมีมูลค่าไม่สูงนัก เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าใช้สิทธิในการสมัคร ซ่ึงเม่ือลูกค้าเข้าเป็นสมาชิกแล้ว บริษัทจะทําการเก็บ
ฐานข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป อาทิ ท่ีอยู่ อายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ รวมทัง้เก็บข้อมูลการซือ้สินค้าของลูกค้าแต่ละราย เช่น รูปแบบ
การซือ้ ความถ่ี ผลิตภัณฑ์ท่ีซือ้บ่อย ความเห็นต่อผลิตภัณฑ์ ความต้องการเฉพาะเจาะจงต่าง  ๆเป็นต้น    

จากข้อมูลดังกล่าวทําให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายได้สอดคล้องกับ
ลักษณะความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น 

1. โครงการสะสมแต้มของแบรนด์ให้กับลูกค้าสมาชิก  เพ่ือลูกค้าสามารถนํา แต้มท่ีสะสมอยู่มารับเป็นส่วนลดในการ
ซือ้สินค้าและแลกสินค้าท่ีลูกค้าช่ืนชอบ     

2. รับแต้มx2 สําหรับสมาชิก เม่ือไปซือ้สินค้าทุกวันพุธ    
3. Birthday ช้อปสนุกในเดือนเกิด รับแต้มx3 
4. Privilege for Member ประสานงานกับองค์กรอ่ืน ทํๆา Value Added ให้กับผู้ถือบัตรสมาชิกได้รับสินค้า ส่วนลด 

และการบริการในสถานท่ีต่าง  ๆอาทิ โรงแรม สปา ร้านอาหาร โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม สถานบันเทิง 
ฯลฯ นอกจากนี ้พนักงานขายหน้าร้านสามารถเรียกดูบันทึกประวัติการซือ้ของลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกได้ทันที ส่งผลให้
สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการ หรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ทันท่วงทีผ่านช่องทางต่าง  ๆ
 

 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 
 -   การส่ือสารผ่านหน้าร้าน ซ่ึงบริษัทมีจุดเด่นในเร่ืองการใช้พืน้ท่ีของ Shop STARDUST ท่ีมีศักยภาพด้านทําเลอยู่
แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการตกแต่งหน้าร้านให้มีเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจ (Display), การจัดเรียงสินค้าให้โดด
เด่น (Merchandising), ส่ือโฆษณา ณ จุดจําหน่าย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขา
ต่าง  ๆ
 -   การจัดกิจกรรม (Event) สานสัมพันธ์กับสมาชิก เช่น การจัด Focus Group เพ่ือค้นหาความต้องการและเปิด
โอกาสให้สมาชิกมีสิทธิใช้สินค้าก่อนการวางขายจริง เป็นต้น 
 -   การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือภายนอก บริษัทมีการส่งจดหมายข่าวอิเลคทรอนิคส์ให้แก่ลูกค้าท่ีสมัครเป็น
สมาชิก รวมถึงมีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง  ๆและลงโฆษณาในนิตยสารต่าง  ๆเพ่ือเผยแพร่
ข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง  ๆของบริษัทให้ลูกค้าและผู้บริโภคท่ัวไปได้รับทราบในวงกว้าง
แพร่หลายย่ิงขึน้ 

-  การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการให้ข่าวสารโปรโมช่ันของ STARDUST เพ่ือให้ความสะดวกสบายในการ
ประชาสัมพันธ์และติดต่อส่ือสารกับลูกค้า เช่น Facebook, Instagram, Line@ และ Line Official เป็นต้น 
 

2.1.4. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตาม Customer Life Cycle ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มท่ี 1  Values Conscious คือ ลูกค้าท่ีต้องการสินค้าท่ีช่วยส่งเสริมรสนิยมของผู้ใช้ มีกําลังซือ้ปานกลาง คํานึงถึง 

Brand และคุณภาพสินค้ามาก่อนราคา เน้นกลุ่มท่ีประสบความสําเร็จในการทํางาน สินค้าสําหรับลูกค้ากลุ่มนี ้เช่น กลุ่ม 
Makeup กลุ่ม Skin Care กลุ่ม Hair Care และกลุ่ม Perfume เป็นต้น 
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กลุ่มท่ี 2  Health Conscious คือ ลูกค้าท่ีต้องการสินค้าท่ีช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพผิวและร่างกาย มีกําลังซือ้ปานกลางถึงสูง 
คํานึงถึงคุณภาพสินค้ามาก่อน Brand และราคา เน้นกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี และกลุ่มนักท่องเท่ียว สินค้าสําหรับลูกค้ากลุ่มนี ้
เช่น กลุ่ม Organic กลุ่ม Food Supplement เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 3   Price Conscious คือ ลูกค้าท่ีต้องการสินค้าท่ีใช้อยู่แล้วเป็นประจําในราคาท่ีสมเหตุสมผลกับคุณภาพ 
สามารถตัดสินใจซือ้ได้อย่างรวดเร็ว รับรู้ถึงคุณภาพสินค้าแล้ว เน้นกลุ่มนักศึกษาและผู้อยู่ในระยะเร่ิมต้นทํางาน สินค้าสําหรับ
ลูกค้ากลุ่มนี ้เช่น กลุ่ม Makeup กลุ่ม Skin Care เป็นต้น 

 
2.1.5. สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง (Cosmetics industry) เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอย่าง

ต่อเน่ือง ผู้บริโภคทัง้เพศชาย เพศหญิง ในทุก  ๆช่วงวัยต่างให้ความสนใจและใส่ใจในการดูแลตัวเอง ทัง้ความงามและผิวพรรณ 
ตลาดเคร่ืองสําอางมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี ทัง้ยังมีกลยุทธ์การปรับตัวท่ีน่าสนใจมาก จากข้อมูลของกรมศุลกากร พบว่า มูลค่า
ส่งออกเคร่ืองสําอางของประเทศไทยไปต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าส่งออกเคร่ืองสําอางมากกว่า 1 แสนล้าน
บาท  ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคสนใจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากขึน้ ส่งผลให้เกิดการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่  ๆท่ีใช้สมุนไพรตามธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางแนวโน้ม
เติบโตอย่างรวดเร็ว 

 สถานภาพตลาดเคร่ืองสาํอางและเวชสาํอาง 

1) สถานภาพตลาดเคร่ืองสาํอางและเวชสาํอางโลก 

a) สถานภาพตลาดเคร่ืองสําอางโลก 

ปี 2557 ภาพรวมมูลค่าตลาดเคร่ืองสําอางโลก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 460 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าตลาด
เคร่ืองสําอางมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2563 มูลค่าจะเพ่ิมขึน้เป็น 675 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการ
เติบโตเฉล่ียต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 6.4 เม่ือพิจารณาจากประเภทของกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลท่ีมีส่วนแบ่งตลาดสูงท่ีสุด คือ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว คิดเป็นมูลค่า 111 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนผลิตภัณฑ์แต่งหน้ามีส่วนแบ่งตลาดสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 
28 และผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตเร็วท่ีสุด 
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จากข้อมูลตลาดเคร่ืองสําอางโลกในปี พ.ศ. 2557 ข้างต้น สามารถจําแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางออกเป็น กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ (Skin care) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Hair care) กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แต่งเสริมความงาม หรือ
แต่งหน้า (Make-up) และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตภัณฑ์นํา้หอมและหัวนํา้หอม (Perfumes)  กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพ่ืออนามัยใน
ช่องปากหรือฟัน (Oral cosmetics) และอ่ืน  ๆโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุดคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 
คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม มีส่วนแบ่งตลาด คิดเป็นร้อยละ 23 กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แต่งเสริม
ความงามหรือแต่งหน้า คิดเป็นร้อยละ 17 กลุ่มผลิตภัณฑ์นํา้หอมและหัวนํา้หอม (Perfumes) คิดเป็นร้อยละ 13 และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพ่ืออนามัยในช่องปากหรือฟัน (Oral cosmetics)  คิดเป็นร้อยละ 11 และผลิตภัณฑ์อ่ืน  ๆคิดเป็นร้อยละ 1 
ตามลําดับ  

ในอนาคตกลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีแนวโน้มของการขยายตัวของตลาดเพ่ิมขึน้ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์แต่งกายของ
ผู้ชาย (Man’s grooming) กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามฮาลาล (Halal beauty) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ผิวชีวภาพ (Bio-based skin 
care) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2557 ภาพรวมของตลาดเคร่ืองสําอางโลก จําแนกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ พบว่าส่วนแบ่งตลาด
เคร่ืองสําอางโลกอยู่ในเอเชียและแปซิฟิก คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาเป็นยุโรปตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 22 อเมริกาเหนือ คิด
เป็น ร้อยละ 21 ตามลําดับ 

b) สถานภาพตลาดเวชสําอางโลก 

จากรายงานของ RNCOS Business Consultancy Services ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า มูลค่าตลาดเวชสําอางโลกคิด
เป็นมูลค่า 37.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดเพ่ิมขึน้ (ดังภาพส่วนแบ่งตลาดเวชสําอางโลกในตลาด
เคร่ืองสําอาง ปี พ.ศ. 2558 และประมาณการปี พ.ศ. 2563) โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2560 มูลค่าตลาดจะขยายตัวเพ่ิมขึน้ คิดเป็น
มูลลค่า 57.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 8.62 ส่วนในปี 2563 ตลาดผลิตภัณฑ์เวช
สําอางโลกน่าจะขยายตัวเพ่ิมขึน้คิดเป็นมูลค่า 61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2558 ตลาดผลิตภัณฑ์เวชสําอาง มีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 13 และคาดว่าปี 2563 จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 17 

 

ส่วนแบ่งตลาดเคร่ืองสาํอางโลก ปี 2557 จาํแนกตามลักษณะทางภูมศิาสตร์ 
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เม่ือพิจารณาส่วนแบ่งตลาดเวชสําอางโลก โดยจําแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสําอาง ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ส่วน
แบ่งตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ (Skin care) มีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์
อ่ืน  ๆคิดเป็นร้อยละ 21 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Hair care) คิดเป็นร้อยละ 14 และกลุ่มผลิตภัณฑ์สารละลายสําหรับฉีด
เข้าใต้ชัน้ผิวหนัง(Injectable) คิดเป็นร้อยละ 5 ทัง้นีใ้นปี 2558 ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์ต่อต้านริว้
รอย (Anti-aging) คิดเป็นร้อนละ 41 รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ทําให้ขาวใส (Skin whitening) คิดเป็นร้อยละ 17 ผลิตภัณฑ์
ป้องกันแสงแดด (Sun protection) คิดเป็นร้อยละ 16 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบเฉพาะ (Professional skin care) คิดเป็นร้อยละ 
14 ผลิตภัณฑ์ป้องกันการเกิดสิว (Anti-acne) คิดเป็นร้อยละ 9 
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2) สถานภาพตลาดเคร่ืองสาํอางของไทย 

ธุรกิจท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง และธุรกิจท่ีเก่ียวกับการให้บริการด้านความงาม (ตลาดความงาม) ใน
ประเทศ ปี 2559 มีมูลค่า 81,000 ล้านบาท เม่ือรวมมูลค่าตลาดเคร่ืองสําอางไทยเข้าไปจะมีมูลค่าถึง 2 แสนล้านบาท ซ่ึงมีการ
เติบโตต่อเน่ือง ร้อยละ 8-10 ในทุกปี และการส่งออกร้อยละ 27 เป็นการส่งออกสินค้าความงามไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
ทัง้สิน้ ส่วนใหญ่ส่วนแบ่งตลาดเคร่ืองสําอางและความงามของประเทศไทย คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว คิดเป็นร้อยละ 46 มีมูลค่า 
26,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปี ร้อยละ 5  

นอกจากนัน้ ยังได้แบ่งกลุ่มผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางภายในประเทศออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและใช้ตราของคนไทย ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะเป็น เคร่ืองสําอางประเภทสารสกัดจาก
ธรรมชาติ 

2. เคร่ืองสําอางที่ผลิตในประเทศ โดยได้รับลิขสิทธ์ิใช้เคร่ืองหมายการค้าจากบริษัทแม่ในต่างประเทศและมักจะมี
การผลิตเป็นปริมาณมาก รวมถึงผลิตสินค้าหลายชนิดเพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ส่งผลให้สินค้าท่ีผลิตมีการ
กําหนดราคาไม่แพงมากนัก จึงทําให้ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากผู้บริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม 
Consumer Product 

3. เคร่ืองสําอางที่ผลิตในต่างประเทศ หรือเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศโดยตรง โดยเคร่ืองสําอางกลุ่มนีเ้ป็น
กลุ่มเคร่ืองสําอางท่ีมีตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักกันดีในวงกว้างอีกทัง้ยังได้รับความนิยมและเช่ือถือจากผู้บริโภคในด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์และช่ือเสียงท่ีส่ังสมมานาน แต่มีราคาค่อนข้างแพง ซ่ึงสินค้าท่ีได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางกลุ่มเพ่ือความสวยงาม เช่น ส่ิงปรุงแต่งท่ีใช้แต่งหน้าหรือบํารุงผิว และนํา้หอม 

 บริษัทฯ จึงต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านความแตกต่างของสินค้า เพ่ือเข้าถึงและสร้างฐานลูกค้า  
ไม่ว่าจะเป็นในด้านส่วนผสมหรือสูตรด้านวัตถุดิบท่ีมีการปรุงแต่งสีกล่ินหรือการเพ่ิมสารท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ และด้านบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีสวยงามโดดเด่น รวมถึงการสร้างการรับรู้ตราสินค้าต่อผู้บริโภคอย่างต่อเน่ืองผ่านทัง้การโฆษณาผ่านส่ือและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างมากท่ีสุด พร้อมกับกําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนมากขึน้ 
เพ่ือให้กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทัง้นีปั้จจุบันสินค้าเคร่ืองสําอางของไทยภายใต้ตราสินค้าไทย
ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางท่ียอมรับในระดับโลกเพ่ิมมากขึน้ตามลําดับ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพสินค้า
จนได้มาตรฐานสากล การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถดึงดูดใจผู้บริโภคได้มากขึน้ การพัฒนารูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะเคร่ืองสําอางท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยท่ีนับวันจะได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึน้ใน
ตลาดต่างประเทศ ด้วยจุดเด่นเฉพาะตัวทัง้ทางด้านรูปลักษณ์และกล่ิน ประเทศไทยจึงมีความได้เปรียบในแง่ของความ
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หลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบประเภทสมุนไพรท่ีสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสําอางนานาชนิด และมี
โอกาสท่ีจะขยายตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างมาก  

c) มูลค่าส่งออกเคร่ืองสําอางของไทย 

 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลในแผนภาพด้านบนมูลค่าส่งออกเคร่ืองสําอางของไทย ปี พ.ศ. 2558 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีมูลค่าการ
ส่งออก 17,083 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.8 โดยท่ีปี พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่ส่งออกผลิตภัณฑ์สําหรับใช้กับผม (เช่น แชมพู นํา้ยา
ดัดผม นํา้ยายืดผม) มากท่ีสุด คิดเป็นมูลค่า 6,651 ล้านบาท รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามหรือแต่งหน้า (เช่น ลิปสติก 
ดินสอเขียนคิว้ ครีม และโลช่ัน) คิดเป็นมูลค่า 2,792 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์เพ่ืออนามัยของช่องปากหรือฟัน คิดเป็นมูลค่า 
2,537 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้นีป้ระเทศไทยได้ส่งออกเคร่ืองสําอางไปจําหน่ายยังต่างประเทศ อันดับหน่ึง ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่น 
คิดเป็นมูลค่า 3,648 ล้านบาท รองลงมาเป็น ประเทศฟิลิปปินส์ คิดเป็นมูลค่า 1,773 ล้านบาท และประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็น
มูลค่า 1,266 ล้านบาท ตามลําดับ 

  

  

 

 

 

 

 

 

2.1.6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
-  ไม่มี - 

 
2.1.7. งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

-  ไม่มี - 
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2.2. “MANGPONG & GIZMAN” ธุรกจิค้าปลีกสนิค้ากลุ่มโฮมเอน็เตอร์เทนเมนต์ และสนิค้ากลุ่มแกด็เจท็ 
 

2.2.1. ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทเป็นสินค้าเพ่ือความบันเทิงภายในบ้านประเภทภาพยนตร์และเพลง เป็นการ

รับสินค้ามาจําหน่าย เพ่ือสร้างความหลากหลายของสินค้าและสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และมี
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทท่ีเป็นสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ท่ีมีเทคโนโลยีและมีเอกลักษณ์ภายใต้ตราสินค้าของคู่ค้าราย
อ่ืน  ๆเพ่ือจําหน่ายใน Shop ของ GIZMAN โดยแบ่งกลุ่มสินค้าได้ ดังนี ้

กลุ่ม Home Technology เช่น เคร่ืองฟอกอากาศ, เคร่ืองดูดฝุ่นอัจฉริยะ เป็นต้น 
กลุ่ม Speaker เช่น ลําโพง, ลําโพงไร้สาย เป็นต้น 
กลุ่ม Bike เช่น จักรยานพับได้, รถไฟฟ้าล้อเดียว, Scooter, Monowheel เป็นต้น 
กลุ่ม Wearable Device เช่น สายรัดข้อมือสุขภาพ, นาฬิกาข้อมือป้องกันเด็กหาย เป็นต้น 
กลุ่ม Headphone เช่น หูฟังไร้สาย เป็นต้น 
กลุ่ม Camera เช่น กล้องติดรถยนต์, กล้องติดมอเตอร์ไซต์, กล้อง Go Pro เป็นต้น 
กลุ่ม Accessories เช่น โซฟาลม, แว่นตา VR, อุปกรณ์จักรยาน, อุปกรณ์ช่ังนํา้หนักพกพา เป็นต้น 
รวมทัง้จ้างผลิตสินค้าของบริษัทฯ ท่ีอยู่ในกลุ่มสินค้าดังกล่าว ภายใต้ตราสินค้า “GIZMAN” ด้วย 

 
2.2.2. การจัดหาผลติภัณฑ์ 
เพ่ือให้ Shop MANGPONG & GIZMAN มีสินค้าท่ีมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้อย่างครบถ้วน ใน Shop จึงมีสินค้า 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ สินค้ากลุ่มโฮมเอนเตอร์เทนเม้นต์ จะเป็นการรับสินค้ามาจําหน่าย
ในร้าน เป็นลักษณะการฝากขาย ซ่ึงจะสามารถคืนสินค้าท่ีจําหน่ายไม่หมดทัง้จํานวน หรือบางส่วนได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ขึน้ตามประเภทของสินค้า  ทําให้ความเส่ียงของกลุ่มบริษัทในเร่ืองการบริหารจัดการสินค้าคงคลังลดลง ทัง้นีสํ้าหรับสินค้าท่ี
วางจําหน่ายใหม่ (New Release) โดยท่ัวไปมีเง่ือนไขการรับคืนสินค้าในระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 180 วัน   

สําหรับสินค้าสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ท บริษัทฯ ได้จัดตัง้หน่วยงานใหม่ขึน้เพ่ือทําหน้าท่ีจัดหาสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ท่ีมี
เทคโนโลยีและมีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุ่มเป้าหมาย ขัน้ตอนการจัดหาให้ได้มาซ่ึง
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีบริษัทฯ จําหน่าย ภายใต้เง่ือนไขท่ีสามารถเปล่ียนคืนได้ และมีการทําการตลาดร่วมกัน สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี ้

 
1) สินค้าจ้างผลิตของบริษัท 
บริษัทวิเคราะห์แนวโน้มของสินค้าผ่านการเดินทางศึกษาดูงานแสดงสินค้าเก่ียวกับเทคโนโลยี งานแสดงสินค้า

ทางด้านไลฟ์สไตล์ งานแสดงสินค้าอ่ืน  ๆในต่างประเทศ รวมทัง้ศึกษาข้อมูล รูปแบบ และพฤติกรรมการดําเนินชีวิต เพ่ือนํา
กลับมาวางแผนการจัดหาสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ท่ีมีเทคโนโลยีและมีเอกลักษณ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยพิจารณาเลือกบริษัทรับจ้างผลิตสินค้าท่ีมีความทันสมัย เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพสูง 

นอกจากนีบ้ริษัทยังจัดหาสินค้าผ่านตัวแทนท่ีมาเสนอสินค้าเพ่ือรับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทภายใต้ตราสินค้า 
“GIZMAN” ซ่ึงมีข้อดีคือมีข้อมูลแนวโน้มของยอดขายสินค้าท่ีกําลังเป็นท่ีนิยม และได้เห็นความหลากหลายของสินค้า สามารถ
เพ่ิมโอกาสการขายได้อย่างมาก 
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2) สินค้าภายใต้ตราสินค้าของคู่ค้ารายอ่ืน  ๆ
บริษัทจะติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายในประเทศ ทัง้นีท่ี้ผ่านมา บริษัท เป็นผู้จําหน่ายสินค้า กล้องติดรถยนต์, Drone,

เคร่ืองดูดฝุ่น iRobot, ลําโพง Marshall, รถไฟฟ้าล้อเดียว, Scooter, กล้อง GoPro, เป็นต้น 
รวมทัง้การนําเสนอจากผู้ผลิตและตัวแทนจําหน่ายสินค้าในกลุ่มสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ท่ีมีเทคโนโลยี โดยบริษัทจะ

คัดเลือกจากความสอดคล้องกับทิศทางสินค้าของ GIZMAN, แบรนด์, การสนับสนุนทางการตลาด, การรับประกัน, ราคา, และ
เง่ือนไขต่าง  ๆมาประกอบการพิจารณานําเข้ามาจําหน่าย ตลอดจนการสอบถามจากลูกค้าเพ่ือจัดหารสินค้าให้ได้ตรงความ
ต้องการอย่างครบถ้วน 

 การบริหารสินค้าคงคลัง
บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการสินค้าโดยเช่ือมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหน้าร้าน และระบบรายงาน

การขาย เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์การขาย รายสาขา รายสินค้า ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าไปยังสาขาได้อย่างสมดุลทัง้ปริมาณและทันต่อเวลา ช่วยลดภาระด้านการสต็อกสินค้า กระแส
เงินสดในการลงทุนของสินค้า เพ่ิมความสามารถในการทํากําไร และสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนีบ้ริษัท
ยังมีนโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง ด้วยการติดตามยอดขายสินค้า โดยแต่ละสาขาจะส่งข้อมูลการขายสินค้าให้สํานักงาน
ใหญ่ทุกสิน้วันทําการ เพ่ือให้บริษัทฯ มีข้อมูลในการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ
จากสํานักงานใหญ่เพ่ือเข้าตรวจสอบสินค้าคงเหลือทุกสาขา โดยในปี 59 บริษัทฯ ได้มีการเข้าตรวจสอบทุกสาขา อย่างน้อย
สาขาละ 8 ครัง้ต่อปี  

 การบริหารจัดการภายในบริษัท 

ระบบสารสนเทศ 

รับสนิค้าเข้าคลงั 

การบริหารจดัการหน้าร้าน 

การรับคืนสนิค้าจากสาขา 

การกระจายสินค้าไปยงัสาขา 

การจดัซือ้สนิค้า 
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 การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ 
บริษัทให้ความสําคัญในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอว์มาใช้ในการบริหารจัดการ

ภายในองค์กร โดยนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ระบบ Enterprise Resource Planning, Warehouse Management 
System, Point of Sale Management System, Customer Relationship Management และ Human Resource System มา
ใช้ในการบริหารจัดการส่วนงานต่าง  ๆนับตัง้แต่การจัดซือ้ การบริหารสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า ไปจนถึงการบริหาร
ร้านค้า ลูกค้า บุคลากร และบันทึกข้อมูลทางบัญชี โดยเช่ือมโยงฐานข้อมูลทุกระบบเข้าด้วยกัน เพ่ือให้สามารถสอบยันและ
ตรวจสอบกันได้ และสามารถนําข้อมูลต่าง  ๆมาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมและ
ทันท่วงที 

บริษัทควบคุมและจัดการสินค้าในคลังสินค้าด้วยระบบ MIS ในการบันทึกข้อมูลและจัดการสินค้าท่ีจัดเก็บใน
คลังสินค้า ได้แก่ การรับสินค้า การจ่ายสินค้า การจัดสินค้าเพ่ือส่งให้สาขา และบันทึกรายการเคล่ือนไหวของสินค้า 

ภายหลังจากการคัดเลือกสินค้าดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์นัน้ บริษัทจะดําเนินการ
ส่ังซือ้สินค้า รับสินค้าเข้าคลังสินค้า กระจายสินค้าไปยังจุดจําหน่ายต่าง  ๆเพ่ือจําหน่ายให้แก่ลูกค้าผ่านระบบการบริหารจัดการ
หน้าร้าน และทําการรับคืนสินค้ากลับเข้าสู่คลังสินค้าเม่ือครบกําหนดอายุการขาย 

 การตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา 
บริษัทให้ความสําคัญในการตรวจสอบความมีตัวตนของสินค้าคงคลัง ณ จุดจําหน่ายต่าง  ๆเพ่ือป้องกันความเส่ียงอัน

อาจจะเกิดขึน้ได้จากการสูญหายของสินค้าคงคลัง ซ่ึงเป็นสินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้มีการ
จัดตัง้แผนกตรวจปฏิบัติงานสาขา ทําหน้าท่ีตรวจสอบการทํางานของพนักงานท่ีประจําอยู่ในสาขาต่าง  ๆซ่ึงมีหน้าท่ีหลัก 3 ด้าน 
คือ 

1) การเข้าตรวจสาขา : โดยเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ การรับ-คืนสินค้าจากสาขา และเงินสดย่อยของแต่
ละสาขา ฝ่ายตรวจสอบปฏิบัติการกําหนดการเข้าตรวจประจําเดือนและแจ้งให้สาขาทราบเพ่ือจัด
ระเบียบสินค้าภายในร้าน และทําการตรวจสอบจํานวนสินค้าคงเหลือท่ีมีอยู่จริงในสาขาเทียบกับ
ข้อมูลในระบบสินค้าคงคลัง 

2) รายงานข้อมูลสินค้าสูญหาย : โดยส่งข้อมูลสินค้าสูญหายให้กับฝ่ายบัญชีเพ่ือปรับยอดสินค้าคงเหลือ
ให้ถูกต้อง รวมทัง้สรุปรายงานข้อมูลสินค้าสูญหายให้กับผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือ
ประเมินผลการทํางานของพนักงานในสาขา 

3) ตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน : โดยตรวจสอบรายงานการตรวจนับสินค้า พร้อมกับแจ้งผู้บริหาร
และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในกรณีท่ีพบความผิดปกติ 

ทัง้นี ้กรณีท่ีแผนกตรวจปฏิบัติการสาขา ทําการตรวจนับสินค้าคงคลังท่ีมีอยู่ ณ สาขา และเปรียบเทียบกับระบบ
ฐานข้อมูลแล้ว พบว่ามีการสูญหายเกินอัตราท่ีบริษัทกําหนด พนักงานขายท่ีสาขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และหากสาขาใดมี
ยอดสินค้าสูญหายต่ํากว่าเกณฑ์จะได้รับผลตอบแทนจากการทํางานเพ่ิมขึน้ การกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ส่วนหน่ึงเพ่ือ
กระตุ้นให้พนักงานขายท่ีสาขาให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามขัน้ตอนท่ีถูกต้อง ซ่ึงจะช่วยลดความผิดพลาดในเร่ืองการ
สูญหายของสินค้าคงคลังลงได้ 
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2.2.3. การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
 
1)   การตลาด 
บริษัทมีการปรับตัวทางด้านการตลาดอยู่เสมอ เพ่ือตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า ซ่ึงจะส่งผลต่อผล

ประกอบการของบริษัทโดยการใช้กลยุทธ์ต่าง  ๆดังต่อไปนี ้
 กลยุทธ์ด้านสินค้า 

เน่ืองจากปัจจัยสําคัญในการเลือกซือ้สินค้าเพ่ือความบันเทิง คือคุณภาพสินค้า ดังนัน้บริษัทจึงมีการคัดเลือก
ภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพและได้รับความนิยม รวมทัง้คัดเลือกเพลงท่ีได้รับความนิยมจากผู้ฟัง และต้องเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพสูง 
ระบบภาพและเสียงคมชัด ในด้านสินค้าเทคโนโลยีต้องสอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปของลูกค้า โดยการ
คัดเลือกสินค้าท่ีมีความแปลกใหม่ตรงกับกระแสนิยม หาซือ้ได้ยากจากร้านค้าอ่ืน และมีการรับประกันสินค้า จากผู้ผลิตและ
ตัวแทนจําหน่ายเพ่ือให้สินค้าของบริษัทมีความหลากหลายสูง ได้แก่ กลุ่ม Home Technology, กลุ่ม Speaker, กลุ่ม 
Wearable Device, กลุ่ม Headphone และจ้างผลิตสินค้าท่ีจําหน่ายเฉพาะในร้าน GIZMAN เพ่ือสร้างความแตกต่างและ
สอดคล้องกับธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เช่น GIZMAN Speaker, โคมไฟลายฮีโร่ในภาพยนตร์ เป็นต้น 

 กลยุทธ์การกําหนดราคา 
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาสินค้าจ้างผลิตให้สามารถแข่งขันได้ สร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่บริษัทและ

การประสานงานด้านการตลาดกับผู้จําหน่ายรายอ่ืนอย่างใกล้ชิดเพ่ือร่วมมือกันสนับสนุนการขาย ร่วมมือกับสถาบันการเงินจัด
รายการผ่อนชําระสําหรับสินค้าท่ีมีราคาสูง และทํา CRM สะสมคะแนนเพ่ือรับสิทธิพิเศษต่าง  ๆ เป็นต้น 

 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
บริษัทมีการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าโดยการให้บริการหลังการขาย โดยรับประกันคุณภาพสินค้าท่ีเกิดจาก

ความผิดพลาดในการผลิต (Warranty) ลูกค้าสามารถนําสินค้ามาเปล่ียนได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหากพบว่าสินค้ามี
ข้อผิดพลาดจากการผลิต, พนักงานขายมีความรู้ในผลิตภัณฑ์สามารถให้ข้อมูลและให้บริการได้เป็นอย่างดี 

 กลยุทธ์ในด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
บริษัทได้จัดหาสินค้าลิขสิทธ์ิจากผู้ผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือให้สินค้าของบริษัทมีความหลากหลายสูง 

และเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าของบริษัท มีให้เลือกทัง้บลูเรย์ ดิสก์ ดีวีดี และในด้านประเภทสินค้าท่ีมีทัง้ภาพยนตร์ไทย 
ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ภาพยนตร์ฮ่องกง ญ่ีปุ่น เกาหลี และไต้หวัน เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีสินค้าบันเทิงประเภทคอนเสิร์ต 
สารคดี การ์ตูน และโชว์ต่าง  ๆ

 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย 
บริษัทมีช่องทางการจัดจําหน่ายในนาม Shop MANGPONG&GIZMAN (Retail Outlets) ซ่ึงกระจายอยู่รอบ  ๆ

กรุงเทพ และต่างจังหวัด ในศูนย์การค้า ช้อปปิง้พลาซ่าท่ีมีศักยภาพ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเปิดสาขาในทําเล และ
ศูนย์การค้าท่ีมีศักยภาพ มีกําลังซือ้ พิจารณาคัดเลือกสาขาอย่างระมัดระวัง และความสามารถในการทํากําไรเพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จริง รวมถึงเป็นการขยายฐานลูกค้า ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีการจัด Display สินค้าทัง้
รูปแบบ Corner และรูปแบบโต๊ะสําหรับวางสินค้า โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กับร้านในฐานะหน่ึงในร้านค้า
ปลีกในใจของลูกค้า ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทําให้ยอดขายสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ด ในปี 2559 มีมูลค่า 87.10 ล้านบาท 
และสินค้ากลุ่มภาพยนตร์และเพลง มีมูลค่า 85.93 ล้านบาท  
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จํานวนสาขาและจุดขายของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
 

 2559 2558 2557 
จํานวนสาขาและจุดขาย 14  สาขา 17  สาขา 31  สาขา 

 
นอกจากนี ้บริษัทเพ่ิมความสะดวกให้ลูกค้ากลุ่มภาพยนตร์และเพลง โดยเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัท www.mangpong.co.th เพ่ือให้สามารถเลือกซือ้สินค้าผ่าน Catalog และติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์โปรโมช่ัน 
ตลอดจนแนะนําสินค้าใหม่  ๆให้ลูกค้าค้นหาข้อมูลสินค้า และส่ังซือ้สินค้าได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังเพ่ิมช่องทางอ่ืน เๆพ่ือให้
ความสะดวกสบายในการประชาสัมพันธ์ และติดต่อส่ือสารกับลูกค้า เช่น Facebook  www.facebook.com/mangpongshop 

สําหรับกลุ่มสินค้าแก็ดเจ็ท บริษัทฯ เพ่ิมความสะดวกให้ลูกค้าโดยการเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายในเว็บไซต์ของ 
GIZMAN ท่ี www.gizmanlifestyleshop.com และหรือเว็บไซต์หลักของบริษัท www.mangpong.co.th  ตลอดจน Social 
Media ต่าง  ๆเช่น Facebook www.facebook.com/gizmanlifestyle / LINE : @gizmanlifestyle ซ่ึงสามารถจะสนับสนุนการ
ขายซ่ึงกันและกันอีกด้วย 

 กลยุทธ์การส่ือสาร 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับคือ 

 -   การส่ือสารผ่านหน้าร้าน ซ่ึงบริษัทมีจุดเด่นในเร่ืองพืน้ท่ีท่ีมีศักยภาพด้านทําเลอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดย
การตกแต่งหน้าร้านให้มีเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจ (Display), การจัดเรียงสินค้าให้โดดเด่น (Merchandising), ส่ือ
โฆษณา ณ จุดจําหน่าย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาต่าง  ๆ
  

2.2.4. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยรวมถึงสมาชิกของบริษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) ลูกค้ากลุ่ม E-Shop 

ตามคุณค่าของสินค้าท่ีไปตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิต ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มท่ี 1  Small Price Seeker คือ ลูกค้าท่ีต้องการสินค้าแปลกใหม่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันหรือเพ่ือความ

บันเทิง ในราคาท่ีสามารถตัดสินใจซือ้ได้อย่างรวดเร็ว คํานึงถึงคุณภาพสินค้าโดยไม่สนใจ Brand เน้นกลุ่มนักศึกษาและผู้อยู่ใน
ระยะเร่ิมต้นทํางาน สินค้าสําหรับลูกค้ากลุ่มนี ้เช่น กลุ่ม Speaker, กลุ่ม Headphone และสินค้าจ้างผลิตของบริษัทภายใต้ตรา
สินค้า “GIZMAN” 

กลุ่มท่ี 2  Technology Seeker คือ ลูกค้าท่ีช่ืนชอบสินค้าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์สามารถนํามาใช้ในการทํางานหรือชีวิต
ส่วนตัว ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ใช้ มีกําลังซือ้ปานกลาง คํานึงถึง Brand และคุณภาพสินค้ามาก่อนราคา เน้นกลุ่มวัย
ทํางาน สินค้าสําหรับลูกค้ากลุ่มนี ้เช่น ลําโพง Marshall, รถไฟฟ้าล้อเดียว, Scooter, กล้อง GoPro เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 3  Solution Seeker คือ ลูกค้าท่ีแสวงหาสินค้าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์สามารถนํามาใช้ในชีวิตเพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการเฉพาะด้าน มีกําลังซือ้ปานกลางถึงสูง คํานึงถึงประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและคุณภาพสินค้ามาก่อน Brand 
และราคา เน้นกลุ่มผู้ประกอบการและมีอาชีพอิสระ สินค้าสําหรับลูกค้ากลุ่มนี ้เช่น กล้องติดรถยนต์, Drone, เคร่ืองดูดฝุ่น 
iRobot, GPS Tracker, สายรัดข้อมือสุขภาพ เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 4  กลุ่มผู้บริโภคโดยตรง (End User) คือ บุคคลท่ัวไปท่ีซือ้สินค้าจาก Shop MANGPONG ลูกค้ากลุ่มนีนิ้ยม
ชมภาพยนตร์และฟังเพลงท่ีบ้านหรือนิยมซือ้ผลงานภาพยนตร์และเพลงเพ่ือเก็บสะสม โดยรวมถึงสมาชิกของบริษัทฯ 
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(MANGPONG Privilege Card) ประมาณ 200,000 ราย  ลูกค้ากลุ่ม E-Shop ซ่ึงเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ท่ีบริษัท ขยายช่องทางการ
จัดจําหน่ายจํานวนกว่า 20,000 รายและมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง และลูกค้าในกลุ่ม Social Media อาทิ Facebook 
/ Instagram / LINE  ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีความเช่ือม่ันในคุณภาพของสินค้าและบริการท่ีได้รับจากร้านค้าและสินค้าของบริษัท 

 
2.2.5. สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
จากผลการศึกษาของบริษัทวิจัยชัน้นําระบุว่าแนวโน้มสําคัญหน่ึงท่ีส่งผลกระทบกับการบริหารธุรกิจคือการ

เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการทํางานในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะพนักงานรุ่นใหม่ หรือ เจนเนอร์เรช่ันวาย (Generation Y) ซ่ึงใน
ประเทศไทยมีจํานวนประมาณร้อยละ 30 ของจํานวนแรงงานทัง้หมด ถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนท่ีได้รับการศึกษาสูงท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับรุ่นอ่ืน  ๆอีกทัง้ยังมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีมากท่ีสุด มีความต้องการอิสระและการแสดงความเป็นตัว
ของตัวเองในการทํางาน รวมทัง้นิยมใช้สินค้าท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตและการทํางานเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่าง
มาก ส่ิงเหล่านีส้ร้างความท้าทายต่อผู้ผลิตสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ท่ีมีเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเน่ือง ทําให้สินค้ามีประสิทธิภาพสูงขึน้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย และต้นทุนการผลิตท่ีต่ําลง ส่งผล
ให้มีผู้จําหน่ายสินค้าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์เพ่ิมขึน้อย่างมาก เน่ืองจากสภาพแวดล้อมเอือ้อํานวยต่อการทําธุรกิจ เช่น 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่ือสังคมออนไลน์ ความต้องการเป็นผู้ประกอบการ การขายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนพฤติกรรมการซือ้
สินค้าทางอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นีส้ามารถแบ่งรูปแบบการแข่งขันได้ ดังนี ้

 
อย่างไรก็ตามบริษัทได้ประเมินภาวะการแข่งขันในสินค้าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงด้าน

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตได้มีการแนะนําสินค้ารุ่นใหม่  ๆ ท่ีมีเทคโนโลยีสูงขึน้ออกสู่ตลาดในระดับราคาท่ีลดลงอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึน้ตามการเติบโตของอุตสาหกรรม 

 
บริษัทฯ จึงใช้ศักยภาพด้านทําเลท่ีตัง้ของ Shop MANGPONG ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้ลูกค้ามีโอกาสสัมผัส ทดลอง

ใช้งาน รับคําแนะนําการใช้งาน และการให้ความสําคัญกับการบริการ บริษัทให้ความสําคัญกับการให้บริการลูกค้าทัง้ก่อนและ
หลังการขาย  มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในตัวสินค้า สามารถแนะนําสินค้าให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนมีบริการหลังการขายหากพบสินค้าชํารุดหรือบกพร่องจากการผลิต สามารถเปล่ียนหรือคืนได้ในระยะเวลาท่ีกําหนด 
มาเป็นจุดแข็งท่ีเหนือกว่าผู้จําหน่ายรายอ่ืน 

 
2.2.6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

-  ไม่มี - 
 

2.2.7. งานที่ยังไม่ส่งมอบ 
-  ไม่มี - 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

 

ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
 
ความเสี่ยงในการลงทุนลขิสทิธ ิ์ 

เน่ืองจากรายได้จากการจําหน่ายสินค้าลิขสิทธ์ิ MANGPONG ทัง้ภาพยนตร์และเพลงถือเป็นรายได้ส่วนหน่ึงของ
บริษัทโดยลิขสิทธ์ิภาพยนตร์และเพลงดังกล่าวอาจทํารายได้น้อยกว่าท่ีตัง้เป้าหมายหรือคาดการณ์ไว้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้และผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงบริษัทได้ตระหนักถึงความเส่ียงในการลงทุนดังกล่าวจึงมุ่งเน้นลงทุนในลิขสิทธ์ิท่ีเป็น
ท่ีต้องการของลูกค้า  มีค่าลิขสิทธ์ิท่ีสมเหตุสมผล สามารถให้ผลตอบแทนต่อการลงทุน แก่บริษัทได้อย่างรวดเร็ว  ยกเลิกการซือ้
ลิขสิทธ์ิท่ีมีราคาสูงเกินกว่าความสามารถในการสร้างผลกําไร อย่างไรก็ตามจากการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตท่ีครอบคลุมมากขึน้ ทํา
ให้กลุ่มลูกค้าบางส่วนสามารถเข้าถึงภาพยนตร์และเพลงท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกมากขึน้ ทําให้ความ
ต้องการสินค้าโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ซอฟแวร์ลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา จากแนวโน้มความต้องการท่ีลดลง
อย่างต่อเน่ือง ทําให้ในปี 2559 บริษัทไม่ได้มีการซือ้ลิขสิทธ์ิใหม่เข้ามาเพ่ิมเติม และเน้นจําหน่ายสินค้าลิขสิทธ์ิ MANGPONG
เดิมท่ีมีอยู่เท่านัน้ ซ่ึงทําให้ในอนาคตสินค้าลิขสิทธ์ิ MANGPONG จะมีสัดส่วนต่อรายได้รวมท่ีลดลง   
 
ความเสี่ยงจากสนิค้าละเมดิลิขสทิธ ิ์ 

ปัญหาการลักลอบจําหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิถือเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์และเพลง
โดยรวมของประเทศ  ซ่ึงรวมถึงธุรกิจจัดจําหน่ายแผ่นภาพยนตร์และเพลงของบริษัทด้วย โดยอาจทําให้บริษัทต้องเสียโอกาส
ทางธุรกิจในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการท่ีภาครัฐและเอกชนได้มีการรณรงค์ต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ อาทิ การรวมตัวกันของ
ผู้ประกอบการเพ่ือต่อต้านการจําหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ  การรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ผู้บริโภคซือ้สินค้าท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ผ่านส่ือต่าง  ๆ ในส่วนของบริษัทนอกจากจะดําเนินนโยบายร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอ่ืน  ๆแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นผลิตสินค้า
ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าของบริษัทกับสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ ทําให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม โดดเด่น  แตกต่างจากท่ีวางจําหน่ายในท้องตลาดท่ัวไป  และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างต่อเน่ืองหลากหลาย   
 
ความเสี่ยงจากสนิค้าทดแทน 

แม้ในปัจจุบันลูกค้าเร่ิมมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการบริโภคสินค้าประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ซอฟแวร์ เป็น
สินค้าประเภท Digital Content แต่ก็ยังมีลูกค้ากลุ่มใหญ่ท่ีเป็นกลุ่ม Collector ซ่ึงยังคงนิยมสินค้าประเภทโฮมเอ็นเตอร์               
เทนเม้นท์อยู่ เน่ืองจากมี Packaging ท่ีสวยงาม สามารถหยิบ จับต้อง สัมผัสได้ สามารถเก็บเป็นท่ีระลึกหรือของสะสมได้ มี
คุณภาพของภาพและเสียงท่ีคมชัดกว่า  รวมถึงมีราคาท่ีคุ้มค่าเม่ือเทียบกับคุณภาพท่ีได้รับ 
 
ความเสี่ยงจากการเกดิสนิค้าล้าสมัย 

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสินค้าท่ีบริษัทจําหน่ายมี
ความหลากหลายและมีจํานวนรายการมาก  จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีอาจจะมีสินค้าค้างสต็อกและได้รับความนิยมน้อยลง  ซ่ึง
บริษัทให้ความสําคัญกับการจัดการเร่ืองดังกล่าว  ด้วยการติดตามจํานวนสินค้าคงเหลืออย่างใกล้ชิด โดยจะควบคุมจํานวน
สินค้าคงเหลือให้เหมาะสมกับอายุสิทธ์ิท่ีเหลืออยู่  บริษัทให้ความสําคัญทัง้ในด้านการป้องกันและด้านการจัดการต่อกรณี 
สินค้าล้าสมัยค้างสต็อกจํานวนมาก  ด้วยการเฝ้าติดตามความเคล่ือนไหวของสินค้าอย่างใกล้ชิด จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเฝ้าติดตาม
ยอดขายและทําการโอนย้ายสินค้าจากสาขาท่ีไม่ได้รับความนิยมไปยังสาขาท่ีลูกค้านิยมซือ้  และในกรณีท่ียังคงมีสต็อกสินค้า
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ท่ีไม่ได้รับความนิยมเหลืออยู่ก็จะทําการเจรจาส่งคืนคู่ค้า ส่วนท่ีเหลือหลังจากส่งคืนแล้วก็จะนํามาจัดรายการส่งเสริมการขาย
ในรูปแบบต่าง  ๆ อย่างไรก็ดีเน่ืองจากสินค้าท่ีบริษัทจําหน่ายมีความแตกต่างจากสินค้าท่ัวไป  กล่าวคือ เป็นสินค้าท่ีลูกค้านิยม
ซือ้เพ่ือเก็บสะสมและในบางรายการจะมีคุณค่ามากขึน้หากมีอายุมากขึน้  ดังนัน้บริษัทจะนําสินค้ารายการท่ีมีลักษณะดังกล่าว
มาทําการส่ือสารให้ลูกค้าทราบเก่ียวกับคุณค่า หรือรางวัลต่าง  ๆท่ีเคยได้รับ รวมถึงอาจมีการปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณค่า
และสวยงามมากขึน้   

สําหรับสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม และกลุ่มแก็ดเจ็ท บริษัทกําหนดนโยบายในการบริหารสินค้าโดยจํานวนใน
การส่ังซือ้ในแต่ละครัง้จะเป็นไปตามหลักความเป็นไปได้ของตลาด ไม่เน้นเก็บสต็อกสินค้ามากเกินความจําเป็น โดยเฉพาะ
สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามท่ีมีอายุใช้งาน โดยบริษัทได้มีการเฝ้าติดตามอายุของสินค้าคงเหลือทัง้บริษัทอย่างต่อเน่ือง 
ทัง้นีบ้ริษัทตระหนักถึงภาระของสินค้าค้างสต็อกมาโดยตลอด จึงเร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินค้าท่ีทันสมัย โดย
เช่ือมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหน้าร้าน และระบบรายงานการขาย เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์การ
ขาย รายสาขา รายสินค้า ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าไปยังสาขาได้อย่างสมดุลทัง้ปริมาณ
และทันต่อเวลา ช่วยลดภาระด้านการสต็อกสินค้า กระแสเงินสดในการลงทุนของสินค้า เพ่ิมความสามารถในการทํากําไร และ
สร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
ความเสี่ยงจากการที่สนิค้าสูญหาย 

จากการท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ท และธุรกิจค้า
ปลีกสินค้ากลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ โดยมี Shop กระจายอยู่ท่ัวประเทศเป็นจํานวนมาก สินค้าท่ีจําหน่ายมีทัง้ขนาดเล็กและ
สินค้าท่ีมีราคาสูง จึงมีความเส่ียงในการสูญหายของสินค้าได้ เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกโดยท่ัวไป ซ่ึงบริษัทก็มีความตระหนัก
และระมัดระวังในเร่ืองดังกล่าวเป็นอย่างมาก  ด้วยการเฝ้าระวังโดยพนักงานสาขาเอง ตลอดจนจัดให้มีการติดตัง้ระบบกล้อง
วงจรปิดในทุกสาขา นอกจากนีบ้ริษัทยังได้มีการจัดทีมตรวจนับสินค้าเข้าตรวจนับสินค้าทุกสาขาอย่างน้อยสาขาละ 8 ครัง้ต่อปี 
ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเพ่ิมความแม่นยําในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานสาขามีความ
ระมัดระวังในการดูแลสินค้ามากขึน้ด้วย 
 
ความเสี่ยงในการลงทุนสาขา 

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมี Shop กระจายอยู่ในศูนย์การค้าชัน้นําท่ัวประเทศรวมทัง้สิน้ 23 ร้านค้า ซ่ึงสามารถทํารายได้
จากการจําหน่ายสินค้าและบัตรสมาชิกในปี 2559 เป็นจํานวน 06.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .49 ของรายได้รวม 
ทัง้นีใ้นปี 2559 ท่ีผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพการให้บริการของจุดจําหน่าย
ของบริษัทท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการเฝ้าติดตามยอดขายและความสามารถในการสร้างผลกําไรของ
แต่ละสาขาอย่างใกล้ชิด  นอกจากนี ้ยังขยายธุรกิจออกไปในสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม สินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ท ซ่ึงนอกจาก
จะเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของสินค้าแล้ว ยังเป็นการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่อีกด้วย  สําหรับการขยายสาขาใหม่นัน้ 
บริษัทมีนโยบายในการขยายสาขาเฉพาะในทําเล และศูนย์การค้าท่ีมีศักยภาพ มีกําลังซือ้ สามารถสร้างผลกําไรได้ 

นอกจากนีก้ารท่ีบริษัทมีประสบการณ์และความชํานาญในการดําเนินธุรกิจ  ตลอดจนการมีสินค้าท่ีมีความ
หลากหลายทัง้สินค้าท่ีผลิตภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองและสินค้าของคู่ค้า รวมถึงการดําเนินการลดค่าใช้จ่ายลงด้วยมาตรการ
ต่าง  ๆ บริษัทจึงเช่ือว่าจะสามารถสร้างความเติบโตของผลประกอบการให้กับบริษัทได้ 
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ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นท ี่/สัญญาเช่าร้านค้า 
จากการท่ีบริษัทอาศัยช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านสาขาต่าง  ๆเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทซ่ึง

ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีเช่าซ่ึงเป็นสัญญาเช่าระยะสัน้ 1-3 ปี หากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า หรือมีอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการปรับตัวสูงขึน้เม่ือมีการต่ออายุสัญญา จะทําให้รายได้และกําไรสุทธิของบริษัทลดลงได้ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากบริษัท
ดําเนินธุรกิจมายาวนาน  มีช่ือเสียง  เป็นท่ียอมรับและต้องการของลูกค้า  จึงได้รับสิทธิการต่อสัญญาก่อนจากผู้ให้เช่าและท่ี
ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัดและไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาเช่า จึงทําให้เช่ือว่าจะได้รับการต่อสัญญาเช่า
ต่อไปในอนาคต ในอีกด้านหน่ึงการทําสัญญาเช่าแบบสัญญาเช่าระยะสัน้เป็นการลดความเส่ียงหากผลประกอบการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย บริษัทอาจพิจารณาไม่ต่อสัญญาได้ เพ่ือให้ผลประกอบการดีขึน้ และบริษัทฯ สามารถหาพืน้ท่ีใหม่ท่ีมีศักยภาพ
และมีโอกาสสร้างผลประกอบการท่ีดีให้แก่บริษัทแทนได้ 
 
ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พ ึง่พงิผู้บริหารหรือผู้ถ ือหุ้นรายใหญ่ 

ท่ีผ่านมาธุรกิจของบริษัทมีการดําเนินการและบริหารภายใต้กลุ่มของนางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร ซ่ึงเป็นผู้ก่อตัง้              
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และเป็นผู้บริหารสําคัญท่ีทําให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตและพัฒนาจนถึงปัจจุบัน  จึงมีความเส่ียงจากการท่ี
กลุ่มนางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร อาจลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทหรือออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อการบริหารและผลการดําเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากนางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร เป็นผู้ก่อตัง้บริษัท
ฯ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจมานานกว่า 35 ปี แสดงให้เห็นถึงความผูกพันต่อองค์กร และความตัง้ใจในการ
ประกอบกิจการให้มีการเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองในฐานะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ท่ีมีเสียงข้างมากในกิจการ นอกจากนี ้
บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเป็นระบบและการจัดการให้มีลักษณะการดําเนินธุรกิจด้วยการกระจายอํานาจให้ผู้บริหาร
อ่ืน  ๆมีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจ 
 
ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

 
ความเสี่ยงกรณีมีผู้บริหารเป็นผู้ถ ือหุ้นรายใหญ่ 

เน่ืองจากบริษัทมีผู้บริหารท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร (ผู้บริหารและพนักงาน)  ซ่ึงถือหุ้น
ในบริษัท  ณ วันท่ี   ธันวาคม  จํานวน 292,000, หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.6 ของจํานวนหุ้นท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมด
ของบริษัทซ่ึงไม่ถึงร้อยละ 50 จึงไม่สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในเร่ืองต่าง  ๆได้ อย่างไรก็ดี  ถึงแม้กลุ่มนางกิตต์ิยาใจ  
ตรีเอกวิจิตร จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีคะแนนเสียงค่อนข้างมาก  แต่กลุ่มนางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร ก็มีเจตนารมณ์ท่ีจะ
ทําให้บริษัทมีการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน เป็นอิสระและมีความโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

ดังจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครัง้ท่ี 3 ประจําปี 2555  ซ่ึงจัดโดยสํานักป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน 
ป.ป.ช.) และได้รับการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ในปี 2551 และ 2552 จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย ซ่ึงจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รับความสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเย่ียม” 
จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําปี ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ติดต่อกันมาตัง้แต่ปี 2551 และได้รับการ
ประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเย่ียม+สมควรเป็นตัวอย่าง” (100 คะแนนเต็ม) ในการประเมินผลประจําปี 2554 

นอกจากนีบ้ริษัทยังมีโครงสร้างการจัดการอันประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, 
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน  ซ่ึงกรรมการในแต่ละคณะประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีการกําหนดขอบเขตหน้าท่ีของการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
ความเสี่ยงจากการที่บริษัท มีขาดทุนสะสมจาํนวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลในอนาคตอันใกล้ 

สําหรับผลประกอบการปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 9,364,90 บาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1,272,905,161 บาท ทําให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย และผู้ถือ
หุ้นมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนดไว้ 

อย่างไรก็ดีการท่ีบริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปยังสินค้าหมวดอ่ืน  ๆท่ีมีศักยภาพเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุน
ความแข็งแกร่งของบริษัทอย่างต่อเน่ือง โดยขยายไปในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม เพ่ือจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ความงาม 
ในรูปแบบ Chain Store ภายใต้แบรนด์ “STARDUST” และมีการพัฒนาสินค้า House Brand ภายใต้ตราสินค้า “Clouda” 
สําหรับสินค้ากลุ่ม Make up และภายใต้ตราสินค้า “Keira” สําหรับสินค้ากลุ่ม Skin Care ซ่ึงก็ได้รับการตอบรับท่ีดีจากกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการควบรวมพืน้ท่ีร้านค้าแบรนด์ Mangpong  และ GIZMAN เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการ
ใช้พืน้ท่ีในร้ายอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงคาดว่าการดําเนินการดังกล่าว จะช่วยทําให้บริษัทสามารถทยอยลดผลขาดทุน
สะสมลงได้  
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รำยกำรระหว่ำงกัน
รายการระหว่างกัน 
 

 

บุคคล/นิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  : บริษัท ปิยวรรพ์ทา จํากดั  
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 

: บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  (กลุ่มนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
โดยถือหุ้น ร้อยละ 100) 

ลกัษณะ/ขนาดของรายการ/เหตผุล 
 
 
 
 
 
 
 

: ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเช่าท่ีดินและอาคารเลขท่ี 24 ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นท่ีตัง้
สํานกังานและคลงัสินค้าของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 – 30 
เมษายน 2562 อัตราค่าเช่าและบริการ 390 บาทต่อตารางเมตร เนือ้ท่ี
รวม 1,190 ตร.ม.  คิดเป็นอตัราค่าเช่าและบริการเดือนละ 464,100 บาท 
มีเงินประกนัการเช่าอาคารซึง่จะได้รับคืนเม่ือสญัญาสิน้สดุ 1.39 ล้านบาท 

 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล                             :    
 
 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ                         : 
 

ลกัษณะเป็นอาคารสํานกังาน และมีพืน้ท่ีสําหรับจดัเก็บสินค้า 
(คลงัสนิค้า) อยู่ในพืน้ท่ีเดียวกนัและมีพืน้ท่ีปิดสําหรับขึน้ลงสนิค้า ทําให้
ง่ายตอ่การบริหารจดัการ  
 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ทัง้ในด้านการบริหารงานและด้านธุรกิจ ซึง่
จะทําให้บริษัทฯ เพิ่มช่องทางเพ่ือเพิ่มรายได้อีกทางหนึง่ 

 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  
 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในช่วงท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในเร่ืองรายการค่าเช่าอาคาร
สํานกังาน และคลงัสนิค้า ซึง่ราคาคา่เช่าเป็นราคาท่ีสมเหตสุมผล และบริษัทฯ มีสทิธิตอ่สญัญาเช่า  
 
มาตรการหรือข ัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน   
 

กรณีท่ีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่
กรณี 
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นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
 

ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกนักบับคุคลและ/หรือนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีนโยบาย
การทํารายการระหว่างกนัโดยคํานึงถึงความจําเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทัง้นีห้ากบริษัทฯ มีรายการระหว่าง
กนักบับุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องและอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง บริษัทฯ    จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย โดยรายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง และ
การได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกั
บญัชีและผู้สอบบญัชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย หรือสภาวิชาชีพบญัชี  ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ท่ีมิได้เป็นไปตามการดําเนินธุรกิจ
ปกติ เช่น การกู้ ยืมเงิน การเป็นตวัแทนขายสินค้า เว้นแตมี่ความจําเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของ
การทํารายการ รวมถงึจดัทําเป็นสญัญาและคิดอตัราดอกเบีย้หรือราคาในระดบัท่ีเหมาะสม 

 
สําหรับรายการระหวา่งกนัในปัจจบุนัท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคตกบับริษัทท่ีเก่ียวข้อง คือ  

 
1.   บริษัท ปิยวรรพ์ทา จํากดั  โดยบริษัทฯ มีนโยบายดงันี ้

 
ประเภทรายการ  นโยบาย 

รายการเช่าสถานท่ีประกอบกิจการของบริษัทฯ มีกําหนดอตัราค่าเช่าและระยะเวลาเช่าในระดบัท่ีเหมาะสม
และชดัเจน โดยคํานงึราคาตลาดเป็นหลกั 
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
 
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) แต่งตัง้โดย 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จํานวน 4 ท่าน โดยมี นายนรินทร์  โอภามรุธาวงศ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ          
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายธะเรศ  โปษยานนท์  กรรมการอิสระ  นางทธันา  รอดโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ 
และ  นายวิสฐิ  ตนัติสนุทร กรรมการบริหาร เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 
ในปี พ.ศ. 2559  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ในการ

ดําเนินการสรรหา คดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้กรรมการท่ีพ้น
ตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด และไม่ขดัต่อข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูล  รวมถึงสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมี
คณุสมบติัเหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 
และพิจารณาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาผลตอบแทน ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
ฯ เป็นการลว่งหน้ามายงับริษัทฯ ผา่นช่องทางการติดตอ่ของบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา   

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน ให้สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกบัธุรกิจในอตุสาหกรรม
เดียวกนั ซึ่งเป็นผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการจงูใจให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบติัหน้าท่ี
อย่างเต็มท่ี นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  โดยมีรายละเอียดตามท่ีเปิดเผยไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมลูประจําปี (แบบ 6-) และรายงานประจําปี ในหวัข้อ “คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

 
ทัง้นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความระมดัระวงั 

รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ อย่าง
เหมาะสมแล้วและได้รายงานผลการประชมุทกุครัง้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบทกุครัง้  

 
 
 
 
       (นายนรินทร์  โอภามรุธาวงศ์) 

          ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้น และกำรจัดกำร

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1) สว่นที่ 2 หน้าท่ี 39 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้น  

 
จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
 
 ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,470,334,913 บาท เรียกชําระแล้ว 977,751,185 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 977,751,185 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
 
1. ผู้ถือหุ้น 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 
จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตรและครอบครัว\1 381,967,356 39.06 
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 112,600,000 11.52 
3. นายณัฐพล   จุฬางกูร 83,597,500 8.55 
4. นายสมบัติ พานิชชีวะ 50,000,000 5.11 
. บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด  อินเตอร์เนช่ันแนล อินดัสตรี ้จํากัด 44,500,750 4.55 
. นายสมพงษ์ เผอิญโชค 29,694,500 3.04 
. นายอานนท์ชัย วีระประวัติ 20,000,000 2.05 
8. นายวิสิฐ ตันติสุนทร 16,801,500 1.72 
9. นางปราณี เผอิญโชค 10,000,000 1.02 
. นายกริช เกียรติสุรนนท์ 9,770,000 1.00 
อ่ืน  ๆ   218,819,579 22.38 

รวม  977,751,185 100.00 
   หมายเหต ุ  
1. นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร และครอบครวั ประกอบดว้ย 

1.1. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ถือหุน้จํานวน 292,000,000 หุน้ หรือร้อยละ 29.86 
1.2. นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส์ ถือหุน้จํานวน 85,967,356 หุน้ หรือร้อยละ .79 
1.3. นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ ถือหุน้จํานวน 4,000,000 หุน้ หรือร้อยละ 0.41 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1) สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 40 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิยวรรพ์ทา จํากัด ซ่ึงถือเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ณ วันท่ี  1 ธันวาคม 2559 มีดังนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. นางกิตต์ิยาใจ
2. นางสาวณลันรัตน์

ตรีเอกวิจิตร 
นันท์นนส์\1 

6,560,000 
820,000 

80.00 
10.00 

3. นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ\2 820,000 10.00 

รวม 8,200,000 100.00 

หมายเหต ุ
1. นางสาวณลันรัตน์  นันท์นนส์ เปนบุตรของ นางกติต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร
2. นายปิ ยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ เป็นบุตรของ นางกติต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร

รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงถือเป็นบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 495,500 99.1 

2. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์\1, \2 1,500 0.3 

3. นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์ 1,500 0.3 

4. นางสาวลักษมี อภินันทรักษ์ 1,500 0.3 

รวม 500,000 100.00 

หมายเหต ุ
1. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์  เป็นกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
2. นางสาวณลันรัตน์  นันท์นนส์ เป็นบุตรของ นางกติต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1) สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 41 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จํากัด ซ่ึงถือเป็นบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 498,000 99.60 

2. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร\1  750 0.15 

3. นายวิสิฐ ตันติสุนทร\1 750 0.15 

4. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์\1, \2 500 0.10 

รวม 500,000 100.00 

หมายเหต ุ
1. นางกติต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร นายวิสิฐ ตันติสุนทร นางสาวณลนัรัตน์ นันท์นนส์ เป็นกรรมการของ 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
2. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ เป็นบุตรของ นางกติต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร

2. ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ ถ ือห ุ้นใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่ องท ี่มีผลกระทบต่อการออกและ
การเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ  โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ  ร่วมลงนามด้วย

-ไมมี่-

การออกหลักทรัพย์อ ื่น   

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 8 ของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการเพ่ิมทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 692,583,728 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 692,583,728 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 
1.00 บาท เพ่ือวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  รองรับการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จํานวน 300,000,000 หุ้น 
(ข)  รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ  รุ่น ท่ี  1 (MPG-W1) จํานวน 

292,583,728 หุ้น  
(ค)  รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ  รุ่น ท่ี  2 (MPG-W2) จํานวน 

100,000,000 หุ้น  
โดยดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 1,570,334,913 บาท (หุ้นสามญัจํานวน 1,570,334,913  หุ้น มลู

คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) กบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี  พฤษภาคม  

เม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี /2558 ของบริษัทยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญั
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1) สว่นที่ 2 หน้าท่ี 42 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

แสดงสิทธิฯ ท่ีออกให้แก่นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในอตัราหุ้นสามญัท่ี
ได้รับการจดัสรรจากการขายให้นกัลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 3 หุ้นตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ โดยไมค่ิดมลูคา่ 
ในอตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถซือ้หุ้นสามญัใหม่ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิ  หุ้ นละ  2.10 บาท  (MPG-W2) และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ  บริษัทฯ จํานวน 
100,000,000 บาท  จากเดิม 1,570,334,913 บาท  เป็น 1,470,334,913 บาท  โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นํา
ออกจําหน่าย จํานวน 100,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

โดยได้ดําเนินการจดทะเบียนลดททนุจดทะเบียนเป็น 1,470,334,913 บาท (หุ้นสามญัจํานวน 1,470,334,913  หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) กบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี   กรกฎาคม 2558 

 
เม่ือวนัท่ี  30 มิถนุายน 2558 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (MPG-

W1) เพ่ือจัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 292,581,561 หน่วย อตัราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม ่
ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น ราคาใบสําคญัแสดงสิทธิ 0.00 บาทต่อหน่วย วนัใช้สิทธิครัง้แรก 30 พฤศจิกายน 2558 วนั
ใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 1 มิถนุายน 2561 โดยในระหวา่งปี ยงัไมมี่ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1) สว่นที่ 2 หน้าท่ี 43 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการจัดการ  
 
 
คณะกรรมการบริษัท  
 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 4 คณะ  ซ่ึง
แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  และคณะผู้บริหารอีก 1 คณะ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ท่าน โดยมีรายนาม และ
จํานวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
 

รายนามคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

จาํนวนการ
เข้าร่วม
ประชุม / 
จาํนวนการ
ประชุม 

คณะกรรมการ 
(ครัง้) 

จาํนวน
เวลาที่
เข้าร่วม
ประชุม 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 
บริษัทจด
ทะเบียน

อ่ืน   
ที่ดาํรง
ตาํแหน่ง
กรรมการ 

1. นายปกรณ์  มาลากุล ณ อยุธยา\1 กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการ 

1/1 100 - 

2. นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล\1  กรรมการอิสระ, 
ประธานกรรมการ 

5/5 100 1 

3. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์\2 กรรมการอิสระ, 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน 

5/5 100 - 

4. นายธะเรศ โปษยานนท์\4 กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

5/5 100 - 

5. นางทัธนา รอดโพธ์ิทอง\3 กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

5/5 100 - 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1) สว่นที่ 2 หน้าท่ี 44 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

รายนามคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

จาํนวนการ
เข้าร่วม
ประชุม / 
จาํนวนการ
ประชุม 

คณะกรรมการ 
(ครัง้) 

จาํนวน
เวลาที่
เข้าร่วม
ประชุม 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 
บริษัทจด
ทะเบียน

อ่ืน   
ที่ดาํรง
ตาํแหน่ง
กรรมการ 

6.  นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ  5/5 100 1 
7. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร กรรมการ และ 

ประธานกรรมการบริหาร 
5/5 100 - 

8.  นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

3/5 60 2 

9.  รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร 5/5 100 - 

10. นางสาวณลัน
รัตน์ 

นันท์นนส์  กรรมการ และกรรมการบริหาร 5/5 100 
- 

11.นางสาววริศร์
นลิน 

สุภาสนันท์\5 \6 กรรมการ  กรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
และ เลขานุการบริษัทฯ 

4/4 100 - 

12. นายณรงค์ศักด์ิ สนเผือก\5 \6  กรรมการ  กรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
และ เลขานุการบริษัทฯ 

1/1 
 

100 
 

- 
 
 

หมายเหต ุ  
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติแต่งตัง้นายจกัรกฤศฏ์ิ  พาราพนัธกุล กรรมการอิสระ เป็น
ประธานกรรมการ เพ่ิมอีก 1 ตําแหน่ง โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 แทนนายปกรณ์  มาลากุล ณ อยุธยา ซ่ึงลาออกจากตําแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  เมือ่วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2559 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติแต่งตัง้นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์ กรรมการอิสระ เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ เพ่ิมอีก 1 ตําแหน่ง โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2559  

3. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2559  มีมติแต่งตัง้นางทธันา  รอดโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ิมอีก 1 ตําแหน่ง  โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2559  แทนนายจกัรกฤศฏ์ิ  พาราพนัธกลุ  

4. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที ่1/2559  เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติแต่งตัง้นายธะเรศ  โปษยานนท์ กรรมการอิสระ เป็นประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง เพ่ิมอีก 1 ตําแหน่ง โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2559 แทนนายจกัรกฤศฏ์ิ  พาราพนัธกลุ 

5. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่5/2559 เมื่อวนัที ่3 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตัง้นายณรงค์ศกัด์ิ สนเผือก เป็นกรรมการ โดยมีผลตัง้แต่
วนัที ่14 พฤศจิกายน 2559 แทนนางสาววริศร์นลิน  สภุาสนนัท์ ซ่ึงลาออกจากตําแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ เมือ่วนัที ่22 สิงหาคม 2559 

6. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่5/2559  เมือ่วนัที ่3 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตัง้นายณรงค์ศกัด์ิ สนเผือก  เป็นเลขานกุารบริษัทฯ  โดย
มีผลตัง้แต่วนัที ่3 พฤศจิกายน 2559 แทนนางสาววริศร์นลิน  สภุาสนนัท์ ซ่ึงลาออกจากตําแหน่ง เมือ่วนัที ่22 สิงหาคม 2559 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1) สว่นที่ 2 หน้าท่ี 45 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

ท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) 
1. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าท่ีจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 

ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยมิ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

2. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท  
3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย 

เว้นแต่ในเร่ืองดังต่อไปนีซ่ึ้งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ ได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมาย
กําหนดให้ต้องได้อนุมัติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่
บุคคลอ่ืน การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท การ
เพ่ิมทุน การลดทุน การควบรวมกิจการ รวมถึงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงและการซือ้หรือขายสินทรัพย์ท่ีสําคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน  ๆกําหนด 

4. จัดให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินซ่ึงจัดทําขึน้ตามมาตรฐานหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และผ่านการสอบบัญชีท่ี
เช่ือถือได้  ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน  โดยจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจําปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี 

5. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูล  
6. จัดให้มีช่องทางการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 
7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยให้มีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

 
8.2 คณะผู้บริหาร  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีผู้บริหารจํานวน 5 ท่าน ดังนี ้

รายนามคณะผู้บริหาร ตาํแหน่ง 
 1.  นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร  ประธานบริหาร  
 2.  นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 3.  นายณรงค์ศักด์ิ สนเผือก\2  ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน 

 4.  นางทองอยู่   ถาวรสกุลชัย   ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน 
 5.  นางกนกธิป   สาครวาสี  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 
หมายเหต ุ
1. ผูบ้ริหารลําดบัที ่1-5 เป็นผูบ้ริหารตามนิยามของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
2. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่ 5/2559 เมือ่วนัที ่ 3 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตัง้นายณรงค์ศกัด์ิ  สนเผือก เป็นกรรมการ โดยมีผล

ตัง้แต่วนัที ่ 14 พฤศจิกายน 2559 แทนนางสาววริศร์นลิน  สภุาสนนัท์ ซ่ึงลาออกจากตําแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ เมือ่วนัที ่2 สิงหาคม 
2559 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1) สว่นที่ 2 หน้าท่ี 46 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 
ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุน
และขนาดรายการในปัจจุบัน ดังนี ้
1. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพ่ือจัดซือ้จัดจ้างซ่ึงทรัพย์สิน บริการ และการทํารายการอ่ืน เพ่ือ

ประโยชน์ของบริษัทซ่ึงอํานาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติท่ัวไปทางการค้า มีวงเงินในแต่ละรายการ
ไม่เกิน 15 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทซ่ึงผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทัง้นีว้งเงินดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้อยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

2. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเช่ือใด  ๆเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทรวมถึงการเป็น ผู้คํา้ประกัน หรือการ
ชําระเงินเพ่ือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงิน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
ทัง้นีว้งเงินดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปี และอํานาจการบริหารงานให้คณะ
กรรมการบริหาร 

4. ดําเนินการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ  และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ทัง้นีก้ารมอบอํานาจ
ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนัน้ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทและไม่รวมถึงการมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วน
ได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซ่ึงการ 
ตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้  ๆ
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เลขานุการบริษัท  
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2559    เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติแต่งตัง้ นายณรงค์
ศักด์ิ  สนเผือก  ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบ  ทําหน้าท่ีเลขานุการบริษัทฯ  โดยมี
หน้าท่ีในการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท  และให้เป็นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลย่ิงขึน้ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา / และมาตรา / ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้

ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสีย               
ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

3. ดําเนินการอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบอ่ืนของเลขานุการบริษัท 
1. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ

ด้านการกํากับดูแลในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
2. ดูแลและติดตามให้คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆท่ี

เก่ียวข้อง รวมถึงหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ  รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมี
นัยสําคัญให้คณะกรรมการทราบ 

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น  และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ 
5. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คําแนะนําแก่กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่ 
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกํากับดูแลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
5. ส่ือสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกํากับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศท่ัวไปแก่ผู้สนใจ  และผู้มีส่วนได้เสีย 
 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท  
 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร นายวิสิฐ  ตันติสุนทร  นายสุ
ธรรม  อยู่ในธรรม  นางสาวณลันรัตน์  นันท์นนส์  นายณรงค์ศักด์ิ  สนเผือก  กรรมการสองในห้าคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัท \1 
 
หมายเหตุ.   เป็นไปตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่5/ เมือ่วนัที ่ 3 พฤศจิกายน  
8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ และอยู่ในระดับท่ีเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม โดยท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน  3,000,000  บาท ทัง้นีใ้นปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ
เงินประจําตําแหน่งและค่าเบีย้ประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ รวม เป็นเงิน  2,128,414 บาท 
มีรายละเอียดดังนี ้

รายนามคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน
กรรมการ
บริษัท 

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน
รวม  

(บาท : ปี) 
1. นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล\1 กรรมการ, กรรมการอิสระ, 

ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

340,172 20,000 360,172 

2. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์\2 กรรมการ, กรรมการอิสระ, 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

230,000 90,000 320,000 

3. นายธะเรศ โปษยานนท์\3 กรรมการ, กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

230,000 50,000 280,000 

4. นางทัธนา รอดโพธ์ิทอง\4 กรรมการ, กรรมการอิสระ 
และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

216,896 40,000 256,896 

5. นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ  150,000  - 150,000 

6. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร กรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 

150,000 - 150,000 

7. นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

 130,000 - 130,000 

8. รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

 150,000 - 150,000 
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รายนาม 
คณะกรรมการ 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน
กรรมการ
บริษัท 

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน
รวม  

(บาท : ปี) 
9. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์  กรรมการ และ

กรรมการบริหาร 
150,000 - 150,000 

10. นายณรงค์ศักด์ิ สนเผือก\5 \6 กรรมการ,  กรรมการบริหาร, 
เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ เลขานุการ
บริษัทฯ 

13,056 -   13,056 

กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ 
1. นายปกรณ์    มาลากุล ณ 

อยุธยา\1 
กรรมการ 
และกรรมการอิสระ 

64,310 -  64,310 

2. นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์\5 \6 กรรมการ,  กรรมการบริหาร, 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน, 
เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ เลขานุการ
บริษัทฯ 

 103,979 - 103,979 

รวม 1,928,414 200,000 2,128,414 
หมายเหต ุ  

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2559  มีมติแต่งตัง้นายจกัรกฤศฏ์ิ  พาราพนัธกุล   เป็น
ประธานกรรมการ  โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 แทนนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ซ่ึงลาออกจากตําแหน่ง
กรรมการ และประธานกรรมการ ซ่ึงลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระก่อนครบวาระ เมือ่วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2559 

2. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่1/2559 เมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2559  มีมติแต่งตัง้นายนรินทร์ โอภามรุธาวงศ์ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2559 แทนนายจกัรกฤศฏ์ิ  พาราพนัธกลุ 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2559  มีมติแต่งตัง้นายธะเรศ โปษยานนท์ เป็นประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง  โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2559 แทนนายนรินทร์ โอภามรุธาวงศ์  

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติแต่งตัง้นางทธันา รอดโพธ์ิทอง เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ  โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2559 แทนนายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกลุ 

5. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวนัที่ 3 พฤศจิกายน 559  มีมติแต่งตัง้นายณรงค์ศกัด์ิ สนเผือก เป็นกรรมการ 
โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่14 พฤศจิกายน 9 แทนนางสาววริศร์นลิน สภุาสนนัท์ ซ่ึงลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระก่อนครบวาระ 
เมือ่วนัที ่22 สิงหาคม 9 

6. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวนัที ่3 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตัง้นายณรงค์ศกัด์ิ สนเผือก เป็นเลขานกุาร
บริษัทฯ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่4 พฤศจิกายน 2559 แทนนางสาววริศร์นลิน สภุาสนนัท์  เมือ่วนัที ่22 สิงหาคม 2559 
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คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน  ๆได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน  ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
 

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนของผู้บริหารจํานวน 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารทุกรายท่ีอยู่ใน

ลําดับ              ขัน้เดียวกับผู้บริหารรายท่ี 4  ซ่ึงรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี  รวมจํานวนทัง้สิน้ 5 
ท่าน มีรายละเอียดดังนี ้

รายการ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 
เงินเดือน 7*  9,603,666.67 
โบนัส 4 653,000.00 

รวม 10,918,161.29** 
 * ในระหว่างปีมีผูบ้ริหารลาออก 2 ราย 
 ** ค่าตอบแทนไม่รวมเงินประจําตําแหน่งและค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ซ่ึงในปี 2559 เท่ากบั 0.42 ลา้นบาท 
 
ค่าตอบแทนอ่ืน 

1)   ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
       - ไม่มี – 
2) ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

รายการ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 
 เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 3 105,720.00 
 เงินสมทบประกันสังคม 5 36,750.00 

รวม 142,470.00 
 
บุคลากร 

    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีบุคลากรจํานวน 182 คน ซ่ึงสามารถแบ่งตามกลุ่มงานได้ดังนี ้  

สังกัด จาํนวน (คน) 

สํานักงานบริหาร 5 

สายงานขาย (บริหารงานขายปลีก, ออนไลน์) 10 

สายงานบริหารงานผลิตภัณฑ์ (จัดซือ้) 7 

สายงานบริหารงานกลาง  

- สํานักงาน 52 

- คลังสินค้า 19 

พนักงานสาขา 88 

รวม 182 

ลักษณะผลตอบแทน 
    หน่วย : ล้านบาท 
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ประเภทค่าตอบแทน* ปี  2559 
เงินเดือนและโบนัส 
สวัสดิการ 
อ่ืน  ๆ 

52.22 
2.14 
5.58 

รวม 59.94 
* ค่าตอบแทนไม่รวมเงินประจําตําแหน่งและค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ซ่ึงในปี 2559 เท่ากบั 0.42 ลา้นบาท 

 
 
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
นโยบายในการสรรหา/ว่าจ้างพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายในการจ้างพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพ่ือให้

สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ และมีนโยบายการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากภายในก่อน  เพ่ือให้เกิด
แรงจูงใจการทํางาน 

 
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  
บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯให้มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติท่ีถูกต้องในการปฏิบัติงาน 

ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ ดังนัน้บริษัทจึงมีการจัด
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยการหาความจําเป็นในการฝึกอบรม และปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง  ๆอย่าง
ต่อเน่ือง  โดยมีหลักสูตรต่าง  ๆให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ เช่น 

- หลักสูตรด้านการบริหาร เช่น ภาวะผู้นํา การเป็นนักจัดการและบริหารท่ีดี เป็นต้น 
- หลักสูตรด้านการปฏิบัติงาน เช่น เทคนิคการขายและบริหาร การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ การ

พัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  เป็นต้น 
- หลักสูตรด้านท่ัวไป เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลทกุๆ ปี ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิประจําปี ในกรณีท่ี
ไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินจํานวนนัน้ๆ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของ
บริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั  และตามขอบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 40. กําหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอ่ืนนอกจากปันผลจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูม่ิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ” 
  
 ทัง้นีใ้นการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลประจําปี  2559 เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทฯ  มียอดขาดทุนสะสม  โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะนําเสนอเพ่ือขออนมุติัในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานใน 3 ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากบริษัทฯ มียอด
ขาดทนุสะสม 
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำรการกาํกับดูแลกจิการ  
 

 
นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ  

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการมีบรรษัทภิบาลท่ีดีมาอย่างต่อเน่ือง  โดยมีโครงสร้างและกระบวนการของ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น ท่ีมีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  ด้วยการกําหนด
นโยบายและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การกํากับดูแล
ฝ่ายบริหารให้ดําเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอันจะนําไปสู่ความเจริญเติบโต และเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นระยะยาว  โดยคํานึงถึงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม       

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ท่ี
ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนไทยให้เทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD Principles of Corporate Governance 2004) และข้อเสนอแนะจากธนาคารโลกจากการเข้าร่วม
โครงการ Corporate Governance Report on the Observance and Codes (CG ROSC)  และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ตาม ”หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2555”            

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  โดยจัดทําเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในรายงานประจําปีและส่ืออ่ืน  ๆของบริษัท  เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน  ปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี     

 
คณะกรรมการชุดย่อย  
 
 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 4 คณะ ซ่ึง
แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหาร ความเส่ียง  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  และคณะผู้บริหารอีก 1 คณะ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

1. คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ท่าน โดยมีรายนามและ
จํานวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ตามท่ีปรากฎในหัวข้อ 
โครงสร้างการจดัการ คณะกรรมการบริษัทฯ 
  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ    
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงทุกท่านล้วน
แต่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน นอกจากนียั้งเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กําหนด จํานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามและจํานวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้ 
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รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง 

จาํนวนการ 
เข้าร่วม
ประชุม / 
จาํนวนการ
ประชุม  
(ครัง้) 

จาํนวน
เวลาที่ 
เข้าร่วม
ประชุม 

(ร้อยละ) 

1. นายจักรกฤศฏ์ิ  พาราพันธกุล/1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 1/1 100 
 2. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์/1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 100 

 3. นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการตรวจสอบ 5/5 100 

 4. นางทัธนา รอดโพธ์ิทอง/2  กรรมการตรวจสอบ 4/4 100 
หมายเหต ุ  
1. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 9 มีมติแต่งตัง้นายนรินทร์ โอภามรุธาวงศ์ ดํารงตําแหน่ง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนักลุ ซ่ึงดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 9 
2. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่ 1/2559 เมือ่วนัที ่ 26 กมุภาพนัธ์ 2559 มีมติแต่งตัง้นางทธันา รอดโพธ์ิทอง ดํารงตําแหน่ง กรรมการ
ตรวจสอบ แทนนายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกลุ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้กําหนด
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี ้
1.    ต้องได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
2.    เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กําหนด และต้อง 
2.1 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน                                    

3.  มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงรายท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอ 
ท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

5. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกว่า 5 บริษัท สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงขอบเขตและอํานาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
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1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้อง         
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter) 
ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   
8.  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึง

ข้อเสนอแนะ หากพบรายการหรือการกระทําท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร  
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3. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน

ดังรายนามต่อไปนี ้

รายนามคณะกรรมการบริหาร ตาํแหน่ง 

จาํนวน 
การ 

เข้าร่วม 
ประชุม / 
จาํนวน 

การประชุม 
(ครัง้) 

จาํนวน 
เวลาที่ 
เข้าร่วม
ประชุม 

(ร้อยละ) 

1. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร 5/5 100 

2. นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการบริหาร 3/5 60
3. รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการบริหาร  5/5 100 

4. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ กรรมการบริหาร 5/5 100
5. นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์\1 กรรมการบริหาร 4/4 100
6. นายณรงค์ศักด์ิ สนเผือก\1 กรรมการบริหาร 1/1 100

หมายเหต ุ  
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายณรงค์ศักด์ิ  สนเผือก ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริหาร แทนนางสาววริศร์นลิน  สภุาสนนัท์ ซ่ึงลาออกจากการเป็น กรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่14 พฤศจิกายน 2559

ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุน
และขนาดรายการในปัจจุบัน ดังนี ้
1. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปี และอํานาจการบริหารงาน เพ่ือเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพ่ือจัดซือ้จัดจ้างซ่ึงทรัพย์สิน บริการ และการทํารายการอ่ืน เพ่ือ

ประโยชน์ของบริษัทซ่ึงอํานาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติท่ัวไปทางการค้า มีวงเงินในแต่ละ
รายการไม่เกิน 25 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของ
บริษัทฯ ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทัง้นีว้งเงินดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสมโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

3. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเช่ือใด  ๆเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทรวมถึงการเป็นผู้คํา้ประกัน หรือ
การชําระเงินเพ่ือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ท่ีมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดย
วงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัท ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว ทัง้นีว้งเงินดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริษัท 

4. กําหนดโครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท 
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5. มีอํานาจในการแต่งตัง้และถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ในตําแหน่งท่ีไม่สูงกว่าประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและไม่รวมถึงการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ซ่ึงการตกลง
เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยตาม
ความหมายท่ีกําหนดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้  ๆ

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน

โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ตามรายนามดังต่อไปนี ้

รายนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตาํแหน่ง 

จาํนวนการ 
เข้าร่วมประชุม 
/ จาํนวนการ

ประชุม  
(ครัง้) 

จาํนวน
เวลาที่
เข้าร่วม
ประชุม 

(ร้อยละ) 

. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์/1 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 1/1 100 

2. นายธะเรศ โปษยานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 100 

3. นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย กรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 100
4. นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดา กรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 100

1. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่ 1/2559 เมือ่วนัที ่ 26 กมุภาพนัธ์ 2559 มีมติแต่งตัง้นายธะเรศ โปษยานนท์ ดํารงตําแหน่ง ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง แทนนายนรินทร์ โอภามรุธาวงศ์ ซ่ึงดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่ 29 กมุภาพนัธ์
2559

ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

2. ติดตามกระบวนการบ่งชี ้และประเมินความเส่ียง และอนุมัติแผนการจัดการความเส่ียงเพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทได้มี
แผนการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม

3. กํากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยมุ่งเน้น
เพ่ิมการให้ความสําคัญและคํานึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจัย เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และ
กระบวนการต่าง  ๆอย่างเหมาะสม

4. ส่งเสริมและพัฒนานโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง โดยกําหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง



70 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2559

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีสําคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน
เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเส่ียง รวมทัง้มีการนําระบบการบริหาร
ความเส่ียงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามท่ัวทัง้องค์กร 

6. รายงานการกํากับผลการประเมินความเส่ียง และการดําเนินงาน เพ่ือลดความเส่ียงต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบเป็น
ประจํา ในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคัญซ่ึงกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสําคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
โดยเร็วท่ีสุด 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

จํานวน 4 ท่าน  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้

รายนามคณะกรรมการสรรหา 
และ 

พจิารณาผลตอบแทน 
ตาํแหน่ง 

จาํนวนการ 
เข้าร่วมประชุม 
/ จาํนวนการ
ประชุม (ครัง้) 

จาํนวนเวลา
ที่เข้าร่วม
ประชุม 

(ร้อยละ) 

1. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาฯ 2/2 100

2. นางทัธนา รอดโพธ์ิทอง กรรมการสรรหาฯ 2/2 100

3. นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการสรรหาฯ 2/2 100

4. นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการสรรหาฯ 1/2 50

ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
1. ทําหน้าท่ีสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  กรรมการผู้จัดการ  ติดตามแผนสืบทอดตําแหน่ง

เพ่ือสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง เม่ือครบวาระหรือมีตําแหน่งว่างลง
2. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท  กรรมการผู้จัดการ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
3. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพ่ือการ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 
4. มีอํานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง  ๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง  ๆท่ีคณะกรรมการแต่งตัง้
6. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดต่าง  ๆท่ีคณะกรรมการแต่งตัง้
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุดและทําหน้าท่ีสรรหา  คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเข้ารับตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด แทนตําแหน่งท่ีว่างลง  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นลําดับต่อไปแล้วแต่กรณี  

1. กรรมการอสิระ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการบริษัท ท่ีเป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ซ่ึงมากกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการบริษัท ทัง้หมด และในรอบระยะ 2 ปีท่ีผ่านมา ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพ โดยมีรายนามกรรมการอิสระ ดังนี ้

รายนามคณะกรรมการอสิระ ตาํแหน่ง 

1. นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 

2. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ,  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. นางทัธนา รอดโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณากําหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 ฉบับประมวล) และเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ใน “คู่มือ
คณะกรรมการตรวจสอบฉบับธันวาคม 2553” โดยกรรมการอิสระของบริษัท ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็น
อิสระตามเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดแนวทางไว้ คือ  
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้  ๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตําแหน่ง  ทัง้นีลั้กษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว  ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร  ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
เข้ารับตําแหน่ง
            ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง ให้รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ เพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน  ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน 
ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตัง้แต่ร้อยละ  ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ
บริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีดั้งกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน  โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดั้งกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อน
วันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตําแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด  ๆซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตําแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ี
เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท
ทัง้นี ้ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้ 

คําว่า “หุ้นส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของ
นิติบุคคลนัน้ 



73 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2559

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกําหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได้  หาก
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็น
อิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีไ้ว้ในแบบรายงาน 56-1  รายงานประจําปี และใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให้บุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 (ข)  เหตุผลและความจําเป็นท่ียังคงหรือแต่งตัง้ให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
 (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ตามข้อบังคับของบริษัท  หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการ

จํานวนหน่ึงในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะนัน้พ้นจากตําแหน่ง และกรรมการซ่ึงจะพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับการ
เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้  ซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยกําหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตัง้กรรมการบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา  เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชีข้าดเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีเข้ามาแทนเท่านัน้ โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า สามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 

นอกจากนีบ้ริษัทยังมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถเสนอช่ือบุคคล  เพ่ือ
รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกําหนดคุณสมบัติผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ  หลักเกณฑ์
และขัน้ตอนในการพิจารณาบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทผ่านคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และเว็บไซด์
ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 4 เดือน โดยในท่ีประชุม บริษัทจะได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคลด้วย 

อน่ึง   สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 คณะกรรมการได้จัดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม  โดยกําหนดช่วงเวลารับเร่ืองตัง้แต่
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2560 และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้นีจ้ากการให้สิทธิดังกล่าว
ในปีนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ได้กําหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
บริษัทโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเช่ือถือ  ซ่ึงบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี ้
1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์  และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
2. มีความรู้  ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3.  มีประวัติการทํางานท่ีดี  ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  พนักงาน  หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของ

หน่วยงาน 
4.  มีความเป็นอิสระ  ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมัดระวัง  ด้วยความซ่ือสัตย์  สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทได้อย่าง

เต็มท่ี  สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ําเสมอ  โดยดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  และบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท 

5. มีอายุและประสบการณ์การทํางานท่ีเหมาะสม  มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  และมีจิตใจท่ีสมบูรณ์

การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษัทมีนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีสามารถสร้างผลประกอบการท่ีดีให้แก่บริษัทรวมถึงเพ่ือ

เป็นการสง่เสริมและเกือ้กลูการดําเนินงานของบริษัทโดยในปี 2559 บริษัท  มีบริษัทย่อย  บริษัท ทัง้นีใ้นการบริหารงานของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทมีนโยบายมอบหมายให้ผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ธุรกิจนัน้ๆ เข้าไปทําหน้าท่ีในการบริหารงาน ในฐานะตวัแทนของบริษัท เพ่ือดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีหน้าท่ีรายงานฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ําเสมอเพ่ือกําหนดแผนงานและเปา้หมายใน
การดําเนินงานตอ่ไป  

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
เพ่ือความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น  บริษัทได้มีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน โดยกําหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร 

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  และจัดส่งสําเนารายงาน
ดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ห้ามไม่ให้กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ี
ไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูลใด  ๆ และไม่ซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 
เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยให้ยึดถือเป็นวินัยท่ีเคร่งครัด  หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทํา
ผิดวินัย  จะได้รับโทษตัง้แต่การตักเตือน  การตัดค่าจ้าง  การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง 

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรนําข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อ่ืน รวมถึงเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนตนโดยบริษัทมีโนบายและวิธีการดูแลผู้บริหารดังนี ้

1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่าง  ๆรับทราบเก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์      พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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2) กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3) ดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสําคัญ ท่ี
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือ
ข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระสําคัญนัน้ต่อบุคคลอ่ืน 

ทัง้นีใ้นระหว่างปีท่ีผ่านมา  กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  โดยไม่ปรากฏว่ามีการ
เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูล
ใด  ๆ ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน   

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงกําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาอย่าง            
ถ่ีถ้วน ทัง้ในเร่ืองของความเช่ียวชาญ มาตรฐาน ในการทํางาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้วนําเสนอต่อ                 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณานําเสนออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี 

ในปี 2559 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ นางเกษรี  ณรงค์เดช  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 76 
หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563  หรือ นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี  3885  แห่งสํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ   

โดยในปีท่ีผ่านมามีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจํานวนเงิน 985,000 บาท (เก้าแสนแปดหม่ืนห้าพันถ้วน) 
สําหรับค่าบริการอ่ืน  (Non Audit Services Fee)  ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอ่ืนจาก 
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  รวมถึงไม่มีการควบรวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  นอกจากนี ้ สํานักงาน 
เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จํานวน 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนช่ันแนล 
จํากัด  และบริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด  กําหนดค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินบริษัทละ 55,000 บาท (ห้าหม่ืนห้าพัน 
บาทถ้วน)  

ทัง้นี ้ ผู้สอบบัญชี และ สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท  ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ 
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  ในลักษณะท่ีจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างอิสระ 

การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเทียนปี  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนไทยให้เทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD Principles of Corporate Governance 2004) และข้อเสนอแนะจากธนาคารโลกจากการเข้าร่วม
โครงการ Corporate Governance Report on the Observance and Codes (CG ROSC)  และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ตาม ”หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2555”  ซ่ึงปรับปรุงโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
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ครัง้ท่ี 1/2560  เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 25  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบต่อนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบด้วย
เนือ้หา 5 หมวด  ได้แก่ 

. สทิธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น  จึงได้กําหนดแนวทางต่าง  ๆเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่า
ได้รับการคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน  อันได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น  สิทธิในการได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์ใด  ๆ
จากบริษัท  สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทอย่างไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  สิทธิในการ
ลงคะแนนเร่ืองสําคัญ  ๆ เป็นต้น ดังนี ้

1.1 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า14 วันก่อนวันประชุม  และลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน  และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียด
วาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่าง  ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ  รายละเอียดของเร่ืองเพ่ือพิจารณา  
เหตุผลความจําเป็น  ผลกระทบทัง้ด้านบวกและลบในแต่ละวาระ  หนังสือมอบฉันทะ  และรายช่ือของกรรมการอิสระ  เพ่ือให้
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้  รวมทัง้แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม  ซ่ึงในหนังสือเชิญประชุม
จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารท่ีผู้ถือหุ้นจะต้องนํามาแสดงในวันประชุมด้วย  เพ่ือรักษาสิทธิในการเข้าประชุม   นอกจากนี ้
บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง  และต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ  
โดยมีการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเจ้าหน้าท่ีและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ โดยจัดประชุมในวันทําการปกติ  
ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 25  บริษัทจะนําข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยใน
เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน พร้อมกันทัง้ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.2 ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ประธานกรรมการได้จัดให้มีการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  
โดยบริษัทได้แสดงขัน้ตอนการนับคะแนน  และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม  ทัง้นีบ้ริษัทให้สิทธิผู้
ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมภายหลังเร่ิมการประชุมแล้ว  มีสิทธิลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ 

1.3 ในการประชุมทุกครัง้  บริษัทได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ  และโปร่งใส  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตัง้คําถามในท่ีประชุม  ก่อนการลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมใน
แต่ละวาระและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ผู้บริหารบริษัทฯ จะอยู่ตอบคําถามปลีกย่อยจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อยจนเป็น
ท่ีพอใจของผู้ถือหุ้นทุกราย 

ทัง้นี ้ตัง้แต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถาม
ล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญประชุม และ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 

1.4 กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยท่ี
รับผิดชอบเฉพาะเร่ืองต่าง  ๆจะร่วมชีแ้จงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในวาระต่าง  ๆรวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย   

1.5 จัดให้มีการบันทึกประเด็นคําถามคําตอบท่ีสําคัญให้ครบถ้วน  รวมถึงการบันทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการ
ลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนการประชุม บันทึกรายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ี
ลาการประชุมพร้อมเหตุผล บันทึกมติ และจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ถูกต้องครบถ้วน ไว้ในรายงานการประชุม ซ่ึง
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จะเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้  ตลอดจนให้ผู้ถือ
หุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับทราบได้ด้วย 

สําหรับในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพุธ ท่ี 27 เมษายน 2559 โดยประธานกรรมการทํา
หน้าท่ีประธานในท่ีประชุม มีการชีแ้จงรายละเอียด วิธีการลงคะแนนโดยการใช้บัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และผล
คะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
นอกจากนีป้ระธานในท่ีประชุมยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมในแต่ละวาระจนเป็น
ท่ีพอใจของผู้ถือหุ้น โดยได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีสําคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่
ละวาระผ่านการประชุมภายในวันประชุม ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซด์ของบริษัท ในการประชุมมี
ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีการเงิน ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม  และมีท่ีปรึกษาทางด้าน
กฎหมาย  ทําหน้าท่ีดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทโดยมีรายช่ือกรรมการท่ี
เข้าร่วมประชุมดังนี ้

1. นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการ     

2. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางทัธนา รอดโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
5. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร 
6. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
7. นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
8. นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ 
9. นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์ กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
. รองศาสตราจารย์สุธรรม  อยู่ในธรรม      กรรมการ และกรรมการบริหาร เน่ืองจากติดภารกิจราชการ 

              ด่วน 
ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ 
. นายชัยยุทธ    อังศุวิทยา ตัวแทนผู้สอบบัญชี  จาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอส-โซซิเอท 
. นายบุญเหล็ง ภุชงค์ประเวศ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย จาก สํานักงานกฎหมายนายวิชิตและ

เพ่ือนซ่ึงจะทําหน้าท่ีดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท 

3. นางทองอยู่  ถาวรสกุลชัย        รักษาการผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน 
4. นางพรรณพิมล  บุญญภิญโญ        ท่ีปรึกษาทางด้านการเงินของบริษัท 
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 โดยในการลงคะแนนในวาระการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  
และเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สมาคมบริษัทจด
ทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนัน้เพ่ือให้จํานวนหุ้น และคะแนน
เสียงมีความแน่นอน  บริษัทจึงหยุดพักการลงทะเบียนช่ัวคราวเม่ือเร่ิมวาระนี ้ และขณะท่ีมีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนน
ในห้องประชุม  บริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนน ทัง้ท่ีเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยของวาระนีใ้นห้องประชุม  เพ่ือรวบรวมไว้ตรวจสอบ
ภายหลังจบการประชุม  โดยเก็บบัตรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน เม่ือครบแล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนท่ีเห็น
ด้วย  นอกจากนีมี้การนําเสนอประวัติและวิสัยทัศน์ของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือให้ท่ีประชุมเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการในรูปแบบ Power 
Point  เป็นรายบุคคลให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ   

 สําหรับรายละเอียดการประชุมสามารถดูได้จาก “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559”                 
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mangpong.co.th และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

1.6 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ  ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ต่าง  ๆและเว็บไซต์ของบริษัท  

1.7 มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่ามี
โครงสร้างการดําเนินงานท่ีมีความโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซ่ึง
รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ  โดยได้ดําเนินการต่าง  ๆดังนี ้

2.1 กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้  ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน  นับแต่วันสิน้สุดรอบบัญชี  
สําหรับกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องเสนอวาระเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท่ีเก่ียวกับ
กฎหมาย หรือข้อกําหนดของบริษัทฯ ท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทฯจะมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นต่อไป 

โดยในปี 255  บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี จํานวน 1 ครัง้เม่ือวันพุธ ท่ี  27 เมษายน 2559   
ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์อินทาวน์ 

2.2 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ  สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น   โดยกําหนดหลักเกณฑ์และขัน้ตอนในการพิจารณาเร่ืองท่ีเสนอมาอย่างชัดเจน  และประกาศให้ทราบผ่าน
ทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 4 เดือน   

2.3 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถเสนอช่ือบุคคล  เพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกําหนดคุณสมบัติผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ  หลักเกณฑ์ และขัน้ตอนในการพิจารณา
บุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนไว้อย่างชัดเจน  และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 4 เดือน  โดยในท่ีประชุมบริษัทจะได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลด้วย 
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อน่ึง   สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559  คณะกรรมการได้จัดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระ
การประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม  โดยกําหนดช่วงเวลารับเร่ือง
ตัง้แต่วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 60  และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท   ทัง้นีจ้ากการให้สิทธิดังกล่าว
ในปีนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 

2.4 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน  โดยการเสนอ
รายช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะท่ีผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงได้เองเพ่ือ
เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน  โดยจัดส่งเป็นการ
ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

2.5 ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม  และมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมวาระ
การประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อน
การตัดสินใจลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 

2.6 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม  โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกเป็นแต่ละวาระ
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามท่ีเห็นสมควร  โดยในท่ีประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพ่ือนํา
คะแนนมารวมกับคะแนนเสียงท่ีได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วในหนังสือมอบฉันทะ  ก่อนท่ีจะประกาศแจ้งคะแนนเสียงในห้อง
ประชุม  นอกจากนี ้เพ่ือความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน ดังนัน้ หากกรรมการท่านใดท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับการประชุมในวาระ
ใดก็จะงดออกเสียงในวาระนัน้  ๆ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีท่ีผ่านมา  บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะท่ีมีมติไม่เห็นด้วย เพ่ือนํา
คะแนนมารวมกับคะแนนเสียงท่ีมีมติแบบเดียวกัน  ทัง้นีเ้พ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน  โดยประธานในท่ีประชุม
ได้จัดให้มีการชีแ้จงวิธีการเก็บบัตรและนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมการประชุม   

2.7 เพ่ือความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น  บริษัทได้มีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน โดยกําหนดให้กรรมการ และ
ผู้บริหาร รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  และจัดส่งสําเนา
รายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ
บุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของข้อมูลใด  ๆ และไม่ซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยให้ยึดถือเป็นวินัยท่ีเคร่งครัด  หากผู้บริหารหรือพนักงานคน
ใดกระทําผิดวินัย  จะได้รับโทษตัง้แต่การตักเตือน  การตัดค่าจ้าง  การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง 

ทัง้นีใ้นระหว่างปีท่ีผ่านมา  กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  โดยไม่ปรากฏว่า           
มีการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของ
ข้อมูลใด  ๆ ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทัง้ภายนอกและภายใน อันได้แก่         
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี ้  คู่แข่ง  สังคม รวมถึงภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง พนักงาน ผู้บริหารของบริษัท  
และบริษัทย่อย เน่ืองจากบริษัทตระหนักดีว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือท่ีดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัย
ท่ีจะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างย่ังยืน โดยบริษัทจะปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง  ๆท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยสรุปแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญได้ดังนี ้

3.1 ผู้ถือหุ้น  บริษัทบริหารงานด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มท่ี  และด้วยความซ่ือสัตย์  โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานให้ความสําคัญกับการให้สารสนเทศแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่
เลือกปฏิบัติ  บริษัทมีข้อกําหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการประกาศงบ
การเงิน  ซ่ึงในระหว่างปีท่ีผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ถือปฏิบัติตามนโยบายนีอ้ย่างเคร่งครัด  

3.2 ลูกค้า   บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน  ถูกต้องตาม
กฎหมาย  ในราคาท่ีสมเหตุสมผล  และการให้บริการท่ีดีเย่ียม  โดยให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินค้าอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  และปฏิบัติตามเง่ือนไขความรับผิดชอบท่ีตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนรักษาสารสนเทศท่ีเป็น
ความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ําเสมอ 

3.3 คู่ค้าและเจ้าหนี ้   บริษัทถือปฏิบัติตามพันธะสัญญาหรือเง่ือนไขต่าง  ๆท่ีได้ตกลงกับคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่าง
เคร่งครัด  และด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  เปิดโอกาสให้แก่คู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยอยู่บนพืน้ฐานของผลตอบแทนท่ี
เป็นธรรมของบริษัทและคู่ค้า 

3.4 คู่แข่ง   เน่ืองจากบริษัทดําเนินธุรกิจค้าปลีก และมีสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทจําหน่ายด้ววย โดยใน
อนาคตมีแผนท่ีจะจําหน่ายในลักษณะขายส่ง บริษัทจึงถือว่าคู่แข่งเป็นเสมือนผู้ร่วมค้า และปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบ
กติกามารยาทของการแข่งขันท่ีดี  ไม่กล่าวหาคู่แข่งในทางมิชอบ  อันเป็นการกระทําโดยเจตนาเพ่ือทําลายช่ือเสียง โดย
ปราศจากข้อมูลท่ีอ้างอิงได้ 

3.5 ผู้บริหารและพนักงาน    บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับชัน้  โดยสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับชัน้อย่างต่อเน่ือง  อาทิ  มีการจัดอบรมพนักงานขายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใน
ตัวสินค้าและพัฒนาทักษะการขาย ทัง้ ณ สํานักงานใหญ่ และแบบสัญจรอย่าง  มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่พนักงาน  เป็นต้น  บริษัทจัดให้มีสวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน  อาทิ กองทุนสํารองเลีย้งชีพ  
กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจําปี  ชุดฟอร์มพนักงาน  เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่าง  ๆ กิจกรรมเลีย้ง
สังสรรค์อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  เพ่ือเป็นสวัสดิการและส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร   บริษัทให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน  ส่งเสริมให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและพัฒนาการทํางานของบริษัทและให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและ
สวัสดิการพนักงานอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนจัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  เพ่ือ
สุขอนามัย  และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน 

สังคม   บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะตอบแทนสังคม   ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนท่ีจะจําหน่ายเฉพาะสินค้าท่ี
มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี ได้รับการรับรองจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับส่ิงท่ีดี 
นอกจากนีบ้ริษัทได้ก่อตัง้ “มูลนิธิแมงป่องปันนํา้ใจให้สังคม” มาตัง้แต่ต้นปี 2549 โดยมีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเป็น
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สาธารณประโยชน์อย่างต่อเน่ือง อาทิ โครงการบริจาคโลหิต ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมูลนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย โดย
จัดตัง้หน่วยรับบริจาคโลหิต ให้บริการแก่ผู้บริหาร  พนักงานและบุคคลภายนอก ณ สํานักงานใหญ่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน), การดําเนินโครงการเติมฝันปันรัก  เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  ด้วยการบูรณะซ่อมแซมห้องสมุด
โรงเรียน และเลีย้งอาหารกลางวันแก่เด็ก เป็นต้น 

นอกจากนีบ้ริษัทยังให้ความสําคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท่ีบริษัทตัง้อยู่  โดยการจัดกิจกรรมร่วมกัน
อย่างสม่ําเสมอ ทัง้ในลักษณะการเป็นผู้นําการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณณพืน้ท่ีของ
สํานักงานใหญ่ เพ่ือมอบความสุขให้กับเด็ก  ๆและผู้สนใจเข้าร่วม  รวมถึงในลักษณะการให้ความสนับสนุน เช่น การร่วมกับ
สํานักงานเขตในกิจกรรมต่าง  ๆท่ีสํานักงานเขตจัดขึน้ เป็นต้น 

3.6  ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีการดําเนินการในแต่ละปีไว้ในรายงาน
ประจําปี ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 

3.7 บริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอรัปช่ันทุกรูปแบบ ทัง้ในระดับองค์กรและระดับชาติ หากมี
การทุจริตภายในองค์กรบริษัทจะดําเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศให้พนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนัน้ เพ่ือ
เป็นการยํา้เตือนและปลูกจิตสํานึกไม่ให้เกิดการทุจริต  นอกจากนีบ้ริษัท ยังให้ความสําคัญกับการต่อต้านการคอรัปช่ันใน
ระดับชาติ ดังจะเห็นได้จากบริษัทได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครัง้ท่ี 3 ประจําปี 2555   ซ่ึงจัดโดยสํานักป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สํานักงาน ป.ป.ช.) ซ่ึงบริษัทยังยึดถือต่อนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง โดยในปีท่ีผ่านมาได้มีการพัฒนาผลการประเมิน 
Anti-Corruption Progress Indicator อยู่ในระดับ 2 และมีนโยบายท่ีจะพัฒนาสู่ระดับท่ีก้าวหน้าต่อไป 

3.8 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน   บริษัทจัดช่องทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทเพ่ือรับ
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมต่าง  ๆท่ีอาจส่อถึงการทุจริต  จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท  ท่ี www.mangpong.co.th  ซ่ึงผู้ท่ีทําหน้าท่ีรับร้องเรียนในช่องทางนีคื้อ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  หรือติดต่อ
โดยตรงมายังนายณรงศักด์ิ สนเผือก ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02-- ต่อ 1595 เพ่ือ
บริษัทจะนําไปเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ  แก้ไขปัญหา  ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ/หรืออ่ืน  ๆ โดยผู้ทํา
หน้าท่ีรับร้องเรียนทัง้  ช่องทางมีหน้าท่ีจะต้องสรุปรายงานข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาท่ีสําคัญให้คณะกรรมการบริษัท 
ทราบ  และหากข้อร้องเรียนใดท่ีเกินกว่าความสามารถในการตัดสินใจจะต้องนําเสนอผู้บริหารระดับสูง  และคณะกรรมการ
บริษัท ตามลําดับ เพ่ือดําเนินการต่อไปทันที 

ทัง้นี ้ บริษัทยึดถืออย่างเคร่งครัดต่อการรักษาข้อมูลร้องเรียนให้เป็นความลับ  ซ่ึงเร่ืองร้องเรียนทุกเร่ืองจะรับรู้
เฉพาะในกลุ่มผู้ท่ีได้รับมอบหมาย และผู้เก่ียวข้องเท่านัน้  ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้รับทัง้ร้องเรียนและคําชมเชย ในเร่ืองการ
บริการของพนักงานสาขา  ซ่ึงฝ่ายจัดการได้ให้ความสําคัญต่อข้อร้องเรียนและคําชมเชยดังกล่าว สําหรับข้อร้องเรียน ฝ่าย
จัดการได้มีการตรวจสอบ และดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม ด้วยวิธีการอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม ตลอดจน
ตักเตือน ลงโทษ พนักงานท่ีกระทําความผิด  สําหรับคําชมเชย ฝ่ายจัดการ ก็ได้มีการชมเชยพนักงานและประกาศให้
ผู้เก่ียวข้องทราบเพ่ือเป็นตัวอย่างและสร้างขวัญกําลังใจให้กับพนักงาน 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับบริษัทซ่ึงจะต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  รวดเร็ว และให้ความสําคัญต่อความเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูล   

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลใด  ๆต่อส่ือมวลชนและนักวิเคราะห์ก่อนท่ีจะมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจะกระทําได้โดยผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นทางการ คือ นางสาวสุภาวดี ธีระพรสถานนท์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูลกับส่ือมวลชน  นาย
ณรงค์ศักด์ิ  สนผือก  เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้น    

ข้อมูลท่ีสําคัญของบริษัท ได้แก่  สถานการณ์ทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน  โครงสร้างการถือหุ้น   โดยในส่วน
ของงบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทก่อนการเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุด
ในการจัดทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จัดให้มีการดํารงรักษา
ไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ี
ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทรงคุณวุฒิ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปี ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี  

สําหรับข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินนัน้  บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างเงินทุน  รายการระหว่างกัน  คําอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ค่าสอบบัญชี  ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี  และ
เปิดเผยประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีคณะกรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการ  จํานวนครัง้ท่ี
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูล
ภายใน  รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี  
ในหัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ”       

ทัง้นี ้ ข้อมูลต่าง  ๆท่ีบริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ  ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนแล้ว จะนําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 
ด้วย ทัง้ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เช่น รายงานประจําปี  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ซ่ึงสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ งบการเงินรายไตรมาส  หนังสือเชิญประชุม  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท  
เป็นต้น โดยบริษัทจัดให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและมีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  คณะกรรมการได้
จัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0-2514-7999 ต่อ 1595 หรือ Email: ir-mpg@mangpong.co.th เพ่ือให้บริการข้อมูล
และข่าวสารกิจกรรมต่าง  ๆของบริษัทกับผู้ลงทุน  ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนท่ัวไป  อีกด้วย 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทให้ความสําคัญกับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการในการชีแ้นะทิศทางการดําเนินงานของบริษัท การ
ติดตามดูแลการทํางานของฝ่ายจัดการ  การแสดงความรับผิดชอบตามหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น  
โดยบริษัท ได้กําหนดแนวทางไว้ดังนี ้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท 
          โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 255  ประกอบด้วยคณะกรรมการ  5  คณะ  ได้แก่ 

 5.1.1  คณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน  กรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่  ท่าน และกรรมการบริหารอีก 5 ท่าน ซ่ึงบริษัทมีกรรมการท่ีเป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด  
10 ท่าน   

5.1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน  ท่าน  ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ท่ีได้รับการแต่งตัง้
โดยคณะกรรมการบริษัทและทุกท่านเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์สามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

5.1.3  คณะกรรมการบริหารจํานวน  5  ท่าน ซ่ึงแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท 
5.1.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน 3 ท่าน  ซ่ึงแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วย 

กรรมการอิสระ 1 ท่าน ผู้บริหารในสายงานท่ีเก่ียวข้อง 2 ท่าน  และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   
5.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จํานวน  ท่าน  ซ่ึงแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท 

โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน และกรรมการบริหารจํานวน 1 ท่าน  และมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

5.2   คุณสมบัติผู้ท่ีจะดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริษัทและวาระการดํารงตําแหน่ง 
 ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2558  ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 11  พฤศจิกายน 2558 ได้กําหนด

คุณสมบัติผู้ท่ีจะดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริษัท  ไว้ดังนี ้
5.2.1   มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมาย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
5.2.2   มีความรู้  ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท   
5.2.3   มีประวัติการทํางานท่ีดี  ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  พนักงาน  หรือ 

ผู้มีอํานาจในการจัดการของหน่วยงาน 
5.2.4  มีความเป็นอิสระ  ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมัดระวัง  ด้วยความซ่ือสัตย์  สามารถ 

ทุ่มเทเวลาให้บริษัทได้อย่างเต็มท่ี  สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ําเสมอ  โดยดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทฯ  และบริษัทจดทะเบียนอ่ืน รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท 

5.2.5   มีอายุและประสบการณ์การทํางานท่ีเหมาะสม  มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและมีจิตใจท่ีสมบูรณ์ 

นอกจากนี ้บริษัท ได้ระบุวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการซ่ึงมีระบุอยู่ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 16   
อยู่แล้วให้เป็นลายลักษณ์อักษรท่ีชัดเจน   รวมถึงได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําปี ในหัวข้อ “การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง” และ “กรรมการอิสระ” ตามลําดับ 

5.3 ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของ

บริษัท ตลอดจนกํากับดูแลควบคุมฝ่ายบริหารให้ดําเนินการเป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความม่ันคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และยังได้จัดให้บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามการดําเนินงานในเร่ืองดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอนอกจากนีค้ณะกรรมการมีการ 
กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่าง
สม่ําเสมอ  โดยล่าสุดในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554  ได้มีมติให้มี
การปรับปรุงขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารของ บริษัทโดยกําหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ
อนุมัติการลงทุนท่ีไม่เกิน 25 ล้านบาท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอํานาจอนุมัติการลงทุนท่ีไม่เกิน 15 ล้านบาท ทัง้นีไ้ม่
รวมถึงรายการท่ีมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทัง้รายการท่ีต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกําหนดของ สํานักงาน 
กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

5.4 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ  
 บริษัทให้ความสําคัญต่อความโปร่งใสในการดําเนินงานของบริษัทและความอิสระของประธานกรรมการ จึง

ได้มีมติแต่งตัง้กรรมการอิสระ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ นอกจากนีโ้ครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซ่ึงจะทําให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

5.5 การแบ่งแยกบทบาทระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
บริษัทมีการกําหนดบทบาทและหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดย

คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและทิศทางธุรกิจ  พิจารณาเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ  
รวมทัง้กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในขณะท่ี
ฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีคณะกรรมการกําหนด  โดยมีหน้าท่ีเสนอแนะแผน
ธุรกิจ  กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปี และอํานาจการบริหารงาน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ   
และมีการกําหนดขอบเขตและอํานาจการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน  ซ่ึงหากเกินอํานาจของฝ่ายจัดการ  ก็จะต้องนําเสนอต่อ
คณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

5.6 เลขานุการบริษัท 
บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของ เลขานุการบริษัท เน่ืองจาก เป็นผู้ท่ีทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและสนับสนุน

งานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  
ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติท่ีดี   รวมถึงดูแลให้มีการดําเนินการตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อแนะนําของคณะกรรมการบริษัทฯ  กํากับ
ดูแลให้บริษัท คณะกรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆท่ีเก่ียวข้อง อันได้แก่ 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง   ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องและรอบคอบ  โดยคํานึงถึงสิทิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น   ทําหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
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และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม  ตลอดจนติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
แต่งตัง้นายณรงค์ศักด์ิ  สนเผือก  ทําหน้าท่ีเลขานุการบริษัทอีกตําแหน่งหน่ึง   

5.7 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.7.1 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมา
ตัง้แต่รายงานประจําปี 2547  ซ่ึงเป็นปีท่ีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรก  และมีการ
ทบทวนปรับปรุงอยู่เป็นประจํา  และมีการเผยแพร่ในรายงานประจําปี  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัท  

นอกจากนียั้งให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
อย่างต่อเน่ือง  ทัง้นี ้ คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  โดยเข้าร่วมประชุม  
อบรม สัมมนา หลักสูตรต่าง  ๆท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพย์เป็นผู้จัด  ทัง้หลักสูตรท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายและหลักสูตรท่ีมี
ค่าใช้จ่าย  โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  และได้นําความรู้ท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง   

ดังจะเห็นได้ว่า บริษัทสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานจนสามารถได้รับความสําเร็จจากทัง้ 2 โครงการ
สําคัญ  คือ ได้รับการประเมินผล อยู่ในระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทย ซ่ึงจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รับความสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาโดยตลอดตัง้แต่ปี 2551 และ ได้รับการประเมินผล
อยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” ถึง “ดีเย่ียม+สมควรเป็นตัวอย่าง” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําปี ซ่ึงจัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย อย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2551 โดยในปีท่ีผ่านมา  บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการสํารวจการกํากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในระดับ “ดี” และโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําปี อยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” 

สําหรับการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานเข้าใหม่นัน้  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
เลขานุการบริษัท  เป็นผู้ดําเนินการปฐมนิเทศเพ่ือแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่  
และฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเป็นผู้ดําเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  โดยในปีท่ีผ่านมา  บริษัทได้มีการปฐมนิเทศ
พนักงานเข้าใหม่เป็นประจําทุกเดือน    

5.7.2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชี ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการ
จัดทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จัดให้มีการดํารงรักษาไว้ซ่ึง
ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและ
เพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติ
อย่างมีสาระสําคัญ ทัง้นีบ้ริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทรงคุณวุฒิ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียง
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พอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้  สําหรับ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับ
เร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปี 

5.7.3 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตัง้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน  ซ่ึงรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ถือเป็นการเสริมสร้างระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพ่ือลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ ประเมินและติดตามการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการอ่ืน  ๆแยก
ออกจากผู้ติดตามประเมินผลเพ่ือให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเพียงพอ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังให้
ความสําคัญต่อข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชีเพ่ือพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีย่ิงขึน้ 

5.7.4 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินปัจจัยความเส่ียง  ตลอดจน

จัดให้มีมาตรการบริหารความเส่ียงเพ่ือลดความเส่ียง และมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงอย่าง
ต่อเน่ือง และรายงานในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแล้วก็ตาม คณะกรรมการยังตระหนักถึง
ความสําคัญต่อนโยบายบริหารความเส่ียง    จึงมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกําหนดขอบเขตหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ตามท่ีได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ -) และรายงาน
ประจําปีในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”   โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะมีการประชุมและรายงานต่อ
คณะกรรมการ 

5.7.5 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทให้ความสําคัญต่อภารกิจในการดําเนินงาน   จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน

จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีจะต้องมีต่อ Stakeholder ทุกส่วน จึงได้จัดทําข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน  ซ่ึงผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว  และได้จัดพิมพ์
ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทและยึดหลักการในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรมจริยธรรมธุรกิจ 

5.7.6 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นีค้ณะกรรมการได้ทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการท่ี เก่ียวโยง
กัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนทํารายการกับ
บุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลหรือความจําเป็น  ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีของบริษัทในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”  
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5.8 การประชุมคณะกรรมการ 
  บริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ําเสมอและมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความ
จําเป็น แต่ไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี โดยมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน  เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม  และมีการจดบันทึกการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษรทุกครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการและผู้เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านให้
ความสําคัญกับการประชุมคณะกรรมการเป็นอย่างมาก สําหรับจํานวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีท่ี
ผ่านมา  ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ในหัวข้อ “คณะกรรมการ
บริษัท” แล้ว  

5.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 
5.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กําหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากกรรมการ ตลอดจนได้ทําการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปรียบเทียบกับ
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดรายได้ และผลประกอบการในระดับเดียวกัน เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตามลําดับ 

5.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนกําหนด ทัง้นีขึ้น้อยู่กับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดย
คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว 

ทัง้นีร้ายละเอียดจํานวนค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารประจําปี 2559 ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”  

หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้ 
คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดย

ไม่มีข้อยกเว้น หรือหากสามารถกําหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ก็จะเป็นการดีย่ิงขึน้ เน่ืองด้วยรูปแบบธุรกิจหลักของ
บริษัทนัน้ คือธุรกิจค้าปลีกท่ีต้องการความเช่ียวชาญและความเข้าใจเฉพาะทาง คณะกรรมการบริษัทจึงไม่ได้มีการกําหนด
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจ
ของบริษัทฯ นัน้มีความจําเป็นและสําคัญอย่างย่ิงต่อการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คําแนะนําต่าง  ๆเพ่ือ
ชีแ้นะทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทฯ สามารถออกจากหมวดฟ้ืนฟูกิจการและหลักทรัพย์
ของบริษัท สามารถกลับเข้าซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประสบความสําเร็จ  แต่อย่างไรก็ดี บริษัทก็มีการ
เปิดเผยข้อมูลวันท่ีท่ีกรรมการอิสระแต่ละท่านได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในวาระปัจจุบัน ไว้ในรายงานประจําปี 
ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
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อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับของบริษัท ท่ีได้กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราซ่ึงกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งนีจ้ะเป็นกรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุด โดยบริษัทยังได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 
 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี จึงอาจกล่าวได้ว่าบริษัทมิได้ละเลยต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนําในเร่ืองการ
กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ หากแต่กรรมการอิสระก็ยังมีการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ท่ีต้องออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราของทุกปี 

บริษัทควรมีการจัดตัง้ CG Committee แม้ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้มีการจัดตัง้ CG Committee ขึน้ แต่อย่างไรก็
ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในเร่ืองของการสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การสอบทานการบริหาร
จัดการความเส่ียง และเร่ืองอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง อย่างเป็นประจํา ตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีได้รับมอบหมายจากณะกรรมการบริษัท 
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บทบำทและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลทีด่ ีมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ควบคูไ่ปกับความ

รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าการ

ด�าเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะสามารถสร้าง

ความยั่งยืนให้กับธุรกิจ 

ด้วยเจตนารมณ์ในการด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่าง

แท้จริง บริษัทฯ จึงก่อตั้ง ”มูลนิธิแมงป่องปันน�้าใจให้สังคม” มาตั้งแต่

ต้นปี 2549 และด�าเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ เพ่ือเป็นสาธารณ 

ประโยชน์ อนัน�าไปสูก่ารสร้างความเจรญิก้าวหน้าท่ีก้าวไปพร้อมกับการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนา และส่งเสริมในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา 

คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มาโดยตลอด 

ทั้งน้ี บริษัทฯ มีนโยบาบายท่ีจะพัฒนาการด�าเนินการด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมไปสู ่ CSR In process จึงใช้แนวทางความ  

รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามหลักการ 8 ข้อ ที่จัดท�าโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การประกอบกิจการด้วยความ

เป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การ

ปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การดแูล

รักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม เป็นแนวทางในการ

ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็น

ส�าคัญในการด�าเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง 

สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยได้จดัท�าข้อพึงปฏิบตัจิรยิธรรมในการด�าเนิน

ธุรกิจไว้ให้คณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน ใช้ยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏบิติัหน้าทีต่ามภารกิจของบรษิทัฯ และยึดหลกัการในการปฏบิตัหิน้าที่

ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 

การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

กระบวนการจัดท�ารายงาน

บรษิทัฯ มีนโยบายท่ีจะใช้แนวทางความรบัผิดชอบต่อสังคมของกจิการ

ท่ีจัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นมาตรฐานในการ

พัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐาน เป็นท่ี

ยอมรบัอย่างกว้างขวาง และครอบคลมุทุกประเดน็ ซึง่จะช่วยให้บริษทัฯ 

สามารถพัฒนาการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้

ครอบคลุมและจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาสู่รายงานในระดับสากลต่อไป

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการก�าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือให้คณะกรรมการ 

ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน ใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏบิตัด้ิวยความซือ่สตัย์ 

สุจริต และเที่ยงธรรม และล่าสุดมีการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท

จดทะเบียนไทย ปี 2555

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัชาต ิหากมกีารทจุรติภายในองค์กรบรษิทัฯ 

จะด�าเนินการลงโทษสงูสดุ และประกาศให้พนักงานทราบถึงสาเหตขุอง

การลงโทษนัน้ เพ่ือเป็นการย�า้เตอืนและปลูกจติส�านึกไม่ให้เกิดการทจุรติ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการคอรัปชั่นใน

ระดับชาติ ดังจะเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส

ครัง้ท่ี 3 ประจ�าปี 2555 ซึง่จดัโดยส�านกัป้องกันการทุจรติภาครฐัวิสาหกิจ

และธุรกิจเอกชน ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.)

โดยในปี 2558 บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิระดบัการพัฒนาความย่ังยืน

ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption 

progress indicator) ในระดับ 2 (Declared) การแสดงให้เห็นถึงความ

มุ่งมั่นโดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ

พัฒนา สู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของพนักงานทุกระดับชั้น โดยสนับสนุน

ส่งเสรมิการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานทุกระดบัชัน้อย่าง

ต่อเนือ่ง อาทิ มกีารจดัอบรมพนกังานขายเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใ้นตวัสนิค้า
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และพัฒนาทักษะการขายแบบสัญจรอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง มีการ

จดัอบรมหลกัสูตรคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรูใ้ห้แก่พนกังาน 

เป็นต้น บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุน

ส�ารองเลีย้งชพี กองทนุประกันสงัคม วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี ชดุฟอร์ม

พนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พนักงานสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง จัดเลี้ยงวันเกิดพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง จัดให้มีห้องออกก�าลัง

กายส�าหรบัพนักงาน เป็นต้น เพ่ือเป็นสวัสดกิารและส่งเสรมิความสามคัคี

ในองค์กร บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ 

ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

แต่ละคน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางและ

พัฒนาการท�างานของบริษัทฯ และให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงานและสวัสดกิารพนักงานอย่างเคร่งครดั ตลอดจนจดัให้

มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการท�างาน เพื่อ

สุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มี

คุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ในราคาท่ีสมเหตุสมผล 

และการให้บริการท่ีดีเย่ียม โดยให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื่อนไขความ

รับผิดชอบที่ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศ

ที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะตอบแทนสงัคม ดงัจะเหน็ได้ว่าบรษิทัฯ มนีโยบาย

อย่างชัดเจนที่จะจ�าหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และให้ความ

ส�าคัญกับการจ�าหน่ายสินค้าท่ีให้ท้ังสาระและความบันเทิง เพ่ือเสริม

สร้างการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง 

“มลูนิธิแมงป่องปันน�า้ใจให้สงัคม” มาตัง้แต่ต้นปี 2549 โดยมกีารด�าเนิน

กิจกรรมเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์อย่างต่อเน่ือง อาท ิโครงการบรจิาค

โลหิต ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัด

หน่วยรถรับบริจาคโลหิตมาให้บริการแก่ผู้บริหาร พนักงานและบุคคล

ภายนอก เป็นประจ�าทุกๆ 3 เดือน ณ Mangpong Mega Store, การ

ด�าเนินโครงการเติมฝันปันรัก เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเลี้ยง

อาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ การบูรณะซ่อมแซม

ห้องสมุดโรงเรียน การจัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนชรา การ

บูรณะอาคารสถานที่ราชการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

การหาทุนช่วยเหลือสัตว์พิการ เป็นต้น

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี

กับชุมชนท่ีบริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ 

ทั้งในลักษณะการเป็นผู้น�าการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ ณ บริเวณพื้นท่ีของส�านักงานใหญ่ เพ่ือมอบความสุขให้กับ

เดก็ๆ และผูส้นใจเข้าร่วม รวมถึงในลักษณะการให้ความสนับสนนุ เช่น 

การร่วมกับส�านักงานเขตจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการรับบริจาคโลหิต

หน่วย MPG ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด�าเนินโครงการรับบริจาคโลหิตมาตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน กว่า 8 ปี นับ

เป็นครัง้ท่ี 32 โดยทุกๆ 3 เดือนจะมกีารต้ังหน่วยรับบริจาคโลหติ ณ ส�านักงานใหญ่ บรษิทั เอม็พีจ ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) ถนนลาดพร้าว 

92 กิจกรรมดังกล่าวมีทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความส�าคัญมาร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างคับคั่ง ซึ่งสามารถรวมยอดโลหิต

ได้ทั้งสิ้น 2,224,800 CC 
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สนับสนุนกิจกรรมวันบริจาคโลหิตโลก

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบผลติภัณฑ์ในรปูแบบดวีดีภีาพยนตร์ และซดีีเพลง จากนางสาวณลนัรตัน์ นันท์นนส์ 

ประธานกรรมการบริหาร บ.เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) รวมมูลค่า 736,200 บาท เนื่องในโอกาสสนับสนุนกิจกรรมวันบริจาคโลหิต

โลก โดยมี นายสัญชัย จงวิศาล รองประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และ นาวาโทหญิง แพทย์หญิง

อบุลวัณณ์ จรญูเรอืงฤทธ์ิ รองผูอ้�านวยการศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ ร่วมรบัมอบ ณ ห้องจมุภฏ ชัน้ 9 ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2558

มูลนิธิแมงป่องฯ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าวและส�านักงานเขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ค�าขวัญวันเด็ก

ประจ�าปี 2558 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต“ โดยตระหนักถึงความส�าคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ในขณะเดียวกัน

ได้กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันส�าคัญของตน คือการขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขัน

แข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสียสละรู้จักสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมดงักล่าวนีไ้ด้สร้างความสขุ ความสนกุ รอยย้ิม และเสยีงหัวเราะให้แก่เด็กๆ แล้วยังแจกของขวัญพิเศษให้แก่เด็กๆ ทุกคนท่ีมาร่วม

งานด้วยสินค้าในกลุ่ม Edutainment ของบริษัทฯ เพื่อน�าไปใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างการเรียนรู้ต่อไป 
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ปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่น

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนบ้านบางกุฬา อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ให้มีบรรยากาศที่สดใส มีสีสันสวยงาม 

ดูสนุกสนานและมีชีวิต และปรับให้เป็นสถานที่ออกก�าลังกายและสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ของน้องๆนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังมอบสินค้า

ในกลุ่ม Edutainment ของบริษัทฯ ให้แก่โรงเรียน เพื่อน�าไปใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ โดยร่วมกับศิษย์เก่าวิทยาเขต

เพาะช่าง ภายใต้โครงการ “บุญเพื่อน้อง” ครั้งที่ 7
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โบว์ลิ่งการกุศล

การจดัโบว์ลิง่การกุศล เพ่ือหารายได้น�าไปด�าเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ ด้านสงัคมสงเคราะห์ และบริการสงัคม ภายใต้โครงการ “เตมิ

ฝันปันรัก 17 ตอน ซื้อแว่นตาให้ผู้สูงอายุ” เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสายตาแก่ผู้สูงอายุให้สามารถมองเห็นอย่างมีคุณภาพ ประกอบ

กิจกรรมประจ�าวันได้ด้วยตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

กิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจเป็นอย่างดี ท�าให้โครงการด�าเนินงานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

รับผิดชอบต่อชุมชนที่ตั้งขององค์กร

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ไม่เพียงแต่ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมาโดยตลอด ยังให้ความส�าคัญต่อ

ชุมชนท่ีต้ังของบริษัทฯ โดยได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์และอ�านวยประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง อาทิ 

การมอบแว่นตาผู้สูงอายุ การปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีอาคารศูนย์เด็กเล็กก่อน วัยเรียน รวมถึงการมอบสินค้าในกลุ่ม Edutainment ของบ

ริษัทฯให้เป็นสื่อกลางในการสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเลือกนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ แทนนาย

ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ  

 
 คณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ (และ
บริษัทย่อย) ซึ่งจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตาม
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและ        
ถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชี          
ได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบญัชีอยา่งไมมี่เง่ือนไข 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาล รวมทัง้จดัให้มีและดํารงไว้ซึ่งระบบการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ          
เพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ ทําหน้าท่ี 
กํากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                   
โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีนีแ้ล้ว 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถ          
สร้างความเช่ือมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (และบริษัทย่อย) แสดงฐานะการเงิน             
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

       ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

        
        (นายจกัรกฤศฏ์ิ  พาราพนัธกลุ)  
                        ประธานกรรมการ   
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเลือกนายจักรกฤศฏ์ิ  พาราพันธกุล ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ แทนนาย
ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ซ่ึงลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีผลต้ังแต่วนัท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป 
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ  ท่าน  ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการเงินและการบญัชี  โดยมีนายนรินทร์  
โอภามรุธาวงศ์  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นายธะเรศ   โปษยานนท์และและนางทธันา รอดโพธ์ิทอง  เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ  ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบทกุทา่นไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี โดยตระหนกัถึงความสําคญัของ
การควบคมุภายใน การบริหารจดัการความเสี่ยง และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และได้รับความร่วมมือจากกรรมการอิสระ ฝ่าย
บริหาร ผู้สอบบญัชี ฝ่ายบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทัง้นีเ้พ่ือให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ มีการบริหาร
จัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ และมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนรายงานทางการเงินท่ี
ถกูต้อง เช่ือถือได้ 
 

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ     
โดยมีการประชุมตามวาระซึ่งเป็นการประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร
ระดบัสงูทางด้านบญัชี การเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชมุ แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่าย
บริหารรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้  ซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัของงานท่ีปฏิบติัได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การสอบทาน งบการ เงิน ร ายไตรมาสและงบการ เงิน ประจําปี  2559 ขอ งบริษัท ฯ  ก่ อ นนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ   

งบการเงินของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทัง้ประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และมีการเปิดเผยข้อมลู  
ท่ีสําคัญในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และ
งบการเงินประจําปี  เพ่ือสอบถามความถกูต้องครบถ้วน และการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ ตลอดจนรายการปรับปรุง
ตา่งๆ ท่ีกระทบตอ่งบการเงินท่ีเป็นสาระสําคญั 

 
2. การสอบทานการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอและโปร่งใส  รวมถึงการปฏิบติั
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง   นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี เป็นประจําทุกปี และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการท่ีดี  โปร่งใส  และสามารถ
ตรวจสอบได้  
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3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม  มีการตัง้เปา้หมายการทํางาน
อย่างรอบคอบ วดัผลได้  และมีการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือผลการดําเนินงานต่างจากเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้  ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงแก้ไขเม่ือพบความเส่ียงท่ีเป็นจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้กํากบัดแูลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เพ่ือดแูลป้องกนัทรัพย์สิน 
ลดความเสียหาย ลดการทจุริต และใช้ในการบริหารจดัการบริษัทตามหลกับรรษัทภิบาล อย่างเพียงพอ โปร่งใส และ
เช่ือถือได้ โดยมีการสอบทานให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจําปี และทบทวนแผนงาน ตลอดจน
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอ  โดยในปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ไม่พบความเส่ียงท่ี
เป็นนยัสําคญั 

 
4.  สอบทานการปฏิบัต ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์  ข้ อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิของบริษัท   
คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นท่ีเป็น
สาระสําคญัในเร่ืองการไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานกํากบัท่ีเก่ียวข้อง 

 
5. การคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนมุติัท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ให้แต่งตัง้ นางเกษรี  ณรงค์เดช  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 76 หรือ นางณัฐสรัตร์  
สโรชนันท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 หรือ นายชัยยุทธ  องัศวุิทยา  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885  
แห่งสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560  เน่ืองจากเป็นสํานกังานท่ีมีความ
เช่ียวชาญ  มีมาตรฐานในการทํางานท่ีดีและปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีเสมอมา และเพ่ือให้การสอบบัญชีเป็นไป
อยา่งตอ่เน่ือง 
 
6. สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน  และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทุกรายการอย่างถูกต้องครบถ้วน  และ

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขและราคาท่ียติุธรรมและเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนมุติัจากฝ่ายจดัการหรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้ นก่อนทํารายการแล้ว เพ่ือให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวได้ดําเนินการอย่าง
สมเหตสุมผลและคํานงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น   
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตและอํานาจหน้าท่ี ท่ีได้กําหนดไว้ในกฎบตัรกรรมการตรวจสอบ

และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจดัทําและเปิดเผยข้อมลูทาง
การเงินของบริษัทฯ มีความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดต่างๆ ของหน่วยงานกํากบัดแูลมี
การบริหารความเส่ียงเหมาะสม มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ ไมพ่บรายการท่ีกระทบตอ่บริษัทท่ีเป็นสาระสําคญั   

 
 

 
 

  

  (นายนรินทร์  โอภามรุธาวงศ์) 
                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี / วนัท่ี  กุมภาพันธ์  มีมติเลือกนายจักรกฤศฏ์ิ  พาราพันธกุล เข้าดํารงตําแหน่ง
 ประธานกรรมการ แทนนายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยุธยา ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ และแต่งตัง้นาย
 นรินทร์ โอภามรุธาวงศ์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และนางทธันา รอดโพธ์ิทอง ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน
 นายจกัรกฤศฏ์ิ  พาราพนัธกลุ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี  กมุภาพนัธ์  เป็นต้นไป 
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กำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

  

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 
สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  
 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี  1/2560  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และ
อนมุติัแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัทําและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
แล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตาม
ควบคมุดแูลการดําเนินงานให้สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว 
สําหรับการควบคมุภายในในหวัข้ออ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเช่นกนั อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการเห็นว่าควรที่จะจดัหาผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกมาเป็นท่ีปรึกษา และทําการประเมินเพ่ือยกระดบั
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานท่ีดีย่ิงขึน้ 
 
 
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
 นายกนัต์พจน์  เจริญภทัรปรีดา ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งรักษาการหวัหน้าฝ่ายควบคมุตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 4/2555 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555  ซึง่เป็นผู้ มีคณุสมบติั
เหมาะสม โดยเคยเข้ารับการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบติังานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Beginner Track 
IIAT :  การปฏิบัติงานตรวจสอบสําหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย : The 
Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT) และมีประสบการณ์ในการทํางานกบับริษัทฯ ท่ีหลากหลาย จึงมีความ
เข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้
อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 
 
 ทัง้นี ้การพิจารณา และอนมุติัแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในหรือเทียบเทา่ของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1) 
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ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี

  
 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 

  
 บริษัทฯ ได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาอย่างถ่ีถ้วน ทัง้ในเร่ืองของความเช่ียวชาญ มาตรฐาน ในการทํางาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน 
แล้วนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณานําเสนออนมุติัตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี 
 
 ในปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัให้แต่งตัง้ นางเกษรี  ณรงค์เดช  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
76 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563  หรือ นายชัยยุทธ  องัศุวิทยา  ผู้สอบบัญชี         
รับอนญุาตเลขท่ี  3885  แหง่สํานกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   
 
 โดยในปีท่ีผ่านมามีคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 985,000 บาท (เก้าแสนแปดหม่ืนห้าพนับาท
ถ้วน) สําหรับค่าบริการอ่ืน  (Non Audit Services Fee)  ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับ
บริการอ่ืนจาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  รวมถึงไม่มีการควบรวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  
นอกจากนี ้ สํานกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จํานวน  บริษัท คือ บริษัท 
โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  และบริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั  กําหนดค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินบริษัทละ  
55,000 บาท  
 

ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชี และ สํานกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท  ไมมี่ความสมัพนัธ์ และไมมี่สว่นได้เสียกบับริษัทฯ 
หรือ ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  ในลกัษณะท่ีจะกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีอยา่ง
อิสระ 
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กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

 

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
 

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีสาขาและจุดจําหน่ายจํานวน 23 สาขาท่ัวประเทศ ลดลงจากปี 2558 ซ่ึงมีสาขาและจุด
จําหน่ายรวม 33 สาขา โดยมีการปิดสาขาท่ีไม่ทํากําไรและสิน้สุดสัญญา รวม 10 สาขา และมีการเปิด Shop ใหม่ทัง้หมด        
5 สาขา แบ่งเป็นสาขา GIZMAN 1 สาขา และสาขา STARDUST 4 สาขา บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายสาขาใหม่  ๆด้วย
ความระมัดระวัง  

ตลอดปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนขยายงานในหน่วยธุรกิจใหม่ภายใต้แบรนด์ “STARDUST” เพ่ือจําหน่ายสินค้ากลุ่ม
เคร่ืองสําอาง โดยการคัดสรรสินค้าท่ีเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้าน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ดําเนินการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้อยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุมได้ บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะรักษาจุดแข็ง (Strength) ของบริษัทฯ 
จากการดําเนินธุรกิจบริหารร้านค้าปลีกมาตัง้แต่เร่ิมต้นธุรกิจ  คือการบริหารยอดขายต่อพืน้ท่ี และต่อหัวพนักงาน โดยการ
เปล่ียนกลุ่มสินค้ามาสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสการเติบโตอย่างต่อเน่ืองทุกปี นอกจากนีบ้ริษัทได้หันมา
พัฒนาและบริหารแบรนด์ STARDUST ให้เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงขึน้ โดยเน้นการจัดจําหน่ายสินค้าท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 

 
(1) ผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ 
รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2559 เท่ากับ 317.58 ล้านบาท ลดลง 66.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 
17.39% จากการท่ีบริษัทได้มีการปิดสาขาท่ีไม่ทํากําไรและสิน้สุดสัญญาไปจํานวน 10 สาขา โดยในปีนีร้้านค้าปลีกในแบรนด์ 
STARDUST สามารถสร้างรายได้เด่นชัดย่ิงขึน้ ส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามอยู่ท่ี 41.62% ของ
รายได้รวมปี 2559 เพ่ิมขึน้จาก 14.18% ในปี 2558 ด้านรายได้จากร้านค้าปลีกในแบรนด์ GIZMAN มีสัดส่วนค่อนข้างคงท่ีคิด
เป็น 27.43% ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้จาก 27.03% ในปี 58 ส่วนรายได้จากร้านค้าปลีกแบรนด์ MANGPONG มีสัดส่วนต่อ
รายได้รวมท่ีลดลงมาอยู่ท่ี 27.09% ในปี 2559 จากระดับ 55.49% ในปี 58 

จากการปรับรูปแบบร้านจากร้าน MANGPONG ท่ีเน้นการจําหน่ายสินค้ากลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียว เป็น
ร้าน GIZMAN ท่ีจําหน่ายสินค้ากลุ่มภาพยนตร์และสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์-แก๊ดเจ็ท และปรับพืน้ท่ีบางส่วนในบางสาขาเป็นร้าน 
STARDUST และการเปิดสาขาใหม่  ๆเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้จากร้าค้าปลีกในแบรนด์ STARDUST 
ส่งผลให้รวมรายได้ปี 59 มีการกระจายตัวท่ีหลายหลายย่ิงขึน้ และช่วยให้การชะลอตัวของสินค้าในกลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
กระทบภาพรวมรายได้ของบริษัทไม่มากนัก  
 
รายได้จากการจาํหน่ายสนิค้ากลุ่มผลติภัณฑ์ความงาม  
          รายได้จากการจําหน่ายสินค้าเคร่ืองสําอาง ในปี 2559 เท่ากับ 132.18 ล้านบาท เพ่ิมขึน้  54.53 ล้านบาท โดยรายได้
จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม คิดเป็น 41.62% ของรายได้รวมในปี 2559 เพ่ิมขึน้จาก 14.18%  ในปี 2558  
 
รายได้จากการจาํหน่ายสนิค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์-แกด็เจท็ 
          รายได้จากการจําหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์-แก็ดเจ็ท ในปี 2559 เท่ากับ 87.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 16.82 ล้าน
บาท โดยรายได้จากการกลุ่มไลฟ์สไตล์-แก็ดเจ็ท คิดเป็น 27.43% ของรายได้รวมในปี 2559 เพ่ิมขึน้จาก 27.03% ในปี 2558  
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รายได้จากการจาํหน่ายสนิค้ากลุ่มโฮมเอน็เตอร์เทนเมนต์ 
รายได้จากการจําหน่ายสินค้ากลุ่มภาพยนตร์-เพลง ในรูปแบบแผ่นบลูเรย์ ดิสก์  ดีวีดีภาพยนตร์ ซีดีเพลง แผ่นเสียง 

Vinyl  ในปี 2559 เท่ากับ 85.93  ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เป็นจํานวน 127.40 ล้านบาท โดยรายได้จากการกลุ่มโฮมเอ็น
เตอร์เทนเมนต์ คิดเป็น 27.06% ของรายได้รวมในปี 2559 ลดลงจาก 55.49% ในปี 2558 
 
ประมาณการส่วนลดสทิธิสะสมคะแนน 

บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลูกค้าท่ีมีบัตรสมาชิก โดยทุก  ๆ20 บาทได้ 1 คะแนน และได้คะแนนสอง
เท่าทุกวันพุธและวันเกิด บริษัทเร่ิมโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นมา  โดยทุก  ๆ500 
คะแนน  สามารถแลกเป็นส่วนลดได้ 50 บาท และหากแลกส่วนลดสินค้าภาพยนตร์และเพลงภายใต้ลิขสิทธ์ิของบริษัทนัน้ ทุก 
1,000 คะแนนแลกเป็นส่วนลด 300 บาท, ทุก 3,000 คะแนนแลกเป็นส่วนลด 1,200 บาท และทุก 5,000 คะแนนแลกเป็น
ส่วนลด 2,500 บาท จากรูปแบบการสะสมคะแนนและการแลกคะแนนสดสมข้างต้น ส่งผลให้ประมาณการส่วนลดสิทธิสะสม
คะแนน ในปี 2559 เท่ากับ 0.96 ล้านบาท พลิกจาก -0.33 ล้านบาทในปี 2558 เน่ืองจากบริษัทมีการบันทึกกลับส่วนลดสิทธิ
สะสมคะแนนราว  ๆ3.39 ล้านบาท โดยประมาณการสิทธิสะสมคะแนน คิดเป็น 0.31% ของรายได้รวม ในปี 2559             
จาก -0.08% ในปี 2558  
 
รายได้ค่าเช่า 

เดิมสินค้ากลุ่มภาพยนตร์-เพลงในต้องใช้พืน้ท่ีในการเก็บ VDO สําหรับขายและเช่าสินค้าเป็นจํานวนมาก แต่จากการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ได้ส่งผลให้ความต้องการของสินค้าในกลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ลง และทําให้ร้านสาขาของ
บริษัทใช้เนือ้ท่ีเล็กลง แต่เน่ืองจากบริษัทมีสิทธิการเช่าอยู่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทจึงดําเนินการจัดหาบริษัทอ่ืนเข้ามา
เช่าพืน้ท่ีสิทธิการเช่าของบริษัทต่อจากบริษัท โดยรายได้ค่าเช่าในปี 2559 เท่ากับ 5.62 ล้านบาท ลดลง 3.56 ล้านบาท จากปี 
2558 เน่ืองจากมีลูกค้าย้ายออกในช่วงปลายปี 2558 รายได้ค่าเช่า คิดเป็น 1.77% ของรายได้รวมในปี 2559 ลดลงจาก 2.39% 
ในปี 2558  
 
รายได้อ่ืน 

รายได้อ่ืนอยู่ท่ี 5.79 ล้านบาทในปี 2559 เพ่ิมขึน้จาก 3.81 ล้านบาทในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
52.07 เน่ืองจากการมีรายได้จากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์จากการย้ายสํานักงานใหญ่เข้ามา โดยรายได้อ่ืน คิดเป็น 
1.82% ของรายได้รวมในปี 2559 เพ่ิมขึน้จาก 0.99% ในปี 2558 
 
ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 

ต้นทุนขายในปี 2559 เท่ากับ 232.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.80 ของรายได้จากการขาย 
เปรียบเทียบกับปี 2558 มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 68.78  เน่ืองจากการบริโภคสินค้าในกลุ่มโฮมเอนเตอร์เทนเม้นท์ซอฟแวร์
ภายใต้ลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ มีจํานวนลดลง และมีสัดส่วนสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์แก๊ดเจ็ทและกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามมากขึน้ ซ่ึง
สองกลุ่มธุรกิจดังกล่าวยังมีสินค้าเป็นของตัวเองไม่มากนัก ดังนัน้การทําธุรกิจในช่วงนีจึ้งยังเป็นในลักษณะซือ้มาขาย ซ่ึงมี
อัตราส่วนกําไรขัน้ต้นท่ีต่ํากว่าสินค้าในกลุ่มโฮมเอนเตอร์เทนเม้นท์ซอฟแวร์ภายใต้ลิขสิทธ์ิของบริษัท ด้วยเหตุนีเ้องอัตรากําไร
ขัน้ต้นของบริษัทจึงลดลง จากร้อยละ 31.22 ในปี 2558 มาอยู่ท่ีร้อยละ 24.20 ในปี 2559   
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
           ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ในปี 2558 เท่ากับ 184.65  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.14 ของรายได้รวม ทัง้นี ้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลง 1.66 ล้านบาทจากปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 0.89 ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายท่ีลดลงหลัก  ๆมา
จาก ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน 7.14 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าและบริการลดลง 8.11 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตามบริษัทมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการย้ายสํานักงานใหญ่และปิดสาขาเพ่ิมขึน้ 11.92 ล้านบาท  
 
ขาดทุนก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ่ายลขิสทิธ์ิ (EBITDA) 
 ขาดทุนก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ ค่าตัดจ่ายลิขสิทธ์ิ (EBITDA) ในปี 2559 เท่ากับ 60.87 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น EBITDA Margin (อัตรา EBITDA ต่อรายได้รวม) ร้อยละ -19.17 เพ่ิมขึน้จากปีก่อนท่ี EBIDTA Margin -5.62% โดย
สาเหตุท่ี EBITDA ลดลงเน่ืองจากผลประกอบการท่ีขาดทุนเพ่ิมขึน้ สาเหตุหลักคือรายได้รวมปี 2559 ท่ีลดลงจากการปิดสาขา
และอัตราส่วนกําไรขัน้ต้นท่ีต่ําลงจากการขายสินค้าในกลุ่มท่ีไม่ใช่ลิขสิทธ์ิของบริษัทท่ีเพ่ิมสูงขึน้  
 
ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทุนทางการเงินปี 2559 อยู่ท่ี  0.04 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 0.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
51.50 เน่ืองจากปี 2559 มีภาระดอกเบีย้จ่ายจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ือชําระค่าสิทธิการเช่าระยะยาว 
  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

บริษัทฯ ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ืองภาษีเงินได้มาใช้ ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสิ้นกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีสิ้น ส่งผลให้บริษัทมีภาษีเงินได้ในปี 2558 เท่ากับ -0.79 
ล้านบาท 
 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 จากผลการดําเนินงานในช่วงปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมเท่ากับ 98.40 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 62.73 จากปีก่อน และมีผลขาดทุนในงบการเงินเฉพาะปี 2559 เท่ากับ 89.47  ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 48.33  
หรือคิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 30.99 และ 28.21 ของรายได้รวม 
 
2)  ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 
สนิทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลง โดย ณ สิน้เดือนธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ  314.78 ล้านบาท 
ลดลงจากสิน้เดือนธันวาคม 2558 ซ่ึงมีสินทรัพย์เท่ากับ 421.63 ล้านบาท ลดลง 106.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.34 อันเป็น
ผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินลงทุนช่ัวคราว 
 
เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 บริษัทมีเงินลงทุนช่ัวคราว ณ สิน้เดือนธันวาคม 2559 เท่ากับ 50.48 ล้านบาท ลดลงจากสิน้เดือนธันวาคม 2558 
68.80 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทได้ใช้เงินลงทุนช่ัวคราวดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนในปี 2559 โดยเงินลงทุนส่วนท่ียังไม่ได้ใช้ 
บริษัทได้นําเงินดังกล่าวไปฝากไว้ในกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส/TB8 เน่ืองจากเป็นกองทุนท่ีมีสภาพคล่องสูงใกล้เคียงเงิน
ฝากออมทรัพย์ แต่ให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่าเงินฝากออมทรัพย์  
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ลูกหนีก้ารค้า  
 ลูกหนีก้ารค้าของบริษัท ณ สิน้เดือนธันวาคม 2559 อยู่ท่ี 3.35 ล้านบาท ลดลง 3.64 ล้านบาท จาก ณ สิน้เดือน 
ธันวาคม 2558 ท่ีมีลูกหนีก้ารค้าอยู่ท่ี 6.99 ล้านบาท ลดลงเน่ืองจากยอดการขายผ่านศูนย์การค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ท่ีลดลง  
 
ลูกหนีอ่ื้น 
 ลูกหนีอ่ื้นของบริษัท ณ สิน้เดือนธันวาคม 2559 อยู่ท่ี 2.85 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 0.35 ล้านบาท จาก ณ สิน้เดือน 
ธันวาคม 2558 ท่ีมีลูกหนีอ่ื้นอยู่ท่ี 2.51 ล้านบาท โดยหลัก  ๆมาจากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าท่ีเพ่ิมขึน้ 0.61 ล้านบาท  
 
สนิค้าคงเหลือ 
 บริษัทมีระบบการบริหารจัดการสินค้าท่ีทันสมัย โดยเช่ือมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหน้าร้านและระบบ
รายงานการขายเข้าด้วยกัน ทําให้สามารถกําหนดปริมาณการส่ังซือ้ท่ีเหมาะสมกับปริมาณการขายและปริมาณสต๊อกสินค้าได้ 
อีกทัง้บริษัท ฯ ยังได้กําหนดนโยบายในการส่ังซือ้สินค้าว่าควรมีเง่ือนไขทางการค้าท่ีสามารถคืนสินค้าท่ีจําหน่ายไม่หมดได้ทัง้
จํานวนหรือบางส่วนตามระยะเวลาท่ีกําหนด ทัง้นีขึ้น้อยู่กับประเภทของสินค้า นอกจากนีบ้ริษัทยังเน้นตรวจดูสินค้าท่ีไม่มีการ
เคล่ือนไหวเกิน 60 วัน เพ่ือเตรียมจัดโปรโมช่ันระบาย ซ่ึงทําให้ความเส่ียงของกลุ่มบริษัทในเร่ืองการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
ว่าจะเส่ือมสภาพและล้าสมัยนัน้ลดลง นอกจากนีบ้ริษัทยังมีหน่วยงานตรวจสอบจากสํานักงานใหญ่เพ่ือสุ่มตรวจสินค้า
คงเหลือทุกสาขาอย่างต่อเน่ือง ทําให้บริษัทเช่ือว่าการตัง้สํารองค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยท่ี 0.77 ล้านบาทนัน้เพียงพอ โดยสินค้า
คงเหลือของบริษัท ณ สิน้เดือนธันวาคม 2558 ท่ีระดับ 115.99 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 6.09 ล้านบาท จาก ณ สิน้เดือน ธันวาคม 
2558 ท่ี 109.90 ล้านบาท 
 
อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  
  เคร่ืองตกแต่ง   
 อาคาร อุปกรณ์และ   
 และส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช้สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
ยอดตามบัญชี ณ  ธ.ค.  131,726,000.13 114,719,710.61 10,509,387.38 256,955,098.12 
เพ่ิมขึน้ 8,947,241.98 4,414,630.76            14,181,872.74 
ลดลง - (17,483,639.14)         (17,872,424.19) 
โอนออก/ตัดจําหน่าย (85,230,224.08)               - - (85,230,224.08) 
ราคาทุนตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 55,443,018.03 101,650,702.23 10,940,602.33 168,034,322.59 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ยอดตามบัญชี ณ  ธ.ค.  (104,859,172.19) (97,183,549.67) (10,509,360.35) (212,552,082.21) 
เพ่ิมขึน้ (6,094,945.61) (5,194,597.46) (17,523.27) (11,307,066.34) 
ลดลง - 17,258,861.45           17,647,645.50 
โอนออก/ตัดจําหน่าย 74,363,737.90 - - 74,363,737.90 
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. (36,590,379.90) (85,119,285.68) (10,138,099.57) (131,847,765.15) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
 ธันวาคม 2558 26,866,827.94 17,536,160.94 27.03 44,403,015.91 
 ธันวาคม  18,852,638.13 16,531,416.55 802,502.76 36,186,557.44 
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 ในปี 2559 บริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนในอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 36.19 ล้านบาท ลดลง 10.16 ล้านบาท จากปี 2558 
โดยการเปล่ียนแปลงหลัก  ๆมาจากการย้ายสถานประกอบการและปิดสาขาท่ีไม่ทํากําไร จึงมีการตัดจําหน่ายส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า ในส่วนท่ียังหักค่าเส่ือมไม่หมดออกไป 10.87 ล้านบาท โดยในปีนีบ้ริษัทใช้งบประมาณในการตกแต่งสาขาทัง้สิน้ 
13.36 ล้านบาทแบ่งเป็น ส่วนปรับปรุงอาคาร 8.95 ล้านบาท และอุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานักงานจํานวน 4.41 ล้านบาท โดยในปี 
2559 บริษัทบันทึกค่าเส่ือมทัง้สิน้ 11.31 ล้านบาท  
 
สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สิน้ปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิทัง้สิน้ 3.93 ล้านบาท แบ่งเป็นลิขสิทธ์ิเพลงและภาพยนตร์ 3.90 ล้าน
บาท และลิขสิทธิโปรแกรมบัญชี  0.03 ล้านบาท โดยบริษัทตัดค่าลิขสิทธ์ิ เป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ตามสัญญาแต่ไม่เกิน 3 ปี ซ่ึงในบางครัง้ บริษัทก็ได้รับกรรมสิทธ์ิในลิขสิทธ์ิ เพลงและภาพยนตร์เกินกว่า 3 ปี และบาง
ลิขสิทธิก็เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทเอง โดยบริษัทจะทําการตัดจ่ายค่าลิขสิทธ์ิออกจากราคาทุน เม่ือบริษัทหมดกรรมสิทธ์ิใน
ลิขสิทธ์ินัน้  ๆณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีลิขสิทธ์ิท่ีตัดจ่ายหมดแล้ว แต่ยังมีระยะเวลาการใช้สิทธิคงเหลืออยู่ตามราคาทุน   เป็น
จํานวน 33.28 ล้านบาท  
 
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ณ สิน้เดือนธันวาคม 2559 อยู่ท่ี 8.27 ล้านบาท ลดลงจาก 13.49 ล้านบาท ณ สิน้ ธันวาคม 
2558 ลดลงเน่ืองจาก ไม่มีเงินมัดจําสิทธิการเช่าจํานวน 5.78 ล้านบาท ในปี 2559   
 
หนีส้นิ 

หนีสิ้นรวมของบริษัท ณ สิน้เดือนธันวาคม 2559 เท่ากับ 137.62  ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558 ซ่ึงเท่ากับ 
146.06 ล้านบาท ลดลง 8.44 ล้านบาท อันเป็นผลจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น โดย ณ สิน้ธันวาคม 2559 
บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 8.5 ล้านบาท บริษัทมีระดับ D/E Ratio ท่ี 0.78 เท่า  
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
           ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ  31 ธันวาคม 2559 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 177.16  ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะ
บริษัทเท่ากับ 186.19 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรจํานวน (1,272.91)  ล้านบาท และ (1,263.87) ล้านบาท  
 
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 
 ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี เท่ากับ 60.80 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 84.15 
ล้านบาท โดยบริษัทใช้กระแสเงินสดไปในการดําเนินงานทัง้สิน้ 71.30 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิได้มาจากิจกรรมการลงทุน
เท่ากับ 55.95 ล้านบาท โดยเป็นการไถ่ถอนหน่วยลงทุนระยะสัน้ 68.80 ล้านบาท และใช้ไปในการขยายสาขา 14.18 ล้านบาท
โดยบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิน้ปี 2559 อยู่ท่ี 1.75 เท่า และระดับหนีสิ้นต่อทุนท่ี 0.78 เท่า โดยหนีส่้วนใหญ่ คือ       
หนีก้ารค้า และมีเงินกู้ยืมระยะยาว 8.5 ล้าน ในภาพรวมแม้บริษัทจะยังมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอยู่ แต่ด้วยเงินสดรับท่ี
ได้จากการหุ้นเพ่ิมทุนแบบ PP ท่ียังเหลืออยู่จํานวนหน่ึงทัง้ในรูปเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราว บริษัทจึงประเมินว่าบริษัทมี
เงินทุนและสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อการดําเนินงานของบริษัทต่อไป  
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ภาระผูกพันด้านหนีส้นิ 
 ในปี 2558 บริษัทมีภาระหนีผู้กพันท่ีไม่ได้แสดงในงบดุลได้แก่สัญญาเช่าพืน้ท่ีสํานักงานใหญ่ คลังสินค้า และพืน้ท่ี
สาขา รวม 20 สัญญา มีอายุสัญญาระหว่าง 1-20 ปี สิน้สุดเดือน กันยายน 2579 โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22   
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำติ

งบกำรเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รำยงำนของผู้สอบบัญชี

 
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท เอม็พจีี คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ 
งบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
กิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  และของบริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผล
การดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกาํหนดโดย        
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ  ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบ  มีดงัต่อไปน้ี 
การแสดงมลูค่าของสินค้าคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 และ 7 กลุ่มบริษทั มีสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญัได้
ถูกแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า  ซ่ึงโ ดยส่วนใหญ่แลว้อายุของ
สินคา้คงเหลือมีอายุไม่ยาว เน่ืองจากกลุ่มบริษทั ดาํเนินธุรกิจหลกัในการจาํหน่าย เพลง ภาพยนตร์ ในรูปแบบของ 
ซีดี  ดีวีดี  บลูเรย ์ อุปกรณ์เทคโนโลยี และเคร่ืองสาํอาง และผูบ้ริหารใชข้อ้มูลจากรายงานการเคลื่อนไหวของสินคา้ 
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ในแต่ละช่วงอายุของสินคา้คงเหลือและวิเคราะห์สินคา้ท่ีลา้สมยัรายตวัประกอบในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดมูลค่า
สินคา้คงเหลือ  ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุวา่ การวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือเป็นเร่ืองท่ีมีนยัสําคญั ซ่ึงตอ้งให้ความสนใจ
เป็นพิเศษในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดังกล่าว 
ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกับการคาํนวณต้นทุนสินค้า  เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า 
ตรวจสอบการจดัทาํรายงานวิเคราะห์อายุของสินคา้ สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบาย
การตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินคา้คงเหลือและสุ่มทดสอบการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินคา้
คงเหลือว่ามีความสอดคลอ้งกบันโ ยบายดงักล่าว รวมทั้งการทดสอบการคาํนวณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ
โ ดยการเปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัไดพิ้จารณาถึง
ความเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี ของกลุ่มบริษทั (แต่
ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ขา้พเจ้า
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอื่น  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่าน
และพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโ ดยถูกตอ้ง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่
จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใ จที่จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุด
ดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโ ดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท ็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่รายการ
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ           
งบการเงินเฉพาะกิจการไ ม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้   ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึง
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด   เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้   
ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้ งใ จละเวน้การแสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลท่ีไ ม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริง  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใ ช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การ
นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  
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 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองที่สื่อสารกบัผูมี้หนา้ที่ใ นการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ  ที่มีนยัสําคญัมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 
 

(นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4563 

 
 
 
 
 

สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 560 
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งบกำรเงินสาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 10,316,257.92         25,665,724.29         8,517,313.21           19,619,049.03         
เงินลงทุนชัว่คราว 50,481,886.50         119,278,334.42       50,481,886.50         119,278,334.42       
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ

- ลูกหน้ีการคา้ สุทธิ  5 3,347,832.84           6,989,399.60           2,941,643.79           6,989,399.60           
- บริษทัยอ่ย 3.1 -                            -                           3,298,693.00           -                            

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ
- กิจการอ่ืน 6 2,855,853.70           2,506,849.80           1,811,055.51           2,501,080.59           
- บริษทัยอ่ย 3.1 -                            -                           69,099.00                -                            

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 115,988,183.10       109,899,817.89       117,844,128.17       109,899,817.89       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,269,589.24           13,489,268.00         7,785,770.58           13,401,747.00         

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 191,259,603.30       277,829,394.00       192,749,589.76       271,689,428.53       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุน-ในบริษทัยอ่ย 8 -                            -                           6,947,000.00           6,200,000.00           
ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 9 36,186,557.44         44,403,015.91         36,045,304.74         44,403,015.91         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 10 3,932,951.50           8,701,888.97           3,904,585.03           8,666,246.54           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11.1 , 11.2 5,703,079.47           5,412,176.03           5,703,079.47           5,412,176.03           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

สิทธิการเช่า สุทธิ 12 65,670,778.65         61,443,636.64         65,670,778.65         61,443,636.64         
เงินประกนัและมดัจาํ
     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.2 1,392,300.00           5,390,163.39           1,006,200.00           5,390,163.39           
     - กิจการอ่ืน 7,114,443.18           14,644,707.16         7,114,443.18           14,644,707.16         
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1,318,178.92           1,616,779.96           1,317,808.09           1,616,587.66           
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 4 , 20 2,202,943.70           2,183,642.96           2,202,943.70           2,183,642.96           
          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 123,521,232.86       143,796,011.02       129,912,142.86       149,960,176.29       

รวมสินทรัพย์ 314,780,836.16       421,625,405.02       322,661,732.62       421,649,604.82       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ลงช่ือ .........................................................……......  กรรมการ
                     (นายณรงคศ์กัด์ิ  สนเผอืก)

บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

ลงช่ือ .........................................................……......  กรรมการ

ณ วนัท่ี 

                  (นางสาวณลนัรัตน์  นนัทน์นส์  )

- 1 -

ณ วนัท่ี 
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งบการเงิน (ต่อ)
สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 19 -                            184.62                     -                           184.62                      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 -                            55,280.00                -                           55,280.00                 
                     - กิจการอ่ืน 95,159,487.56         110,357,099.31       94,650,074.96         110,357,099.31       
เจา้หน้ีอ่ืน      - กิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.4 490,508.10              3,310,173.13           397,693.32              3,310,173.13           
                     - กิจการอ่ืน 13 13,833,970.97         11,768,883.90         13,319,037.63         11,693,439.90         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,915,169.93           2,266,539.37           1,887,379.39           2,266,458.37           
          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 111,399,136.56       127,758,160.33       110,254,185.30       127,682,635.33       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 8,500,000.00           -                           8,500,000.00           -                            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11.1 , 11.2 -                            502,097.95              -                           502,097.95              
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 10,968,705.04         9,783,718.00           10,968,705.04         9,783,718.00           
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 16 2,761,223.80           3,785,055.40           2,761,223.80           3,785,055.40           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,989,221.23           4,232,961.14           3,989,221.23           4,232,961.14           

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 26,219,150.07         18,303,832.49         26,219,150.07         18,303,832.49         
                    รวมหน้ีสิน 137,618,286.63       146,061,992.82       136,473,335.37       145,986,467.82       

…/2

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559

บาท

ณ วนัท่ี 

งบการเงินเฉพาะบริษทั

ณ วนัท่ี 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

 - 2 -

- 2 -

บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
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งบการเงิน (ต่อ)
สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท
    ทุนจดทะเบียน

- หุน้สามญั จาํนวน 1,470,334,913 หุน้ 17 1,470,334,913.00    1,470,334,913.00    1,470,334,913.00    1,470,334,913.00    
    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

- หุน้สามญั จาํนวน 977,751,185  หุน้ 17 977,751,185.00       977,751,185.00       977,751,185.00       977,751,185.00       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 448,578,832.52       448,578,832.52       448,578,832.52       448,578,832.52       
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23,724,561.84         23,724,561.84         23,724,561.84         23,724,561.84         
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (1,272,905,161.10) (1,174,540,181.41) (1,263,866,182.11) (1,174,391,442.36)

รวมองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                            -                           -                           -                            
          รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 177,149,418.26       275,514,397.95       186,188,397.25       275,663,137.00       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 13,131.27                 49,014.25                -                           -                            
                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 177,162,549.53       275,563,412.20       186,188,397.25       275,663,137.00       

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 314,780,836.16       421,625,405.02       322,661,732.62       421,649,604.82       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ลงช่ือ .........................................................……......  กรรมการ

บาท

บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559

- 3 -
                     (นายณรงคศ์กัด์ิ  สนเผอืก)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 

                  (นางสาวณลนัรัตน์  นนัทน์นส์  )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
ณ วนัท่ี 

ลงช่ือ .........................................................……......  กรรมการ



115 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2559

งบการเงิน (ต่อ)
สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

รวมองคป์ระกอบอื่น รวม
ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วน

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น ของ ส่วนไดเ้สีย
ผลกาํไร (ขาดทุน) ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มี รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรร จากการประมาณการ บริษทั อาํนาจ ส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2558 877,751,185.00  415,518,832.52        23,724,561.84  (1,114,881,270.17)    -  202,113,309.19  - 202,113,309.19  
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้ระหวา่งปี

เพิม่ทุน 100,000,000.00  33,060,000.00          -  - -  133,060,000.00  - 133,060,000.00  
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -  -  -  (60,470,120.04)  811,208.80  (59,658,911.24) (985.75)                  (59,659,896.99) 
โอนผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
 - คณิตศาสตร์ประกนัภยัไปยงักาํไรสะสม -  -  -  811,208.80                (811,208.80)  -  -  -  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  31  ธนัวาคม  2558 977,751,185.00  448,578,832.52        23,724,561.84  (1,174,540,181.41)    -  275,514,397.95  (985.75)                  275,513,412.20               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2559 977,751,185.00  448,578,832.52        23,724,561.84  (1,174,540,181.41)    -  275,514,397.95  49,014.25  275,563,412.20               
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้ระหวา่งปี

เพิม่ทุนในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 8 -  -  -  - -  -  3,000.00  3,000.00  
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -  -  -  (98,364,979.69)  -  (98,364,979.69) (38,882.98)             (98,403,862.67)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  31  ธนัวาคม  2559 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               

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

- 4 -

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บริษทั เอ็มพจีี คอร์ปอเรชัน่  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม
สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่  31 ธนัวาคม  2559

บาท
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

ลงชื่อ .........................................................……......  กรรมการ
                    (นายณรงคศ์กัด์ิ  สนเผอืก)

ลงชื่อ .........................................................……......  กรรมการ
                  (นางสาวณลนัรัตน์  นนัทน์นส์  )



116 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2559

งบการเงิน (ต่อ)สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

รวมองคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น
ผลกาํไร (ขาดทุน) 

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรร จากการประมาณการ รวม
และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2558 877,751,185.00        415,518,832.52      23,724,561.84          (1,114,881,270.17)      -  202,113,309.19 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นระหวา่งปี

เพิ่มทุน 100,000,000.00        33,060,000.00        -  -  -                                           133,060,000.00 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -  -  -  (60,321,380.99)  811,208.80  (59,510,172.19)  
โอนผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
 - คณิตศาสตร์ประกนัภยัไปยงักาํไรสะสม -  -  - 811,208.80                  (811,208.80)  -  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  31  ธนัวาคม  2558 977,751,185.00        448,578,832.52      23,724,561.84          (1,174,391,442.36)      - 275,663,137.00 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2559 977,751,185.00         448,578,832.52       23,724,561.84           (1,174,391,442.36)       - 275,663,137.00 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นระหวา่งปี

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -  -  -  (89,474,739.75)  - (89,474,739.75)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  31  ธนัวาคม  2559 977,751,185.00         448,578,832.52       23,724,561.84           (1,263,866,182.11)       - 186,188,397.25 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 5 -

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บาท

บริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษทั
สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่  31  ธนัวาคม  2559

ลงชื่อ .........................................................……......  กรรมการ
                    (นายณรงคศ์กัด์ิ  สนเผอืก)

ลงชื่อ .........................................................……......  กรรมการ
                  (นางสาวณลนัรัตน์  นนัทน์นส์  )



117 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2559

งบการเงิน (ต่อ)
สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 306,170,155.20       371,451,763.19       305,480,691.56       371,451,763.19       
รายไดอ่ื้น

รายไดค้่าเช่า 5,618,698.33           9,183,162.91           5,618,698.33           9,183,162.91           
รายไดค้่าบตัรสมาชิก 267,339.42              1,156,082.43           267,339.42              1,156,082.43           
กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 1,185,103.57           -                           1,185,103.57           -                            
อ่ืน ๆ 4,337,822.49           2,651,490.94           4,589,766.09           2,632,260.88           
         รวมรายได้ 3.5 317,579,119.01       384,442,499.47       317,141,598.97       384,423,269.41       

ค่าใชจ้่าย
ตน้ทุนขาย 232,084,013.84       255,478,039.06       231,889,890.98       255,478,039.06       
ค่าใชจ้่ายในการขาย 111,763,578.14       119,025,148.34       107,968,186.34       119,025,148.34       
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 72,890,487.67         67,290,590.18         67,513,359.37         67,121,635.32         
ตน้ทุนทางการเงิน 37,903.42                 25,018.63                37,903.42                25,018.63                 

          รวมค่าใชจ้่าย 3.6 416,775,983.07       441,818,796.21       407,409,340.11       441,649,841.35       
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (99,196,864.06)        (57,376,296.74)        (90,267,741.14)        (57,226,571.94)        
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 11.3 (793,001.39)             3,094,809.05           (793,001.39)             3,094,809.05           
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (98,403,862.67)        (60,471,105.79)        (89,474,739.75)        (60,321,380.99)        

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั (98,364,979.69)        (60,470,120.04)        (89,474,739.75)        (60,321,380.99)        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (38,882.98)               (985.75)                    -                       -                        

(98,403,862.67)        (60,471,105.79)        (89,474,739.75)        (60,321,380.99)        
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.101)                      (0.066)                      (0.092)                      (0.066)                      
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 977,751,186            913,093,651            977,751,186            913,093,651            

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด
กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 19 (0.111)                      (0.057)                      (0.101)                      (0.057)                      
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 885,357,008            1,060,112,246         885,357,008            1,060,112,246         

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ .........................................................……......  กรรมการ
                     (นายณรงคศ์กัด์ิ  สนเผอืก)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบกาํไรขาดทุน

- 6 -

     ลงช่ือ .........................................................……......  กรรมการ
                  (นางสาวณลนัรัตน์  นนัทน์นส์  )

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559



118 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2559

งบการเงิน (ต่อ)สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี (98,403,862.67)    (60,471,105.79)     (89,474,739.75)     (60,321,380.99)    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 15 -                       1,014,011.00        -                        1,014,011.00        
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 11.4 -                       (202,802.20)          -                        (202,802.20)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี -                       811,208.80           -                        811,208.80           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (98,403,862.67)    (59,659,896.99)     (89,474,739.75)     (59,510,172.19)    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั (98,364,979.69)    (59,658,911.24)     (89,474,739.75)     (59,510,172.19)    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (38,882.98)           (985.75)                 -                        -                       

(98,403,862.67)    (59,659,896.99)     (89,474,739.75)     (59,510,172.19)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ ลงช่ือ ........................................................……......  กรรมการ
                  (นางสาวณลนัรัตน ์ นนัทน์นส์  )                      (นายณรงคศ์กัด์ิ  สนเผือก)

บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559

- 7 -

งบการเงินเฉพาะบริษทังบการเงินรวม



119 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2559

งบการเงิน (ต่อ)สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับงวด (98,403,862.67)      (60,471,105.79)   (89,474,739.75)      (60,321,380.99)     
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 582,666.45            664,339.99         582,666.45             664,339.99           
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้ 1,006,391.64         -                      1,006,391.64          -                        
ค่าเส่ือมราคา 9 11,307,066.34       13,403,718.62    11,292,806.43        13,403,718.62      
ค่าสิทธิการเช่าตดัจาํหน่าย 12 8,019,122.64         8,882,619.35      8,019,122.64          8,882,619.35        
ค่าสิทธิสะสมคะแนน 16 (1,023,831.60)        350,429.80         (1,023,831.60)        350,429.80           
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 15 1,844,820.37         1,589,526.00      1,844,820.37          1,589,526.00        
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 4,768,937.47         9,408,096.63      4,761,661.51          9,407,359.06        
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 9 (1,185,103.57)        98,552.01           (1,185,103.57)        98,552.01             
ขาดทุนจากการเลิกใชอุ้ปกรณ์ 9 10,866,486.18       1,336,839.48      10,866,486.18        1,336,839.48        
ขาดทุนจากการยกเลิกสิทธิการเช่า 2,103,735.35         -                      2,103,735.35          -                        
ดอกเบ้ียจ่าย 37,903.42              25,018.63           37,903.42               25,018.63             
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี (793,001.39)           3,094,809.05      (793,001.39)           3,094,809.05        

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย ลดลง(เพิ่มข้ึน) -                         -                      (3,298,693.00)        -                        
ลูกหน้ีการคา้ ลดลง(เพิ่มข้ึน) 3,641,566.76         1,885,297.40      4,047,755.81          1,885,297.40        
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย ลดลง(เพิ่มข้ึน) -                         -                      (69,099.00)             -                        
ลูกหน้ีอ่ืน ลดลง(เพิ่มข้ึน) (349,003.90)           1,630,307.85      690,025.08             1,636,077.06        
สินคา้คงเหลือ ลดลง(เพิ่มข้ึน) (7,094,756.85)        5,494,880.35      (8,950,701.92)        5,494,880.35        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ลดลง(เพิ่มข้ึน) 5,219,678.76         (2,077,575.51)     5,615,976.42          (1,990,054.51)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ลดลง(เพิ่มข้ึน)

- เงินประกนัและมดัจาํ 5,753,127.37         301,423.56         6,139,227.37          301,423.56           
- เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั (19,300.74)             (23,022.39)          (19,300.74)             (23,022.39)            

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพิ่มข้ึน(ลดลง) (55,280.00)             (219,049.52)        (55,280.00)             (219,049.52)          
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  เพิ่มข้ึน(ลดลง) (15,197,611.75)      (38,987,597.51)   (15,707,024.35)      (38,987,597.51)     
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพิ่มข้ึน(ลดลง) (2,819,665.03)        2,994,001.24      (2,912,479.81)        2,994,001.24        
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 2,027,186.39         2,391,464.21      1,587,697.05          2,316,020.21        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (351,369.44)           (467,577.41)        (379,078.98)           (467,658.41)          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน เพิ่มข้ึน(ลดลง) :-

 - ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายแลว้ (659,833.33)           -                      (659,833.33)           -                        
 - หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (243,739.91)           62,536.91           (243,739.91)           62,536.91             

     เงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (71,017,671.04)      (48,632,067.05)   (66,175,631.63)      (48,465,314.61)     
     จ่ายดอกเบ้ีย (2.74)                      (25,018.63)          (2.74)                      (25,018.63)            
     จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (284,065.41)           (466,463.05)        (283,886.88)           (466,270.75)          
     เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (71,301,739.19)      (49,123,548.73)   (66,459,521.25)      (48,956,603.99)     

…/2

บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559
บ า ท
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งบการเงินเฉพาะบริษทังบการเงินรวม
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม
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งบการเงิน (ต่อ)สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ถอน (ฝาก) เงินลงทุนชัว่คราว 68,796,447.92      (52,650,206.46)  68,796,447.92        (52,650,206.46)    
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - -                     (747,000.00)           (6,200,000.00)      
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,000.00               50,000.00          - -                       
ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 9 (14,181,872.74)     (25,129,903.53)  (14,026,360.13)      (25,129,903.53)    
เงินสดรับจากการจาํหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 9 1,409,882.26        126,737.95        1,409,882.26          126,737.95          
เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า (75,000.00)            - (75,000.00) -                       
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 - (3,539,425.80) - (3,503,045.80) 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน 55,952,457.44      (81,142,797.84)  55,357,970.05        (87,356,417.84)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
ขายหุน้สามญัเพิ่มทุน 17 - 133,060,000.00 - 133,060,000.00 
เงินเบิกเกินบญัชีเพิ่มข้ึน (184.62)                 184.62               (184.62)                  184.62                 
จ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - (533,674.64) - (533,674.64) 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (184.62)                 132,526,509.98  (184.62)                  132,526,509.98   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (15,349,466.37)     2,260,163.41     (11,101,735.82)      (3,786,511.85)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 25,665,724.29      23,405,560.88   19,619,049.03        23,405,560.88     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10,316,257.92      25,665,724.29   8,517,313.21          19,619,049.03     

กิจกรรมท่ีไม่กระทบเงินสด
สิทธิการเช่า-อาคาร เพิ่มข้ึนจากการเงินกูส้ถาบนัการเงิน 14,350,000.00 - 14,350,000.00 -                       
เงินกูย้มืระยะยาว-สถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึนจากการซ้ือสิทธิการเช่า 14 (8,500,000.00) - (8,500,000.00) -                       
เงินประกนัและเงินมดัจาํ ลดลงจากการโอนหกัสิทธิการเช่า (5,775,000.00) - (5,775,000.00) -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

บ า ท
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559
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บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะบริษทั

ลงช่ือ .........................................................……......  กรรมการ
                    (นายณรงคศ์กัดิ์  สนเผอืก)

ลงช่ือ .........................................................……......  กรรมการ
                  (นางสาวณลนัรัตน์  นนัทน์นส์  )
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2559 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 เร่ืองทัว่ไป 

บริษทัฯ จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี  มกราคม  และไดจ้ดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี  ธนัวาคม 46 โดยมีสํานกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี  4  ถนน
ประดิษฐมนูธรรม   แขวงพลบัพลา  เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 259 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนต่อกระทรวง
พาณิชยเ์พื่อเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัจาก “บริษทั แมงป่อง จาํกดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั ป่องทรัพย ์จาํกดั (มหาชน)” และเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 
255 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั แมงป่อง 989 จาํกดั (มหาชน) และเม่ือวนัท่ี  ตุลาคม 2558 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต จาํหน่ายโสตทศันะวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นผูถื้อลิขสิทธ์ิการจดัจาํหน่ายเพลง ภาพยนตร์ ในรูปแบบ
ของ ซีดี  ดีวดีี  บลูเรย ์ อุปกรณ์เทคโนโลย ีและเคร่ืองสาํอาง 

1. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายการทางการเงิน 
รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ 

งบการเงิน จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  บริษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั   และบริษทั 
เอม็พีจี เอนเนอร์ยี ่จาํกดั หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญัออกแลว้ 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม  เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่าง
กนัให้ใชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

กิจการท่ีถูกควบคุมโดยบริษทัหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัโดยทางตรงหรือทางออ้มและกิจการท่ีเป็นบริษทัในเครือ
เดียวกนั โดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนัมีดงัน้ี 

ร้อยละการถือหุน้ 
ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 1 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์  ธนัวาคม   ธนัวาคม  
บริษทัย่อย 
บริษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ผลิตเคร่ืองสาํอาง ถือหุน้และมีกรรมการร่วมกนั  .10 .10 
บริษทั เอม็พีจี เอนเนอร์ยี ่จาํกดั  พลงังานและธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัพลงังาน 
ถือหุน้และมีกรรมการร่วมกนั  .60  .60 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน 
บริษทั ปิยวรรพท์า จาํกดั ใหเ้ช่าอาคาร ญาติผูถื้อหุน้ใหญ่  - - 
บริษทั เจเนอรัล เรคคอร์ด  อินเตอร์เนชัน่ อินดสัตร้ี จาํกดั  รับจา้งผลิตแผน่ ซีดี ดีวีดี ผูถื้อหุน้และ  - - 

กรรมการร่วมกนั 
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 
นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร - ผูถื้อหุน้และกรรมการ - - 
นางสาวณลนัรัตน์ นนัทน์นส์ - ผูถื้อหุน้และกรรมการ  - - 
นายปิยวรรพท์า ตรีเอนกวนิศ - ผูถื้อหุน้ - - 
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1.. การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
1..1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ และมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม   ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง ) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง ) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง ) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง ) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง ) เร่ือง สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง รายได ้
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 0 (ปรับปรุง ) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง ) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง ) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง ) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง ) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง ) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง ) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง ) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง ) เร่ือง การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี       10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี  11 (ปรับปรุง ) เร่ือง การร่วมการงาน 
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 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง ) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
 ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
 ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง ) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
 ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
 ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอนการบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
 ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง ) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
 ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
 ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง ) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง การรายงานทาง
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง ) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
 ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง ) เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการ

้ ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
 ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง ) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
 ฉบบัท่ี 0 (ปรับปรุง ) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
 ฉบบัท่ี 1 เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในงวดปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินท่ีมีนยัสาํคญั  

1..1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
ในระหว่างปี  สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี   ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  มกราคม 
60 มีดงัต่อไปน้ี 
มาตรฐานการบัญชี 

 ฉบบัท่ี   1 (ปรับปรุง ) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
 ฉบบัท่ี    (ปรับปรุง ) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
 ฉบบัท่ี   7 (ปรับปรุง ) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 ฉบบัท่ี    (ปรับปรุง ) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง ) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง ) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง ภาษีเงินได ้
 ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง ) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง ) เร่ือง สญัญาเช่า 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง รายได ้
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 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 255) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 
ฉบบัท่ี 0 (ปรับปรุง ) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
 ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง ) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง ) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี 

 ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง ) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
 ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
 ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง ) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
 ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 255) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง ) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
 ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง 255) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง ) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง ) เร่ือง เกษตรกรรม 
 ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง ) เร่ือง การบญัชรสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง ) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
 ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง ) เร่ือง การแสดงรายการและเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 ฉบบัท่ี    (ปรับปรุง 255) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 ฉบบัท่ี    (ปรับปรุง ) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
 ฉบบัท่ี   4 (ปรับปรุง ) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
 ฉบบัท่ี    (ปรับปรุง ) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
 ฉบบัท่ี   6 (ปรับปรุง ) เร่ือง การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
 ฉบบัท่ี    (ปรับปรุง ) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 255) เร่ือง งบการเงินรวม 
 ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง ) เร่ือง การร่วมการงาน 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 255) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 

 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง ) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 
อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
 ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
 ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง ) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
 ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
 ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 
ฉบบัท่ี   1 (ปรับปรุง ) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสิน 

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
 ฉบบัท่ี   4 (ปรับปรุง ) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
 ฉบบัท่ี    (ปรับปรุง ) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

 
ฉบบัท่ี   7 (ปรับปรุง ) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี   

(ปรับปรุง ) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง ) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง ) เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของ

รายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
 ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง ) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
 ฉบบัท่ี 0 (ปรับปรุง ) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี , ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี , ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี , ฉบบัท่ี 2, ฉบบั
ท่ี , ฉบบัท่ี , ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี , ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 23, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 33, ฉบบัท่ี 3, ฉบบัท่ี 6, ฉบบัท่ี 3, 
ฉบบัท่ี , ฉบบัท่ี 104, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 107 และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี , ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 
1 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน เม่ือนํามาถือปฏิบติั ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงันั้นจึง
ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือนาํมาปฏิบติั 

. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

บริษทัฯ มีนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี; 

.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

บริษทัฯ บนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้   รายไดจ้าก
การขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

. ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ในจาํนวนท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ีทั้งส้ิน ยอดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีประมาณข้ึนน้ี ไดจ้ากการ
วเิคราะห์สถานะของหน้ีในปัจจุบนั 

. สินคา้คงเหลือ 
สินคา้เพื่อขาย 
สินคา้คงเหลือบนัทึกในราคาทุนโดยวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
บริษทัฯ ประมาณมูลค่าสินคา้ท่ีคาดวา่จะลา้สมยัเป็นค่าใชจ่้าย โดยพิจารณาจากสภาพของสินคา้และความนิยมของผูบ้ริโภค 
วตัถุดิบ 
วตัถุดิบคงเหลือบนัทึกในราคาทุนโดยวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้ 
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.4 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน แสดงในราคาทุน สาํหรับทรัพยสิ์นรายการอ่ืน  แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม 
ค่าเส่ือมราคา คาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  10 – 0 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  
เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน  
ยานพาหนะ  

. สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่า แสดงในราคาทุนสุทธิจากสิทธิการเช่าตดัจ่ายสะสม 
สิทธิการเช่าตดัจ่าย คาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุญัญา

.6 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

บริษทัฯ บนัทึกค่าลิขสิทธ์ิในราคาทุนและตดัเป็นค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ตามอายสุญัญาแต่ไม่เกิน  ปี โดยวธีิผลรวม
จาํนวนปี (Sum –of- the- years-digits Method) โดยใชจ้าํนวนเดือนเป็นฐานในการคาํนวณการตดัจ่ายเป็นรายเดือน 

.7 ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 มาใชก่้อนกาํหนด เน่ืองจากวธีิการปฏิบติัทางการบญัชี และฐานภาษีเก่ียวกบัการตดัจ่ายลิขสิทธ์ิซ่ึง
เป็นรายจ่ายหลกัในการประกอบธุรกิจแตกต่างกนั ทาํให้มีผลแตกต่างชัว่คราวจากระยะเวลาเป็นจาํนวนท่ีมีสาระสําคญั ซ่ึงการนาํมาตรฐาน
ดงักล่าวมาใชจ้ะขจดัผลแตกต่างดงักล่าว และส่งผลใหก้ารนาํเสนองบการเงินสะทอ้นภาพท่ีเป็นจริงไดต้ลอดเวลา โดยบนัทึกรับรู้ผลแตกต่าง
ชัว่คราวของราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หรือ 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

. รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัแปลงค่ายอดคงเหลือของทรัพยสิ์นและหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินงวดบญัชี เป็นเงินบาทโดยอตัรา แลกเปล่ียนท่ีธนาคาร
พาณิชยรั์บซ้ือและขาย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินตามลาํดบั กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวไดร้วมอยูใ่น
งบกาํไรขาดทุนแลว้ 

. ผลประโยชน์พนกังาน 

บริษทัฯ  รับรู้  เงินเดือน  ค่าจา้ง  โบนสั  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆ  เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 
เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตลอดอายุการทาํงานของพนักงาน ภาระผูกพนัของบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานน้ีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ี
เกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้
บริษทัฯ  รับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีเกิด
รายการ 

.10 ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 

บริษทัฯ มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีมีบตัรสมาชิกโดยเม่ือลูกคา้ท่ีมีบตัรสมาชิกซ้ือสินคา้จะไดรั้บคะแนนเพ่ือสะสมซ่ึงนาํไปคาํนวณเป็น
มูลค่าเงินบาทตามอตัราท่ีบริษทัฯ กาํหนดมูลค่าเงินบาทท่ีคาํนวณไดส้ามารถนาํไปใชแ้ทนเงินสดในการซ้ือสินคา้คร้ังต่อๆ ไป 
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บริษทัฯ รับรู้จาํนวนเงินของคะแนนสะสมดงักล่าวในบญัชี “ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน” โดยนาํยอดท่ีประมาณเพ่ิมข้ึนแต่ละคร้ังไป
แสดงหกัจากยอดขายท่ีบริษทัฯ ใหค้ะแนนสะสมและบนัทึกจาํนวนเงิน (มูลค่ายติุธรรม) ท่ีคาํนวณจากคะแนนสะสมเป็นรายไดจ้ากการขายเม่ือ
ลูกคา้นาํคะแนนสะสมมาใชช้าํระราคาสินคา้ 

.11 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ี
ไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ     งบการเงิน ดว้ยเหตุน้ี
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้

.1 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน) สุทธิดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียก
ชาํระแลว้ ณ วนัส้ินงวดบญัชี 

. รายการบัญชีกับบริษทัย่อย กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัย่อย กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ โดยรายการดงักล่าวถือตามราคาตลาด
ทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัสาํหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงใน    
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษทั  ณ  วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 และ   มีดงัน้ี 

สินทรัพย ์

.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  1 ธนัวาคม 

 
 1 ธนัวาคม 

 
 1 ธนัวาคม 

 
 1 ธนัวาคม 

 
บริษทัยอ่ย         

บริษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั         
- ลูกหน้ีการคา้  -  -  ,,6.00  - 
- ลูกหน้ีอ่ืน - รายไดอ่ื้น  -  -  6,0.00  - 

รวม  -  -  ,67,7.00  - 
 

 

. เงินประกนัและมดัจาํ-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  1 ธนัวาคม   1 ธนัวาคม   1 ธนัวาคม  1 ธนัวาคม  
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

เงินมดัจาํค่าเช่า - บริษทั ปิยวรรพท์า จาํกดั  1,,00.00  ,0,16.  1,006,00.00  ,0,16. 
รวม  1,,00.00  ,0,16.  1,006,00.00  ,0,16. 
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หน้ีสิน 
. เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  1 ธนัวาคม   1 ธนัวาคม   1 ธนัวาคม   1 ธนัวาคม 
บริษทัยอ่ย         

บริษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  -  -  -  - 
         

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทั เจเนอรัล เรคคอร์ดอินเตอร์เนชัน่ อินดสัตร้ี จาํกดั  -  ,0.00  -  ,0.00 

รวม  -  ,0.00  -  ,0.00 

.4 เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  1 ธนัวาคม   1 ธนัวาคม   1 ธนัวาคม  1 ธนัวาคม  
บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

บริษทั ปิยวรรพท์า จาํกดั - ค่าเช่าคา้งจ่าย  6,741.  464,166.4  6,6.74  464,166.4 
กรรมการของบริษทั - เงินทดรองจ่าย  1,766.  ,46,006.70  1,766.  ,46,006.70 

รวม  40,0.10  ,10,17.1  7,6.  ,10,17.1 

.  รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ  มีดงัน้ี  
                      บาท   
                                   สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม  
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  นโยบายการคิด 
          ตน้ทุนระหวา่งกนั 
รายได้อ่ืน           
บริษทัยอ่ย           
บริษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  -  -  07,1.00  -  ราคาท่ีตกลงกนั 

ซื้อสินค้า           
บริษทัยอ่ย           
บริษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  -  -  ,,01.6  -  ราคาตลาด 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           
บริษทั เจเนอรัลเรคคอร์ด จาํกดั  -  6,70.00  -  6,70.00  ราคาตลาด 

ค่าใช้จ่ายบริหาร           
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           
บริษทั ปิยวรรพท์า จาํกดั-  4,11,61.1  1,664,166.4  ,641,14.46  1,664,166.4  ราคาตามสัญญา 

           
.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ  ดงัน้ี: 
 บาท 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,1,04.  1,,167.6  1,1,04.  1,,167.6 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ,17.  1,0.00   ,17.  1,0.00  
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -  -  -  - 

รวม 1,7,41.1  1,66,47.6  1,7,41.1  1,66,47.6 
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4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ  ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  1 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม 2558  1 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม 2558 
เงินสด  1,10,60.00  1,6,4.7  1,46,77.00  1,64,44.7 
เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  11,00,.6  6,1,74.0  ,,4.1  0,1,67.4 
     รวม  1,1,01.6  7,4,67.  10,70,6.1  1,0,61. 
หกั เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั  (,0,4.70)  (,1,64.6)  (,0,4.70)  (,1,64.6) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  10,16,7.  ,66,74.  ,17,1.1  1,61,04.0 

 
. ลูกหนีก้ารค้า   สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ  ประกอบดว้ย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  1 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม 2558  1 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  ,47,.4  6,,.60  ,41,64.7  6,,.60 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  สุทธิ  ,47,.4  6,,.60  ,41,64.7  6,,.60 

 
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ 255 ลูกหน้ีการคา้-กิจการอ่ืน จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  1 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม 2558  1 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน         
         - ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  ,41,446.66  1,4,76.7  ,,7.61  1,4,76.7 
         - เกินกาํหนดชาํระ 0  -   เดือน    6,0.1  ,1,4.7  6,0.1  ,1,4.7 
         - เกินกาํหนดชาํระ 4  -  6 เดือน    -  1,716,7.00  -  1,716,7.00 
         - เกินกาํหนดชาํระ 7  - 1 เดือน    16.00  -  16.00  - 
         - เกินกาํหนดชาํระ 1 เดือนข้ึนไป    -  -  -  - 

รวม  ,47,.4  6,,.60  ,41,64.7  6,,.60 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 
         รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  สุทธิ  ,47,.4  6,,.60  ,41,64.7  6,,.60 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ 2558 มีดงัน้ี 
  บาท 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  สาํหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม  
     

ยอดคงเหลือตน้ปี  -  1,00,000.00 
ตั้งเพิ่มในระหวา่งปี  -  1,00,000.00 
ยอดคงเหลือส้ินปี  -  - 
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6. ลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ  ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  1 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม   1 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม 2558 
รายไดค้า้งรับ  17,417.  ,701.  17,417.  ,701. 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  1,61,611.  1,4,47.1  0,71.0  1,4,67. 
อ่ืนๆ  1,4.  7,61.  14,4.  7,61. 
รวม  ,,.70  ,06,4.0  1,11,0.1  ,01,00. 

 
7. สินค้าคงเหลือ สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  1 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม 2558  1 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม 2558 

สินคา้สาํเร็จรูป   116,7,61.41  10,470,41.71  11,61,7.4  10,470,41.71 
วตัถุดิบ  0,67.  ,41,041.0  1,00.00  ,41,041.0 

รวม  116,7,.6  114,11,4.7  11,61,.4  114,11,4.7 
หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั  (771,110.6)  (4,11,6.0)  (771,110.6)  (4,11,6.0) 
สินคา้คงเหลือ  สุทธิ  11,,1.10  10,,17.  117,44,1.17  10,,17. 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั สาํหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2559  และ   มีดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  ธนัวาคม 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี  4,11,6.0  4,11,6.0 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวา่งปี  (4,140,.64)  - 
ยอดคงเหลือส้ินปี      771,110.6  4,11,6.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2559

               
 

- 0 - 
 

. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ  บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงัน้ี:- 
      เงินลงทุน 
    สดัส่วน     ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ ราคาทุน มูลค่าตามบญัชี 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.  ธ.ค. 3 ธ.ค. 

            
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

บริษทั โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ผลิตเคร่ืองสาํอาง .00 .00 .10 .10 4, 4, 1, 4,7 - - 

บริษทั เอม็พีจี เอนเนอร์ยี ่จาํกดั * พลงังานและธุรกิจท่ี
เก่ียวน่ือง 

.00 1. .60 .60 1, 1,4 67 1,17 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      6,47 6,00 1, 6,01 - - 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน      - -     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ    6,47 6,00   

* บริษทั เอม็พีจี เอนเนอร์ยี่ จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ อตัราหุน้ละ .5 บาทของหุน้สามญัท่ีออกทั้งหมด เป็นเงินเรียกชาํระรวม 5,. บาท และเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม  
คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวตามสัดส่วนของบริษทัฯ เป็นเงินรวม ,. บาท 

 
. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 และ  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
  เคร่ืองตกแต่ง  งานระหวา่ง  
 ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์และ  ปรับปรุง  
 อาคาร เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ อาคาร รวม 

ราคาทุน      
ยอดตามบญัชี ณ 3 ธ.ค. 58 11,76,000.1 114,71,710.61 10,0,7. - 6,,0.1 
เพิ่มข้ึน ,47,41. 4,414,60.76            0,000.00 - 14,11,7.74 
ลดลง - (17,4,6.14)         (,7.0) - (17,7,44.1) 
โอนออก/ตดัจาํหน่าย (,0,4.0)               - - - (,0,4.0) 

ราคาทุนตามบญัชี ณ  ธ.ค. ,44,01.0 101,60,70. 10,40,60. - 16,04,. 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดตามบญัชี ณ 3 ธ.ค. 58 (104,,17.1) (7,1,4.67) (10,0,60.) - (1,,0.1) 
เพิ่มข้ึน (6,04,4.61) (,14,7.46) (17,.7) - (11,07,066.4) 
ลดลง - 17,,61.4           ,74.0 - 17,647,64.0 
โอนออก/ตดัจาํหน่าย 74,6,77.0 - - - 74,6,77.0 

ยอดตามบญัชี ณ 1 ธ.ค. (6,0,7.0) (,11,.6) (10,1,0.7) - (11,47,76.1) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

3 ธนัวาคม  6,66,7.4 17,6,160.4 7.0 - 44,40,01.1 

1 ธนัวาคม  1,,6.1 16,1,416. 0,0.76 - 6,16,7.44 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  เคร่ืองตกแต่ง  งานระหวา่ง  
 อาคาร อุปกรณ์และ  ปรับปรุง  

 และส่วนปรับปรุง เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ อาคาร รวม 
ราคาทุน      
ยอดตามบญัชี ณ 3 ธ.ค. 58 11,76,000.1 114,71,710.61 10,0,7. - 6,,0.1 
เพิ่มข้ึน ,47,41. 4,,11.1         0,000.00 - 14,06,60.1 
ลดลง - (17,4,6.14)         (,7.0) - (17,7,44.1) 

โอนออก/ตดัจาํหน่าย (,0,4.0) - - - (,0,4.0) 

ราคาทุนตามบญัชี ณ  ธ.ค. ,44,01.0 101,4,1.6 10,40,60. - 167,7,0. 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดตามบญัชี ณ 3 ธ.ค. 58 (104,,17.1) (7,1,4.67) (10,0,60.) - (1,,0.1) 
เพิ่มข้ึน (6,04,4.61) (,10,7.)          (17,.7) - (11,,06.4) 
ลดลง - 17,,61.4          ,74.0 - 17,647,64.0 

โอนออก/ตดัจาํหน่าย 74,6,77.0 - - - 74,6,77.0 

ยอดตามบญัชี ณ  ธ.ค. (6,0,7.0) (,10,0.77) (10,1,0.7) - (11,,0.4) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

3 ธนัวาคม  6,66,7.4 17,6,160.4 7.0 - 44,40,01.1 

3 ธนัวาคม 2559 1,,6.1 16,0,16. 0,0.76 - 6,04,04.74 
 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ 255 แสดงไวใ้น ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 
         

         
ค่าใชจ่้ายในการขาย  7,6,.1  6,74,60.1  7,6,.1 6,74,60.1 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ,,7.  6,64,11.47  ,4,67. 6,64,11.47 
รวม  11,07,066.4  1,40,71.6  11,,06.4 1,40,71.6 
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10. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน – สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ณ  วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 และ 255  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 3 ธนัวาคม 2558  เพิ่ม  ตดัจ่าย  3 ธนัวาคม  

ราคาทุน :-      
ค่าลิขสิทธ์ิเพลงและภาพยนตร์ 7,,4.1  -  (7,6,664.)  6,0,4.0 
ค่าโปรแกรมบญัชี 6,0.00      --  -  6,0.00 
     รวม 7,61,7.1  -  (7,6,664.)  6,06,14.0 
หกั  ค่าตดัจ่ายสะสม:        
ค่าลิขสิทธ์ิเพลงและภาพยนตร์ (6,47,4.)  (4,761,661.1)  7,6,664.  (66,,40.) 
ค่าโปรแกรมบญัชี ( 77.7 )  (7,7.6)  -  (,01.) 
     รวม (6,4,60.0)  (4,76,7.47)  7,6,664.  (66,60,4.0) 
ค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 6,70,1.      1,01,60. 
บวก  ค่าลิขสิทธ์ิยงัไม่ถึงกาํหนดตดัจ่าย ,41,60.6      ,41,60.6 
 ,701,.7      ,,1.0 
        
        
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 3 ธนัวาคม 2558  เพิ่ม  ตดัจ่าย  3 ธนัวาคม 255 
ราคาทุน :-      
ค่าลิขสิทธ์ิเพลงและภาพยนตร์ 7,,4.1  -  (7,6,664.)  6,0,4.0 
     รวม 7,,4.1  -  (7,6,664.)  6,0,4.0 
หกั  ค่าตดัจ่ายสะสม:        
ค่าลิขสิทธ์ิเพลงและภาพยนตร์ (6,47,4.)  (4,761,661.1)  7,6,664.  (66,,40.) 
     รวม (6,47,4.)  (4,761,661.1)  7,6,664.  (66,,40.) 
ค่าลิขสิทธ์ิเพลงและภาพยนตร์สุทธิ 6,4,.      1,47,4. 
บวก  ค่าลิขสิทธ์ิยงัไม่ถึงกาํหนดตดัจ่าย ,41,60.6      ,41,60.6 
 ,666,46.4      ,04,.0 
 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ 255  ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 
         

         
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  4,76,7.47  ,40,06.6  4,761,661.1  ,407,.06 
 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  บริษทัฯ ไดป้รับปรุงบญัชี ค่าลิขสิทธ์ิ – ราคาทุน และ ค่าลิขสิทธ์ิตดัจ่ายสะสม สําหรับลิขสิทธ์ิท่ีหมดอายุแลว้ เป็นเงิน 
7,6,664. บาท  

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ  บริษทัฯ มีลิขสิทธ์ิท่ีตดัจ่ายหมดแลว้แต่ยงัมีระยะเวลาการใชสิ้ทธ์ิคงเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน (ราคาทุนเดิม) . 
ลา้นบาท และ 6.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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11. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯ ไดค้าํนวณกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนาํรายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่วนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือ
ยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

บริษทัฯ คาํนวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรสาํหรับปี  และ  ในอตัราร้อยละ 0 ของกาํไร โดยในปี 2559 และ 25  บริษทัยอ่ย
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามพระราชกาํหนดและพระราชกฤษฏีกา (ฉบบัท่ี 595) 

11.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 และ   ประกอบดว้ย 

 บาท 
      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
  1 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม 2558 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
     ยอดคงเหลือยกมา  ,41,176.0  ,60,47.70 
     ผลแตกต่างชัว่คราว เพิ่มข้ึน (ลดลง)  0,0.44  (,4,00.47) 
     เพิ่มข้ึน(ลดลง) จากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  -  (0,0.0) 
     ยอดคงเหลือยกไป  ,70,07.47  ,41,176.0 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
     ยอดคงเหลือยกมา  0,07.  6,7.7 
     ผลแตกต่างชัว่คราว เพิ่มข้ึน (ลดลง)  (0,07.)  (10,61.4) 
     ยอดคงเหลือยกไป   -  0,07. 

 

11. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เกิดจากรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ค่าลิขสิทธ์ิตดัจ่าย รายการรับคืนและสินคา้คงเหลือส่วน
ท่ียงัไม่ถือเป็นยอดขาย  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน และประมาณการสิทธิสะสมคะแนนซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

   ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  
        บาท 
  มูลค่า (บาท)  อตัรา  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
  ตามบญัชี   ตามฐานภาษี   ผลต่างชัว่คราว   ภาษี  สินทรัพย ์   หน้ีสิน  
ลูกหน้ีฝากขาย  -  1,0,171.   1,0,171.   0%  ,641,04.40  - 
สินคา้ฝากขาย  -  -  -  0%  -  - 
ลิขสิทธ์ิเพลงและภาพยนตร์  ,04,.0  ,66,.1   1,760,7.  0%  ,17.7  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  10,6,70.04  -  10,6,70.04  0%  ,1,741.01  - 
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน  ,0,.  -  ,0,.  0%  16,116.4  - 
รวม          ,70,07.47   - 
             
  ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  
        บาท 
  มูลค่า (บาท)  อตัรา  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
  ตามบญัชี   ตามฐานภาษี   ผลต่างชัว่คราว   ภาษี  สินทรัพย ์   หน้ีสิน  
ลูกหน้ีฝากขาย  -  11,6,7.1    11,6,7.1  0%  ,,714.6   - 
สินคา้คงเหลือ   ,10,4.7   -  ,10,4.7  0%  -  0,07. 
ลิขสิทธ์ิเพลงและภาพยนตร์  ,666,46.4  10,71,4.4    ,0,6.1  0%  441,11.  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  ,7,71.00  -  ,7,71.00  0%  1,6,74.60  - 
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน  ,10,.1  -  ,10,.1  0%  60,.4  - 
รวม          ,41,176.0  0,07. 
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11. การกระทบยอดภาษีเงินไดต้ามบญัชีกบัภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการภาษีเงินได ้

  สาํหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2559 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั    -    - 
หัก : รายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี – ทรัพยสิ์น         
         ลูกหน้ีฝากขาย  47,1.77    47,1.77   
         ลิขสิทธ์ิเพลงและภาพยนตร์  (,1.0)    (,1.0)   
         ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  6,7.40     6,7.40    
        ประมาณการสิทธิสะสมแตม้  (104,41.)  0,0.44  (104,41.)  0,0.44 
บวก : รายการภาษีเงินไดต้ดับญัชี - หน้ีสิน         
         สินคา้ฝากขาย  (0,07.)  (0,07.)  (0,07.)  (0,07.) 
        รวมรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (7,001.)    (7,001.) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (7,001.)    (7,001.) 

 
 

  สาํหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2558 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั    -    - 
หัก : รายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี – ทรัพยสิ์น         
         ลูกหน้ีการคา้  ,00,000.00    ,00,000.00   
         ลูกหน้ีฝากขาย  116,4.    116,4.   
         สินคา้คงเหลือ  ,7.1    ,7.1   
         ลิขสิทธ์ิเพลงและภาพยนตร์  (6,7.1)    (6,7.1)   
         ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  (17,0.0)     (17,0.0)    
        ประมาณการสิทธิสะสมแตม้  1,7.66  ,4,00.47  1,7.66  ,4,00.47 
บวก : รายการภาษีเงินไดต้ดับญัชี - หน้ีสิน         
         สินคา้ฝากขาย  (10,61.4)  (10,61.4)  (10,61.4)  (10,61.4) 
        รวมรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    ,04,0.0    ,04,0.0 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    ,04,0.0    ,04,0.0 

 
11.4 ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 และ  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 
    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั -   

- ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 1,014,011.00 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - (0,0.0) 
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1. สิทธิการเช่า - สุทธิ 

 บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 3 ธนัวาคม 2558  เพิ่ม  ลด  3 ธนัวาคม  

ราคาทุน  14,1,6.0  14,0,000.00  (11,74,70.00)  16,77,06.0 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,716,1.6)  (,01,1.64)  ,61,014.6  (11,104,47.) 
สิทธิการเช่า  - สุทธิ 61,44,66.64  6,0,77.6  (,10,7.)  6,670,77.6 

ค่าสิทธิการเช่าตดัจ่าย สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ  แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการขาย ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  สาํหรับปี สุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 
     
สิทธิการเช่าตดัจ่าย   ,01,1.64   ,,61. 

   

1. เจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 และ   ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  3 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม 2558  3 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม 2558 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  10,07,40.  7,,10.6  ,61,0.16  7,6,676.6 
เจา้หน้ีอ่ืน  ,7,664.40  4,46,76.64  ,66,76.7  4,44,76.64 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  7,00.6  -  7,00.6  - 
รวม  1,,70.7  11,76,.0  1,1,07.6  11,6,4.0 

 

14. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  ณ  วนัท่ี 3 ธนัวาคม 255 และ  ประกอบดว้ย 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  1 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม 255  1 ธนัวาคม   3 ธนัวาคม 255 

เงินกูร้ะยะยาว  ,00,000.00  -  ,00,000.00  - 
หกั เงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  -  -  -  - 

              สุทธิ  ,00,000.00  -  ,00,000.00  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าวเป็นการกูโ้ดยมีหลกัประกนัเป็นสิทธิการเช่าและบริการ มูลค่า 14,0,000.00 บาท ระยะเวลาการกู ้10 ปี 
อตัราดอกเบ้ียระหวา่ง MLR-1 ถึง’ MLR   
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1. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์สาํหรับปี   ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ 255 มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  ธนัวาคม 
    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ พนกังาน ณ วนัท่ี  มกราคม ,7,71.00  ,0,0.00 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้ (6,.)  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 1,44,0.7  1,,6.00 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (1,014,011.00) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม 10,6,70.04  ,7,71.00 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม  และ   มีดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  ธนัวาคม 
     

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

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  มีดงัน้ี 

 ร้อยละ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 1 ธนัวาคม  1 ธนัวาคม 2558 
อตัราคิดลด . . 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน .00 .00 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0 - 61.00* 0 - 61.00* 
อตัรามรณะ TMO00** TMO00** 

* ข้ึนอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุ่มอายพุนกังาน 
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 255 ประเภทสามญั (TMO00 : Thai Mortality Ordinary Tables of 00) 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย เป็นดงัน้ี 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีนาํมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 
และการมรณะ โดยถือว่าขอ้สมมุติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมุติท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 

- ถา้อตัราคิดลดเพิ่มข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง .5 ลา้นบาท (เพิ่มข้ึน 1.4 ลา้นบาท) 
- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพิ่มข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพิ่มข้ึน  1. ลา้นบาท (ลดลง 1.0 ลา้นบาท) 
- ถา้พนกังานอายยุนืข้ึน (สั้นลง)  ปี ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมข้ึน . ลา้นบาท  (ลดลง . ลา้นบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้าํนวณโดยการใชว้ิธีเดียวกนักบัท่ีคาํนวณ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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16. ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 

บริษทัฯ มีโปแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลูกคา้ท่ีมีบตัรสมาชิก  โดยการเปล่ียนแปลงของประมาณการสิทธิสะสมคะแนน สาํหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 1 
ธนัวาคม  และ 255 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 
    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  มกราคม ,7,0.40 ,44,6.60 
บวก ประมาณการเพิ่มข้ึนระหวา่งปี ,0,70.0  4,1,74.00 
หกั   จาํนวนเงินท่ีใชสิ้ทธิระหวา่งปี (4,00.00)  (61,160.00) 
         จาํนวนเงินของคะแนนท่ีหมด (,4,71.0)  (,0,4.0) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม ,761,.0  ,7,0.40 

17. ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

17.1 เม่ือวนัท่ี 0 เมษายน  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติดงัต่อไปน้ี 
ก. อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวนเงิน 2,3,29,5 บาท (สองพนัส่ีร้อยสามสิบส่ีลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนเกา้พนัหน่ึงร้อยหา้

สิบเอด็) จากเดิม 3,3,88,33 บาท (สามพนัสามร้อยสิบเอ็ดลา้นแปดแสนแปดหม่ืนสามร้อยสามสิบหก) เป็น 8,5,85 บาท (แปด
ร้อยเจด็สิบเจ็ดลา้นเจด็แสนหา้หม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยแปดสิบห้า) โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 2,3,29,5 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ . บาท 

ข. อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวนเงิน 92,583,28 บาท (หกร้อยเกา้สิบสองลา้นหา้แสนแปดหม่ืนสามพนัเจด็ร้อยยีสิ่บแปด) 
จาก 8,5,85 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเจด็ลา้นเจ็ดแสนห้าหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยแปดสิบหา้)  เป็น ,5,33,93 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อย
เจด็สิบลา้นสามแสนสามหม่ืนส่ีพนัเกา้ร้อยสิบสาม) โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 92,583,28 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ . บาท 

17. เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/ มีมติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 100,, บาท (หน่ึงร้อย
ลา้นบาท) จากเดิม 1,70,4,1 บาท (หน่ึงพนัหา้ร้อยเจด็สิบลา้นสามแสนสามหม่ืนส่ีพนัเกา้ร้อยสิบสามบาท) เป็น 1,470,4,1 บาท (หน่ึง
พนัส่ีร้อยเจด็สิบลา้นสามแสนสามหม่ืนส่ีพนัเกา้ร้อยสิบสามบาท) โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 100,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และไดจ้ดทะเบียนการลดทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี  กรกฎาคม 2558 

17. เม่ือวนัท่ี  สิงหาคม  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชณ์ จาํนวน  ลา้นหุ้น มูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาขายหุน้ละ 1.7 บาท 

ดงันั้น ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ดงัน้ี 

      ส่วนเกิน(ส่วนตํ่า) 
  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  มูลค่าหุน้ 

รายการ  (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 
หุ้นสามัญจดทะเบียน       
 มกราคม   ,11,0  ,11,0   
1 มกราคม 255  1,470,4  1,470,4   
1 ธนัวาคม   1,470,4  1,470,4   
หุ้นสามัญท่ีออกชําระแล้ว       
 มกราคม   77,71  77,71  41,1 
 มกราคม 255  77,71  77,71  44,7 
1 ธนัวาคม   77,71  77,71  44,7 
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1. ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 0 เมษายน  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี; 
ก. อนุมติัให้การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี  (MPG-W1) รวมจาํนวนไม่เกิน 292,583,28 หน่วย เพื่อตอบแทน

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม โดยจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ  หน่วย รวมจาํนวนไม่เกิน 292,583,28 หน่วย กรณีมีเศษของใบแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ใหต้ดัเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจาํนวน โดยราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เท่ากบั . บาทต่อหุน้ 

ข. อนุมติัให้การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (MPG-W) รวมจาํนวนไม่เกิน ,, หน่วย เพื่อตอบแทน
ให้แก่นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง โดยจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  หน่วย 
โดยไม่คิดมูลค่า รวมจาํนวนไม่เกิน ,, หน่วย กรณีมีเศษของใบแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิดงักล่าว ใหต้ดัเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจาํนวน โดยราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เท่ากบั 2. บาทต่อหุน้ 

ต่อมาวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ มีมติให้ยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 
(MPG-W) รวมจาํนวนไม่เกิน ,, หน่วย 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  มีใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใชแ้ลว้และคงเหลือ ดงัน้ี;   

  จาํนวนหน่วย 
  MPG-W1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้  ,1,61  
หกั : ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญัแลว้   

จนถึง วนัท่ี 1 ธนัวาคม   - 
คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้  ,1,61 

 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ   ปี 
อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้)  1 : 1 
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั  หุน้    1 บาท 
วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก  0 พ.ย.  
วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ  1 มิ.ย. 61 

 
1. การกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

  งบการเงินรวม 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม 
 กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย  
  (พนับาท) ถ่วงนํ้าหนกั(พนัหุน้) กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้(บาท) 
        
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน             

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (,6) (60,470) 77,71 1,04 (0.101) (0.066) 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ       

 จาํนวน ,1,61 หน่วย   (,4) 147,01   
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด       

กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั        
(สมมุติวา่มีการแปลงหุน้สามญัเทียบเท่า       
เป็นหุน้สามญั) (,6) (60,470) ,7 1,060,11 (0.111) (0.07) 
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  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม 
 กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย  
  (พนับาท) ถ่วงนํ้าหนกั(พนัหุน้) กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้(บาท) 
        
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน             

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (,47) 60,1 77,71 1,04 (0.0) (0.066) 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ       

 จาํนวน ,1,61 หน่วย   (,4) 147,01   
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด       

กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั        
(สมมุติวา่มีการแปลงหุน้สามญัเทียบเท่า       
เป็นหุน้สามญั) (,47) 60,1 ,7 1,060,11 (0.101) (0.07) 

 
0. สินทรัพย์ทีเ่ป็นหลักประกัน 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ  บริษทัฯ มีเงินฝากธนาคาร จาํนวน .0 ลา้นบาท และ .1 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกิน
บญัชี 

1. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ่้ายสาํคญั ๆ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ 255  จาํแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 
        

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 11,40,7.4  (,77,16.0)  1,,1.6  (,77,16.0) 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป (,1,104.7)  (4,7,0.17)  (40,70,100.1)  (4,7,0.17) 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน (ไม่รวมค่าตอบแทน        
กรรมการและผูบ้ริหาร) 0,71,16.  6,0,1.  4,04,07.  6,0,1. 
ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 4,0,16.4  1,64,44.60  4,07,0.6  1,6,67.0 
ขาดทุนจากการเลิกใชอุ้ปกรณ์ 10,66,46.1  1,6,.4  10,66,46.1  1,6,.4 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 14,0,1.04  ,1,71.4  11,4,1.4  ,1,71.4 
ค่าเช่าและบริการ ,6,47.1  4,4,6.  7,,7.1  4,4,6. 

 
 
 
 
 
 



141 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2559

               
 

- 0 - 
 

. ภาระผูกพนั 

สญัญาเช่าพื้นท่ีสาํนกังานใหญ่ และ คลงัสินคา้ 

บริษทัฯ ได้ลงนามในสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้างกับ บริษทั ปิยวรรพ์ทา จาํกัด เพื่อใชเ้ป็นสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ตั้ งแต่วนัท่ี  กรกฏาคม 
258 และได้ต่อสัญญาเช่าต่อ เนื่องจนถึงปัจจุบ ัน  โดยสัญญาเช่าฉบ ับล่าสุด  มีระยะเวลาเช่า    ปี    เดือน  ครบกาํหนดในวนัที่  
พฤษภาคม 9 หรือเม่ือผูใ้หเ้ช่าส้ินสิทธ์ิใหเ้ช่า หรือดว้ยเหตุอ่ืนๆ ตามกฎหมาย อตัราค่าเช่าเดือนละ 100,000.00 บาท บริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบค่า
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ท่ีเกิดจากการเช่าทรัพย ์

บริษทัฯ ได้ยกเลิกการเช่าในเดือนเมษายน 2559และยา้ยไปอยู่ท่ีทาํการแห่งใหม่ เลขท่ี 4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตั้ งแต่วนัที่ 25 เมษายน  2559 ซ่ึงเช่าจากบริษทัที่ เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง (บริษทั ปิยวรรพท์า จาํกดั) กาํหนด
ระยะเวลาเช่า  3 ปี  สามารถขยายระยะเวลาเช่าได้คราวละ  3 ปี  ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม  ถึงวนัท่ี 0 เมษายน 6อัตรา  ค่าเช่าและ
บริการ 0 บาทต่อตารางเมตร คิดเป็นจาํนวนเงินค่าเช่าและบริการเดือนละ ,400.00 บาท อัตราค่าเช่าและบริการดังกล่าวอ้างอิงจาก
ราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระในบัญชีผูป้ระเมินฯ  ของสํานักงาน  ก .ล .ต . สองราย   และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษทัแล้ว  

สญัญาเช่าพื้นท่ี 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  บริษทัฯ มีสัญญาเช่าพื้นท่ีรวม 0 สัญญา มีอายสุัญญาระหว่าง 1 – 0 ปี ส้ินสุดในเดือน กนัยายน  7 ค่าเช่ารวมของ
สาํนกังานใหญ่  คลงัสินคา้ และสาขา สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม  และ    มีจาํนวน 6.1 ลา้นบาท และ 44. ลา้นบาท ตามลาํดบั 
สญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบดว้ย ค่าเช่าพื้นท่ีสาํนกังานใหญ่  และสาขา  มีค่าเช่าขั้นตํ่าจาํแนกตามระยะเวลา ดงัน้ี 

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 
ไม่เกิน  ปี 7.1 
มากกวา่  ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี .46 
มากกวา่ 5 ปี 40.1 

ในระหว่างปี 255 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาจองสิทธิการเช่ากบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีจาํหน่ายสินคา้ในศูนยก์ารคา้
แห่งหน่ึง ราคารวมประมาณ 9.25 ลา้นบาท ซ่ึงต่อมาในปี 2559 บริษทัฯ ไดล้ดขนาดพื้นท่ีลง ทาํให้มูลค่ารวมลดลงเหลือ .35 ลา้นบาท โดยได้
ชาํระเงินมดัจาํการจองแลว้ประมาณ .7 ลา้นบาท ต่อมาในวนัท่ี  ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดจาํนองสิทธิการเช่าดงักล่าวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้  เพื่อรับโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวแลว้ 

. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
บริษทัฯ ดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือผลิตและจาํหน่ายโสตทัศนะวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นผูถื้อลิขสิทธ์ิการจดัจาํหน่ายเพลง 
ภาพยนตร์ ในรูปแบบของ ซีดี  ดีวีดี  บลูเรย ์ทั้งขายส่งและขายปลีก และ จาํหน่ายดอกไมต่้างๆ วสัดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี และเคร่ืองสาํอาง  ในส่วน
งานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจ 

4. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จากหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียง 
เน่ืองจากหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศมีจาํนวนนอ้ยมาก 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษทั อยา่งไรก็ตามสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราในตลาด ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าจะไม่มีความเส่ียงท่ี
เป็นสาระสาํคญัจากอตัราดอกเบ้ีย  
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ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เกิดจากการท่ีลูกหน้ีการคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการใหสิ้นเช่ือ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเสียหายทางการเงิน แก่บริษทั 
อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีไดดี้ บริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น
สาระสาํคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี และความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของลูกหน้ีการคา้มีไม่มาก เน่ืองจาก  ลูกหน้ีของบริษทักระจายอยู่
ในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หลงัจากหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเป็นมูล
ค่าท่ีคาํนึงถึงความเส่ียงสูงสุดท่ีอาจเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการใหสิ้นเช่ือดงักล่าวแลว้ 

มูลค่ายติุธรรม 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

. การอนุมตังิบการเงนิ

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี  7 กมุภาพนัธ์ 60 

ลงช่ือ .................................................................  กรรมการ           ลงช่ือ ............................................................ กรรมการ 
        (นางสาวณลนัรัตน์  นนัทน์นส์) (นายณรงคศ์กัด์ิ  สนเผอืก) 
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Shower Gel
Body Scrub
Body Lotion

ใหความรูสึกผอนคลาย
และเพิ่มความชุมชื้น

ALOE VERA
SOOTHING & MOISTURIZING EFFECTS

HONEY NUT
REJUVENATES & SOFTENS NATURALLY

ชวยใหผิวดูออนเยาว
และนุมนวลเปนธรรมชาติ

บำรุงผิวอยางล้ำลึก 
คืนสมดุลใหผิวที่แหงกราน

VITAMIN E
NOURISHING DRY SKIN RELIEF

อุดมดวยสารสกัดจากธรรมชาติ
เพื่อผิวสวยสมบูรณแบบ

Clouda CloudaCosmeticClouda
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