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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 

 

      หนวย:พันบาท 
รายการ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

  2560 2559 2558 2560 2559 2558 

ฐานะทางการเงิน 
       
        

สินทรัพยรวม 220,900 314,781 421,625 234,053 322,662 421,650 
หนี้สินรวม 108,302 137,618 146,062 109,237 136,473 145,986 
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 977,751 977,751 977,751 977,751 977,751 977,751 
สวนของผูถือหุน 112,598 177,163 275,514 124,817 186,188 275,663 
ผลการดําเนินงาน         
รายไดจากการขาย 253,655 306,170 371,452 251,331 305,481 371,452 
รายไดรวม 264,210 317,579 384,442 262,662 317,142 384,423 
ตนทุนขาย 192,122 232,084 255,478 195,399 231,890 255,478 
คาใชจายในการขายและบริหาร 138,045 184,654 186,316 130,216 175,482 186,147 
กําไรขั้นตน 61,533 74,086 115,974 55,932 73,591 115,974 
กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (65,957) (99,159) (57,351) (62,952) (90,230) (57,201) 
กําไร(ขาดทุน) กอนดอกเบี้ย ภาษี และ   
คาเส่ือมราคาและคาตัดจายลิขสิทธิ์ 
(EBITDA) 

(41,109) (60,868) (21,617) (38,173) (51,961) (21,568) 

กําไร (ขาดทุน)สุทธิ (69,437) (98,404) (60,471) (66,244) (89,475) (60,321) 
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงิน  
 

รายการ 
งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ  

2560 2559 2558 2560 2559 2558 
อัตราสวนสภาพคลอง           
อัตราสวนสภาพคลอง 1.40 1.72 2.17              1.46  1.75 2.13 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 0.35 0.60 1.21              0.36  0.61 1.16 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (0.31) (0.59) (0.38) (0.29)  (0.56) (0.33) 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา 128.39  59.24 53.15          142.37  61.52 26.19 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย  2.80  6.08 6.77              2.53  5.85 13.74 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ   1.88  2.05 2.32              1.84  2.04 2.27 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย        191.55  175.19 154.86          195.89  176.78 158.73 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี            2.20  2.26 2.31              2.22  2.26 1.96 
ระยะเวลาชําระหนี้         163.91  159.44 155.58          162.51  159.18 183.21 
Cash Cycle           30.44  21.83 6.05            35.91  23.46 (10.73) 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร            
อัตรากําไรขั้นตน 24.26% 24.20% 31.22% 22.25% 24.09% 31.22% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (26.00%) (32.29%) (15.44%) (25.05%) (29.54%) (15.40%) 
อัตรากําไรอื่น 3.99% 3.59% 3.38% 4.31% 3.68% 3.37% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 46.66% 71.62% 84.80% 46.90% 73.34% 84.73% 
อัตรากําไรสุทธิ (26.28%) (30.99%) (15.73%) (25.22%) (28.21%) (15.69%) 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (47.93%) (43.47%) (21.94%) (42.60%) (38.75%) (25.25%) 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน                                                    

           

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (25.92%) (26.73%) (14.34%) (23.80%) (24.04%) (15.01%) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (57.11%) (76.14%) (36.08%) (53.75%) (66.26%) (36.97%) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย 0.99 0.86 0.91 0.94 0.85 0.96 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน             
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.96 0.78 0.53 0.88 0.73 0.53 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (77.28) - (1,963.48) (74.22) - (1,956.81) 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (44.78) (4.98) (1.66) (42.96) (4.72) (1.66) 
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ปี 2560 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” ที่ได้ต่อยอดธุรกิจค้าปลีก 

ด้วยการท�าแบรนด์สินค้าเครื่องส�าอาง “CLOUDA” เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันจากธุรกิจค้าปลีก บริษัทได้สร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ดีๆ อย่างไม่หยุดย้ังในการสนับสนุนความสวยงามและความมั่นใจของผู้หญิงไทย คือ กลุ่ม Make up แบรนด์ 

“CLOUDA” และ กลุ่ม Skincare แบรนด์ “KEIRA” ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และเครื่องส�าอาง CLOUDA จึงได้รับรางวัล

จากนิตยสาร OK ในงาน OK! Beauty Choice 2017 และ นิตยสาร สุดสัปดาห์ ในงาน “สุดสัปดาห์ Beauty Awards 2017” 

ซึง่เป็นเวททีีเ่ฟ้นหาผลิตภัณฑ์ความงามแห่งปีท่ี ด-ีเดด็-โดนใจ โดยคณะกรรมการจากเหล่าเซเลบรติี ้บวิตีกู้ร ูและบวิตีบ้ล็อกเกอร์ 

มาร่วมทดลองและคัดสรรผลิตภัณฑ์ความงามที่มีคุณภาพ เครื่องส�าอาง CLOUDA จึงได้รับรางวัลจากผลิตภัณฑ์ 

1. ผลิตภัณฑ์แป้งแต่งหน้า ได้รับรางวัล BEST Perfecting Powder จากเวที “OK! Beauty Choice 2017”

2. ผลิตภัณฑ์อายแชโดว์แต่งตา ได้รับรางวัล BEST Palette Eye shadow จากเวที “OK! Beauty Choice 2017”

3. ผลิตภัณฑ์อายแชโดว์แต่งตา ได้รับรางวัล Reader’s Vote (ผลิตภัณฑ์ขวัญใจมหาชน) จากเวที “สุดสัปดาห์ 

Beauty Awards 2017”

4. ผลิตภัณฑ์ลิปสติก ได้รับรางวัล Reader’s Vote (ผลิตภัณฑ์ขวัญใจมหาชน) จากเวที “สุดสัปดาห์ Beauty Awards 

2017”

ส่วนงานการบริหารธุรกิจรีเทล ภายใต้เครื่องหมายการค้า “MANGPONG” “GIZMAN” “STARDUST” ภายในร้านมีความ

หลากหลายของสินค้ากลุ่มโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ กลุ่มไลฟ์สไตล์แกดเจ็ท และ กลุ่มเครื่องส�าอาง เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าท้ังผูช้ายและผูห้ญิงในกลุม่วัยรุน่ วัยท�างาน หรอื ผูใ้หญ่ ท่ีสามารถเลอืกซือ้สนิค้าภายในร้านได้ครบทุกอย่างท่ีต้องการ

บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้า อาทิเช่น กลุ่มโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ 

กลุ่มไลฟ์สไตล์แกดเจ็ท กลุ่มเครื่องส�าอาง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สามารถเลือกซื้อสินค้าภายในร้านได้ครบ

ทุกอย่างที่ต้องการ ซึ่งกลุ่มไลฟ์สไตล์แกดเจ็ทเป็นสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญ อาทิเช่น กลุ่ม internet of 

things กลุ่มกล้องติดรถยนต์ กลุ่มอุปกรณ์เสริมการถ่ายภาพ น�้าหอม แผ่นมาส์กหน้า ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว เป็นต้น เน่ืองจาก

กระแสดิจิตอลและกระแสความงามเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ บริษัทจึงเลือกเฟ้นสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

ให้ตรงความต้องการของลูกค้าต่อไป

บริษัทยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเพื่อให้องค์กรมี

ศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืนโดยให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญ

กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อร่วมกัน

พัฒนาบริษัทให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นพลัง

ผลักดันท่ีส�าคัญให้บริษัทสามารถด�าเนินงานท่ามกลางการแข่งขันธุรกิจ ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

  (นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล)

  ประธานกรรมการ

สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัทฯ
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ

นำยจักรกฤศฏิ์	พำรำพันธกุล

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ

นำยนรินทร์	โอภำมุรธำวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ผลตอบแทน 
กรรมการอิสระ

นำยธะเรศ	โปษยำนนท์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นำงกิตติ์ยำใจ	ตรีเอกวิจิตร

กรรมการ 
ประธานบริหาร

นำงทัธนำ	รอดโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

รศ.	สุธรรม	อยู่ในธรรม

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

นำยณรงค์ศักดิ์	สนเผือก,	CFA

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

นำยวิทูร	มโนมัยกุล

กรรมการ

นำงสำวณลันรัตน์	นันท์นนส์

กรรมการ 
กรรมการบริหาร
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คณะกรรมกำร	และผู้บริหำร

คณะกรรมการและผู้บริหาร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษัทฯ มีรายนามคณะกรรมการและผู้บริหารดงัต่อไปนี ้
 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 
อาย ุ 59 ปี 
วฒุิการศกึษา / หลกัสตูรอบรม - 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 2560 - รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 
- กรรมการ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ, TRIS Corporation Limited 
- กรรมการ, บมจ. เอสโซ่ 

การถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   ไมมี่ 
 

นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน, กรรมการอิสระ 

อาย ุ 58 ปี 
วฒุิการศกึษา / หลกัสตูรอบรม -    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 2560 - ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายวานิชธนกิจ, ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   ไมมี่ 



12 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

 

นายธะเรศ  โปษยานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
อาย ุ 54 ปี 
วฒุิการศกึษา / หลกัสตูรอบรม -    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 2560 -    กรรมการ และ CEO, Marsh PB Co., Ltd. 
-    กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
-   กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท ส.กิจชยั เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้น  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไมมี่ 
 

นางทัธนา รอดโพธ ิ์ทอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 64 ปี 
วฒุิการศกึษา / หลกัสตูรอบรม -    ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน การธนาคาร  

     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
-    Director Accreditation Program (DAP)  
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตําแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

-    กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ 0.00  (10,000 หุ้น ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

นางกติติ์ยาใจ  ตรีเอกวจิติร  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
อาย ุ 59 ปี 
วฒุิการศกึษา / หลกัสตูรอบรม -    ปริญญาโท, หลกัสตูรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาผู้ นําทางสงัคม ธุรกิจ  

และการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต 
-    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 
-    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 2560 
 

-    กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ 28.36 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

นางสาวณลันรัตน์   นันท์นนส์ กรรมการ 
อาย ุ 35 ปี 
วฒุิการศกึษา / หลกัสตูรอบรม -    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 2560 -    กรรมการ, กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ 8.79 
 

นายณรงค์ศักดิ์ สนเผือก, CFA กรรมการ  
อาย ุ 36 ปี 
วฒุิการศกึษา / หลกัสตูรอบรม -    ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร  

     มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
-    ปริญญาโท  Master of Science in Financial Economics 
     มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ตําแหน่ง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 -    กรรมการบริหาร, ผู้ อํานวยกลุม่งานบริหารการเงินและบญัชี 
      และเลขานกุารบริษัทฯ 
     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้น ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 ไมมี่ 
 
 
 



15 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

รองศาสตราจารย์สธุรรม อยูใ่นธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อาย ุ 60 ปี 
วฒุิการศกึษา / หลกัสตูรการอบรม -   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 

ตําแหน่ง ณ วนัท่ี  ธนัวาคม  - ประธานสถาบนั,  สถาบนัวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกบัธุรกิจและการ
กํากบัดแูล มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- คณบดี,  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- กรรมการ, สภาราชวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 
- กรรมการ, คณะกรรมการการเงินและการจดัการทรัพย์สนิ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านกฎหมาย, คณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ขาติ 

-  กรรมการ,  และกรรมการบริหาร บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
การถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไมมี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

นายวทิ ูร  มโนมัยกุล กรรมการ 
อาย ุ 61 ปี 
วฒุิการศกึษา / หลกัสตูรอบรม -    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจดัการคณุภาพ 

     วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
ตําแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

-    ท่ีปรึกษา, บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชัน่แนล อินดสัตรี ้จํากดั 
-    กรรมการ,  บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
-    กรรมการ,  บริษัท เอสพีซีจี จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ 2.27  (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560) 
 

นายวสิฐิ  ตันตสิุนทร   กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อายุ 59 ปี 
วฒุิการศกึษา / หลกัสตูรอบรม 
 

-   การบริหารธุรกิจชัน้สงู มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
-   ปริญญาตรีสาขาสถิติศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตําแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวามคม 2560 
 
 
ลาออกเม่ือวนัท่ี  มีนาคม  

-   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 

การถือหุ้น  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไมมี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารบญัชีการเงิน 
อาย ุ 51 ปี 
วฒุิการศกึษา / หลกัสตูรอบรม -    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการบญัชี 

     มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ตําแหน่ง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 -    กรรมการบริหาร และผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารบญัชีการเงิน 

     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
การถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ 0.003  

 
นางกนกธ ิป  สาครวาสี ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
อาย ุ 44 ปี 
วฒุิการศกึษา / หลกัสตูรอบรม -    ปริญญาตรี คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ตําแหน่ง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 -    ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 

     บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
การถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ 0.00 (1,000 หุ้น) 

 



17 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

 

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
  
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย  บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ชื่อยอ    MPG 
ประเภทธุรกิจ ผูบริหารรานคาปลีก จําหนายอุปกรณเทคโนโลยี เคร่ืองสําอาง และเปนผูถือลิขสิทธิ์ 

ผลิต จัดจําหนายเพลง ภาพยนตร ในรูปแบบ ซีดี ดีวีดี บลูเรย ดิสก 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ  24 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท   0107546000440 
Website    http://www.mangpong.co.th  
โทรศัพท    0-2514-7999 
โทรสาร    0-2514-5500 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน  1,470,334,913 บาท เปนหุนสามัญจํานวน  1,470,334,913 
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  และทุนจดทะเบียนชําระแลว 977,751,185 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 977,751,185  หุน  
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 
ข้อมูลบริษัทย่อย 
  
ชื่อบริษัท    บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
ประเภทธุรกิจ   ผูผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ  24 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
    กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท   0105558000171 
โทรศัพท    0-2514-5999 
โทรสาร    0-2514-5500 
ทุนจดทะเบียน   5,000,000 บาท (หุนสามัญ 500,000 หุน) มูลคาหุนละ 10 บาท 
ทุนชําระแลว   5,000,000 บาท (หุนสามัญ 500,000 หุน) มูลคาหุนละ 10 บาท 
สัดสวนเงินลงทุน   รอยละ  99.10 
 

 
 
 
 
 



18 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560 

ชื่อบริษัท    บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี จํากัด 
ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจพลังงาน และเก่ียวเนื่องกับพลังงาน 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ  24 ถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนลาดพราว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
    กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท   0105558071892 
โทรศัพท    0-2514-4444 
โทรสาร    0-2514-5500 
ทุนจดทะเบียน   5,000,000 บาท (หุนสามัญ 500,000 หุน) มูลคาหุนละ 10 บาท 
ทุนชําระแลว   2,000,000 บาท (หุนสามัญ 200,000 หุน) มูลคาหุนละ 10 บาท 
สัดสวนเงินลงทุน   รอยละ  99.60 
 
 
บุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานที่ต้ัง   93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก   
    แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศัพท    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   นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 

นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 
สถานที่ต้ัง   สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
    49/27 อาคารสีลมพลาซา ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท    0-2234-1676, 0-2234-1678  
โทรสาร    0-2237-2133 
 
 
 
  



19 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

No.2

No.3

No.7

No.8

No.9

No.1

No.4

No.5

No.6

No.10

No.11

No.12

No.13

MBK ชั้น 3

Major สุขุมวิท (เอกมัย) ชั้น 2 

แฟชั่น ไอสแลนด  ชั้น 2 

Future Park รังสิต ชั้น B

สยาม พารากอน ชั้น 2

Central พระราม 3 ชั้น G

Central แจงวัฒนะ ชั้น 3

The Mall บางกะป ชั้น G

The Nine พระราม 9 ชั้น 1

Central พระราม 2 ชั้น 1

Bluport หัวหิน ชั้น 2

The Mall โคราช ชั้น 1

Central แอรพอรต เชียงใหม

02-626-0413

02-714-2889

02-947-5716

02-958-0343

02-129-4454

02-673-6327

02-835-3053

02-734-1339

02-716-7831

032-908-124

02-872-4283

053-202-600

044-288-236 089-177-2728

ชองทางการซ้ือ

@gizmanlifestyle

www.gizmanlifestyle.com

No.13 No.12

No.1

No.2
No.3

No.5
No.6

No.4No.9

No.10

No.11

No.8
No.7

13 Stores

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1) 

สวนที่ 1 หนาท่ี 1 

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ 
 
1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เร่ิมประกอบธุรกิจต้ังแตป  2524  ผูกอต้ัง คือ นายมนตรี  
มิตรศรัทธา และนางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ทั้งสองทานเร่ิมตนดวยความรักในการดูหนังฟงเพลง และพัฒนาความรักมาเปน
อาชีพและสะสมประสบการณในการบริหารพื้นที่ บริหารสินคา และความสัมพันธอันดีกับศูนยการคาชั้นนําของประเทศ  
 

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การบริหารรานคาปลีก สินคา 3 กลุม 3 แบรนด ภายใตแนวคิด “Life is Entertainment” ไดแก 
 แบรนด์ แมงป่อง (MANGPONG) Movie & Music Hub และ แบรนด์ กซิแมน (GIZMAN) House of Lifestyle 

Gadgets 
บริษัท เปนที่รูจักอยางดีในฐานะรานคาปลีกส่ือบันเทิง ในนามราน “แมงปอง” (MANGPONG) ผูประกอบธุรกิจคา

ปลีกสินคาโฮมเอนเตอรเทนเมนทซอฟแวร  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในดานความบันเทิงภายในบาน (Home 
Entertainment) และจําหนายสินคาไลฟสไตล-แก็ดเจ็ท ที่มีเอกลักษณเฉพาะสําหรับกลุมเปาหมายท่ีตองการสินคาที่
ตอบสนองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปล่ียนไปตามยุคสมัย ภายใตแบรนด “กิซแมน” (GIZMAN) ทั้งสินคาที่บริษัทจางผลิต
เองและสินคาจากผูจําหนายรายอื่น โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย อายุ 30 – 50 ป ซึ่งในรานมีสินคาไลฟสไตล-แก็ดเจ็ท ทั้งหมด
กวา 50 แบรนด มากกวา 1,000 SKUs สําหรับส่ือเพื่อความบันเทิง โฮมเอนเตอรเทนเมนทซอฟตแวร มีทั้งหมดกวา 3,400 
SKUs  

ณ ส้ินป 2560 มีสาขาท้ังหมดจํานวน 13  สาขาไดแก   ฟวเจอรพารค รังสิต / เอ็มบีเค เซ็นเตอร / เดอะไนน / แฟชั่น 
ไอสแลนด / เมเจอรซีนีเพล็กซ สุขุมวิท / สยามพารากอน / เดอะมอลล บางกะป / เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 / เซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 / เซ็นทรัลแจงวัฒนะ / บลูพอรต หัวหิน / เดอะมอล โคราช / เซ็นทรัลพลาซาแอรพอรต เชียงใหม  

 
 แบรนด์ STARDUST (สตาร์ดัส) Multi-brand Beauty Store 

“เปนเบื้องหลังความสวยของผูหญิง” ลักษณะคือรานสะดวกซ้ือที่รวมความต่ืนเตนของการชอปเคร่ืองสําอางมา
ผนวกเขาดวยกัน มุงเนนการขายผลิตภัณฑเพื่อความงามโดยเฉพาะ มีขนาดพื้นที่รานคาเฉลี่ย 50-150 ตร.ม. เปนราน Multi 
brand มีแบรนดสินคาหลากหลายซ่ึงเปนแบรนดที่รูจักเปนอยางดีทั้งแบรนดในประเทศและตางประเทศ (Inter Brands) เชน 
อเมริกา ยุโรป เกาหลี ญี่ปุน ฯลฯ และยังมีแบรนดที่เปนทางเลือก รวมถึงเปนพ้ืนที่สําหรับแบรนดไทย ภายในรานมีสินคา
เก่ียวกับความงามทั้งหมดกวา 500 แบรนด ต้ังแต 10,000 – 15,000 SKUs ซึ่งจะมีความหลากหลายของผลิตภัณฑมากขึ้น แต
มีความแตกตางกันในการใชงาน เพื่อเจาะกลุมฐานลูกคาที่กวางขึ้น โดยกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมผูหญิง นักศึกษา กลุมคน
เริ่มทํางาน พนักงานบริษัท อายุต้ังแต 18 – 35 ป ที่ตองการใชเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑบํารุงผิวในการดูแลตนเองและ
เสริมสรางบุคลิกภาพใหทันสมัย โดยมุงเนนการเปดสาขาตามศูนยการคาและยานการคาชั้นนําทั่วไป  

ณ ส้ินป 2560 มีสาขาท้ังหมด 8 สาขา กระจายอยูรอบๆ กรุงเทพ โดยใชกลยุทธปาลอมเมือง ไดแก   ฟวเจอรพารค 
รังสิต / เอ็มบีเค เซ็นเตอร / เดอะมอลล บางกะป / ฟอรจูน ทาวน / เมเจอรซีนีเพล็กซ ปนเกลา / โลตัส เอ็กซเพลส ทาวนอิน
ทาวน / เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 / บลูพอรต หัวหิน 

 



20 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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STARDUSTSHOPSMAKE UP        FRAGRANCE        SKIN CARE        HAIR CARE        ACCESSORIESl l l l

No.10

No.2

No.3
No.1

No.5

No.4

No.6

No.7
No.8

No.9

MBK ชั้น 3No.2
02-003-1625

No.3

ฟอรจูนทาวน ชั้น 1

No.5

02-641-0247

เมเจอรปนเกลา ชั้น 2 

No.6
02-881-7957

โลตัส ทาวนอินทาวน

No.7
02-934-6472

ฟวเจอรพารครังสิต ชั้น BNo.1
02-567-2662

เดอะมอลลบางกะป ชั้น G

No.4
02-363-3201

เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1

No.8 บลูพอรต หัวหิน ชั้น 2
032-908-115

02-872-4283

095-369-9109
No.9 เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น  G

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1)

สวนที่ 1 หนาท่ี 1

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เร่ิมประกอบธุรกิจต้ังแตป 2524 ผูกอต้ัง คือ นายมนตรี
มิตรศรัทธา และนางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ทั้งสองทานเร่ิมตนดวยความรักในการดูหนังฟงเพลง และพัฒนาความรักมาเปน
อาชีพและสะสมประสบการณในการบริหารพื้นที่ บริหารสินคา และความสัมพันธอันดีกับศูนยการคาชั้นนําของประเทศ

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การบริหารรานคาปลีก สินคา 3 กลุม 3 แบรนด ภายใตแนวคิด “Life is Entertainment” ไดแก
 แบรนด์ แมงป่อง (MANGPONG) Movie & Music Hub และ แบรนด์ กซิแมน (GIZMAN) House of Lifestyle

Gadgets 
บริษัท เปนที่รูจักอยางดีในฐานะรานคาปลีกส่ือบันเทิง ในนามราน “แมงปอง” (MANGPONG) ผูประกอบธุรกิจคา

ปลีกสินคาโฮมเอนเตอรเทนเมนทซอฟแวร เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในดานความบันเทิงภายในบาน (Home
Entertainment) และจําหนายสินคาไลฟสไตล-แก็ดเจ็ท ที่มีเอกลักษณเฉพาะสําหรับกลุมเปาหมายท่ีตองการสินคาที่
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นอกเหนือจากการบริหารรานคาปลีก บริษัทไดตอยอดธุรกิจดวยการผลิตสินคาหมวดเคร่ืองสําอาง ที่เปน House 
Brand Product ในลักษณะการจางผลิต (OEM) บริหารงานภายใตบริษัทยอยในช่ือ บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
ซึ่งไดผลิตออกมาจําหนายเปน 2 กลุมผลิตภัณฑ คือ กลุม Make up ชื่อแบรนด “CLOUDA” และกลุม Skin care ชื่อแบรนด 
“KEIRA”  จําหนายผาน Shop STARDUST และผานชองทางออนไลน เชน Facebook / Instagram / Line โดยในป 2560 มี
สินคาทั้งหมด 3 SKUs ที่ไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจ ไดแก Best Pallet Eyeshadow และ Best Perfecting Powder ที่
ไดรับรางวัล OK Beauty Choice 2017 และไดรางวัล Reader’s Vote Best of Lipstick และ Reader’s Vote Best Eyeshadow 
จากนิตยสารสุดสัปดาห Beauty Awards 2017  

1.1 นโยบายการดาํเนินธุรกจิ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง ความสําคัญในการดําเนินงานของบริษัท โดยมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน/พันธ

กิจของบริษัท เพื่อใหผูบริหาร และพนักงาน มีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน และไดพิจารณาทบทวนเปนประจําทุกป

วสัิยทัศน์ (Vision) 
มุงม่ันเปนบริษัทช้ันนําของคนไทยท่ีจะบริหาร Retail และผลิตสินคาไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลและเปนอันดับหน่ึง

ในใจของผูบริโภคในหมวดนั้นๆ

พันธกจิ (Mission) 
1. สรรหาและพัฒนาสินคาที่มีคุณภาพและคุมคา สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุก

ไลฟสไตล
2. นําผลิตภัณฑใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยขยายชองทางการจัดจําหนายทั้งออนไลนและออฟไลนให

หลากหลายครอบคลุมทั่วประเทศ และขยายสูระดับภูมิภาค
3. ใหบริการทั้งกอนและหลังการขายที่ดีเย่ียม โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีใจรักในงานบริการ
4. ดําเนินธุรกิจรวมกับคูคา ลูกคา ดวยความเปนธรรม สรางความไววางใจ และความสัมพันธอันดีตอกัน
5. สรางคุณคาใหกับสังคม และดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลสูสากล
6. เพิ่มมูลคาผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสมและยั่งยืน
7. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรใหพรอมรองรับการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสูการเติบโตอยางย่ังยืน

โดยคํานึงถึงผลตอบแทนและผลกระทบท่ีผูถือหุน พนักงานและสังคมจะไดรับ
8. เพิ่มชองทางในการหารายไดอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักเดิมของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายไดใหเติบโต

แข็งแกรงและย่ังยืนในอนาคต

แนวทางการดาํเนินงาน
บริษัทมีเปาหมายหลักในการเปนผูนําในธุรกิจคาปลีกสินคาที่มีคุณภาพและทันสมัยตรงตามความตองการของตลาด

โดยเขาถึงกลุมลูกคาทุกเพศทุกวัย ทุกไลฟสไตล และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทจึงเพิ่มไลนสินคากลุมผลิตภัณฑ
ความงามในรูปแบบ Multi-brand Beauty Store ภายใตแบรนด “STARDUST” รวมถึงคงสินคากลุมโฮมเอนเตอรเทนเมนท
ซอฟตแวร เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในดานความบันเทิงภายในบาน (Home Entertainment) ที่เปนที่รูจักเปน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1)
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อยางดีภายใตแบรนด “MANGPONG” และจําหนายสินคากลุมไลฟสไตล-แก็ดเจ็ท ในรูปแบบ Chain Store ภายใตแบรนด 
“GIZMAN”  โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหาและพัฒนาสินคาที่มีคุณภาพและคุมคา โดยจัดจําหนายผานชองทางออนไลน 
และออฟไลน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยใชสาขาของบริษัทเปนชองทางหลักในการกระจายสินคาสูผูบริโภค  ทั้งน้ี
บริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาคุณภาพของพนักงานขายใหมีความรอบรูสามารถใหขอมูลและแนะนําสินคาไดอยางถูกตองและ
ตรงความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ซึ่งจะใหบริการทั้งกอนและหลังการขายที่ดีเย่ียม 

 
บริษัทตระหนักดีวาการท่ีจะสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน และพันธกิจไดนั้น  บริษัทจะตองใหความสําคัญกับผูเก่ียวของ

ทุกภาคสวน อันไดแก ลูกคา (Customer)  คูคา  (Supplier)  พนักงาน (Employee)  สังคมและชุมชน (Social & Community) 
และ ผูถือหุน (Shareholders) 
 
 

  
 
 

1. ลูกค้า (Customer) บริษัทมุงม่ันที่จะพัฒนาและคัดสรรสินคาที่ตอบสนองตรงความตองการของลูกคา และเปน
สินคาที่ลูกคาสามารถม่ันใจไดในคุณภาพ  ในราคาท่ีคุมคาสมเหตุสมผล มีรายการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
ลูกคาจะไดรับการบริการที่ดีเย่ียมเปนที่พึงพอใจสูงสุดของลูกคาจากบุคลากรท่ีมีความรูในตัวสินคา และมีใจรักในงานบริการ 

2. คู่ค้า (Supplier) บริษัทดําเนินธุรกิจกับคูคาดวยมิตรภาพ บนพื้นฐานของการสงเสริมประโยชนซึ่งกันและกัน โดย
มุงหวังความสําเร็จในการประกอบธุรกิจรวมกัน (Win Win Situation) มีความซ่ือตรงกับคูคาโดย ยึดม่ันตอการปฏิบัติตาม
สัญญาที่ตกลงกันอยางเครงครัด  และเปดเผยขอมูลที่จําเปนดวยความจริงใจ  มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1) 

สวนที่ 1 หนาท่ี 2 

นอกเหนือจากการบริหารรานคาปลีก บริษัทไดตอยอดธุรกิจดวยการผลิตสินคาหมวดเคร่ืองสําอาง ที่เปน House 
Brand Product ในลักษณะการจางผลิต (OEM) บริหารงานภายใตบริษัทยอยในช่ือ บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
ซึ่งไดผลิตออกมาจําหนายเปน 2 กลุมผลิตภัณฑ คือ กลุม Make up ชื่อแบรนด “CLOUDA” และกลุม Skin care ชื่อแบรนด 
“KEIRA”  จําหนายผาน Shop STARDUST และผานชองทางออนไลน เชน Facebook / Instagram / Line โดยในป 2560 มี
สินคาทั้งหมด 3 SKUs ที่ไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจ ไดแก Best Pallet Eyeshadow และ Best Perfecting Powder ที่
ไดรับรางวัล OK Beauty Choice 2017 และไดรางวัล Reader’s Vote Best of Lipstick และ Reader’s Vote Best Eyeshadow 
จากนิตยสารสุดสัปดาห Beauty Awards 2017  

 
1.1 นโยบายการดาํเนินธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง ความสําคัญในการดําเนินงานของบริษัท โดยมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน/พันธ
กิจของบริษัท เพื่อใหผูบริหาร และพนักงาน มีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน และไดพิจารณาทบทวนเปนประจําทุกป 
  

วสัิยทัศน์ (Vision)   
มุงม่ันเปนบริษัทช้ันนําของคนไทยท่ีจะบริหาร Retail  และผลิตสินคาไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลและเปนอันดับหน่ึง

ในใจของผูบริโภคในหมวดนั้นๆ 
 

พันธกจิ (Mission)   
1. สรรหาและพัฒนาสินคาที่มีคุณภาพและคุมคา  สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุก

ไลฟสไตล 
2. นําผลิตภัณฑใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยขยายชองทางการจัดจําหนายทั้งออนไลนและออฟไลนให

หลากหลายครอบคลุมทั่วประเทศ และขยายสูระดับภูมิภาค 
3. ใหบริการทั้งกอนและหลังการขายที่ดีเย่ียม โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีใจรักในงานบริการ 
4. ดําเนินธุรกิจรวมกับคูคา ลูกคา ดวยความเปนธรรม สรางความไววางใจ และความสัมพันธอันดีตอกัน 
5. สรางคุณคาใหกับสังคม และดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลสูสากล 
6. เพิ่มมูลคาผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสมและยั่งยืน  
7. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรใหพรอมรองรับการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสูการเติบโตอยางย่ังยืน 

โดยคํานึงถึงผลตอบแทนและผลกระทบท่ีผูถือหุน พนักงานและสังคมจะไดรับ 
8. เพิ่มชองทางในการหารายไดอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักเดิมของบริษัท เพ่ือเพิ่มศักยภาพการหารายไดใหเติบโต

แข็งแกรงและย่ังยืนในอนาคต 
 

แนวทางการดาํเนินงาน 
บริษัทมีเปาหมายหลักในการเปนผูนําในธุรกิจคาปลีกสินคาที่มีคุณภาพและทันสมัยตรงตามความตองการของตลาด 

โดยเขาถึงกลุมลูกคาทุกเพศทุกวัย ทุกไลฟสไตล และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทจึงเพ่ิมไลนสินคากลุมผลิตภัณฑ
ความงามในรูปแบบ Multi-brand Beauty Store ภายใตแบรนด “STARDUST”  รวมถึงคงสินคากลุมโฮมเอนเตอรเทนเมนท
ซอฟตแวร  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในดานความบันเทิงภายในบาน (Home Entertainment) ที่เปนที่รูจักเปน
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3. พนักงาน (Employee) บริษัทใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกระดับช้ัน พนักงานจะไดรับความมั่นคงในการ
ดํารงชีพ มีรายไดที่เหมาะสม  ไดรับสวัสดิการมีสภาวะแวดลอมการทํางานที่ดี  มีโอกาสในการเติบโตกาวหนาในสายอาชีพ 
และจุดมุงหมายสําคัญของบริษัท คือ ตองการใหพนักงานมีความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน (Work Life Balance) 

4. สังคมและชุมชน (Social & Community)  บริษัทยึดม่ันมาโดยตลอดที่จะดําเนินธุรกิจที่สงเสริมสรางสรรคสังคม 
ไมดําเนินธุรกิจตลอดจนไมสงเสริมธุรกิจที่สรางปญหาหรือเกิดผลเสียตอสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงเยาวชนซ่ึงเปนกําลังสําคัญ
ของสังคมในอนาคต  นอกจากน้ียังตระหนักถึงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึ่งแมบริษัทจะไมไดดําเนินธุรกิจทางดาน
โรงงานผลิต แตก็ไดมีการดําเนินหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ภายในองคกรมาอยางตอเนื่อง    

5. ผู้ถือหุ้น (Shareholder)บริษัทตระหนักดีวาผูถือหุนทุกทานมีความเปนเจาของรวมกันกับบริษัท  จึงใหความสําคัญ
กับความเทาเทียมกัน   รวมถึงดําเนินธุรกิจ ธุรกรรม ภายใตหลักเกณฑตางๆ ตามที่หนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด   เพื่อใหเกิด
ความม่ันใจในเร่ืองของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีความมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจใหเกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
และธุรกิจมีความย่ังยืน 
 
1.2 พัฒนาการที่สาํคัญ 

สําหรับพัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัทต้ังแตป 2557 – ป 2560 มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
 ป 2560 
 เดือนตุลาคม 2560 สินคาของบริษัทภายใตแบรนด CLOUDA ไดรับรางวัล Best Pallet Eyeshadow และ Best 

Perfecting Powder ที่ไดรับรางวัล OK Beauty Choice 2017  
 เดือนธันวาคม 2560 สินคาของบริษัทภายใตแบรนด CLOUDA ไดรับรางวัล Reader’s Vote Best of Lipstick 

และ Reader’s Vote Best Eyeshadow จากนิตยสารสุดสัปดาห Beauty Awards 2017  
 ป 2559 
 บริษัทปรับเปล่ียนราน MANGPONG เปน STARDUST 2 สาขา คือ สาขาเมเจอร ปนเกลา และโลตัส เอ็กซ

เพรส ทาวนอินทาวน และไดเปดสาขาใหมอีก 2 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 และสาขาบลูพอรต 
หัวหิน รวมมีสาขา STARDUST 9 สาขา  

 ราน GIZMAN ไดปดสาขา ณ MANGPONG Avenue  เนื่องจากยายที่ทําการใหม 
 วันที่ 1 กันยายน 2559 เปดตัวเว็บไซต STARDUSTอยางเปนทางการ www.stardust.co.th เพื่อเพิ่มชองทางให

ลูกคาสามารถส่ังซื้อสินคาไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  
 วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เดินหนาขยายชองทางการส่ือสารเพื่อใหเขาถึงไลฟสไตลกลุมคนรุนใหมในยุคดิจิตอล  

โดย 
- เปดตัว LINE Official Account  STARDUST เพื่อตองการขยายชองทางสื่อสารกับผูบริโภคทั่วประเทศ 

ชวยใหกลุมผูใชสมารทโฟนและแอพพลิเคชั่นไลน สามารถติดตามโปรโมช่ัน ขาวสาร เกร็ดความงามตางๆ 
และไมตกเทรนดกับเครื่องสําอางหลากหลายแบรนด ทั้งไทยและตางประเทศ พรอมสรางการรับรูเก่ียวกับ
ขอมูลผลิตภัณฑและโปรโมช่ันพิเศษ ตอบโจทยสังคมออนไลน ใหไดใกลชิด และเขาถึงแบรนด STARDUST 
ไดงายย่ิงขึ้น 
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อยางดีภายใตแบรนด “MANGPONG” และจําหนายสินคากลุมไลฟสไตล-แก็ดเจ็ท ในรูปแบบ Chain Store ภายใตแบรนด 
“GIZMAN”  โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหาและพัฒนาสินคาที่มีคุณภาพและคุมคา โดยจัดจําหนายผานชองทางออนไลน 
และออฟไลน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยใชสาขาของบริษัทเปนชองทางหลักในการกระจายสินคาสูผูบริโภค  ทั้งน้ี
บริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาคุณภาพของพนักงานขายใหมีความรอบรูสามารถใหขอมูลและแนะนําสินคาไดอยางถูกตองและ
ตรงความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ซึ่งจะใหบริการทั้งกอนและหลังการขายที่ดีเย่ียม 

 
บริษัทตระหนักดีวาการท่ีจะสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน และพันธกิจไดนั้น  บริษัทจะตองใหความสําคัญกับผูเก่ียวของ

ทุกภาคสวน อันไดแก ลูกคา (Customer)  คูคา  (Supplier)  พนักงาน (Employee)  สังคมและชุมชน (Social & Community) 
และ ผูถือหุน (Shareholders) 
 
 

  
 
 

1. ลูกค้า (Customer) บริษัทมุงม่ันที่จะพัฒนาและคัดสรรสินคาที่ตอบสนองตรงความตองการของลูกคา และเปน
สินคาที่ลูกคาสามารถม่ันใจไดในคุณภาพ  ในราคาท่ีคุมคาสมเหตุสมผล มีรายการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
ลูกคาจะไดรับการบริการที่ดีเย่ียมเปนที่พึงพอใจสูงสุดของลูกคาจากบุคลากรท่ีมีความรูในตัวสินคา และมีใจรักในงานบริการ 

2. คู่ค้า (Supplier) บริษัทดําเนินธุรกิจกับคูคาดวยมิตรภาพ บนพื้นฐานของการสงเสริมประโยชนซึ่งกันและกัน โดย
มุงหวังความสําเร็จในการประกอบธุรกิจรวมกัน (Win Win Situation) มีความซ่ือตรงกับคูคาโดย ยึดม่ันตอการปฏิบัติตาม
สัญญาที่ตกลงกันอยางเครงครัด  และเปดเผยขอมูลที่จําเปนดวยความจริงใจ  มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
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- เปดตัวสต๊ิกเกอรไลน CLOUDA X STARDUST มาอวดความสวย สดใส ใหแฟนๆ สามารถดาวนโหลดไป
ใชกันไดฟรี ทําให LINE Official Account STARDUST มียอดผูกดติดตามกวา 6 ลานคน 

- เพิ่มชองทางการขายออนไลนสําหรับสินคา GIZMAN ใน Market Place ที่ LAZADA 
 ป 2558  
 วันที่ 5 มกราคม 2558 เปด บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองสําอางและ

เวชสําอาง 
 วันที 29 เมษายน 2558 เปด บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี จํากัด ธุรกิจพลังงานและเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน  
 บริษัทเปด STARDUST 6 สาขา ไดแก สาขาฟวเจอรพารค รังสิต / สาขาซีคอนสแควร ศรีนครินทร / สาขาเอ็ม

บีเค เซ็นเตอร / สาขาเมเจอร รัชโยธิน / สาขาเดอะมอลล บางกะป / สาขาฟอรจูน ทาวน 
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทําการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 2,434,129,151 บาท จากเดิม 

3,311,880,336 บาท เปน 877,751,185 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 
2,434,129,151 หุน และเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจใหมของบริษัท  

 วันที่  18 พฤษภาคม  2558 ทําการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  จํานวน  692,583,728 บาท  จากเดิม 
877,751,185 บาท เปน 1,570,334,913 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 692,583,728 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1.00 บาท  

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 100,000,000 บาท จากเดิม 1,570,334,913 บาท 
เปน 1,470,334,913 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 100,000,000 หุน  
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เน่ืองจากยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 
100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ออกใหแกนัก
ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรจาก
การขายใหนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 3 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา ในอัตรา
การใชสิทธิ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถซื้อหุนสามัญใหม 1 หุน ในราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  หุนละ 2.10 บาท 

 วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 877,751,185 บาท เปน 977,751,185 บาท เนื่องจาก
ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวมเปนมูลคาหุนที่ตรา
ไว 100,000,000  บาท  ใหแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจงจํานวน 5 ราย ในราคาหุนละ 1.37 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
137,000,000 บาท 

 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัท เปน บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และ
เปล่ียนแปลงอํานาจกรรมการ  

 ป 2557  
 ในเดือนมีนาคม บริษัทไดเปดตัว “GIZMAN” แหงแรก อยางเปนทางการ ณ MANGPONG Avenue ลาดพราว 

90 ซึ่งเปนแหลงรวมสินคาลํ้าสมัย และสินคาไลฟสไตลหลากหลายประเภท 
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3. พนักงาน (Employee) บริษัทใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกระดับช้ัน พนักงานจะไดรับความมั่นคงในการ
ดํารงชีพ มีรายไดที่เหมาะสม  ไดรับสวัสดิการมีสภาวะแวดลอมการทํางานที่ดี  มีโอกาสในการเติบโตกาวหนาในสายอาชีพ 
และจุดมุงหมายสําคัญของบริษัท คือ ตองการใหพนักงานมีความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน (Work Life Balance) 

4. สังคมและชุมชน (Social & Community)  บริษัทยึดม่ันมาโดยตลอดที่จะดําเนินธุรกิจที่สงเสริมสรางสรรคสังคม 
ไมดําเนินธุรกิจตลอดจนไมสงเสริมธุรกิจที่สรางปญหาหรือเกิดผลเสียตอสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงเยาวชนซ่ึงเปนกําลังสําคัญ
ของสังคมในอนาคต  นอกจากน้ียังตระหนักถึงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึ่งแมบริษัทจะไมไดดําเนินธุรกิจทางดาน
โรงงานผลิต แตก็ไดมีการดําเนินหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ภายในองคกรมาอยางตอเนื่อง    

5. ผู้ถือหุ้น (Shareholder)บริษัทตระหนักดีวาผูถือหุนทุกทานมีความเปนเจาของรวมกันกับบริษัท  จึงใหความสําคัญ
กับความเทาเทียมกัน   รวมถึงดําเนินธุรกิจ ธุรกรรม ภายใตหลักเกณฑตางๆ ตามที่หนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด   เพื่อใหเกิด
ความม่ันใจในเร่ืองของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีความมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจใหเกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
และธุรกิจมีความย่ังยืน 
 
1.2 พัฒนาการที่สาํคัญ 

สําหรับพัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัทต้ังแตป 2557 – ป 2560 มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
 ป 2560 
 เดือนตุลาคม 2560 สินคาของบริษัทภายใตแบรนด CLOUDA ไดรับรางวัล Best Pallet Eyeshadow และ Best 

Perfecting Powder ที่ไดรับรางวัล OK Beauty Choice 2017  
 เดือนธันวาคม 2560 สินคาของบริษัทภายใตแบรนด CLOUDA ไดรับรางวัล Reader’s Vote Best of Lipstick 

และ Reader’s Vote Best Eyeshadow จากนิตยสารสุดสัปดาห Beauty Awards 2017  
 ป 2559 
 บริษัทปรับเปล่ียนราน MANGPONG เปน STARDUST 2 สาขา คือ สาขาเมเจอร ปนเกลา และโลตัส เอ็กซ

เพรส ทาวนอินทาวน และไดเปดสาขาใหมอีก 2 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 และสาขาบลูพอรต 
หัวหิน รวมมีสาขา STARDUST 9 สาขา  

 ราน GIZMAN ไดปดสาขา ณ MANGPONG Avenue  เนื่องจากยายที่ทําการใหม 
 วันที่ 1 กันยายน 2559 เปดตัวเว็บไซต STARDUSTอยางเปนทางการ www.stardust.co.th เพื่อเพิ่มชองทางให

ลูกคาสามารถส่ังซื้อสินคาไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  
 วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เดินหนาขยายชองทางการส่ือสารเพื่อใหเขาถึงไลฟสไตลกลุมคนรุนใหมในยุคดิจิตอล  

โดย 
- เปดตัว LINE Official Account  STARDUST เพื่อตองการขยายชองทางสื่อสารกับผูบริโภคทั่วประเทศ 

ชวยใหกลุมผูใชสมารทโฟนและแอพพลิเคชั่นไลน สามารถติดตามโปรโมช่ัน ขาวสาร เกร็ดความงามตางๆ 
และไมตกเทรนดกับเครื่องสําอางหลากหลายแบรนด ทั้งไทยและตางประเทศ พรอมสรางการรับรูเก่ียวกับ
ขอมูลผลิตภัณฑและโปรโมช่ันพิเศษ ตอบโจทยสังคมออนไลน ใหไดใกลชิด และเขาถึงแบรนด STARDUST 
ไดงายย่ิงขึ้น 
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 บริษัทไดมองเห็นถึงโอกาสในการเจริญเติบโตในธุรกิจประเภทเคร่ืองสําอาง และเวชสําอาง จึงไดเร่ิมเปดหนวย
ธุรกิจใหมภายใตแบรนด “STARDUST” ในรูปแบบรานคาปลีกที่จัดจําหนายสินคาประเภทเครื่องสําอาง และ
เวชสําอางจากแบรนดชั้นนําตางๆ 

 ในไตรมาสที่ 4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทดําเนินการจัดต้ังบริษัทยอย
ในชื่อ “บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด” เพื่อดําเนินธุรกิจในลักษณะการจางผลิต (OEM) และจัด
จําหนายเคร่ืองสําอาง และเวชสําอาง (จัดต้ังเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2558  โดย ณ ปจจุบันยังไมไดประกอบธุรกิจ
อยางเปนทางการ) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 977,751,185  บาท ดําเนินธุรกิจผูบริหารรานคา
ปลีก  

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช ั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช ั่นแนล จํากัด บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร ย่ี จํากัด

99.10% 99.60%

 
 
บริษัท โซลเมท อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด 

บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.10% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวจํานวน 
5,000,000 บาท  ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  495,500 99.1 
2. นางสาวณลันรัตน นันทนนส\1, \2  1,500 0.3 
3. นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท  1,500 0.3 
4. นางสาวลักษมี อภินันทรักษ  1,500 0.3 

รวม   500,000 100.00 
หมายเหต ุ

1. นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส์  เป็นกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
2. นางสาวณลนัรตัน์  นนัท์นนส์ เป็นบตุรของ นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร  

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1) 

สวนที่ 1 หนาท่ี 5 

- เปดตัวสต๊ิกเกอรไลน CLOUDA X STARDUST มาอวดความสวย สดใส ใหแฟนๆ สามารถดาวนโหลดไป
ใชกันไดฟรี ทําให LINE Official Account STARDUST มียอดผูกดติดตามกวา 6 ลานคน 

- เพิ่มชองทางการขายออนไลนสําหรับสินคา GIZMAN ใน Market Place ที่ LAZADA 
 ป 2558  
 วันที่ 5 มกราคม 2558 เปด บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองสําอางและ

เวชสําอาง 
 วันที 29 เมษายน 2558 เปด บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี จํากัด ธุรกิจพลังงานและเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน  
 บริษัทเปด STARDUST 6 สาขา ไดแก สาขาฟวเจอรพารค รังสิต / สาขาซีคอนสแควร ศรีนครินทร / สาขาเอ็ม

บีเค เซ็นเตอร / สาขาเมเจอร รัชโยธิน / สาขาเดอะมอลล บางกะป / สาขาฟอรจูน ทาวน 
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทําการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 2,434,129,151 บาท จากเดิม 

3,311,880,336 บาท เปน 877,751,185 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 
2,434,129,151 หุน และเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจใหมของบริษัท  

 วันที่  18 พฤษภาคม  2558 ทําการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  จํานวน  692,583,728 บาท  จากเดิม 
877,751,185 บาท เปน 1,570,334,913 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 692,583,728 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1.00 บาท  

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 100,000,000 บาท จากเดิม 1,570,334,913 บาท 
เปน 1,470,334,913 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 100,000,000 หุน  
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เน่ืองจากยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 
100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ออกใหแกนัก
ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรจาก
การขายใหนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 3 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา ในอัตรา
การใชสิทธิ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถซื้อหุนสามัญใหม 1 หุน ในราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  หุนละ 2.10 บาท 

 วนัที่ 25 สิงหาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 877,751,185 บาท เปน 977,751,185 บาท เนื่องจาก
ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวมเปนมูลคาหุนที่ตรา
ไว 100,000,000  บาท  ใหแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจงจํานวน 5 ราย ในราคาหุนละ 1.37 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
137,000,000 บาท 

 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัท เปน บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และ
เปล่ียนแปลงอํานาจกรรมการ  

 ป 2557  
 ในเดือนมีนาคม บริษัทไดเปดตัว “GIZMAN” แหงแรก อยางเปนทางการ ณ MANGPONG Avenue ลาดพราว 

90 ซึ่งเปนแหลงรวมสินคาลํ้าสมัย และสินคาไลฟสไตลหลากหลายประเภท 
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 บริษัทไดมองเห็นถึงโอกาสในการเจริญเติบโตในธุรกิจประเภทเคร่ืองสําอาง และเวชสําอาง จึงไดเร่ิมเปดหนวย
ธุรกิจใหมภายใตแบรนด “STARDUST” ในรูปแบบรานคาปลีกที่จัดจําหนายสินคาประเภทเครื่องสําอาง และ
เวชสําอางจากแบรนดชั้นนําตางๆ 

 ในไตรมาสที่ 4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทดําเนินการจัดต้ังบริษัทยอย
ในชื่อ “บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด” เพื่อดําเนินธุรกิจในลักษณะการจางผลิต (OEM) และจัด
จําหนายเคร่ืองสําอาง และเวชสําอาง (จัดต้ังเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2558  โดย ณ ปจจุบันยังไมไดประกอบธุรกิจ
อยางเปนทางการ) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 977,751,185  บาท ดําเนินธุรกิจผูบริหารรานคา
ปลีก  

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช ั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช ั่นแนล จํากัด บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร ย่ี จํากัด

99.10% 99.60%

 
 
บริษัท โซลเมท อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด 

บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.10% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวจํานวน 
5,000,000 บาท  ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  495,500 99.1 
2. นางสาวณลันรัตน นันทนนส\1, \2  1,500 0.3 
3. นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท  1,500 0.3 
4. นางสาวลักษมี อภินันทรักษ  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 
บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.60% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 

2,000,000 บาท  ดําเนินธุรกิจพลังงานและเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

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

2. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร\1  750 0.15 

3. นายวิสิฐ ตันติสุนทร\2  750 0.15 

4. นางสาวณลันรัตน นันทนนส\1, \3  500 0.10 

รวม   500,000 100.00 
หมายเหต ุ

1. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร, นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส์ เป็นกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
2. นายวิสิฐ ตนัติสนุทร เป็นกรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ไดล้าออกโดยมีผลตัง้แต่วนัที ่7 มีนาคม 2560  
3. นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส์ เป็นบตุรของ นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร 
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  2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
การประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เปนผูเช่ียวชาญสินคาเพื่อความบันเทิงภายในบาน ดวยรูปแบบบลูเรย 
ดิสก และดีวีดี มีความสามารถในการบริหารจัดการรานคาปลีกในรูปแบบ Chain Store มานานกวา 37 ป บริษัทจึงวางแผนใน
การขยายธุรกิจไปยังสินคาหมวดอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม เพื่อเสริมสรางและสนับสนุนความแข็งแกรงของบริษัทฯ อยาง
ตอเนื่อง โดยมีโครงสรางธุรกิจ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 
 Retail  
2.1. “STARDUST” ธุรกิจคาปลีกสินคากลุมผลิตภัณฑความงาม 

บริษัทเปนผูจําหนายสินคาเคร่ืองสําอางและเวชสําอางโดยการขายปลีกในรูปแบบ Chain Store ภายใตแบรนด 
“STARDUST” จํานวน 8 สาขา ซึ่งเปนสินคา Multi-brand จากคูคารายตางๆ รวมถึงเปนชองทางหลักของการจําหนายสินคา 
House Brand 2 กลุมผลิตภัณฑ คือ กลุม Make up ชื่อแบรนด “CLOUDA” และกลุม Skin care ชื่อแบรนด “KEIRA”  ของ
บริษัทยอย 
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2.2. “MANGPONG & GIZMAN” ธุรกิจคาปลีกสินคากลุมโฮมเอ็นเตอรเทนเมนต และสินคากลุมแก็ดเจ็ท  
บริษัทเปนผูจําหนายสินคาเพื่อความบันเทิงภายในบานประเภทภาพยนตรและเพลงโดยการขายปลีกในรูปแบบ 

Chain Store ภายใตแบรนด “แมงปอง” “MANGPONG”  และจําหนายสินคาไลฟสไตล-เทคโนโลยีที่มีเอกลักษณเฉพาะสําหรับ
กลุมเปาหมายท่ีตองการสินคาที่ตอบสนองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปล่ียนไปตามยุคสมัย ภายใตแบรนด “GIZMAN” ทั้ง
สินคาท่ีบริษัท จางผลิตเองและสินคาจากผูจําหนายรายอ่ืน จํานวน 13 สาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 House Brand Product  
บริษัทไดตอยอดธุรกิจดวยการผลิตสินคาหมวดเครื่องสําอาง ที่เปน House Brand Product ในลักษณะการจางผลิต 

(OEM) บริหารงานภายใตบริษัทยอยในชื่อ บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งไดผลิตออกจําหนายเปน 2 กลุม
ผลิตภัณฑ คือ กลุม Make up ชื่อแบรนด “CLOUDA” และกลุม Skin care ชื่อแบรนด “KEIRA”  โดยจําหนายผาน Shop 
STARDUST และผานชองทางออนไลน เชน Facebook / Instagram / Line 
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ปจจุบันเกณฑของผูหญิงที่เ ร่ิมใชเครื่องสําอางต้ังแตอายุยังนอย เปนปจจัยที่สรางโอกาสเติบโตใหกับธุรกิจ
เคร่ืองสําอางเปนอยางมาก บริษัทฯ จึงผลิตผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาอายุนอย อีกทั้งทําใหผูบริโภครูสึก
ถึงความคุมคาในดานราคา สงผลใหบริษัทฯ สามารถเติบโตไดมากยิ่งข้ึน 

โครงสร้างรายได้ 
โครงสรางรายไดของบริษัทในชวงที่ผานมาสามารถจําแนกไดดังนี้ หนวย : ลานบาท 

2560 2559 2558
จาํนวน สัดส่วน 

(%) 
จาํนวน สัดส่วน 

(%) 
จาํนวน สัดส่วน 

(%) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
รายไดจากการขายสินคา 253.66 96.01% 306.17 96.41% 371.45 96.62% 
- กลุ่มผลิตภณัฑ์ความงาม 121.54 46.00% 132.18 41.62% 54.53 14.19% 
- กลุ่มแก็ดเจ็ท 92.95 35.18% 87.10 27.43% 103.92 27.03% 
- กลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 39.02 14.77% 85.93 27.06% 213.33 55.49% 
- ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 0.15 0.06% 0.96 0.30% (0.33) (0.09%) 
รายไดคาเชาและบัตรสมาชิก 6.88 2.60% 5.89 1.85% 10.34 2.69%
รายไดอื่น ๆ 3.67 1.39% 5.52 1.74% 2.65 0.69%
รวม 264.21 100.00% 317.58 100.00% 384.44 100.00%

 Retail
2.1. “STARDUST” ธุรกจิค้าปลีกสนิค้ากลุ่มผลติภัณฑ์ความงาม

2.1.1 ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ เปนสินคาประเภทเคร่ืองสําอางและเวชสําอางภายใตตราสินคาของคูคา

รายอื่นๆ เพื่อจําหนายใน Shop ของ STARDUST ที่เปนแหลงรวมแบรนด Cosmetics ชั้นนําจากทั่วโลกในราคาที่ใครๆ ก็เอื้อม
ถึง และเปนเบื้องหลังความงามของผูหญิงทุกคน โดยแบงกลุมสินคาได ดังนี้ 
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กลุม Makeup เชน แปงทาหนา, ลิปสติก, รองพื้น อายไลนเนอร, บรัชออน, เปนตน 
กลุม Skin Care เชน โลชั่นบํารุงผิว, Whitening Lotion เปนตน 
กลุม Hair Care เชน แชมพู, ครีมนวด, ทรีตเมนต, ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม, สเปรยจัดทรงผม, ยายอมสีผม เปนตน 
กลุม Perfume เชน น้ําหอมกล่ินตางๆ เปนตน 
กลุม Accessories เชน ยาทาเล็บ, ขนตาปลอม เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2. การจัดหาผลติภัณฑ์ 
บริษัทนําเสนอภายใตรูปแบบรานคาปลีก Multi-Brands ขนาดใหญ โดยผสมผสานแนวคิดจากการซ้ือสินคาที่

หลากหลายใน Supermarket รานสะดวกซื้อและความต่ืนเตนของการชอปเครื่องสําอาง เปนรานเครื่องสําอางเฉพาะอยาง 
(Beauty specialty store) ที่มุงเนนการขายผลิตภัณฑเพ่ือความงามโดยเฉพาะ มีสินคาเก่ียวกับความงามทั้งหมดเกือบ 500 
แบรนด ต้ังแต 5,000 – 8,000 SKUs ที่รูจักเปนอยางดีทั้งแบรนดในประเทศและตางประเทศ (Inter Brands) เชน อเมริกา ยุโรป 
เกาหลี ญี่ปุน ฯลฯ และยังมีแบรนดที่เปนทางเลือกซ่ึงมีขายเฉพาะท่ี STARDUST เทานั้น อยางไรก็ตามในป 2560 เพื่อใหการ
บริหารพื้นท่ีขายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน บริษัทไดทําการโฟกัสไปท่ีแบรนดที่สรางยอดขายมาก โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มยอดขายตอตร.ม.และลดจํานวนสตอกสินคาที่แตละสาขาตองสตอกใหมีปริมาณท่ีลดนอยลง  

นอกเหนือจากผลิตภัณฑที่อยูในลักษณะซ้ือมาขายไป บริษัทเองก็มีการพัฒนาสินคา House Brand Product กลุม 
Make up ภายใตชื่อแบรนด “CLOUDA” และกลุม Skin care ภายใตชื่อแบรนด “KEIRA” โดยปจจุบันจัดจําหนายผาน Shop 
STARDUST เปนหลัก และเริ่มมียอดขายผานชองทางออนไลน เชน Facebook / Line/ Instagram ดวยเชนกัน 

  
 การบริหารสินคาคงคลัง 
นอกเหนือจากการบริหารจัดการสาขาใหมีความนาสนใจและมีประสิทธิภาพแลว ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทคือการบริหารจัดการสินคา เนื่องจากผลิตภัณฑของในกลุมเคร่ืองสําอางมีความหลากหลายในแง SKU 
ที่สูงมากขณะเดียวกันการสตอกสินคาในแตละ SKU ก็มีจํานวนช้ินที่แตกตางกันขึ้นอยูกับแนวโนมการขาย นอกจากนี้ยังมี
ขอจํากัดในแงของวันหมดอายุ ซึ่งสวนใหญจะหมดอายุในระยะเวลา 2 - 5 ปนับจากวันที่ผลิต ดังนั้นบริษัทจึงตองกําหนด
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นโยบายในการบริหารสินคาคงคลังใหสอดประสานกันระหวางคลังใหญ และคลังหนารานสาขาท้ังหมด เพื่อลดความเส่ียง
ของสตอกสินคาเกินความตองการของลูกคา รวมถึงความเส่ียงในการขายสินคาหมดอายุตอลูกคา ซึ่งอาจมีผลกระทบในทาง
ลบตอภาพลักษณของบริษัท รวมทั้งความเสี่ยงจากสินคาสูญหาย ซึ่งจะมีผลกระทบตอตนทุนของบริษัทได โดยนโยบายที่
สําคัญในการบริหารสินคาคงคลัง คือ การควบคุมปริมาณสตอกสินคาผานสัดสวนสินคาคงคลังตอยอดขาย ติดตามการ
เคล่ือนไหวของสินคา โดยพิจารณาจัดโปรโมชั่นกระตุนการขายสําหรับสินคาที่ไมมีการเคล่ือนไหวเกิน 30 วัน หมั่น
ตรวจเช็คสตอคสินคาและอายุคงเหลือของสินคา และจัดโปรโมชั่นระบายสตอค และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบจากสํานักงาน
ใหญเพื่อเขาตรวจสอบสินคาคงเหลือทุกสาขา โดยในป 2560 บริษัทไดมีการเขาตรวจสอบทุกสาขา อยางนอยสาขาละ 9 คร้ัง
ตอป  

 
2.1.3. การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
 นโยบายการคัดเลือกทําเลที่ต้ังสาขา 

ปจจุบันบริษัทมีนโยบายการต้ังสาขาสวนใหญในศูนยการคา เนื่องจากเปนศูนยกลางการคมนาคมและมีความ
สะดวกในการบริหารจัดการ บริษัทขยายสาขาในหลากหลายหางสรรพสินคา เชน ฟวเจอรพารค รังสิต / เอ็มบีเค เซ็นเตอร / 
เมเจอรซีนีเพล็กซ รัชโยธิน / เดอะมอลล บางกะป / ฟอรจูน ทาวน  / เมเจอรซีนีเพล็กซ ปนเกลา / โลตัส เอ็กซเพลส ทาวนอิน
ทาวน / เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 / บลูพอรต หัวหิน เปนตน เนนศูนยการคารอบนอกในชุมชนตามมุมเมืองตามกลยุทธปา
ลอมเมือง 

 
 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทเปนผูคัดเลือกสินคาจากซัพพลายเออร โดยศึกษาโอกาสทางการตลาด ศึกษาเงื่อนไขในการจัดซื้อตางๆ  
เปรียบเทียบราคาขายของคูแขง แลวจึงกําหนดราคาที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงอัตรากําไรขั้นตนที่สามารถทําไดเปนสําคัญ และ
เนนสรางกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือกระตุนการขาย 

 
 กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
บริษัทเนนการจัดจําหนายผานชองทาง Retail เปนหลัก เพื่อเปนการบริหารพื้นที่หนารานซึ่งเปนสินทรัพยที่ใชในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเกิดผลประโยชนสูงสุด และทําใหบริษัทสามารใชประสบการณในการบริหาร Shop MANGPONG 
(Retail Outlets) มาเปนแนวทางในการเลือกทําเลใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย และสอดคลองกับสินคาและบริการท่ี 
STARDUST สงมอบใหกับลูกคา โดยบริษัทมีรานคาปลีก STARDUST ณ ป 2558 จํานวน 6 สาขา และ ณ ส้ินป 2559 จํานวน 
9 สาขา และ ณ ส้ินป 2560 ป จํานวน 8 สาขา บริษัท มีสัดสวนการจัดจําหนายผานสาขาโดยเฉล่ียสําหรับป 2560 ที่รอยละ 
47.00 หรือคิดเปนเงิน 119.21 ลานบาทของรายไดจากการขายโดยรวม 

 
จํานวนสาขาและจุดขายของบริษัทในปที่ผานมา 

จํานวน 2560 2559 2558 
Shop STARDUST 8 สาขา 9  สาขา 6  สาขา 
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 กลยุทธการรักษาฐานลูกคา 
การรักษาฐานลูกคาเดิม หรือสรางการซ้ือซ้ําตอเนื่อง ถือเปนปจจัยสําคัญย่ิงในการดํารงอยูของธุรกิจและการสราง

เสถียรภาพของรายได ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญกับกลยุทธในการรักษาฐานลูกคา ดังนี้ 
- การเพิ่มชองทางในการเขาถึงสินคา 
ในป 2560 บริษัทมีนโยบายเพิ่มยอดขายตอตร.ม.ใหสูงขึ้น โดยเนนการเร่ิมจากการเปดสาขาในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเพ่ือใหเปนที่รูจักของผูบริโภค และตามหัวเมืองใหญ เพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึงสินคาและซื้อซ้ําไดโดยสะดวก 
รวมทั้งเกิดการจดจําภาพลักษณของสินคาได   

นอกจากนี้ บริษัทไดเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานระบบพาณิชยอิเล็คทรอนิกส (E-commerce) สําหรับผลิตภัณฑ
ของบริษัทฯเพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคา รวมท้ังเพิ่มชองทางในการเขาถึงสินคาใน Market Place ตางๆ เพราะปจจุบัน
เม่ือโลกกาวเขาสูยุคดิจิตอล ความนิยมในการชอปปงแบบออนไลนเพิ่มมากขึ้นในทุกหมวดหมูสินคา รวมถึงธุรกิจเครื่องสําอาง 
ซึ่งมีอัตราการเติบโตในกลุม E-commerce สูงเปนอันดับ 2 รองจากกลุมเส้ือผา ซึ่งเปนผลดีตอตลาดเคร่ืองสําอางเปนอยางย่ิง 
โดยตัวเลขการซื้อขายผานระบบออนไลน เปนกระแสที่นาจับตามอง และจะเติบโตอยางมากภายใน 5 ป 

- รักษาคุณภาพของการใหบริการ พรอมทั้งมีบริการเสริมใหกับลูกคา เชน การแตงหนา 
- การบริหารลูกคาสัมพันธ  

บริษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดเก็บฐานขอมูลลูกคา เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารลูกคา
สัมพันธ หรือ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งมีสวนทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางเฉพาะเจาะจง โดยระบบการบริหารลูกคาสัมพันธจะเร่ิมตนจากการสงเสริมใหลูกคาสมัครสมาชิก จูงใจโดยการให
สวนลดสําหรับสมาชิก และมีโปรโมช่ันการสมัครสมาชิกโดยไมเสียคาใชจายในชวงเปดสาขา หรือเม่ือซ้ือสินคาครบตามมูลคา
ที่กําหนดไว ซึ่งมีมูลคาไมสูงนัก เพื่อกระตุนใหลูกคาใชสิทธิในการสมัคร ซึ่งเม่ือลูกคาเขาเปนสมาชิกแลว บริษัทจะทําการเก็บ
ฐานขอมูลสวนบุคคลทั่วไป อาทิ ที่อยู อายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ รวมทั้งเก็บขอมูลการซื้อสินคาของลูกคาแตละราย เชน รูปแบบ
การซื้อ ความถ่ี ผลิตภัณฑที่ซื้อบอย ความเห็นตอผลิตภัณฑ ความตองการเฉพาะเจาะจงตางๆ เปนตน    

จากขอมูลดังกลาวทําใหบริษัทสามารถสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการขายไดสอดคลองกับ
ลักษณะความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย เชน 

1. โครงการสะสมแตมของแบรนดใหกับลูกคาสมาชิก  เพื่อลูกคาสามารถนํา แตมที่สะสมอยูมารับเปนสวนลดในการ
ซื้อสินคาและแลกสินคาที่ลูกคาชื่นชอบ     

2. รับแตมx2 สําหรับสมาชิก เม่ือไปซื้อสินคาทุกวันพุธ    
3. Birthday ชอปสนุกในเดือนเกิด รับแตมx3 
4. Privilege for Member ประสานงานกับองคกรอื่นๆทํา Value Added ใหกับผูถือบัตรสมาชิกไดรับสินคา สวนลด 

และการบริการในสถานท่ีตางๆ อาทิ โรงแรม สปา รานอาหาร โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม สถานบันเทิง 
ฯลฯ นอกจากนี้ พนักงานขายหนารานสามารถเรียกดูบันทึกประวัติการซื้อของลูกคาที่เปนสมาชิกไดทันที สงผลให
สามารถนําเสนอผลิตภัณฑไดตรงตามความตองการ หรือแกปญหาใหกับลูกคาไดทันทวงทีผานชองทางตางๆ 
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 กลยุทธการประชาสัมพันธ 
 -   การส่ือสารผานหนาราน ซึ่งบริษัทมีจุดเดนในเร่ืองการใชพื้นที่ของ Shop STARDUST ที่มีศักยภาพดานทําเลอยู
แลวมาใชใหเกิดประโยชนโดยการตกแตงหนารานใหมีเอกลักษณและดึงดูดความสนใจ (Display), การจัดเรียงสินคาใหโดด
เดน (Merchandising), ส่ือโฆษณา ณ จุดจําหนาย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขา
ตางๆ 
 -   การจัดกิจกรรม (Event) สานสัมพันธกับสมาชิก เชน การจัด Focus Group เพื่อคนหาความตองการและเปด
โอกาสใหสมาชิกมีสิทธิใชสินคากอนการวางขายจริง เปนตน 
 -   การโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือภายนอก บริษัทมีการสงจดหมายขาวอิเลคทรอนิคสใหแกลูกคาที่สมัครเปน
สมาชิก รวมถึงมีการสงขาวประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ ส่ือส่ิงพิมพตางๆ และลงโฆษณาในนิตยสารตางๆ เพื่อเผยแพร
ขาวสารผลิตภัณฑใหมหรือการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ของบริษัทใหลูกคาและผูบริโภคทั่วไปไดรับทราบในวงกวาง
แพรหลายย่ิงขึ้น 

-  การใช ส่ือสังคมออนไลนในการใหขาวสารโปรโมชั่นของ STARDUST เพื่อใหความสะดวกสบายในการ
ประชาสัมพันธและติดตอส่ือสารกับลูกคา เชน Facebook, Instagram, Line@ และ Line Official เปนตน 
 

2.1.4. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
บริษัทแบงกลุมลูกคาเปาหมาย ตาม Customer Life Cycle ออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
กลุมที่ 1  Values Conscious คือ ลูกคาที่ตองการสินคาที่ชวยสงเสริมรสนิยมของผูใช มีกําลังซื้อปานกลาง คํานึงถึง 

Brand และคุณภาพสินคามากอนราคา เนนกลุมที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ เชน กลุม 
Makeup กลุม Skin Care กลุม Hair Care และกลุม Perfume เปนตน 

กลุมที่ 2  Health Conscious คือ ลูกคาที่ตองการสินคาที่ชวยฟนฟูสุขภาพผิวและรางกาย มีกําลังซื้อปานกลางถึงสูง 
คํานึงถึงคุณภาพสินคามากอน Brand และราคา เนนกลุมอายุมากกวา 50 ป และกลุมนักทองเที่ยว สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ 
เชน กลุม Organic  

กลุมที่ 3   Price Conscious คือ ลูกคาที่ตองการสินคาที่ใชอยูแลวเปนประจําในราคาท่ีสมเหตุสมผลกับคุณภาพ 
สามารถตัดสินใจซื้อไดอยางรวดเร็ว รับรูถึงคุณภาพสินคาแลว เนนกลุมนักศึกษาและผูอยูในระยะเร่ิมตนทํางาน สินคาสําหรับ
ลูกคากลุมนี้ เชน กลุม Makeup กลุม Skin Care เปนตน 

 
2.1.5. สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง (Cosmetics industry) เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอยาง

ตอเนื่อง ผูบริโภคทั้งเพศชาย เพศหญิง ในทุกๆ ชวงวัยตางใหความสนใจและใสใจในการดูแลตัวเอง ทั้งความงามและผิวพรรณ 
ตลาดเคร่ืองสําอางมีแนวโนมการเติบโตที่ดี ทั้งยังมีกลยุทธการปรับตัวที่นาสนใจมาก จากขอมูลของสมาคมผูผลิตเครื่องสําอาง
ไทย พบวามูลคาตลาดเคร่ืองสําอางไทยในป 2559 จะมีมูลคาตลาดรวมที่สูงกวา 2.8 แสนลานบาท แบงเปนมูลคาการสงออก 
1.12 แสนลานบาทและมูลคาในประเทศ  1.68 แสนลานบาท ทั้งนี้ยังระบุอีกวากวา 97% ของการสงออกเคร่ืองสําอาง เปน
ผูประกอบการรายยอย กลุม SMEs  ทั้งนี้ขอมูลจากกระทรวงพาณิชยบงชี้วาตลาดสงออกหลักของสินคาในกลุมเครื่องสําอาง 
ของไทย ไดแก ญี่ปุน ฟลิปปนส ออสเตรเลีย มาเลเซีย และลาว  
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 สถานภาพตลาดเคร่ืองสาํอาง 

1) สถานภาพตลาดเคร่ืองสาํอางโลก 

a) สถานภาพตลาดเคร่ืองสําอางโลก 

ป 2559 ภาพรวมมูลคาตลาดเคร่ืองสําอางโลก คิดเปนมูลคาประมาณ 444 พันลานดอลลารสหรัฐ โดยกลุม Skin 
Care มีสัดสวนกวา , Hair Care และ Colour Cosmetics เปนกลุมที่มีสวนแบงการตลาดสูงที่สุด โดยกลุมที่คาดวาจะมีการ
เติบโตในชวงป 2016-2021 ไดแกกลุม Baby and Child, Colour Cosmetics และ Skin Care เม่ือแบงตลาดเปนเชิงภูมิภาค
นั้นตลาดเอเชียถือเปนตลาดที่ใหญที่สุดมีมูลคาตลาด 121 พันลานดอลลารสหรัฐ ตามมาดวย ตลาดยุโรป 114 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ อเมริกาเหนือ 93 พันลานดอลลารสหรัฐ ตลาดลาตินอเมริกา 59 พันลานดอลลารสหรัฐ และตลาดแอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง 30 พันลานดอลลารสหรัฐ โดยตลาดที่มีการเติบโตสูงในชวงป 2015-2016 ไดแกตลาดลาติน แอฟริกาและตัว
นออกกลาง ที่เติบโตกวา 9% และตลาดเอเชียที่เติบโตประมาณ 5% 

สําหรับการเติบโตในตลาดเครื่องสําอางนั้นไดรับแรงผลักดันจากกลุมประชากรที่มีอายุไมสูงมากนักและมีความ
ตองการเครื่องสําอางท่ีสามารถสรางภาพลักษณใหดูสวยงาม ขณะเดียวกันก็มีการบํารุงรักษาเชนกัน จากแรงผลักดันของ
ลูกคากลุมดังกลาวทําใหเคร่ืองสําอางเปนที่รูจักกันมาอยางยาวนาน 

จากความตองการสินคาที่สามารถสรางความสวยงามและบํารุงรักษาในเวลาเดียวกัน สะทอนวาผูบริโภคให
ความสําคัญกับสวนผสมคอนขางมาก และทําใหสินคาที่มีสวนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติเปนหลักจะเปนที่ตองการของตลาด
มากขึ้น จากการเปดรับของผูบริโภคที่พรอมที่จะเลือกสินคาที่มีคุณภาพคุมคาคุมราคามากข้ึน อยางไรก็ตามจากผลกระทบ
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัวเต็มที่ ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมแมจะยังคงบริโภคเคร่ืองสําอางอยูแตมีแนวโนมที่จะซื้อสินคา
ที่มีขนาดเล็กลง  

ผูมีอิทธิพลดานความสวยความงาม, บิวต้ีกูรูทั้งหลายยังเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ยังมีประสิทธิภาพอยู จากปจจัย
ขางตนเปนโอกาสใหรานคาปลีกตาง ๆ สามารถผลิตสินคาภายใตตราสินคาของตัวเอง (Private Labels) ซึ่งหากสินคาดังกลาว
และมีการใชเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะไดรับการยอมรับจากผูบริโภค  

 

2) สถานภาพตลาดเคร่ืองสาํอางของไทย 

ขอมูลจากสมาคมผูผลิตเคร่ืองสําอางไทยระบุวาในป 2559 ตลาดเคร่ืองสําอางไทยมีมูลคา 2.8 แสนลานบาท 
แบงเปนตลาดในประเทศ 1.68 แสนลานบาทและสงออก 1.12 แสนลานบาท โดยคาดการณวาในป 2560 มูลคาตลาด
เคร่ืองสําอางไทยจะเติบโตไดอีก 7-8% อยางไรก็ตามแมมูลคาตลาดจะเติบโตไดอยางโดดเดน แตก็เปนตลาดท่ีมีการแขงขัน
รุนแรง โดยพิจารณาจากสถิติการขอจดแจงผลิตเคร่ืองสําอางจากกระทรวงสาธารณสุข ต้ังแตป 2554 – 2558 ที่มีผูมาขอจด
แจงผลิตเคร่ืองสําอางเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะในป 2558 ที่มีผูขอผลิตจํานวน 13,907 ราย และมีผูไดรับการอนุมัติ 
8,045 ราย แสดงใหเห็นถึงจํานวนผูผลิตที่มุงจะกาวเขาสูตลาดเคร่ืองสําอางอยางตอเนื่อง นอกจากน้ีผูบริโภคยังมีความ
คาดหวังมากขึ้นตอคุณประโยชนที่จะไดรับจากผลิตภัณฑ และมีความระมัดระวังและใชเวลามากขึ้นเพื่อที่จะทําความรูจัก



36 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1) 

สวนที่ 1 หนาท่ี 16 

ผลิตภัณฑแตละชนิด รวมถึงการพิจารณารายการสวนประกอบตางๆ และสรรพคุณของผลิตภัณฑที่ผูผลิตไดกลาวไว จึงเปนส่ิง
ที่ทาทายสําหรับผูประกอบการในการแยงชิงสวนแบงรายไดใหเพิ่มสูงขึ้น  

ภาพตลาดเคร่ืองสําอางไทยนั้นเปนไปในทิศทางเดียวกับตลาดเคร่ืองสําอางโลก นั่นคือยังมีการเติบโตอยางตอเน่ือง 
แตผูบริโภคมีการศึกษาผลิตภัณฑมากขึ้น เนนการบํารุงรักษาควบคูไปกับการเสริมสรางความสวยงาม รวมถึงผูมีอิทธิพลดาน
ความสวยงามยังเปนเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพอยู บริษัทฯ จึงตองสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางดาน
ความแตกตางของสินคา เพื่อเขาถึงและสรางฐานลูกคา ไมวาจะเปนในดานสวนผสมหรือสูตรดานวัตถุดิบที่มีการปรุงแตงสี
กล่ินหรือการเพิ่มสารท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ และดานบรรจุภัณฑที่สวยงามโดดเดน รวมถึงการสรางการรับรูตราสินคาตอผูบริโภค
อยางตอเน่ืองผานท้ังการโฆษณาผานส่ือและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดในวงกวางมาก
ที่สุด พรอมกับกําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนมากขึ้น เพื่อใหกลยุทธทางการตลาดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดย
สินคา House brand ภายใตแบรนด CLOUDA และ KEIRA ของบริษัทที่เนนในเร่ืองของการบํารุงรักษาควบคูไปกับการสราง
ความสวยงาม ทั้งนี้ปจจุบันสินคาเคร่ืองสําอางของไทยภายใตตราสินคาไทยไดกลายเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ยอมรับใน
ระดับโลกเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ อันเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพสินคาจนไดมาตรฐานสากล การพัฒนารูปแบบของบรรจุ
ภัณฑที่สามารถดึงดูดใจผูบริโภคไดมากขึ้น การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องสําอางท่ีมี
สวนผสมของสมุนไพรไทยที่นับวันจะไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในตลาดตางประเทศ ดวยจุดเดนเฉพาะตัวทั้งทางดาน
รูปลักษณและกล่ิน ประเทศไทยจึงมีความไดเปรียบในแงของความหลากหลายและความอุดมสมบูรณของวัตถุดิบประเภท
สมุนไพรท่ีสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑเวชสําอางนานาชนิด และมีโอกาสที่จะขยายตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
อยางมาก  

2.1.6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
-  ไมมี – 
 

2.1.7. งานที่ยังไม่ส่งมอบ 
-  ไมมี - 

 
2.2. “MANGPONG & GIZMAN” ธุรกจิค้าปลีกสนิค้ากลุ่มโฮมเอน็เตอร์เทนเมนต์ และสนิค้ากลุ่มแกด็เจท็ 

 
2.2.1. ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทเปนสินคาเพื่อความบันเทิงภายในบานประเภทภาพยนตรและเพลง เปนการ

รับสินคามาจําหนาย เพื่อสรางความหลากหลายของสินคาและสามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางครบถวน และมี
ผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทที่เปนสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยีและมีเอกลักษณภายใตตราสินคาของคูคาราย
อื่นๆ เพื่อจําหนายใน Shop ของ GIZMAN โดยแบงกลุมสินคาได ดังนี้ 

กลุม Home Technology เชน เคร่ืองฟอกอากาศ, เคร่ืองดูดฝุนอัจฉริยะ เปนตน 
กลุม Speaker เชน ลําโพง, ลําโพงไรสาย เปนตน 
กลุม Bike เชน จักรยานพับได, รถไฟฟาลอเดียว, Scooter, Monowheel เปนตน 
กลุม Wearable Device เชน สายรัดขอมือสุขภาพ, นาฬิกาขอมือปองกันเด็กหาย เปนตน 
กลุม Headphone เชน หูฟงไรสาย เปนตน 
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กลุม Camera เชน กลองติดรถยนต, กลองติดมอเตอรไซต, กลอง Go Pro เปนตน 
กลุม Drone เชน DJO Drones , Dobby Drone 
กลุม Accessories เชน โซฟาลม, แวนตา VR, อุปกรณจักรยาน, อุปกรณชั่งน้ําหนักพกพา เปนตน 
รวมทั้งจางผลิตสินคาของบริษัทฯ ที่อยูในกลุมสินคาดังกลาว ภายใตตราสินคา “GIZMAN” ดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. การจัดหาผลติภัณฑ์ 
เพื่อให Shop MANGPONG & GIZMAN มีสินคาที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดอยางครบถวน ใน Shop จึงมีสินคา 2 กลุม กลุมแรก คือ สินคากลุมโฮมเอนเตอรเทนเมนต จะเปนการรับสินคามาจําหนาย
ในราน เปนลักษณะการฝากขาย ซึ่งจะสามารถคืนสินคาที่จําหนายไมหมดทั้งจํานวน หรือบางสวนไดตามระยะเวลาที่กําหนด
ขึ้นอยูกับประเภทของสินคา  ทําใหความเส่ียงของบริษัทในเร่ืองการบริหารจัดการสินคาคงคลังลดลง ทั้งนี้สําหรับสินคาที่วาง
จําหนายใหม (New Release) โดยทั่วไปมีเงื่อนไขการรับคืนสินคาในระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 180 วัน   

สําหรับสินคาสินคากลุมแก็ดเจ็ท บริษัทฯ ไดหาสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยีและมีเอกลักษณ สอดคลองกับ
รูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมเปาหมาย ขั้นตอนการจัดหาใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑหรือสินคาที่บริษัทฯ จําหนาย 
ภายใตเงื่อนไขที่สามารถเปล่ียนคืนได และมีการทําการตลาดรวมกัน สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1) สินคาจางผลิตของบริษัท 
บริษัทวิเคราะหแนวโนมของสินคาผานการเดินทางศึกษาดูงานแสดงสินคาเก่ียวกับเทคโนโลยี งานแสดงสินคา

ทางดานไลฟสไตล งานแสดงสินคาอื่นๆ ในตางประเทศ รวมท้ังศึกษาขอมูล รูปแบบ และพฤติกรรมการดําเนินชีวิต เพื่อนํา
กลับมาวางแผนการจัดหาสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยีและมีเอกลักษณใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย 
โดยพิจารณาเลือกบริษัทรับจางผลิตสินคาที่มีความทันสมัย เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพสูง 

นอกจากน้ีบริษัทยังจัดหาสินคาผานตัวแทนท่ีมาเสนอสินคาเพื่อรับจางผลิตสินคาใหกับบริษัทภายใตตราสินคา 
“GIZMAN” ซึ่งมีขอดีคือมีขอมูลแนวโนมของยอดขายสินคาที่กําลังเปนที่นิยม และไดเห็นความหลากหลายของสินคา สามารถ
เพิ่มโอกาสการขายไดอยางมาก 



38 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1) 

สวนท่ี 1 หนาท่ี 18 

2) สินคาภายใตตราสินคาของคูคารายอื่นๆ
บริษัทจะติดตอกับตัวแทนจําหนายในประเทศ ทั้งนี้ที่ผานมา บริษัท เปนผูจําหนายสินคา กลองติดรถยนต, Drone,

เคร่ืองดูดฝุน iRobot, ลําโพง Marshall, สินคาในกลุม IoT, รถไฟฟาลอเดียว, Scooter, กลอง GoPro, เปนตน 
รวมทั้งการนําเสนอจากผูผลิตและตัวแทนจําหนายสินคาในกลุมสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยี โดยบริษัทจะ

คัดเลือกจากความสอดคลองกับทิศทางสินคาของ GIZMAN, แบรนด, การสนับสนุนทางการตลาด, การรับประกัน, ราคา, และ
เงื่อนไขตางๆ มาประกอบการพิจารณานําเขามาจําหนาย ตลอดจนการสอบถามจากลูกคาเพื่อจัดหารสินคาใหไดตรงความ
ตองการอยางครบถวน 

 การบริหารสินคาคงคลัง
บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการสินคาโดยเช่ือมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหนาราน และระบบรายงาน

การขาย เขาดวยกันอยางสมบูรณ สามารถวิเคราะหการขาย รายสาขา รายสินคา ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา เพ่ิมประสิทธิ
ภาพในการจัดสงสินคาไปยังสาขาไดอยางสมดุลทั้งปริมาณและทันตอเวลา ชวยลดภาระดานการสต็อกสินคา กระแสเงนิสดใน
การลงทุนของสินคา เพิ่มความสามารถในการทํากําไร และสรางความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมาย นอกจากนี้บริษัทยังมี
นโยบายการบริหารสินคาคงคลัง ดวยการติดตามยอดขายสินคา โดยแตละสาขาจะสงขอมูลการขายสินคาใหสํานักงานใหญ
ทุกส้ินวันทําการ เพื่อใหบริษัทฯ มีขอมูลในการบริหารสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบจาก
สํานักงานใหญเพื่อเขาตรวจสอบสินคาคงเหลือทุกสาขา โดยในป 60 บริษัทฯ ไดมีการเขาตรวจสอบทุกสาขา อยางนอยสาขา
ละ 9 คร้ังตอป  

 การบริหารจัดการภายในบริษัท

ระบบสารสนเทศ 

รับสินคาเขาคลัง 

การบริหารจัดการหนาราน 

การรับคืนสินคาจากสาขา 

การกระจายสินคาไปยังสาขา 

การจัดซื้อสินคา 
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 การบริหารจัดการดวยระบบสารสนเทศ 
บริษัทใหความสําคัญในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟทแวรคอมพิวเตอวมาใชในการบริหารจัดการ

ภายในองคกร โดยนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังระบบ Enterprise Resource Planning, Warehouse Management 
System, Point of Sale Management System, Customer Relationship Management และ Human Resource System มา
ใชในการบริหารจัดการสวนงานตางๆ นับต้ังแตการจัดซื้อ การบริหารสินคาคงคลัง การกระจายสินคา ไปจนถึงการบริหาร
รานคา ลูกคา บุคลากร และบันทึกขอมูลทางบัญชี โดยเช่ือมโยงฐานขอมูลทุกระบบเขาดวยกัน เพื่อใหสามารถสอบยันและ
ตรวจสอบกันได และสามารถนําขอมูลตางๆ มาใชในการวิเคราะหเพื่อกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจใหมีความเหมาะสมและ
ทันทวงที 

บริษัทควบคุมและจัดการสินคาในคลังสินคาดวยระบบ MIS ในการบันทึกขอมูลและจัดการสินคาที่จัดเก็บใน
คลังสินคา ไดแก การรับสินคา การจายสินคา การจัดสินคาเพื่อสงใหสาขา และบันทึกรายการเคล่ือนไหวของสินคา 

ภายหลังจากการคัดเลือกสินคาดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในสวนของการจัดหาผลิตภัณฑนั้น บริษัทจะดําเนินการ
ส่ังซื้อสินคา รับสินคาเขาคลังสินคา กระจายสินคาไปยังจุดจําหนายตางๆ เพื่อจําหนายใหแกลูกคาผานระบบการบริหารจัดการ
หนาราน และทําการรับคืนสินคากลับเขาสูคลังสินคาเม่ือครบกําหนดอายุการขาย 

 
 การตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา 

บริษัทใหความสําคัญในการตรวจสอบความมีตัวตนของสินคาคงคลัง ณ จุดจําหนายตางๆ เพื่อปองกันความเส่ียงอัน
อาจจะเกิดขึ้นไดจากการสูญหายของสินคาคงคลัง ซึ่งเปนสินทรัพยหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไดมีการ
จัดต้ังแผนกตรวจปฏิบัติงานสาขา ทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของพนักงานที่ประจําอยูในสาขาตางๆ ซึ่งมหีนาที่หลัก 3 ดาน 
คือ 

1) การเขาตรวจสาขา : โดยเขาตรวจนับสินคาคงเหลือ การรับ-คืนสินคาจากสาขา และเงินสดยอยของแตละสาขา 
ฝายตรวจสอบปฏิบัติการกําหนดการเขาตรวจประจําเดือนและแจงใหสาขาทราบเพ่ือจัดระเบียบสินคาภายใน
ราน และทําการตรวจสอบจํานวนสินคาคงเหลือที่มีอยูจริงในสาขาเทียบกับขอมูลในระบบสินคาคงคลัง 

2) รายงานขอมูลสินคาสูญหาย : โดยสงขอมูลสินคาสูญหายใหกับฝายบัญชีเพื่อปรับยอดสินคาคงเหลือใหถูกตอง 
รวมทั้งสรุปรายงานขอมูลสินคาสูญหายใหกับผูบริหารและฝายทรัพยากรมนุษย เพื่อประเมินผลการทํางานของ
พนักงานในสาขา 

3) ตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน : โดยตรวจสอบรายงานการตรวจนับสินคา พรอมกับแจงผูบริหารและฝาย
ทรัพยากรมนุษยในกรณีที่พบความผิดปกติ 

ทั้งนี้ กรณีที่แผนกตรวจปฏิบัติการสาขา ทําการตรวจนับสินคาคงคลังที่มีอยู ณ สาขา และเปรียบเทียบกับระบบ
ฐานขอมูลแลว พบวามีการสูญหายเกินอัตราท่ีบริษัทกําหนด พนักงานขายท่ีสาขาจะตองเปนผูรับผิดชอบ และหากสาขาใดมี
ยอดสินคาสูญหายตํ่ากวาเกณฑจะไดรับผลตอบแทนจากการทํางานเพิ่มขึ้น การกําหนดหลักเกณฑดังกลาว สวนหนึ่งเพื่อ
กระตุนใหพนักงานขายท่ีสาขาใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีถูกตอง ซึ่งจะชวยลดความผิดพลาดในเร่ืองการ
สูญหายของสินคาคงคลังลงได 
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2.2.3. การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
1)   การตลาด 
บริษัทมีการปรับตัวทางดานการตลาดอยูเสมอ เพื่อตอบสนองไดตรงความตองการของลูกคา ซึ่งจะสงผลตอผล

ประกอบการของบริษัทโดยการใชกลยุทธตางๆ ดังตอไปนี้ 
 กลยุทธดานสินคา 

เนื่องจากปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อสินคาเพ่ือความบันเทิง คือคุณภาพสินคา ดังนั้นบริษัทจึงมีการคัดเลือก
ภาพยนตรที่มีคุณภาพและไดรับความนิยม รวมทั้งคัดเลือกเพลงท่ีไดรับความนิยมจากผูฟง และตองเปนสินคาที่มีคุณภาพสูง 
ระบบภาพและเสียงคมชัด ในดานสินคาเทคโนโลยีตองสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปล่ียนไปของลูกคา โดยการ
คัดเลือกสินคาที่มีความแปลกใหมตรงกับกระแสนิยม หาซื้อไดยากจากรานคาอื่น และมีการรับประกันสินคา จากผูผลิตและ
ตัวแทนจําหนายเพื่อใหสินคาของบริษัทมีความหลากหลายสูง ไดแก กลุม Home Technology, กลุม Speaker, กลุม 
Wearable Device, กลุม Headphone และจางผลิตสินคาที่จําหนายเฉพาะในราน GIZMAN เพื่อสรางความแตกตางและ
สอดคลองกับธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนต เชน GIZMAN Speaker, โคมไฟลายฮีโรในภาพยนตร เปนตน 

 กลยุทธการกําหนดราคา 
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาสินคาจางผลิตใหสามารถแขงขันได สรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกบริษัทและ

การประสานงานดานการตลาดกับผูจําหนายรายอื่นอยางใกลชิดเพื่อรวมมือกันสนับสนุนการขาย รวมมือกับสถาบันการเงินจัด
รายการผอนชําระสําหรับสินคาที่มีราคาสูง และทํา CRM สะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษตางๆ  เปนตน 

 กลยุทธการสรางความแตกตาง 
บริษัทมีการสรางความแตกตางใหกับสินคาโดยการใหบริการหลังการขาย โดยรับประกันคุณภาพสินคาที่เกิดจาก

ความผิดพลาดในการผลิต (Warranty) ลูกคาสามารถนําสินคามาเปล่ียนไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหากพบวาสินคามี
ขอผิดพลาดจากการผลิต, พนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑสามารถใหขอมูลและใหบริการไดเปนอยางดี 

 กลยุทธในดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
บริษัทไดจัดหาสินคาลิขสิทธิ์จากผูผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ  เพื่อใหสินคาของบริษัทมีความหลากหลายสูง 

และเปนทางเลือกใหกับลูกคาของบริษัท มีใหเลือกทั้งบลูเรย ดิสก ดีวีดี และในดานประเภทสินคาที่มีทั้งภาพยนตรไทย 
ภาพยนตรฮอลลีวูด ภาพยนตรฮองกง ญี่ปุน เกาหลี และไตหวัน เปนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสินคาบันเทิงประเภทคอนเสิรต 
สารคดี การตูน และโชวตางๆ 

 กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
บริษัทมีชองทางการจัดจําหนายในนาม Shop MANGPONG&GIZMAN (Retail Outlets) ซึ่งกระจายอยูรอบๆ 

กรุงเทพ และตางจังหวัด ในศูนยการคา ชอปปงพลาซาที่มีศักยภาพ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเปดสาขาในทําเล และ
ศูนยการคาท่ีมีศักยภาพ มีกําลังซื้อ พิจารณาคัดเลือกสาขาอยางระมัดระวัง และความสามารถในการทํากําไรเพื่อใหสามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายที่แทจริง รวมถึงเปนการขยายฐานลูกคาใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย มีรูปแบบการจัดโชวสินคาที่โดด
เดนและนาซื้อ  โดยมีทั้งรูปแบบ Brand Shelf และ Category Shelf และเปล่ียนรูปแบบใหใหมและตามกระแสเสมอ โดยมี
จุดประสงคเพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับรานในฐานะหนึ่งในรานคาปลีกในใจของลูกคา ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี ทําให
ยอดขายสินคากลุมแก็ดเจ็ด ในป 2560 มีมูลคา 92.95 ลานบาท และสินคากลุมภาพยนตรและเพลง มีมูลคา 39.02 ลานบาท  
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จํานวนสาขาและจุดขายของบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมา 
 2560 2559 2558 
จํานวนสาขาและจุดขาย 13  สาขา 14  สาขา 17  สาขา 

 
นอกจากน้ี บริษัทเพิ่มความสะดวกใหลูกคากลุมภาพยนตรและเพลง โดยเพ่ิมชองทางการจําหนายผานทางเว็บไซต

ของบริษัท www.mangpong.co.th เพื่อใหสามารถเลือกซ้ือสินคาผาน Catalog และติดตามขาวสารประชาสัมพันธโปรโมช่ัน 
ตลอดจนแนะนําสินคาใหมๆ ใหลูกคาคนหาขอมูลสินคา และส่ังซ้ือสินคาได นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเพิ่มชองทางอื่นๆเพื่อให
ความสะดวกสบายในการประชาสัมพันธ และติดตอส่ือสารกับลูกคา เชน Facebook  www.facebook.com/mangpongshop 

สําหรับกลุมสินคาแก็ดเจ็ท บริษัทฯ เพิ่มความสะดวกใหลูกคาโดยการเพ่ิมชองทางการจําหนายในเว็บไซตของ 
GIZMAN ที่ www.gizmanlifestyle.com และหรือเว็บไซตหลักของบริษัท www.mangpong.co.th  ตลอดจน Social Media 
ตางๆ เชน Facebook www.facebook.com/gizmanlifestyle / LINE : @gimanlifestyle ซึ่งสามารถจะสนับสนุนการขายซึ่งกัน
และกันอีกดวย 

 กลยุทธการส่ือสาร 
สามารถแบงไดเปน 2 ระดับคือ 

 -   การส่ือสารผานหนาราน ซึ่งบริษัทมีจุดเดนในเร่ืองพื้นที่ที่มีศักยภาพดานทําเลอยูแลวมาใชใหเกิดประโยชนโดย
การตกแตงหนารานใหมีเอกลักษณและดึงดูดความสนใจ (Display), การจัดเรียงสินคาใหโดดเดน (Merchandising), ส่ือ
โฆษณา ณ จุดจําหนาย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาตางๆ 

- การส่ือสารทาง Online โดยมุงเนนความรวดเร็วและความนาสนใจของสินคาที่ออกใหม, สินคาในกระแส, สินคา 
โปรโมชั่น, เพื่อเปนการตอกย้ํา Brand และดึงดูดลูกคาใหมาที่หนารานเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย 
  

2.2.4. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
บริษัทแบงกลุมลูกคาเปาหมายโดยรวมถึงสมาชิกของบริษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) ลูกคากลุม E-Shop 

ตามคุณคาของสินคาที่ไปตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิต ออกเปน 5 กลุม ดังนี้ 
กลุมที่ 1  Small Price Seeker คือ ลูกคาที่ตองการสินคาแปลกใหมสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันหรือเพื่อความ

บันเทิง ในราคาที่สามารถตัดสินใจซื้อไดอยางรวดเร็ว คํานึงถึงคุณภาพสินคาโดยไมสนใจ Brand เนนกลุมนักศึกษาและผูอยูใน
ระยะเริ่มตนทํางาน สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ เชน กลุม Speaker, กลุม Headphone และสินคาจางผลิตของบริษัทภายใตตรา
สินคา “GIZMAN” 

กลุมที่ 2  Technology Seeker คือ ลูกคาที่ชื่นชอบสินคาเทคโนโลยีไลฟสไตลสามารถนํามาใชในการทํางานหรือชีวิต
สวนตัว ชวยสงเสริมภาพลักษณของผูใช มีกําลังซื้อปานกลาง คํานึงถึง Brand และคุณภาพสินคามากอนราคา เนนกลุมวัย
ทํางาน สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ เชน ลําโพง Marshall, รถไฟฟาลอเดียว, Scooter, กลอง GoPro เปนตน 

กลุมที่ 3  Solution Seeker คือ ลูกคาที่แสวงหาสินคาเทคโนโลยีไลฟสไตลสามารถนํามาใชในชีวิตเพื่อตอบโจทย
ความตองการเฉพาะดาน มีกําลังซื้อปานกลางถึงสูง คํานึงถึงประโยชนในการแกไขปญหาและคุณภาพสินคามากอน Brand 
และราคา เนนกลุมผูประกอบการและมีอาชีพอิสระ สินคาสําหรับลูกคากลุมนี้ เชน กลองติดรถยนต, Drone, เคร่ืองดูดฝุน 
iRobot, GPS Tracker, สายรัดขอมือสุขภาพ เปนตน 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1) 

สวนที่ 1 หนาท่ี 22 

กลุมที่ 4  กลุมผูบริโภคโดยตรง (End User) คือ บุคคลทั่วไปที่ซื้อสินคาจาก Shop MANGPONG ลูกคากลุมน้ีนิยม
ชมภาพยนตรและฟงเพลงที่บานหรือนิยมซ้ือผลงานภาพยนตรและเพลงเพ่ือเก็บสะสม โดยรวมถึงสมาชิกของบริษัทฯ 
(MANGPONG Privilege Card) ประมาณ 200,000 ราย  ลูกคากลุม E-Shop ซึ่งเปนลูกคากลุมใหมที่บริษัท ขยายชองทางการ
จัดจําหนายจํานวนกวา 20,000 รายและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และลูกคาในกลุม Social Media อาทิ Facebook/ 
Instagram / LINE  ซึ่งลวนแลวแตมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของสินคาและบริการที่ไดรับจากรานคาและสินคาของบริษัท 

 
2.2.5. สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
จากผลการศึกษาของบริษัทวิจัยชั้นนําระบุวาแนวโนมสําคัญหน่ึงที่สงผลกระทบกับการบริหารธุรกิจคือการ

เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการทํางานในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะพนักงานรุนใหม หรือ เจนเนอรเรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่งใน
ประเทศไทยมีจํานวนประมาณรอยละ 30 ของจํานวนแรงงานท้ังหมด ถือไดวาเปนกลุมคนที่ไดรับการศึกษาสูงที่สุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับรุนอื่นๆ อีกทั้งยังมีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีมากที่สุด มีความตองการอิสระและการแสดงความเปนตัว
ของตัวเองในการทํางาน รวมทั้งนิยมใชสินคาที่ตอบสนองไลฟสไตลวิถีชีวิตและการทํางานเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเปนอยาง
มาก ส่ิงเหลานี้สรางความทาทายตอผูผลิตสินคาประเภทไลฟสไตลที่มีเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอยาง
ตอเน่ือง ทําใหสินคามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลาย และตนทุนการผลิตที่ตํ่าลง สงผล
ใหมีผูจําหนายสินคาเทคโนโลยีไลฟสไตลเพิ่มขึ้นอยางมาก เน่ืองจากสภาพแวดลอมเอื้ออํานวยตอการทําธุรกิจ เชน 
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ส่ือสังคมออนไลน ความตองการเปนผูประกอบการ การขายสินคาออนไลน ตลอดจนพฤติกรรมการซื้อ
สินคาทางอินเตอรเน็ตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

อยางไรก็ตามบริษัทไดประเมินภาวะการแขงขันในสินคาเทคโนโลยีไลฟสไตลที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ผูผลิตไดมีการแนะนําสินคารุนใหมๆ ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นออกสูตลาดในระดับราคาท่ีลดลงอยู
ตลอดเวลา สงผลใหภาวะการแขงขันมีแนวโนมสูงขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรม 

 
บริษัทฯ จึงใชศักยภาพดานทําเลที่ต้ังของ Shop MANGPONG & GIZMAN ใหเกิดประโยชน เพ่ือใหลูกคามีโอกาส

สัมผัส ทดลองใชงาน รับคําแนะนําการใชงาน และการใหความสําคัญกับการบริการ บริษัทใหความสําคัญกับการใหบริการ
ลูกคาท้ังกอนและหลังการขาย  มีการฝกอบรมพนักงานใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในตัวสินคา สามารถแนะนําสินคาใหแก
ลูกคาไดเปนอยางดี ตลอดจนมีบริการหลังการขายหากพบสินคาชํารุดหรือบกพรองจากการผลิต สามารถเปล่ียนหรือคืนไดใน
ระยะเวลาที่กําหนด มาเปนจุดแข็งที่เหนือกวาผูจําหนายรายอ่ืน 

 
2.2.6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

-  ไมมี - 
 

2.2.7. งานที่ยังไม่ส่งมอบ 
-  ไมมี - 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

 

ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
 
ความเส่ียงจากการเกดิสนิค้าล้าสมัย 

ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงสินคาที่บริษัทจําหนายมี
ความหลากหลายและมีจํานวนรายการมาก  จึงมีความเปนไปไดสูงที่อาจจะมีสินคาคางสต็อกและไดรับความนิยมนอยลง  ซึ่ง
บริษัทใหความสําคัญกับการจัดการเร่ืองดังกลาว โดยไดต้ังสํารองสินคากลุมหนังและเพลงทั้งหมดท่ีไมสามารถคืนได ที่ไมมี
การเคล่ือนไหวทั้งจํานวน ณ ส้ินป 60 เพื่อลดผลกระทบตอบริษัทหากสินคาดังกลาวไมสามารถขายไดในอนาคต โดยสินคา
กลุมหนังและเพลงท่ีมีการขายอยูในปจจุบันนั้น เง่ือนไขในการสั่งซื้อสินคาคือบริษัทสามารถคืนสินคาที่ไมสามารถจําหนายได
ทั้งหมด เผ่ือปดความเส่ียงเก่ียวกับสินคาลาสมัยคางสตอกที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต 

สําหรับสินคาในกลุมผลิตภัณฑความงาม และกลุมแก็ดเจ็ท บริษัทกําหนดนโยบายในการบริหารสินคาโดยจํานวนใน
การส่ังซื้อในแตละคร้ังจะเปนไปตามหลักความเปนไปไดของตลาด ไมเนนเก็บสต็อกสินคามากเกินความจําเปน โดยเฉพาะ
สินคาในกลุมผลิตภัณฑความงามท่ีมีอายุใชงาน โดยบริษัทไดมีการเฝาติดตามอายุของสินคาคงเหลือทั้งบริษัทอยางตอเนื่อง 
ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงภาระของสินคาคางสต็อกมาโดยตลอด จึงเรงพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินคาที่ทันสมัย โดย
เชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหนาราน และระบบรายงานการขาย เขาดวยกันอยางสมบูรณ สามารถวิเคราะหการ
ขาย รายสาขา รายสินคา ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสงสินคาไปยังสาขาไดอยางสมดุลทั้งปริมาณ
และทันตอเวลา ชวยลดภาระดานการสต็อกสินคา กระแสเงินสดในการลงทุนของสินคา เพิ่มความสามารถในการทํากําไร และ
สรางความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมาย 
 
ความเส่ียงจากการที่สนิค้าสูญหาย 

จากการที่บริษัทดําเนินธุรกิจคาปลีกสินคากลุมผลิตภัณฑความงาม ธุรกิจคาปลีกสินคากลุมแก็ดเจ็ท และธุรกิจคา
ปลีกสินคากลุมโฮมเอ็นเตอรเทนเมนต โดยมี Shop กระจายอยูทั่วประเทศเปนจํานวนมาก สินคาที่จําหนายมีทั้งขนาดเล็กและ
สินคาที่มีราคาสูง จึงมีความเส่ียงในการสูญหายของสินคาได เชนเดียวกับธุรกิจคาปลีกโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทก็มีความตระหนัก
และระมัดระวังในเร่ืองดังกลาวเปนอยางมาก  ดวยการเฝาระวังโดยพนักงานสาขาเอง ตลอดจนจัดใหมีการติดต้ังระบบกลอง
วงจรปดในทุกสาขา นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการจัดทีมตรวจนับสินคาเขาตรวจนับสินคาทุกสาขาอยางนอยสาขาละ 8 คร้ังตอป 
ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่มความแมนยําในการบริหารจัดการสินคาคงเหลือแลว ยังเปนการกระตุนใหพนักงานสาขามีความ
ระมัดระวังในการดูแลสินคามากขึ้นดวย 
 
ความเส่ียงในการลงทุนสาขา 

ณ ส้ินป 2560 บริษัทมี Shop กระจายอยูในศูนยการคาชั้นนําทั่วประเทศรวมท้ังส้ิน 21 รานคา ซึ่งสามารถทํารายได
จากการจําหนายสินคาและบัตรสมาชิกในป 2560 เปนจํานวน 253.75 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 96.04 ของรายไดรวม 
ทั้งนี้ในป 2560 ที่ผานมาบริษัทมุงเนนใหความสําคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพการใหบริการของจุดจําหนาย
ของบริษัทที่มีอยูทั่วประเทศ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการเฝาติดตามยอดขายและความสามารถในการสรางผลกําไรของ
แตละสาขาอยางใกลชิด  นอกจากนี้ ยังขยายธุรกิจออกไปในสินคากลุมผลิตภัณฑความงาม สินคากลุมแก็ดเจ็ท ซึ่งนอกจาก
จะเปนการเพิ่มความหลากหลายของสินคาแลว ยังเปนการขยายฐานลูกคากลุมใหมๆ เพื่อสรางรายได 
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นอกจากน้ีการที่บริษัทมีประสบการณและความชํานาญในการดําเนินธุรกิจ  ตลอดจนการมีสินคาที่มีความ
หลากหลายท้ังสินคาที่ผลิตภายใตแบรนดของบริษัทเองและสินคาของคูคา รวมถึงการดําเนินการลดคาใชจายลงดวยมาตรการ
ตางๆ  บริษัทจึงเชื่อวาจะสามารถสรางความเติบโตของผลประกอบการใหกับบริษัทได 

  
ความเส่ียงจากการต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่/สัญญาเช่าร้านค้า 

จากการที่บริษัทอาศัยชองทางการจําหนายสินคาผานสาขาตางๆ เปนชองทางหลักในการสรางรายไดใหแกบริษัทซึ่ง
สวนหนึ่งเปนพื้นที่เชาซ่ึงเปนสัญญาเชาระยะส้ัน 1-3 ป หากบริษัทไมไดรับการตออายุสัญญาเชา หรือมีอัตราคาเชาและ
คาบริการปรับตัวสูงขึ้นเม่ือมีการตออายุสัญญา จะทําใหรายไดและกําไรสุทธิของบริษัทลดลงได อยางไรก็ดี เน่ืองจากบริษัท
ดําเนินธุรกิจมายาวนาน  มีชื่อเสียง  เปนที่ยอมรับและตองการของลูกคา  จึงไดรับสิทธิการตอสัญญากอนจากผูใหเชาและที่
ผานมาบริษัทไดปฏิบัติตามสัญญาเชาอยางเครงครัดและไมเคยถูกยกเลิกสัญญาเชา จึงทําใหเชื่อวาจะไดรับการตอสัญญาเชา
ตอไปในอนาคต ในอีกดานหน่ึงการทําสัญญาเชาแบบสัญญาเชาระยะส้ันเปนการลดความเส่ียงหากผลประกอบการไมเปนไป
ตามเปาหมาย บริษัทอาจพิจารณาไมตอสัญญาได เพื่อใหผลประกอบการดีขึ้น และบริษัทฯ สามารถหาพื้นที่ใหมที่มีศักยภาพ
และมีโอกาสสรางผลประกอบการที่ดีใหแกบริษัทแทนได 
 
ความเส่ียงจากการบริหารงานที่พึง่พงิผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ที่ผานมาธุรกิจของบริษัทมีการดําเนินการและบริหารภายใตกลุมของนางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร ซึ่งเปนผูกอต้ัง ผูถือ
หุนใหญ และเปนผูบริหารสําคัญที่ทําใหธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตและพัฒนาจนถึงปจจุบัน  จึงมีความเส่ียงจากการท่ีกลุม
นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร อาจลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทหรือออกจากการเปนผูบริหารของบริษัทซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
การบริหารและผลการดําเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตามเนื่องจากนางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร เปนผูกอต้ังบริษัทฯ และเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจมานานกวา 37 ป แสดงใหเห็นถึงความผูกพันตอองคกร และความตั้งใจในการประกอบ
กิจการใหมีการเติบโตกาวหนาอยางตอเน่ืองในฐานะผูบริหารและผูถือหุนใหญที่มีเสียงขางมากในกิจการ นอกจากน้ีบริษัทไดมี
การจัดโครงสรางองคกรท่ีเปนระบบและการจัดการใหมีลักษณะการดําเนินธุรกิจดวยการกระจายอํานาจใหผูบริหารอื่นๆ มีสวน
รวมในการบริหารและตัดสินใจ 
 
3.1 ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
ความเส่ียงกรณีมีผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

เน่ืองจากบริษัทมีผูบริหารที่เปนผูถือหุนรายใหญ คือ นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร (ผูบริหารและพนักงาน)  ซึ่งถือหุน
ในบริษัท  ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 จํานวน 277,293,800 หุน คิดเปนรอยละ 28.36 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด
ของบริษัทซึ่งไมถึงรอยละ 50 จึงไมสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนในเร่ืองตางๆ ได อยางไรก็ดี  ถึงแมกลุมนางกิตต์ิยาใจ  
ตรีเอกวิจิตร จะเปนผูถือหุนรายใหญและมีคะแนนเสียงคอนขางมาก  แตกลุมนางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร ก็มีเจตนารมณที่จะ
ทําใหบริษัทมีการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน เปนอิสระและมีความโปรงใส ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) ซึ่งผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  

ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใสคร้ังที่ 3 ประจําป 2555  ซึ่งจัดโดยสํานักปองกันการ
ทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 
ป.ป.ช.) และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีมาก” ในป 2551 และ 2552 จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท
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จดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยไดรับความสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดรับการประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเย่ียม” 
จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําป ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมกับ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ติดตอกันมาตั้งแตป 2551 และไดรับการ
ประเมินผลอยูในเกณฑ “ดีเย่ียม+สมควรเปนตัวอยาง” (100 คะแนนเต็ม) ในการประเมินผลประจําป 2554 

นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงสรางการจัดการอันประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท, 
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน  ซึ่งกรรมการในแตละคณะประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ และมีการกําหนดขอบเขตหนาที่ของการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
 
ความเส่ียงจากการที่บริษัท มีขาดทุนสะสมจาํนวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลในอนาคตอันใกล้ 

สําหรับผลประกอบการป 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 69,436,953 บาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1,337,470,112 บาท ทําใหบริษัทไมสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดตามกฎหมาย และผูถือ
หุนมีความเส่ียงที่จะไมไดรับเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว 

อยางไรก็ดีการที่บริษัทไดมีการขยายธุรกิจไปยังสินคาหมวดอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม เพื่อเสริมสรางและสนับสนุน
ความแข็งแกรงของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยขยายไปในธุรกิจกลุมผลิตภัณฑความงาม เพื่อจําหนายสินคาผลิตภัณฑ ความงาม 
ในรูปแบบ Chain Store ภายใตแบรนด “STARDUST” และมีการพัฒนาสินคา House Brand ภายใตตราสินคา “CLOUDA” 
สําหรับสินคากลุม Make up และภายใตตราสินคา “KEIRA” สําหรับสินคากลุม Skin Care ซึ่งก็ไดรับการตอบรับที่ดีจากกลุม
ลูกคาเปาหมาย สงผลใหยอดขายสินคา House Brand ภายใตตราสินคา CLOUDA และ KEIRA มีการเติบโตอยางเนื่อง 
นอกจากน้ีบริษัทยังมีการปรับพ้ืนที่รานคาใหเปนแบบ Hybrid เพื่อเพิ่มยอดขายตอตร.ม.ใหสูงขึ้น ซึ่งเปนตัววัดวาบริษัทไดมีการ
ใชพื้นที่ในรานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งคาดวาการดําเนินการดังกลาว จะชวยทําใหบริษัทสามารถทยอยลดผลขาดทุน
สะสมลงได  
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รำยกำรระหว่ำงกัน
รายการระหวางกัน 
 

 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  : บริษัท ปยวรรพทา จํากัด  
ลักษณะความสัมพันธ 
 

: บริษัทที่เก่ียวของ  (กลุมนางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ 
โดยถือหุน รอยละ 100) 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ/เหตุผล 
 
 
 
 
 
 

: ใหบริษัทฯ และบริษัทยอยเชาที่ดินและอาคารเลขท่ี 24 ถนนประดิษฐมนู
ธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนที่ต้ัง
สํานักงานและคลังสินคาของบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 
เมษายน 2562 อัตราคาเชาและบริการ 390 บาทตอตารางเมตร เน้ือท่ี
รวม 1,190 ตร.ม.  คิดเปนอัตราคาเชาและบริการเดือนละ 464,100 บาท 
มีเงินประกันการเชาอาคารซึ่งจะไดรับคืนเม่ือสัญญาส้ินสุด 1.39 ลานบาท 

 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล                             :    

 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ                         : 
 

ลักษณะเปนอาคารสํานักงาน และมีพื้นที่สําหรับจัดเก็บสินคา 
(คลังสินคา) อยูในพ้ืนที่เดียวกันและมีพื้นที่ปดสําหรับขึ้นลงสินคา ทําให
งายตอการบริหารจัดการ  
 
กอใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ ทั้งในดานการบริหารงานและดานธุรกิจ ซึ่ง
จะทําใหบริษัทฯ เพิ่มชองทางเพื่อเพิ่มรายไดอีกทางหน่ึง 

 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในเร่ืองรายการคาเชาอาคาร
สํานักงาน และคลังสินคา ซึ่งราคาคาเชาเปนราคาที่สมเหตุสมผล และบริษัทฯ มีสิทธิตอสัญญาเชา  
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกนั  

กรณีที่รายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวน
ไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น
เก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการ
พิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็น
เก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี 
 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีรายการระหวางกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เก่ียวของ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายการ
ทํารายการระหวางกันโดยคํานึงถึงความจําเปนและกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีรายการระหวางกัน
กับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวของและอาจกอใหเกิดความขัดแยง บริษัทฯ    จะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ หรือผูเช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการดวย โดยรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยง และ 
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การไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนัก
บัญชีและผูสอบบัญชี รับอนุญาตแหงประเทศไทย หรือสภาวิชาชีพบัญชี  ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  

อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ ที่มิไดเปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ 
เชน การกูยืมเงิน การเปนตัวแทนขายสินคา เวนแตมีความจําเปนและกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ทั้งนี้  บริษัทฯ จะให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการ
ทํารายการ รวมถึงจัดทําเปนสัญญาและคิดอัตราดอกเบี้ยหรือราคาในระดับที่เหมาะสม 

สําหรับรายการระหวางกันในปจจุบันที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตกับบริษัทที่เก่ียวของ คือ บริษัท ปยวรรพทา 
จํากัด  โดยบริษัทมีนโยบายดังนี้ 

 

ประเภทรายการ นโยบาย 
รายการเชาสถานท่ีประกอบกิจการของบริษัทฯ มีกําหนดอัตราคาเชาและระยะเวลาเชาในระดับที่เหมาะสม

และชัดเจน โดยคํานึงราคาตลาดเปนหลัก 
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้น	และกำรจัดกำร

 

โครงสรางการถือหุน 

 
จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
 
  ณ  วันที่   31 ธันวาคม  2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน  1,470,334,913 บาท  เรียกชําระแลว 977,751,185 บาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 977,751,185 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท  
 
1. ผู้ถือหุ้น 
 

7.2.1 รายชื่อผูถือหุนของบริษัท 10 ลําดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 3 ธันวาคม 2560 
จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร 277,293,800 28.36 
2. นส.ณลันรัตน นันทนนส\1 85,967,356 8.79 
3. นายณัฐพล   จุฬางกูร 50,796,400 5.20 
4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 40,231,900 4.11 
5. บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตร้ี จํากัด 22,200,000 2.27 
6. นายฉัตรชัย วงศสกุลชัย 19,360,400 1.98 
7. นายสมบัติ พานิชชีวะ 13,000,000 1.33 
8. นายสมพงษ เผอิญโชค 12,459,200 1.27 
9. นายสมชาย ต้ังวงศสามารถ 10,288,000 1.05 
10. นางปราณี  เผอิญโชค 10,000,000 1.02 
อื่น ๆ    436,154,129 44.62 

รวม  977,751,185 100.00 
   หมายเหต ุ 1. นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส์ เป็นบตุรของนางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ถือหุน้จํานวน 85,967,356 หุน้ หรือร้อยละ .79 
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รายชื่อผูถือหุนของ บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งถือเปนบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 495,500 99.1 

2. นางสาวณลันรัตน นันทนนส\1 1,500 0.3 

3. นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท 1,500 0.3 

4. นางสาวลักษมี อภินันทรักษ 1,500 0.3 

รวม  500,000 100.00 
หมายเหต ุ  
1. นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส์  เป็นกรรมการของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) และ เป็นบตุรของนางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร  

 
รายชื่อผูถือหุนของบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี จํากัด ซึ่งถือเปนบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

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

2. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร\1  750 0.15 

3. นายวิสิฐ ตันติสุนทร\2 750 0.15 

4. นางสาวณลันรัตน นันทนนส\1, \3 500 0.10 

รวม  500,000 100.00 
หมายเหตุ 

1. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร, นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส์ เป็นกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
2. นายวิสิฐ ตนัติสนุทร เป็นกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ไดล้าออก โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่7 มีนาคม 2560  
3. นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส์ เป็นบตุรของ นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร 
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รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ปยวรรพทา จํากัด ซึ่งถือเปนบริษัทที่เก่ียวของ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1. นางกิตต์ิยาใจ 
2. นางสาวณลันรัตน 

ตรีเอกวิจิตร 
นันทนนส\1 

3,600,000 
2,400,000 

43.90 
29.27 

3. นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ\1 2,200,000 26.83 

รวม  8,200,000 100.00
หมายเหต ุ  

1. นางสาวณลนัรตัน์  นนัท์นนส์ และ นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ เป็นบตุรของ นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร  
 
2.  ขอตกลงระหวางกันของกลุมผูถือหุนใหญ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและ

การเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯ รวมลงนามดวย 
 -ไมมี- 
 
การออกหลักทรัพยอื่น  

เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ของบริษัทฯ มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 692,583,728 บาท  โดยการออกหุนสามัญจํานวน 692,583,728 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 
1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(ก)  รองรับการออกหุนสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จํานวน 300,000,000 หุน 
(ข)  รองรับการใช สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ  รุนที่  1 (MPG-W1) จํานวน 

292,583,728 หุน  
(ค)  รองรับการใช สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ  รุนที่  2 (MPG-W2) จํานวน 

100,000,000 หุน  
โดยดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,570,334,913 บาท (หุนสามัญจํานวน 1,570,334,913  หุน มูล

คาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) กับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 
 

เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 ของบริษัทยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 100,000,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่
ออกใหแกนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรจาก
การขายใหนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 3 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยไมคิดมูลคา ในอัตราการใชสิทธิ 1 
หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถซ้ือหุนสามัญใหม 1 หุน ในราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  หุนละ 2.10 บาท 
(MPG-W2) และมีมติเปนเอกฉันทอนุ มั ติการลดทุนจดทะเบียนของ  บริษัทฯ  จํานวน  100,000,000 บาท   จากเดิม 
1,570,334,913 บาท  เปน 1,470,334,913 บาท  โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 100,000,000 
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท  
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โดยไดดําเนินการจดทะเบียนลดททุนจดทะเบียนเปน 1,470,334,913 บาท (หุนสามัญจํานวน 1,470,334,913  หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) กับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่  7 กรกฎาคม 2558 

 

เม่ือวันที่  30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 1 (MPG-
W1) เพื่อจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 292,581,561 หนวย อัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญใหม 
ราคาการใชสิทธิ 1.00 บาทตอหุน ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาทตอหนวย วันใชสิทธิครั้งแรก 30 พฤศจิกายน 2558 วัน
ใชสิทธิคร้ังสุดทาย 1 มิถุนายน 2561 โดยในระหวางป ยังไมมีผูถือหุนใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
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โครงสรางการจัดการ 
 
 
คณะกรรมการบริษัท  
 โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 คณะ  ซึ่ง
แตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  และคณะผูบริหารอีก 1 คณะ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ทาน โดยมีรายนาม และ
จํานวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

รายนามคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนการเข้า
ร่วมประชุม

(ครัง้) 

จาํนวนเวลา
ที่เข้าร่วม
ประชุม 
(ร้อยละ) 

จาํนวน บริษัท
จดทะเบียนอื่น   
ที่ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ 
1. นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท 5/5 100 2 
2. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ กรรมการอิสระ 5/5 100 - 
3. นายธะเรศ โปษยานนท กรรมการอิสระ 5/5 100 - 
4. นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ 5/5 100 - 
5. นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ  5/5 100 1 
6. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร กรรมการ 5/5 100 - 
7. นายวิสิฐ ตันติสุนทร\1 กรรมการ 1/1 100 2 
8. รศ.สุธรรม อยูในธรรม กรรมการ 4/5 80 - 
9. น.ส.ณลันรัตน นันทนนส  กรรมการ 5/5 100 - 
10. นายณรงคศักด์ิ สนเผือก  กรรมการ 5/5 100 - 
หมายเหต ุนายวิสิฐ ตนัติสนุทร ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่7 มีนาคม 2560  
 
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ที่
ดี (Good Corporate Governance Policy) 
1. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท 

ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยมิ
ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท  
3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามเปาหมายนโยบายที่ไดรับมอบหมาย 

เวนแตในเร่ืองดังตอไปนี้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ ไดแก เร่ืองที่กฎหมาย
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กําหนดใหตองไดอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแก
บุคคลอื่น การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับบริษัท การ
เพิ่มทุน การลดทุน การควบรวมกิจการ รวมถึงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงและการซ้ือหรือขายสินทรัพยที่สําคัญตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่น ๆ กําหนด 

4. จัดใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผานการสอบบัญชีที่
เช่ือถือได  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน  โดยจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําปควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี 

5. จัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส  โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันในการไดรับขอมูล  
6. จัดใหมีชองทางการส่ือสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยางเหมาะสม 
7. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยใหมีหนวยงานตรวจสอบ

ภายในเปนผูตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจาหนาที่
บริหาร 

 
8.2 คณะผู้บริหาร  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีผูบริหารจํานวน 5 ทาน ดังนี้ 

รายนามคณะผู้บริหาร ตาํแหน่ง 
 1.  นางสาวณลันรัตน นันทนนส   ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2.  นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร  ผูอํานวยการกลุมงานบริหารการตลาด 
 3.  นายณรงคศักด์ิ สนเผือก  ผูอํานวยการกลุมงานบริหารบัญชีการเงิน 
 4.  นางทองอยู   ถาวรสกุลชัย   ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน 
 5.  นางกนกธิป   สาครวาสี  ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 
หมายเหต ุ ผูบ้ริหารลําดบัที ่1-5 เป็นผูบ้ริหารตามนิยามของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะผูบริหาร ใหสอดคลองกับสถานการณการลงทุน

และขนาดรายการในปจจุบัน ดังนี้ 
1. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพ่ือจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสิน บริการ และการทํารายการอ่ืน เพื่อ

ประโยชนของบริษัทซ่ึงอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคา มีวงเงินในแตละรายการ
ไมเกิน 15 ลานบาทหรือเทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทซ่ึงผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

2. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทรวมถึงการเปน ผูคํ้าประกัน หรือการ
ชําระเงินเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 15 ลานบาทหรือเทียบเทา โดยวงเงิน
ดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว  
ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 



55 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560 

3. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณรายจายประจําป และอํานาจการบริหารงานใหคณะ
กรรมการบริหาร 

4. ดําเนินการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายธรุกิจแผนธุรกิจ  และ
กลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว 

5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การมอบอํานาจ
ดังกลาวขางตนใหแกประธานเจาหนาที่บริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของ
บริษัทและไมรวมถึงการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวน
ไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการ 
ตกลงเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ 

 
เลขานุการบริษัท  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559    เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไดมีมติแตงต้ัง นายณรงคศักด์ิ  สน
เผือก  ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ และประสบการณท่ีเหมาะสม เปนผูรับผิดชอบ  ทําหนาที่เลขานุการบริษัทฯ  โดยมีหนาที่ในการดูแล
ใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับบริษัท  และใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท  เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 

ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท 
ค. หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสีย               
ตามมาตรา 89/14 ใหประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่
บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น 

3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 
หนาที่ความรับผิดชอบอื่นของเลขานุการบริษัท 

1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงขอพึงปฏิบัติดาน
การกํากับดูแลในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย  

2. ดูแลและติดตามใหคณะกรรมการ และฝายจัดการมีการปฏิบัติตามขอกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อยางถูกตองและสมํ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญให
คณะกรรมการทราบ 
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ผังองคกร บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

SHAREHOLDERS

BOARD OF DIRECTORS

INVESTOR RELATIONS

AUDIT COMMITTEE NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE EXECUTIVE COMMITTEE

EXECUTIVE CHAIRMAN

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

RISK MANAGEMENT
COMMITTEE

INTERNAL CONTROL AND
AUDIT

SECRETARIAL OFFICE

DOMESTIC &
INTERNATIONAL SALES

GRAPHIC &
VISUAL DISPLAY

ONLINE SALES &
MARKETING HUMAN RESOURCES

MARKETING &
PROMOTION INTERIOR DESIGN

AREA MERCHANDISE

CHIEF FINANCIAL
OFICER

ACCOUNTING

FINANCE

STOCK CONTROL

INFORMATION
TECHNOLOGY

LOGISTICS

CHIEF OPERATING
OFICER

LEGAL

GENERAL AFFAIRS

PROCUREMENT

CHIEF MARKETING
OFFICER



57 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

 

3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัท ใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถือหุน 
4. จัดการประชุมผูถือหุน  และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอกําหนดที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 
5. จัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหคําแนะนําแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม 
6. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตางๆ  ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลอื่นที่เก่ียวของ 
7. ส่ือสารกับผูถือหุน นักลงทุน หนวยงานกํากับดูแล รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศทั่วไปแกผูสนใจ  และผูมีสวนไดเสีย 
 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท  
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท ประกอบดวย นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร นายสุธรรม  อยูในธรรม  
นางสาวณลันรัตน  นันทนนส  นายณรงคศักด์ิ  สนเผือก  กรรมการสองในหาคนน้ีลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท 
 
8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิ 

บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และ
อยูในระดับที่เปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2560 ในวงเงินไมเกิน  3,000,000  บาท ทั้งนี้ในป 2560 บริษัทจายคาตอบแทนในรูปแบบเงินประจําตําแหนง
และคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ รวมเปนเงิน  1,983,297 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายนามคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน
กรรมการ
บริษัท 

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน
รวม  

(บาท : ปี) 
1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล  ประธานคณะกรรมการ 365,000 - 365,000 
2. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ กรรมการอิสระ 230,000 80,000 310,000 
3. นายธะเรศ โปษยานนท กรรมการอิสระ 230,000 40,000 270,000 
4. นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ  230,000 40,000 270,000 
5.  นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ  150,000  - 150,000 
6. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร กรรมการ  150,000 - 150,000 
8.  รศ.สุธรรม  อยูในธรรม กรรมการ   140,000 - 140,000 
10. นางสาวณลันรัตน นันทนนส  กรรมการ  150,000 - 150,000 
11. นายณรงคศักด์ิ สนเผือก กรรมการ 150,000 -   150,000 
กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ 
7.  นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการ   18,279 - 18,279 

รวม 1,82,279 160,000 1,98,297 
หมายเหต ุ นายวิสิฐ ตนัติสนุทร ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่7 มีนาคม 2560  
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คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ไดแก คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน  ไมไดรับคาตอบแทน 
 

2) คาตอบแทนผูบริหาร  
คาตอบแทนของผูบริหารจํานวน 4 รายแรกตอจากประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารทุกรายท่ีอยูใน

ลําดับขั้นเดียวกับผูบริหารรายท่ี 4  ซึ่งรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชี  รวมจํานวนทั้งส้ิน 5 ทาน มี
รายละเอียดดังนี้ 

รายการ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 
เงินเดือน 5 10,303,000 
โบนัส - - 

รวม 10,0,000 
** ค่าตอบแทนไม่รวมเงินประจําตําแหน่งและค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ซ่ึงในปี 2560 เท่ากบั 0.45 ลา้นบาท 
 
ค่าตอบแทนอ่ืน 

1)   คาตอบแทนอื่นของกรรมการ 
       - ไมมี – 
2) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร 

รายการ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 
 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 2 85,890 
 เงินสมทบประกันสังคม 4 36,000 

รวม 121,890 
 
บุคลากร 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีบุคลากรจํานวน 138 คน ซึ่งสามารถแบงตามกลุมงานไดดังนี้  
สังกัด จาํนวน (คน) 

สํานักงานบริหาร 5 
สายงานขาย (บริหารงานขายปลีก, ออนไลน) 12 
สายงานบริหารงานผลิตภัณฑ (จัดซื้อ) 11 
สายงานบริหารงานกลาง  

- สํานักงาน 36 
- คลังสินคา 11 

พนักงานสาขา 63 
รวม 18 
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ลักษณะผลตอบแทน 
    หนวย : ลานบาท 

ประเภทค่าตอบแทน* ปี  2560 
เงินเดือนและโบนัส 
สวัสดิการ 
อื่นๆ  

43.37 
1.71 
4.30 

รวม 49.8 
* ค่าตอบแทนไม่รวมเงินประจําตําแหน่งและค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ซ่ึงในปี 2560 เท่ากบั 0.45 ลา้นบาท 

 
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นโยบายในการสรรหา/วาจางพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายในการจางพนักงานท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณในวิชาชีพเขารวมงานเพ่ือให

สอดคลองกับความตองการทางธุรกิจ และมีนโยบายการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากภายในกอน  เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ
การทํางาน 
 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  
บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯใหมีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

จะชวยสงเสริมใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีคุณภาพ ดังนั้นบริษัทจึงมีการจัดฝกอบรมและ
พัฒนาพนักงานโดยการหาความจําเปนในการฝกอบรม และปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ อยางตอเนื่อง  โดยมี
หลักสูตรตางๆ ใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละระดับ เชน 

- หลักสูตรดานการบริหาร เชน ภาวะผูนํา การเปนนักจัดการและบริหารที่ดี เปนตน 
- หลักสูตรดานการปฏิบัติงาน เชน เทคนิคการขายและบริหาร การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ การ

พัฒนาทักษะดานการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ  เปนตน 
- หลักสูตรดานทั่วไป เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  เปนตน 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
การกาํกับดูแลกจิการ 
 
นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ  

บริษัทไดใหความสําคัญตอการมีบรรษัทภิบาลที่ดีมาอยางตอเนื่อง  โดยมีโครงสรางและกระบวนการของ
ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ฝายบริหาร และผูถือหุน ที่มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  ดวยการกําหนด
นโยบายและเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหความสําคัญตอระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การกํากับดูแล
ฝายบริหารใหดําเนินตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ  เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทอันจะนําไปสูความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนระยะยาว  โดยคํานึงถึงผู
มีสวนไดสวนเสียทุกกลุม       

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ที่
ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนไทยใหเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD Principles of Corporate Governance 2004) และขอเสนอแนะจากธนาคารโลกจากการเขารวม
โครงการ Corporate Governance Report on the Observance and Codes (CG ROSC)  และสอดคลองกับหลักเกณฑ 
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ตาม ”หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียน ป 2555”            

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางนอยปละ 1 คร้ัง  โดยจัดทําเปนลาย
ลักษณอักษรในรายงานประจําปและส่ืออื่นๆ ของบริษัท  เพื่อสงเสริมใหคณะกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงาน  ปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี    

  

คณะกรรมการชุดย่อย  
 โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 คณะ ซึ่ง
แตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหาร ความเส่ียง  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  และคณะผูบริหารอีก 1 คณะ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน โดยมีรายนามและ
จํานวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฎในหัวขอ 
โครงสรางการจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทุกทานลวน
แตมีความรูความเขาใจ หรือมีประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน นอกจากนี้ยังเปนกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
กําหนด จํานวน 3 ทาน โดยมีรายนามและจํานวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้  
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รายนามคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนการ 

เข้าร่วมประชุม 
(ครัง้) 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

 1. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 100 
 2. นายธะเรศ โปษยานนท กรรมการตรวจสอบ 4/4 100 

 3. นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการตรวจสอบ 4/4 100 
 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยไดกําหนด
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไวดังนี้ 
1.    ตองไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
2.    เปนกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กําหนด และตอง 
2.1 ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
2.2 ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน                                    

3.  มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

4. มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
ทั้งนี้ ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหน่ึงรายที่มีความรูและประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอ 
ที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 

5. ไมเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา 5 บริษัท สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงขอบเขตและอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 
1. สอบทานใหบริษัท มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพจิารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบใน
การพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย
ปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายงานดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตอง         
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 
ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter) 
ซ. รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   
8.  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและตองรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึง

ขอเสนอแนะ หากพบรายการหรือการกระทําที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร  

 

3. คณะกรรมการบริหาร  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ทาน                     
ดังรายนามตอไปนี้ 
 

รายนามคณะกรรมการบริหาร ตาํแหน่ง 
จาํนวนการ 

เข้าร่วมประชุม (ครัง้) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

 1. นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร 12/12 100 
 2.  รองศาสตราจารยสุธรรม อยูในธรรม กรรมการบริหาร  12/12 100 
 3.  นางสาวณลันรัตน นันทนนส กรรมการบริหาร 12/12 100 
 4.  นายณรงคศักด์ิ สนเผือก กรรมการบริหาร 12/12 100 
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทใหสอดคลองกับสถานการณการลงทุน
และขนาดรายการในปจจุบัน ดังนี้ 
1. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณรายจายประจําป และอํานาจการบริหารงาน เพื่อเสนอ

ใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
2. มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสิน บริการ และการทํารายการอื่น เพื่อ

ประโยชนของบริษัทซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคา มีวงเงินในแตละ
รายการไมเกิน 25 ลานบาทหรือเทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของ
บริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

3. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเช่ือใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทรวมถึงการเปนผูคํ้าประกัน หรือ
การชําระเงินเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ที่มีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 25 ลานบาทหรือเทียบเทา โดย
วงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัท ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริษัท 

4. กําหนดโครงสรางองคกร และการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง 
และการเลิกจางพนักงานบริษัท 

5. มีอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัท ในตําแหนงที่ไมสูงกวาประธานเจาหนาที่บริหาร 
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและ
กฎระเบียบขอบังคับของบริษัทและไมรวมถึงการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการตกลง
เขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯหรือบริษัทยอยตาม
ความหมายท่ีกําหนดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ 
 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน  
โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ตามรายนามดังตอไปนี้ 

รายนามคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนการ 

เข้าร่วมประชุม  
(ครัง้) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

 1.  นายธะเรศ โปษยานนท ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 100 
 2.  นางทองอยู ถาวรสกุลชัย กรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 100 
 3.  นายกันตพจน เจริญภัทรปรีดา กรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 100 
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
2. ติดตามกระบวนการบงชี้ และประเมินความเส่ียง และอนุมัติแผนการจัดการความเส่ียงเพื่อใหม่ันใจวาบริษัทไดมี

แผนการจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม 
3. กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จในระดับองคกรตลอดจนระดับโครงการ โดยมุงเนน

เพิ่มการใหความสําคัญและคํานึงถึงความเส่ียงในแตละปจจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใชทรัพยากร และ
กระบวนการตาง ๆ อยางเหมาะสม 

4. สงเสริมและพัฒนานโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง โดยกําหนดใหการบริหารความเส่ียงเปนความรับผิดชอบ
รวมกันของผูบริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเส่ียงที่สําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบทาน
เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเส่ียง รวมท้ังมีการนําระบบการบริหาร
ความเส่ียงมาปรับใชอยางเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วท้ังองคกร 

6. รายงานการกํากับผลการประเมินความเส่ียง และการดําเนินงาน เพื่อลดความเส่ียงตอคณะกรรมการเพื่อทราบเปน
ประจํา ในกรณีที่มีเร่ืองสําคัญซึ่งกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
โดยเร็วที่สุด 

7.   ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวกับการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

5. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 ทาน  ซึ่งสวนใหญเปนกรรมการอิสระและกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 
 

รายนามคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนการ 

เข้าร่วมประชุม 
(ครัง้) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1.  นายนรินทร โอภามุรธาวงศ ประธานกรรมการสรรหาฯ 2/2 100 
2.  นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการสรรหาฯ 2/2 100 
3.  นายธะเรศ โปษยานนท กรรมการสรรหาฯ 2/2 100 
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
1. ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  กรรมการผูจัดการ  ติดตามแผนสืบทอดตําแหนง

เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง เม่ือครบวาระหรือมีตําแหนงวางลง  
2. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท  กรรมการผูจัดการ  เพื่อใหเกิดความโปรงใส 
3. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการเสนอรายชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติ เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย เพื่อการ

ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน 
4. มีอํานาจเรียกเอกสารและบุคคลตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
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5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง 

6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเปนผูกําหนดหลักเกณฑในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ

บริษัทและผูบริหารระดับสูงสุดและทําหนาท่ีสรรหา  คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขารับตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัทและผูบริหารระดับสูงสุด แทนตําแหนงที่วางลง  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือ
หุนเปนลําดับตอไปแลวแตกรณี  

1. กรรมการอสิระ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการบริษัท ที่เปนกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งมากกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด และในรอบระยะ 2 ปที่ผานมา ทุกทานไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทาง
วิชาชีพ โดยมีรายนามกรรมการอิสระ ดังนี้ 
 

รายนามคณะกรรมการอสิระ ตาํแหน่ง 

1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 

2. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายธะเรศ โปษยานนท กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ไดพิจารณากําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ เพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ฉบับประมวล) และเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไวใน “คูมือ
คณะกรรมการตรวจสอบฉบับธันวาคม 2553” โดยกรรมการอิสระของบริษัท ทุกทานมีคุณสมบัติครบถวน และมีความเปน
อิสระตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดแนวทางไว คือ  
1.    ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 
2.  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
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ของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง  ทั้งนี้ลักษณะ
ตองหามดังกลาว  ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา                 
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร  ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผู
ถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน
เขารับตําแหนง 

             ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง ใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน  ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน 
ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึงต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท หรือต้ังแต 20 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตาม
วิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํา
รายการที่เก่ียวโยงกัน  โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอน
วันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน   

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน          
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมบริษัทและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท   
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 ทั้งนี้ ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระอาจ
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 
(Collective Decision) ได 
 คําวา “หุนสวน” ตาม (5) และ (6) หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรือผู
ใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) 
ในนามของนิติบุคคลนั้น 

 

ในกรณีที่บุคคลท่ีบริษัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือ
การใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผอนผันได  หาก
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ความสัมพันธดังกลาวไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปน
อิสระของกรรมการอิสระดังกลาว โดยบริษัทตองเปดเผยขอมูลตอไปน้ีไวในแบบรายงาน 56-1  รายงานประจําป และใน
หนังสือนัดประชุมผูถือหุน 

(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาว มีคุณสมบัติไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 (ข)  เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
 (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
  

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 ตามขอบังคับของบริษัท  หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ
จํานวนหน่ึงในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะนั้นพนจากตําแหนง และกรรมการซ่ึงจะพนจากตําแหนง อาจไดรับการ
เลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได  ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกต้ังกรรมการบริษัทฯตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 

1. ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได  
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหประธานในท่ีประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต
วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทา
วาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่เขามาแทนเทานั้น โดยมติของคณะกรรมการดังกลาว ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา สามในส่ีของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 
 นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยรวมถึงผูถือหุนตางชาติ สามารถเสนอชื่อบุคคล  เพื่อ
รับการเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน โดยกําหนดคุณสมบัติผูที่ไดรับการเสนอชื่อ  หลักเกณฑ
และขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทผานคณะกรรมการ 
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สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไวอยางชัดเจน และประกาศใหทราบผานทางชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ  และเว็บไซด
ของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 4 เดือน โดยในที่ประชุม บริษัทจะไดจัดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปน
รายบุคคลดวย 
 

 อนึ่ง   สําหรับการประชุมผูถือหุนประจําป 2560 คณะกรรมการไดจัดใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเปนการลวงหนากอนการประชุม  โดยกําหนดชวงเวลารับเร่ืองตั้งแต
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท ทั้งนี้จากการใหสิทธิดังกลาว
ในปนี้  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเปนการลวงหนา 
 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ไดกําหนดแนวทาง และหลักเกณฑในการสรรหากรรมการ
บริษัทโดยใชเกณฑความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ  ซึ่งบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเขารับการ
เลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
1.    มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย  และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
2. มีความรู  ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท   
3.     มีประวัติการทํางานท่ีดี  ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ  ผูจัดการ  พนักงาน  หรือผูมีอํานาจในการจัดการของ

หนวยงาน 
4.     มีความเปนอิสระ  ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวัง  ดวยความซ่ือสัตย  สามารถทุมเทเวลาใหบริษัทไดอยาง

เต็มที่  สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสมํ่าเสมอ  โดยดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ  และบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน รวมกันไมเกิน 5 บริษัท 

5.    มีอายุและประสบการณการทํางานที่เหมาะสม  มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  และมีจิตใจที่สมบูรณ 
 
การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่สามารถสรางผลประกอบการที่ดีใหแกบริษัทรวมถึงเพื่อ
เปนการสงเสริมและเก้ือกูลการดําเนินงานของบริษัทโดยในป 2560 บริษัท  มีบริษัทยอย 2 บริษัท ทั้งนี้ในการบริหารงานของ
บริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีนโยบายมอบหมายใหผูบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ธุรกิจน้ันๆ เขาไปทําหนาท่ีในการบริหารงาน ในฐานะตัวแทนของบริษัท เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตาม
นโยบายตาง ๆ ของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีหนาที่รายงานฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน ของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางสมํ่าเสมอเพ่ือกําหนดแผนงานและเปาหมายใน
การดําเนินงานตอไป  
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 เพื่อความเปนธรรมตอผูถือหุน  บริษัทไดมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดใหกรรมการ และผูบริหาร 
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ  และจัดสงสําเนารายงาน
ดังกลาวใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึง
หามไมใหกรรมการ  ผูบริหาร  หรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ี
ไมมีหนาท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอมูลใดๆ  และไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 
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เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน  โดยใหยึดถือเปนวินัยที่เครงครัด  หากผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทํา
ผิดวินัย  จะไดรับโทษต้ังแตการตักเตือน  การตัดคาจาง  การพักงานโดยไมไดรับคาจาง จนถึงการเลิกจาง 
 

 บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรนําขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน
สวนตนโดยบริษัทมีโนบายและวิธีการดูแลผูบริหารดังนี้ 

1)  ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบริหารฝายตางๆ รับทราบเก่ียวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของตน คูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย      
พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2)  กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัท ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3)  ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญ ที่มีผล
ตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือ
ขอมูลภายในนั้น จะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 
 

 ทั้งนี้ในระหวางปที่ผานมา  กรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด  โดยไมปรากฏวามีการ
เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอมูล
ใดๆ  กอนท่ีงบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน   
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 บริษัทไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาอยาง            
ถ่ีถวน ทั้งในเร่ืองของความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน ในการทํางาน และความเหมาะสมของคาตอบแทน แลวนําเสนอตอ                 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานําเสนออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป 
 ในป 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4563  หรือ นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3885  แหงสํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ใหเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ   
 โดยในปที่ผานมามีคาตอบแทนในการสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 985,000 บาท (เกาแสนแปดหม่ืนหาพันถวน) 
สําหรับคาบริการอื่น  (Non Audit Services Fee)  ในรอบปบัญชีที่ผานมา  บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่นจาก 
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  รวมถึงไมมีการควบรวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  นอกจากน้ี  สํานักงาน 
เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด  กําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน) และบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี 
จํากัด  กําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 55,000 บาท (หาหม่ืนหาพันบาทถวน)  

ทั้งนี้  ผูสอบบัญชี และ สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท  ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ หรือ 
ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  ในลักษณะที่จะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางอิสระ 
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การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

ที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเทียนป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนไทยใหเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD Principles of Corporate Governance 2004) และขอเสนอแนะจากธนาคารโลกจากการเขารวม
โครงการ Corporate Governance Report on the Observance and Codes (CG ROSC)  และสอดคลองกับหลักเกณฑ 
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ตาม ”หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียน ป 2555”  ซึ่งปรับปรุงโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
1/2560  เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตอนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวย
เนื้อหา 5 หมวด  ไดแก 
 

1. สทิธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน  จึงไดกําหนดแนวทางตางๆ เพื่อใหผูถือหุนม่ันใจวาไดรับ

การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน  อันไดแก สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน  สิทธิในการไดรับเงินปนผลหรือผลประโยชนใดๆ จาก
บริษัท  สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารจากบริษัทอยางไมเลือกปฏิบัติ สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน  สิทธิในการ
ลงคะแนนเรื่องสําคัญๆ  เปนตน ดังนี้ 

1.1 จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนลวงหนามากกวา14 วันกอนวันประชุม  และลงประกาศใน
หนังสือพิมพรายวัน  ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน  และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียด
วาระการประชุม เอกสารประกอบวาระตางๆ  พรอมความเห็นของคณะกรรมการ  รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา  
เหตุผลความจําเปน  ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ  หนังสือมอบฉันทะ  และรายชื่อของกรรมการอิสระ  เพื่อให
ผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได  รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม  ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม
จะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย  เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม   นอกจากน้ี
บริษัทไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 ชั่วโมง  และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ  
โดยมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ดวยเจาหนาที่และระบบคอมพิวเตอรที่เพียงพอ โดยจัดประชุมในวันทําการปกติ  
ณ สํานักงานใหญของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเดินทางไดอยางสะดวก 
 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560  บริษัทจะนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเปดเผยใน
เว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน พรอมกันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.2 กอนเร่ิมการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง ประธานกรรมการไดจัดใหมีการช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  
โดยบริษัทไดแสดงขั้นตอนการนับคะแนน  และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอยางชัดเจนในหองประชุม  ทั้งนี้บริษัทใหสิทธิผู
ถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแลว  มีสิทธิลงคะแนนในวาระท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ 

1.3 ในการประชุมทุกคร้ัง  บริษัทไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ  และโปรงใส  โดยเปดโอกาสใหผูถือ
หุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามในที่ประชุม  กอนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมใน
แตละวาระและภายหลังการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง ผูบริหารบริษัทฯ จะอยูตอบคําถามปลีกยอยจาก ผูถือหุนรายยอยจนเปน
ที่พอใจของผูถือหุนทุกราย 
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 ทั้งนี้ ต้ังแตการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เปนตนมา บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถาม
ลวงหนา โดยบริษัทไดแจงหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุม และ
เผยแพรหลักเกณฑดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทดวย 

1.4 กรรมการทุกคนเขารวมการประชุมผูถือหุน  โดยกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยที่
รับผิดชอบเฉพาะเรื่องตางๆ จะรวมชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวของในวาระตางๆ รวมถึงตอบขอซักถามของผูถือหุนดวย   

1.5 จัดใหมีการบันทึกประเด็นคําถามคําตอบท่ีสําคัญใหครบถวน  รวมถึงการบันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการ
ลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนการประชุม บันทึกรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการท่ี
ลาการประชุมพรอมเหตุผล บันทึกมติ และจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระใหถูกตองครบถวน ไวในรายงานการประชุม ซึ่ง
จะเผยแพรผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทเพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได  ตลอดจนใหผูถือ
หุนที่ไมไดเขารวมประชุมสามารถรับทราบไดดวย 
 สําหรับในป 2560 บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนในวันศุกร ที่ 28 เมษายน 2560 โดยประธานกรรมการ
ทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม มีการชี้แจงรายละเอียด วิธีการลงคะแนนโดยการใชบัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และผล
คะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน ดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งมีความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา โปรงใส สามารถตรวจสอบได  
นอกจากน้ีประธานในที่ประชุมยังเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแตละวาระจนเปน
ที่พอใจของผูถือหุน โดยไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน และ
ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงใหทราบลวงหนา และมีการเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต
ละวาระผานการประชุมภายในวันประชุม ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซดของบริษัท ในการประชุมมี
ประธานกรรมการ กรรมการ ผูบริหารระดับสูงดานบัญชีการเงิน ผูสอบบัญชี เขารวมประชุม  และมีที่ปรึกษาทางดาน
กฎหมาย  ทําหนาที่ดูแลใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทโดยมีรายชื่อกรรมการที่
เขารวมประชุมดังนี้ 

1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ  
   ประธานกรรมการ     

2. นายธะเรศ โปษยานนท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร 
4. นางสาวณลันรัตน นันทนนส กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
5. รองศาสตราจารยสุธรรม  อยูในธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร  
6. นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ 
7. นายณรงคศักด์ิ สนเผือก กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และ 

 ผูอํานวยการฝายงานบัญชีและการเงิน 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
2. นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
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ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ 
1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ตัวแทนผูสอบบัญชี  จาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอส-โซซิเอท 
2. นายบุญเหล็ง ภุชงคประเวศ ที่ปรึกษาดานกฎหมาย จาก สํานักงานกฎหมายนายวิชิตและ

เพื่อนซึ่งจะทําหนาที่ดูแลใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส
ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท 

   

 โดยในการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจัดใหมีการลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล  
และเพื่อใหสอดคลองกับโครงการประเมินการจัดประชุมผูถือหุนประจําปของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  สมาคมบริษัทจด
ทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ตองการใหมีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อใหจํานวนหุน และคะแนน
เสียงมีความแนนอน  บริษัทจึงหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเม่ือเร่ิมวาระนี้  และขณะท่ีมีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนน
ในหองประชุม  บริษัทไดเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นดวย และไมเห็นดวยของวาระนี้ในหองประชุม  เพื่อรวบรวมไวตรวจสอบ
ภายหลังจบการประชุม  โดยเก็บบัตรลงคะแนนท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียงกอน เม่ือครบแลวจึงเก็บบัตรลงคะแนนท่ีเห็น
ดวย  นอกจากน้ีมีการนําเสนอประวัติและวิสัยทัศนของผูที่ถูกเสนอชื่อใหที่ประชุมเลือกต้ังเขาเปนกรรมการในรูปแบบ Power 
Point  เปนรายบุคคลใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดรับทราบ   

 สําหรับรายละเอียดการประชุมสามารถดูไดจาก “รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560” ใน
เว็บไซตของบริษัทฯ www.mangpong.co.th และชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

1.6 จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสมํ่าเสมอ  ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ ส่ือ
ส่ิงพิมพตางๆ และเว็บไซตของบริษัท  

1.7 มีการเปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางชัดเจน  เพื่อใหผูถือหุนม่ันใจวามี
โครงสรางการดําเนินงานที่มีความโปรงใส  และตรวจสอบได 
 
2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ตอผูถือหุนทุกราย ซึ่ง
รวมถึงผูถือหุนสวนนอยและผูถือหุนตางชาติ  โดยไดดําเนินการตางๆ ดังนี้ 

2.1 กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 คร้ัง  ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน  นับแตวันส้ินสุดรอบบัญชี  
สําหรับกรณีที่มีความจําเปนตองเสนอวาระเปนพิเศษในเร่ืองที่อาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนที่เก่ียวกับ
กฎหมาย หรือขอกําหนดของบริษัทฯ ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน  คณะกรรมการบริษัทฯจะมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู
ถือหุนตอไป 
 โดยในป 2560  บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป จํานวน 1 คร้ังเมื่อวันศุกร ที่  28 เมษายน 
2560 ณ หองทรัพยมณี โรงแรมทาวนอินทาวน 

2.2 ใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยรวมถึงผูถือหุนตางชาติ  สามารถเสนอวาระการประชุมลวงหนากอนการประชุม
สามัญผูถือหุน   โดยกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องที่เสนอมาอยางชัดเจน  และประกาศใหทราบผาน
ทางชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 4 เดือน   

2.3 ใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยรวมถึงผูถือหุนตางชาติสามารถเสนอช่ือบุคคล  เพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ
ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน โดยกําหนดคุณสมบัติผูที่ไดรับการเสนอชื่อ  หลักเกณฑ และข้ันตอนในการพิจารณา
บุคคลเพ่ือเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ผลตอบแทนไวอยางชัดเจน  และประกาศใหทราบผานทางชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ  และเว็บไซตของบริษัทลวงหนา
กอนวันประชุมอยางนอย 4 เดือน  โดยในที่ประชุมบริษัทจะไดจัดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลดวย 
 อนึ่ง   สําหรับการประชุมผูถือหุนประจําป 2560  คณะกรรมการไดจัดใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระ
การประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนากอนการประชุม  โดยกําหนดชวงเวลารับเร่ือง
ต้ังแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561  และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท   ทั้งนี้จากการใหสิทธิดังกลาว
ในปนี้  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเปนการลวงหนา 

2.4 สนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงอยางเทาเทียมกัน  โดยการเสนอ
รายชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเองเพื่อ
เปนทางเลือกในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือผูอื่นเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน  โดยจัดสงเปนการ
ลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 

2.5 ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระท่ีไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม  และมีนโยบายท่ีจะไมเพิ่มวาระ
การประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบเปนการลวงหนา  ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสไดศึกษาขอมูลกอน
การตัดสินใจลงคะแนนในแตละวาระการประชุม 

2.6 สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม  โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกเปนแตละวาระ
เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามท่ีเห็นสมควร  โดยในท่ีประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน เพื่อนํา
คะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ไดลงคะแนนไวลวงหนาแลวในหนังสือมอบฉันทะ  กอนที่จะประกาศแจงคะแนนเสียงในหอง
ประชุม  นอกจากน้ี เพื่อความโปรงใสและเทาเทียมกัน ดังนั้น หากกรรมการทานใดที่มีสวนไดสวนเสียกับการประชุมในวาระ
ใดก็จะงดออกเสียงในวาระน้ันๆ 
 ในการประชุมผูถือหุนในปที่ผานมา  บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนเฉพาะท่ีมีมติไมเห็นดวย เพื่อนํา
คะแนนมารวมกับคะแนนเสียงท่ีมีมติแบบเดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน  โดยประธานในที่ประชุม
ไดจัดใหมีการชี้แจงวิธีการเก็บบัตรและนับคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนเริ่มการประชุม   

2.7 เพื่อความเปนธรรมตอผูถือหุน  บริษัทไดมีการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดใหกรรมการ และ
ผูบริหาร รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ  และจัดสงสําเนา
รายงานดังกลาวใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
รวมถึงหามไมใหกรรมการ  ผูบริหาร  หรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือ
บุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของขอมูลใดๆ  และไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 
ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน  โดยใหยึดถือเปนวินัยที่เครงครัด  หากผูบริหารหรือพนักงานคน
ใดกระทําผิดวินัย  จะไดรับโทษต้ังแตการตักเตือน  การตัดคาจาง  การพักงานโดยไมไดรับคาจาง จนถึงการเลิกจาง 
 ทั้งนี้ในระหวางปที่ผานมา  กรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด  โดยไมปรากฏวา           
มีการเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของไมวาจะเปนรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบของ
ขอมูลใดๆ  กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน   
 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งภายนอกและภายใน อันไดแก         

ผูถือหุน ลูกคา คูคาและเจาหนี้   คูแขง  สังคม รวมถึงภาครัฐและหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ พนักงาน ผูบริหารของบริษัท  
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และบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทตระหนักดีวาความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย เปนปจจัย
ที่จะสนับสนุนใหบริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตไดอยางย่ังยืน โดยบริษัทจะปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่
เก่ียวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี โดยสรุปแนวทางปฏิบัติที่สําคัญไดดังนี้ 

3.1 ผู้ถือหุ้น  บริษัทบริหารงานดวยความรู ความสามารถอยางเต็มที่  และดวยความซื่อสัตย  โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ผูบริหารและพนักงานใหความสําคัญกับการใหสารสนเทศแกผูถือหุนโดยไม
เลือกปฏิบัติ  บริษัทมีขอกําหนดหามกรรมการและผูบริหารซ้ือหรือขายหุนของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการประกาศงบ
การเงิน  ซึ่งในระหวางปที่ผานมากรรมการและผูบริหารไดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด  

3.2 ลูกค้า   บริษัทมุงมั่นที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  ถูกตองตาม
กฎหมาย  ในราคาท่ีสมเหตุสมผล  และการใหบริการที่ดีเย่ียม  โดยใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาอยาง
ถูกตองครบถวน  และปฏิบัติตามเง่ือนไขความรับผิดชอบที่ตกลงกับลูกคาอยางเครงครัด  ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เปน
ความลับของลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ 

3.3 คู่ค้าและเจ้าหนี ้   บริษัทถือปฏิบัติตามพันธะสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงกับคูคาและเจาหนี้อยาง
เครงครัด  และดวยความซ่ือสัตยสุจริต  เปดโอกาสใหแกคูคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยอยูบนพื้นฐานของผลตอบแทนท่ี
เปนธรรมของบริษัทและคูคา 

3.4 คู่แข่ง   เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจคาปลีก และมีสินคาภายใตแบรนดของบริษัทจําหนายดววย โดยใน
อนาคตมีแผนท่ีจะจําหนายในลักษณะขายสง บริษัทจึงถือวาคูแขงเปนเสมือนผูรวมคา และปฏิบัติตอคูแขงภายใตกรอบ
กติกามารยาทของการแขงขันที่ดี  ไมกลาวหาคูแขงในทางมิชอบ  อันเปนการกระทําโดยเจตนาเพื่อทําลายชื่อเสียง โดย
ปราศจากขอมูลที่อางอิงได 

3.5 ผู้บริหารและพนักงาน    บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับช้ัน  โดยสนับสนุนสงเสริมการ
พัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง  อาทิ  มีการจัดอบรมพนักงานขายเพ่ือเพิ่มพูนความรูใน
ตัวสินคาและพัฒนาทักษะการขาย ทั้ง ณ สํานักงานใหญ และแบบสัญจรอยาง  มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรเพื่อ
เปนการเพิ่มพูนความรูใหแกพนักงาน  เปนตน  บริษัทจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนักงาน  อาทิ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผอนประจําป  ชุดฟอรมพนักงาน  เงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ  กิจกรรมเล้ียง
สังสรรคอยางนอยปละ 1 คร้ัง  เพื่อเปนสวัสดิการและสงเสริมความสามัคคีในองคกร   บริษัทใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมและ
เหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน  สงเสริมใหพนักงานมี
สวนรวมในการกําหนดทิศทางและพัฒนาการทํางานของบริษัทและใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและ
สวัสดิการพนักงานอยางเครงครัด  ตลอดจนจัดใหมีการดูแลใหเกิดสภาพแวดลอม และบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  เพื่อ
สุขอนามัย  และความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 

สังคม   บริษัทมุงม่ันที่จะตอบแทนสังคม   ดังจะเห็นไดวาบริษัทมีนโยบายอยางชัดเจนท่ีจะจําหนายเฉพาะ
สินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี ไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหผูบริโภคไดรับส่ิงที่ดี 
นอกจากนี้บริษัทไดกอต้ัง “มูลนิธิแมงปองปนน้ําใจใหสังคม” มาต้ังแตตนป 2549 โดยมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อเปน
สาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการบริจาคโลหิต ซึ่งเปนโครงการท่ีมูลนิธิแมงปองฯ รวมกับสภากาชาดไทย โดย
จัดต้ังหนวยรับบริจาคโลหิต ใหบริการแกผูบริหาร  พนักงานและบุคคลภายนอก ณ สํานักงานใหญ บริษัท เอ็มพีจี คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน), การดําเนินโครงการเติมฝนปนรัก  เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส  ดวยการบูรณะซอมแซมหองสมุด
โรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็ก เปนตน 
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นอกจากน้ีบริษัทยังใหความสําคัญกับการสรางปฏิสัมพันธอันดีกับชุมชนที่บริษัทต้ังอยู  โดยการจัดกิจกรรม
รวมกันอยางสม่ําเสมอ ทั้งในลักษณะการเปนผูนําการจัดกิจกรรม เชน การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ณ บริเวณณพ้ืนที่ของ
สํานักงานใหญ เพื่อมอบความสุขใหกับเด็กๆ และผูสนใจเขารวม  รวมถึงในลักษณะการใหความสนับสนุน เชน การรวมกับ
สํานักงานเขตในกิจกรรมตางๆ ที่สํานักงานเขตจัดขึ้น เปนตน 

3.6 ทั้งนี้บริษัทไดมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีการดําเนินการในแตละปไวในรายงานประจําป 
ในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม” 

3.7 บริษัทมีนโยบายในการตอตานการทุจริต การคอรัปช่ันทุกรูปแบบ ทั้งในระดับองคกรและระดับชาติ หากมี
การทุจริตภายในองคกรบริษัทจะดําเนินการลงโทษสูงสุด และประกาศใหพนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนั้น เพื่อ
เปนการยํ้าเตือนและปลูกจิตสํานึกไมใหเกิดการทุจริต  นอกจากน้ีบริษัท ยังใหความสําคัญกับการตอตานการคอรัปชั่นใน
ระดับชาติ ดังจะเห็นไดจากบริษัทไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใสคร้ังที่ 3 ประจําป 2555   ซึ่งจัดโดยสํานักปองกันการ
ทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(สํานักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งบริษัทยังยึดถือตอนโยบายดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยในปที่ผานมาไดมีการพัฒนาผลการประเมิน 
Anti-Corruption Progress Indicator อยูในระดับ 2 และมีนโยบายที่จะพัฒนาสูระดับที่กาวหนาตอไป 

3.8 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน   บริษัทจัดชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อรับ
ขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมตางๆ ที่อาจสอถึงการทุจริต  จากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ผานเว็บไซต
ของบริษัท  ที่ www.mangpong.co.th  ซึ่งผูที่ทําหนาที่รับรองเรียนในชองทางนี้คือ หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ  หรือติดตอ
โดยตรงมายังนางทองอยู ถาวรสกุลชัย รักษาการ รองประธานเจาหนาที่กลุมบัญชีและการเงิน ที่หมายเลขโทรศัพท 02-517-
7999 ตอ 5595 เพื่อบริษัทจะนําไปเปนขอมูลในการตรวจสอบ  แกไขปญหา  ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและ/
หรืออื่นๆ  โดยผูทําหนาที่รับรองเรียนท้ัง 2 ชองทางมีหนาที่จะตองสรุปรายงานขอรองเรียนและการแกไขปญหาที่สําคัญให
คณะกรรมการบริษัท ทราบ  และหากขอรองเรียนใดที่เกินกวาความสามารถในการตัดสินใจจะตองนําเสนอผูบริหารระดับสูง  
และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ เพื่อดําเนินการตอไปทันที 
 ทั้งนี้  บริษัทยึดถืออยางเครงครัดตอการรักษาขอมูลรองเรียนใหเปนความลับ  ซึ่งเรื่องรองเรียนทุกเร่ืองจะรับรู
เฉพาะในกลุมผูที่ไดรับมอบหมาย และผูเก่ียวของเทานั้น  ในปที่ผานมาบริษัทไดรับทั้งรองเรียนและคําชมเชย ในเรื่องการ
บริการของพนักงานสาขา  ซึ่งฝายจัดการไดใหความสําคัญตอขอรองเรียนและคําชมเชยดังกลาว สําหรับขอรองเรียน ฝาย
จัดการไดมีการตรวจสอบ และดําเนินการอยางสมเหตุสมผลและเปนธรรม ดวยวิธีการอบรมใหความรูเพิ่มเติม ตลอดจน
ตักเตือน ลงโทษ พนักงานท่ีกระทําความผิด  สําหรับคําชมเชย ฝายจัดการ ก็ไดมีการชมเชยพนักงานและประกาศให
ผูเก่ียวของทราบเพื่อเปนตัวอยางและสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่สําคัญเก่ียวกับบริษัทซึ่งจะตองแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และผูถือหุน อยางถูกตอง ครบถวน  รวดเร็ว และใหความสําคัญตอความเทาเทียมกันในการไดรับขอมูล   

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานถูกหามมิใหเปดเผยขอมูลใดๆ ตอส่ือมวลชนและนักวิเคราะหกอนที่จะมีการเปดเผย
ขอมูลดังกลาวผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเปดเผยขอมูลของบริษัทจะกระทําไดโดยผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนทางการ คือ นางสาวสุภาวดี ธีระพรสถานนท ผูจัดการฝายประชาสัมพันธเปนผูใหขอมูลกับส่ือมวลชน  นาย
ณรงคศักด์ิ  สนผือก  เลขานุการบริษัทเปนผูใหขอมูลกับนักวิเคราะหและผูถือหุน    
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ขอมูลที่สําคัญของบริษัท ไดแก  สถานการณทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน  โครงสรางการถือหุน   โดยในสวนของ

งบการเงินไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทกอนการเปดเผยแกผูถือหุนและจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีที่สุด
ในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดจัดใหมีการดํารงรักษา
ไวซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพื่อใหม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน
และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพ่ือใหทราบจุดออนเพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ี
ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร
เปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําป ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป  

สําหรับขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินนั้น  บริษัทไดเปดเผยโครงสรางเงินทุน  รายการระหวางกัน  คําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ คาสอบบัญชี  ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป  และ
เปดเผยประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร การฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพของคณะกรรมการ บทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีคณะกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการ  จํานวนครั้งท่ี
กรรมการแตละทานเขารวมประชุม  นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง การดูแลเรื่องการใชขอมูล
ภายใน  รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป  
ในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ”       

  ทั้งนี้  ขอมูลตางๆ ที่บริษัทเปดเผยตอสาธารณะ  ผูถือหุน และนักลงทุนแลว จะนําไปเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท 
ดวย ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เชน รายงานประจําป  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถ
ดาวนโหลดขอมูลได งบการเงินรายไตรมาส  หนังสือเชิญประชุม  รายงานการประชุมผูถือหุน  ขาวประชาสัมพันธบริษัท  
เปนตน โดยบริษัทจัดใหมีการปรับปรุงเว็บไซตใหมีความทันสมัยและมีขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ 

นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทแลว  คณะกรรมการได
จัดต้ังหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ โทร. 0-2514-7999 ตอ 5595 หรือ Email: ir-mpg@mangpong.co.th เพื่อใหบริการขอมูล
และขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทกับผูลงทุน  ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป  อีกดวย 
  

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทใหความสําคัญกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัท การติดตาม

ดูแลการทํางานของฝายจัดการ  การแสดงความรับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทและผูถือหุน  โดย
บริษัท ไดกําหนดแนวทางไวดังนี้ 

5.1 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท 
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ประกอบดวยคณะกรรมการ  5  คณะ  ไดแก 
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5.1.1  คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน  กรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนราย
ใหญ 1 ทาน และกรรมการบริหารอีก 4 ทาน ซึ่งบริษัทมีกรรมการที่เปนอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด 9 
ทาน   
 5.1.2   คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระท้ังคณะ ที่ไดรับการแตงต้ัง
โดยคณะกรรมการบริษัทและทุกทานเปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได 
 5.1.3  คณะกรรมการบริหารจํานวน  4  ทาน ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 
 5.1.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน 3 ทาน  ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบดวย
กรรมการอิสระ 1 ทาน ผูบริหารในสายงานที่เกี่ยวของ 2 ทาน  และมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   
 5.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3 ทาน  ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท 
โดยประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน และมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

 

5.2 คุณสมบัติผูที่จะดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทและวาระการดํารงตําแหนง 
 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2558  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 11  พฤศจิกายน 2558 ไดกําหนด

คุณสมบัติผูที่จะดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท  ไวดังนี้ 
5.2.1   มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย  และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
5.2.2   มีความรู  ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท   
5.2.3   มีประวัติการทํางานท่ีดี  ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ  ผูจัดการ  พนักงาน  หรือผูมีอํานาจ 

ในการจัดการของหนวยงาน 
5.2.4  มีความเปนอิสระ  ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวัง  ดวยความซ่ือสัตย  สามารถทุมเท

เวลาใหบริษัทไดอยางเต็มที่  สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอ  โดยดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ  
และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไมเกิน 5 บริษัท 

5.2.5   มีอายุและประสบการณการทํางานท่ีเหมาะสม  มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ 
นอกจากน้ี บริษัท ไดระบุวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการซ่ึงมีระบุอยูในขอบังคับของบริษัทขอ 16  อยู

แลวใหเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน   รวมถึงไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําป ในหัวขอ “การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง” และ “กรรมการอิสระ” ตามลําดับ 

 

5.3 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการบริษัท ไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของ
บริษัท ตลอดจนกํากับดูแลควบคุมฝายบริหารใหดําเนินการเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน และยังไดจัดใหบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอนอกจากนี้คณะกรรมการมีการ 
กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหารและฝายจัดการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว และมีการปรับปรุงใหเหมาะสมอยาง
สมํ่าเสมอ  โดยลาสุดในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  ไดมีมติใหมี
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การปรับปรุงขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารของ บริษัทโดยกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจ
อนุมัติการลงทุนที่ไมเกิน 25 ลานบาท และประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจอนุมัติการลงทุนที่ไมเกิน 15 ลานบาท ทั้งนี้ไม
รวมถึงรายการท่ีมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย รวมทั้งรายการที่ตองขอความเห็นจากผูถือหุนตามขอกําหนดของ สํานักงาน 
กลต. และตลาดหลักทรัพยฯ 
 

5.4 ความเปนอิสระของประธานกรรมการ  
 บริษัทใหความสําคัญตอความโปรงใสในการดําเนินงานของบริษัทและความอิสระของประธานกรรมการ จึง

ไดมีมติแตงต้ังกรรมการอิสระ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ นอกจากนี้โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย
กรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 
  

5.5 การแบงแยกบทบาทระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 
 บริษัทมีการกําหนดบทบาทและหนาที่ ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการไวอยางชัดเจน  โดย
คณะกรรมการมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทางธุรกิจ  พิจารณาเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ  
รวมท้ังกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในขณะท่ี
ฝายจัดการมีหนาที่บริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่คณะกรรมการกําหนด  โดยมีหนาที่เสนอแนะแผน
ธุรกิจ  กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณรายจายประจําป และอํานาจการบริหารงาน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ   
และมีการกําหนดขอบเขตและอํานาจการอนุมัติไวอยางชัดเจน  ซึ่งหากเกินอํานาจของฝายจัดการ  ก็จะตองนําเสนอตอ
คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

5.6 เลขานุการบริษัท 
 บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของ เลขานุการบริษัท เนื่องจาก เปนผูที่ทําหนาที่ใหคําแนะนําและสนับสนุน
งานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ  เพื่อความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  
ถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับของบริษัทและสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดี   รวมถึงดูแลใหมีการดําเนินการตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  รวมท้ังติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอแนะนําของคณะกรรมการบริษัทฯ  กํากับ
ดูแลใหบริษัท คณะกรรมการและฝายจัดการปฏิบัติตามขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ อันไดแก 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ขอบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ   ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ปฏิบัติงานอยาง
ถูกตองและรอบคอบ  โดยคํานึงถึงสิทิของผูถือหุนและการปฏิบัติที่เปนธรรมตอผูถือหุน   ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูถือหุน 
และดูแลผูถือหุนอยางเหมาะสม  ตลอดจนติดตอส่ือสารกับหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของ โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีมติ
แตงตั้งนายณรงคศักด์ิ  สนเผือก  ทําหนาที่เลขานุการบริษัทอีกตําแหนงหนึ่ง   
 

5.7 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.7.1 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเปนลายลักษณอักษรมา
ต้ังแตรายงานประจําป 2547  ซึ่งเปนปที่บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนคร้ังแรก  และมีการ
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ทบทวนปรับปรุงอยูเปนประจํา  และมีการเผยแพรในรายงานประจําป  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
ตลอดจนเว็บไซตของบริษัท  

นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับการเสริมสรางความรูความเขาใจในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อยางตอเน่ือง  ทั้งนี้  คณะกรรมการ  ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ  มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  โดยเขารวมประชุม  
อบรม สัมมนา หลักสูตรตางๆ ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพยเปนผูจัด  ทั้งหลักสูตรท่ีไมมีคาใชจายและหลักสูตรท่ีมี
คาใชจาย  โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  และไดนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนกับบริษัทฯ รวมถึงมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง   

ดังจะเห็นไดวา บริษัทสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานจนสามารถไดรับความสําเร็จจากทั้ง 2 โครงการ
สําคัญ  คือ ไดรับการประเมินผล อยูในระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยไดรับความสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาโดยตลอดต้ังแตป 2551 และ ไดรับการประเมินผล
อยูในระดับ “ดีเย่ียม” ถึง “ดีเย่ียม+สมควรเปนตัวอยาง” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําป ซึ่งจัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย อยางตอเนื่องมาต้ังแตป 2551 โดยในปที่ผานมา  บริษัทไดรับการประเมินจากโครงการสํารวจการกํากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยูในระดับ “ดี” และโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําป อยูในระดับ “ดีเย่ียม” 

สําหรับการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานเขาใหมนั้น  คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให
เลขานุการบริษัท  เปนผูดําเนินการปฐมนิเทศเพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม  
และฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเปนผูดําเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม  โดยในปที่ผานมา  บริษัทไดมีการปฐมนิเทศ
พนักงานเขาใหมเปนประจําทุกเดือน    

5.7.2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการ
จัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่ง
ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวนและ
เพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพ่ือใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ
อยางมีสาระสําคัญ ทั้งนี้บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารเปนผูดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และทุกทานมีความรูและประสบการณเพียง
พอท่ีจะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได  สําหรับ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับ
เร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 

5.7.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยไดจัดต้ังหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน  ซึ่งรายงานตรงตอกรรมการตรวจสอบและประธานเจาหนาที่บริหาร ถือเปนการเสริมสรางระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ ประเมินและติดตามการปรับปรุงแกไข
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ขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารและฝายปฏิบัติการอื่นๆ แยก
ออกจากผูติดตามประเมินผลเพื่อใหมีการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให
ความสําคัญตอขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบบัญชีเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น 

5.7.4 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินปจจัยความเส่ียง  ตลอดจน
จัดใหมีมาตรการบริหารความเส่ียงเพื่อลดความเสี่ยง และมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงอยาง
ตอเน่ือง และรายงานในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแลวก็ตาม คณะกรรมการยังตระหนักถึง
ความสําคัญตอนโยบายบริหารความเสี่ยง    จึงมีมติแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกําหนดขอบเขตหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ตามท่ีไดมีการเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปในหัวขอ “คณะกรรมการชุดยอย”   โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะมีการประชุมและรายงานตอ
คณะกรรมการ 

5.7.5 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ 
 บริษัทใหความสําคัญตอภารกิจในการดําเนินงาน    จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน
จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบริหารที่จะตองมีตอ Stakeholder ทุกสวน จึงไดจัดทําขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน  ซึ่งผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว  และไดจัดพิมพ
ตลอดจนใหความรูแกผูที่เก่ียวของ ใหยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทและยึดหลักการในการปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจของบริษัท ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมจริยธรรมธุรกิจ 

5.7.6 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอความขดัแยงทางผลประโยชน 
 เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้คณะกรรมการไดทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน รายการท่ี เก่ียวโยง
กัน และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับ
บุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลหรือความจําเปน  ไวในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทในหัวขอ “รายการระหวางกัน”  

    

5.8 การประชุมคณะกรรมการ 
  บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จําเปน แตไมนอยกวา 4 คร้ังตอป โดยมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนาไมนอย
กวา 7 วัน  เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  และมีการจดบันทึกการประชุมเปน
ลายลักษณอักษรทุกคร้ัง เพื่อใหคณะกรรมการและผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกทานให
ความสําคัญกับการประชุมคณะกรรมการเปนอยางมาก สําหรับจํานวนคร้ังในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการในปที่
ผานมา  ไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป ในหัวขอ “คณะกรรมการ
บริษัท” แลว  
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5.9 คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร 
5.9.1 คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย  

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดกําหนดหลักเกณฑ และนโยบายในการกําหนด
คาตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย รวมท้ังพิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดยอย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากกรรมการ ตลอดจนไดทําการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปรียบเทียบกับ
คาตอบแทนกรรมการในกลุมบริษัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดรายได และผลประกอบการในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน ตามลําดับ 

5.9.2 คาตอบแทนผูบริหาร  
 คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนกําหนด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดย
คณะกรรมการบริหาร จะเปนผูพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนดังกลาว 

ทั้งนี้รายละเอียดจํานวนคาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหารประจําป 2560 ไดเปดเผยไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ ในหัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”
  

หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไมสามารถปฏิบัติได 
คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปในการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวไมเกิน 9 ป โดยไม

มีขอยกเวน หรือหากสามารถกําหนดไวไมเกิน 6 ป โดยไมมีขอยกเวน ก็จะเปนการดีย่ิงขึ้น เน่ืองดวยรูปแบบธุรกิจหลักของ
บริษัทนั้น คือธุรกิจคาปลีกที่ตองการความเชี่ยวชาญและความเขาใจเฉพาะทาง คณะกรรมการบริษัทจึงไมไดมีการกําหนด
จํานวนวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวาประสบการณและความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ของบริษัทฯ นั้นมีความจําเปนและสําคัญอยางย่ิงตอการกําหนดนโยบาย กลยุทธ วิสัยทัศน และการใหคําแนะนําตางๆ เพื่อ
ชี้แนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ สามารถออกจากหมวดฟนฟูกิจการและหลักทรัพย
ของบริษัท สามารถกลับเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดประสบความสําเร็จ  แตอยางไรก็ดี บริษัทก็มีการ
เปดเผยขอมูลวนัที่ที่กรรมการอิสระแตละทานไดเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท ในวาระปจจุบัน ไวในรายงานประจําป 
ไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนไดใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

อยางไรก็ตาม ตามขอบังคับของบริษัท ที่ไดกําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตราซ่ึงกรรมการท่ีออกจากตําแหนงนี้จะเปนกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุด โดยบริษัทยังไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ เปนการลวงหนา อยางนอย 
3 เดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป จึงอาจกลาวไดวาบริษัทมิไดละเลยตอการไมปฏิบัติตามขอแนะนําในเร่ืองการ
กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ หากแตกรรมการอิสระก็ยังมีการดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทฯ ตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่ตองออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตราของทุกป 

 

 บริษัทควรมีการจัดตัง้ CG Committee แมปจจุบัน บริษัทไมไดมีการจัดต้ัง CG Committee ขึ้น แตอยางไรก็
ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ไดปฏิบัติหนาที่ในเร่ืองของการสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานการบริหาร
จัดการความเส่ียง และเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวของ อยางเปนประจํา ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ กําหนดไวในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีไดรับมอบหมายจากณะกรรมการบริษัท 
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นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม

บรษิทัยดึมัน่ในเจตนารมณ์ทีจ่ะด�าเนนิธุรกจิภายใต้จรยิธรรม และธร

รมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับความ

รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าการ

ด�าเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะสามารถสร้าง

ความยั่งยืนให้กับธุรกิจ 

ด้วยเจตนารมณ์ในการด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่าง

แท้จริง บริษัทจึงก่อตั้ง ”มูลนิธิแมงป่องปันน�้าใจให้สังคม” มาตั้งแต่ต้น

ปี 2549 และด�าเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ 

อนัน�าไปสูก่ารสร้างความเจรญิก้าวหน้าท่ีก้าวไปพร้อมกับการมส่ีวนร่วม

ในการพัฒนา และส่งเสริมในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา คุณภาพชีวิต 

สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มาโดยตลอด 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบาบายที่จะพัฒนาการด�าเนินการด้านความรับผิด

ชอบต่อสังคมไปสู่ CSR In process จึงใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อ

สังคมของกิจการตามหลักการ 8 ข้อ ที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย คือ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้าน

การทจุรติคอรปัชัน่ การเคารพสทิธิมนษุยชน การปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่าง

เป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การ

ร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม เป็นแนวทางในการด�าเนินงานด้านความ

รับผดิชอบต่อสังคม เพื่อให้ครอบคลุมประเดน็ส�าคญัในการด�าเนนิงาน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือ

หุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย

ได้จัดท�าข้อพึงปฏิบัติจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจไว้ให้คณะกรรมการ 

ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน ใช้ยดึถือเป็นแนวทางปฏบิตัหิน้าท่ีตามภารกิจ

ของบรษิทัฯ และยึดหลกัการในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามภารกิจของบริษทัฯ 

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 

กำรด�ำเนินงำนและกำรจัดท�ำรำยงำน

กระบวนกำรจัดท�ำรำยงำน

บรษิทัฯ มีนโยบายท่ีจะใช้แนวทางความรบัผิดชอบต่อสังคมของกจิการ

ท่ีจัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นมาตรฐานในการ

พัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐาน เป็นท่ี

ยอมรบัอย่างกว้างขวาง และครอบคลมุทุกประเดน็ ซึง่จะช่วยให้บริษทัฯ 

สามารถพัฒนาการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้

ครอบคลุมและจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาสู่รายงานในระดับสากลต่อไป

กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการก�าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือให้คณะกรรมการ 

ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน ใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏบิตัด้ิวยความซือ่สตัย์ 

สุจริต และเที่ยงธรรม และล่าสุดมีการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท

จดทะเบียนไทย ปี 2555

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น

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�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (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

กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

บรษิทัเลง็เห็นความส�าคญัของพนักงานทุกระดับชัน้ โดยสนับสนุนส่ง

เสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นอย่าง

ต่อเนือ่ง อาทิ มกีารจดัอบรมพนกังานขายเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใ้นตวัสนิค้า

บทบำทและควำมรับผิดชอบต่อสังคม



84 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

และพัฒนาทักษะการขายแบบสัญจรอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง มีการ

จดัอบรมหลกัสูตรคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรูใ้ห้แก่พนกังาน 

เป็นต้น บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุน

ส�ารองเลีย้งชพี กองทนุประกันสงัคม วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี ชดุฟอร์ม

พนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น เพ่ือเป็นสวัสดิการและส่งเสริมความ

สามัคคีในองค์กร บริษัทให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับ

ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของ

พนกังานแต่ละคน ส่งเสรมิให้พนักงานมส่ีวนร่วมในการก�าหนดทิศทาง

และพัฒนาการท�างานของบรษิทัและให้ความส�าคญัต่อการปฏิบตัติาม

กฎหมายแรงงานและสวัสดกิารพนักงานอย่างเคร่งครดั ตลอดจนจดัให้

มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการท�างาน เพื่อ

สุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าท่ีมี

คุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ในราคาท่ีสมเหตุสมผล 

และการให้บริการท่ีดีเย่ียม โดยให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื่อนไขความรับ

ผดิชอบทีต่กลงกับลกูค้าอย่างเคร่งครดั ตลอดจนรกัษาสารสนเทศท่ีเป็น

ความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ

กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นได้ว่าบริษัท มีนโยบาย

อย่างชัดเจนที่จะจ�าหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และให้ความ

ส�าคัญกับการจ�าหน่ายสินค้าท่ีให้ท้ังสาระและความบันเทิง เพ่ือเสริม

สร้างการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทได้ก่อต้ัง 

“มลูนิธิแมงป่องปันน�า้ใจให้สงัคม” มาตัง้แต่ต้นปี 2549 โดยมกีารด�าเนิน

กิจกรรมเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์อย่างต่อเน่ือง อาท ิโครงการบรจิาค

โลหิต ซึง่เป็นโครงการทีม่ลูนธิิแมงป่องฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยจดั

ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ให้บริการแก่ผู้บริหาร พนักงานและบุคคล

ภายนอก ณ ส�านกังานใหญ่ บรษิทั เอม็พีจ ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน), 

การด�าเนินโครงการเติมฝันปันรัก เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการ

บรูณะซ่อมแซมห้องสมดุโรงเรยีน และเลีย้งอาหารกลางวนัแก่เดก็ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับ

ชุมชนท่ีบริษัทตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ ทั้งใน

ลักษณะการเป็นผู้น�าการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง

ชาติ ณ บริเวณพื้นที่ของส�านักงานใหญ่ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ 

และผู้สนใจเข้าร่วม รวมถึงในลักษณะการให้ความสนับสนุน เช่น การ

ร่วมกับส�านักงานเขตในกิจกรรมต่างๆ ที่ส�านักงานเขตจัดขึ้น เป็นต้น
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

มอบทุนกำรศึกษำ มูลนิธิบ้ำนพระพร
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มอบทุนกำรศึกษำ มูลนิธิบ้ำนพระพร
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 
 คณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัทฯ (และ
บริษัทยอย) ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพ.ศ. 2535 โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและ        
ถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูสอบบัญชี          
ไดสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเงื่อนไข 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมท้ังจัดใหมีและดํารงไวซึ่งระบบการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อใหมีความม่ันใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชี ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และ          
เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูทําหนาที่ 
กํากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                   
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถ          
สรางความเช่ือม่ันไดวางบการเงินของบริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (และบริษัทยอย) แสดงฐานะการเงิน             
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

       ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

        
        (นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล)  
                        ประธานกรรมการ   
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน  จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบดวย
กรรมการอิสระ 3 ทาน  ซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญ  และประสบการณ โดยเฉพาะดานการเงินและการบัญชี  โดยมี                   
นายนรินทร  โอภามุรธาวงศ  เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายธะเรศ  โปษยานนท  และนางทัธนา  รอดโพธิ์ทอง  เปน
กรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกทานไมไดเปนกรรมการบริหารหรือพนักงานของบริษัท 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ โดยตระหนักถึงความสําคัญของ
การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเส่ียง และการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดรับความรวมมือจากกรรมการอิสระ    
ฝายบริหาร ผูสอบบัญชี ฝายบัญชี และฝายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานทางการเงิน
ที่ถูกตอง เชื่อถือได 
 

 ในรอบป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติตามหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
การประชุมตามวาระซ่ึงเปนการประชุมกันเองระหวางกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผูสอบบัญชี และผูบริหารระดับสูง
ทางดานบัญชี การเงิน และผูตรวจสอบภายใน โดยไมมีกรรมการบริหารเขารวมประชุม แตอยูภายใตการรับรูของฝายบริหาร
รวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง  ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้ 
 
1. การสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปี 2560 ของบริษัทก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  

งบการเงินของบริษัทไดมีการปฏิบั ติตามมาตรฐานการบัญชีการบัญชีที่ รับรองทั่วไป  รวมทั้งประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และมีการเปดเผยขอมูล  ที่สําคัญ
ในงบการเงินอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ และทันเวลา โปรงใส ตรวจสอบได โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับ
ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป  เพื่อสอบถาม
ความถูกตองครบถวน และการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ตลอดจนรายการปรับปรุงตางๆ  ที่กระทบตองบการเงินท่ีเปน
สาระสําคัญ 

 
2. การสอบทานการกาํกับดูแลกิจการที่ดี  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและโปรงใส  รวมถึงการปฏิบัติตาม
ขอบังคับของบริษัท ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ   นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เปนประจําทุก
ป และสงเสริมใหบริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ดี  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  

 
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายในที่ ดี  และมีประสิทธิภาพเพียงพอ   โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสม  มีการตั้งเปาหมายการทํางานอยาง
รอบคอบ วัดผลได  และมีการแกไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือผลการดําเนินงานตางจากเปาหมายท่ีกําหนดไว  ให
ความสําคัญกับการปรับปรุงแกไขเม่ือพบความเส่ียงที่เปนจุดออนในการปฏิบัติงาน  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังได
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กํากับดูแลหนวยงานตรวจสอบภายในใหมีความเปนอิสระ เพื่อดูแลปองกันทรัพยสิน ลดความเสียหาย ลดการทุจริต และใชใน
การบริหารจัดการบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล อยางเพียงพอ โปรงใส และเช่ือถือได โดยมีการสอบทานใหมีการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานตรวจสอบประจําป และทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามการปรับปรุงแกไขตามแนวทางที่หนวยงานตรวจสอบ
ภายในเสนอ  โดยในป 2560  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ไมพบความเส่ียงที่เปนนัยสําคัญ 

 
4.  สอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกจิของบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเร่ืองการไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและหนวยงานกํากับที่เก่ียวของ 
 
5. การคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2561 ใหแตงต้ัง นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885  หรือ นางณัฐสรัตร  สโรชนันทจีน ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 หรือ นางดรณี สมกําเนิด ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาว จารุณี นวมแม ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596 แหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2561  เนื่องจากเปน
สํานักงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ  มีมาตรฐานในการทํางานท่ีดี และปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีเสมอมา และเพ่ือใหการสอบบัญชี
เปนไปอยางตอเนื่อง 

 
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทไดมีการเปดเผยขอมูลทุกรายการอยางถูกตองครบถวน  และรายการดังกลาว

เปนรายการท่ีมีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม ซึ่งไดผานการอนุมัติจากฝายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท หรือผู
ถือหุนกอนทํารายการแลว เพื่อใหมั่นใจวา รายการดังกลาวไดดําเนินการอยางสมเหตุสมผลและคํานึงถึงผลประโยชนของ
บริษัท และผูถือหุน   

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ     

และไดรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทแลว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทําและเปดเผยขอมูลทาง
การเงินของบริษัทมีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และบริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ของหนวยงานกํากับดูแล   มีการ
บริหารความเส่ียงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไมพบรายการที่กระทบตอบริษัทที่เปนสาระสําคัญ   

 
 
 

  

  (นายนรินทร  โอภามุรธาวงศ) 
                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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กำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

  

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  1/2560  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน เขารวมประชุม
ดวย คณะกรรมการบริษัทฯ ไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และ
อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดทําและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
แลว สรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายในองคกร การ
ประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบั ติงาน  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม 
คณะกรรมการมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมี
บุคลากรอยางเพียงพอท่ีจะดําเนินตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตาม
ควบคุมดูแลการดําเนินงานใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ
หรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เก่ียวโยงกันอยางเพียงพอแลว 
สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเชนกัน อยางไรก็ดี
คณะกรรมการเห็นวาควรที่จะจัดหาผูเชี่ยวชาญท่ีเปนอิสระจากภายนอกมาเปนที่ปรึกษา และทําการประเมินเพื่อยกระดับ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ใหมีมาตรฐานที่ดีย่ิงขึ้น 
 
หัวหนางานตรวจสอบภายใน 
 นายกันตพจน  เจริญภัทรปรีดา ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรักษาการหัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยเคยเขารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน ไดแก Beginner Track 
IIAT :  การปฏิบัติงานตรวจสอบสําหรับผูตรวจสอบภายในมือใหม  สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย : The 
Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT) และมีประสบการณในการทํางานกับบริษัทฯ ที่หลากหลาย จึงมีความ
เขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนอยางดี จึงเห็นวา มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได
อยางเหมาะสมเพียงพอ 
 
 ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติแตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบ
ภายในหรือเทียบเทาของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1) 
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ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี

  
 

คาตอบแทนการสอบบัญชี 
  
 บริษัทฯ ไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาอยางถ่ีถวน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน ในการทํางาน และความเหมาะสมของคาตอบแทน 
แลวนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานําเสนออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป 
 
 ในป 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4563  หรือ นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3885  แหงสํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 
ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ   
 
 โดยในปที่ผานมามีคาตอบแทนในการสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 985,000 บาท (เกาแสนแปดหมื่นหาพันถวน) 
สําหรับคาบริการอื่น  (Non Audit Services Fee)  ในรอบปบัญชีที่ผานมา  บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับบริการ
อื่นจาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  รวมถึงไมมีการควบรวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  นอกจากนี้  
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  กําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน) และ
บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย่ี จาํกัด  กําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 55,000 บาท (หาหม่ืนหาพันบาทถวน)  
 

ทั้งนี้  ผูสอบบัญชี และ สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท  ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ 
หรือ ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  ในลักษณะที่จะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยาง
อิสระ 
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กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

 

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

ณ ส้ินป 2560 บริษัทฯ มีสาขาและจุดจําหนายจํานวน 21 สาขาทั่วประเทศ ลดลงจากป 2559 ซึ่งมีสาขาและจุด
จําหนายรวม 23 สาขา โดยมีการปดสาขาที่ไมทํากําไรและส้ินสุดสัญญา รวม 2 สาขา แบงเปนสาขา GIZMAN 1 สาขา และ
สาขา STARDUST 1 สาขา บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายสาขาใหมๆ ดวยความระมัดระวัง  

ตลอดป  2560 บริษัทฯ ไดมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารรานสาขาที่ เหลืออยู ทั้งในสวนของราน 
“STARDUST” ที่จําหนายสินคากลุมเคร่ืองสําอาง โดยพยายามคัดสรรสินคาที่เหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมายของรานให
มากท่ีสุด ซึ่งชวยใหบริษัทสามารถบริหารสินคาคงคลังของบริษัทใหอยูในระดับที่สอดคลองกับระดับยอดขายไดมากขึ้น ในสวน
ของราน “GIZMAN” ก็มุงมั่นที่จะสรรหาสินคาใหม ๆ เขามาอยางตอเนื่อง รวมถึงการออกโปรโมชั่นที่เราใจ เพื่อกระตุนการ
ตัดสินใจของลูกคาใหทําไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดดําเนินควบคุมคาใชจายในการขายและบริหารให
ลดลงตอเน่ือง ทั้งนี้บริษัทฯ มุงเนนที่จะรักษาจุดแข็ง (Strength) ของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจบริหารรานคาปลีกมาต้ังแต
เร่ิมตนธุรกิจ ซึ่งก็คือการบริหารยอดขายตอพื้นที่ และตอหัวพนักงาน นอกจากนี้บริษัทไดหันมาพัฒนาและบริหารแบรนด 
CLOUDA ซึ่งเปนสินคา House Brand ของบริษัทใหเปนที่รูจักมากย่ิงขึ้น โดยเนนจําหนายสินคาที่อยูในความตองการของ
ตลาดเปนหลัก 

 
(1) ผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ 

 
รายได้ 

บริษัทฯ มีรายไดรวมในป 2560 เทากับ 264.21 ลานบาท ลดลง 53.37 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 
16.81% จากการที่บริษัทไดมีการปดสาขาที่ไมทํากําไรและส้ินสุดสัญญาไป 2 สาขา รวมถึงยอดขายสินคาในกลุมหนังและ
เพลงในรูปแบบ CD, DVD และ Blu-ray ที่ยังหดตัวตอเนื่อง โดยในปนี้ผลิตภัณฑในกลุม GIZMAN หรือกลุม Lifestyle - 
Gadgets สามารถสรางรายไดโดดเดน สงผลใหบริษัทมีสัดสวนรายไดจากกลุม อยูที่ 35.18% ของรายไดรวมป 2560 เพิ่มขึ้น
จาก 27.43% ในป 2559 ดานรายไดจากรานคาปลีกในแบรนด STARDUST  มีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นคิดเปน 46.00% ของรายได
รวมป 2560 จาก  41.62% ในป 2559 สวนรายไดจากรานคาปลีกแบรนด MANGPONG มีสัดสวนตอรายไดรวมที่ลดลงมาอยู
ที่ 14.77% ในป 2560 จากระดับ 27.09% ในป 59 

แมวาในชวงที่ผานมาบริษัทจะมีการปรับรูปแบบรานจากราน MANGPONG ที่เนนการจําหนายสินคากลุมโฮมเอ็น
เตอรเทนเมนตอยางเดียว เปนราน GIZMAN ที่จําหนายสินคากลุมภาพยนตรและสินคากลุมไลฟสไตล-แกดเจ็ท และปรับพื้นที่
บางสวนในบางสาขาเปนราน STARDUST ซึ่งชวยใหผลประกอบการมีความหลากหลายมากข้ึน แตจากความตองการของ
สินคาในกลุมหนังและเพลงที่ยังหดตัวตอเนื่อง สงผลใหความหลากหลายดังกลาวเร่ิมลดนอยลงในป 60 และทําใหรายไดรวม
ในป 60 หดตัวตอเนื่อง อยางไรก็ตามคาดวาผลกระทบของการหดตัวในสินคากลุมหนังและเพลงจะมีผลตอการหดตัวของ
รายไดในอนาคตนอยลงอยางตอเนื่องในอนาคต  

 
รายได้จากการจาํหน่ายสนิค้ากลุ่มผลติภัณฑ์ความงาม 

รายไดจากการจําหนายสินคาเคร่ืองสําอาง ในป 2560 เทากับ 121.54 ลานบาท ลดลง 10.64 ลานบาท โดยรายได
จากกลุมผลิตภัณฑความงาม คิดเปน 46.00% ของรายไดรวมในป 2560 เพิ่มขึ้นจาก 41.62%  ในป 2559 
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รายได้จากการจาํหน่ายสนิค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์-แกด็เจท็ 
          รายไดจากการจําหนายสินคาไลฟสไตล-แก็ดเจ็ท ในป 2560 เทากับ 92.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559  5.84 ลาน
บาท โดยรายไดจากการกลุมไลฟสไตล-แก็ดเจ็ท คิดเปน 35.18% ของรายไดรวมในป 2560 เพิ่มขึ้นจาก 27.43% ในป 2559  

 
รายได้จากการจาํหน่ายสนิค้ากลุ่มโฮมเอน็เตอร์เทนเมนต์ 

รายไดจากการจําหนายสินคากลุมภาพยนตร-เพลง ในรูปแบบแผนบลูเรย ดิสก  ดีวีดีภาพยนตร ซีดีเพลง แผนเสียง 
Vinyl  ในป 2560 เทากับ 39.02 ลานบาท ลดลงจากป 2559 เปนจํานวน 46.91 ลานบาท โดยรายไดจากการกลุมโฮมเอ็นเตอร
เทนเมนต คิดเปน 14.77% ของรายไดรวมในป 2559 ลดลงจาก 27.06% ในป 2559 
 
ประมาณการส่วนลดสทิธิสะสมคะแนน 

บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแกลูกคาที่มีบัตรสมาชิก โดยทุก ๆ 20 บาทได 1 คะแนน และไดคะแนนสอง
เทาทุกวันพุธและวันเกิด บริษัทเร่ิมโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2554 เปนตนมา  โดยทุก ๆ 500 
คะแนน  สามารถแลกเปนสวนลดได 50 บาท และหากแลกสวนลดสินคาภาพยนตรและเพลงภายใตลิขสิทธิ์ของบริษัทนั้น ทุก 
1,000 คะแนนแลกเปนสวนลด 300 บาท, ทุก 3,000 คะแนนแลกเปนสวนลด 1,200 บาท และทุก 5,000 คะแนนแลกเปน
สวนลด 2,500 บาท จากรูปแบบการสะสมคะแนนและการแลกคะแนนสะสมขางตน สงผลใหประมาณการสวนลดสิทธิสะสม
คะแนน ในป 2560 เทากับ 0.15 ลานบาท ลดลงจาก 0.96 ลานบาท ในป 2559 โดยประมาณการสิทธิสะสมคะแนน คิดเปน 
0.06% ของรายไดรวม ในป 2560 จาก 0.31% ในป 2559  
 
รายได้ค่าเช่า 

เดิมสินคากลุมภาพยนตร-เพลงในตองใชพื้นที่ในการเก็บ VDO สําหรับขายและเชาสินคาเปนจํานวนมาก แตจากการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ไดสงผลใหความตองการของสินคาในกลุมโฮมเอ็นเตอรเทนเมนตลง และทําใหรานสาขาของ
บริษัทใชเนื้อที่เล็กลง แตเนื่องจากบริษัทมีสิทธิการเชาอยู เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดบริษัทจึงดําเนินการจัดหาบริษัทอื่นเขามา
เชาพื้นที่สิทธิการเชาของบริษัทตอจากบริษัท โดยรายไดคาเชาในป 2560 เทากับ 6.79 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 5.62 ลานบาทใน
ป 2559 เนื่องจากในป 2559 หางเมเจอรปนเกลาประสบปญหาเพลิงไหม ทําใหไมสามารถเก็บคาเชาไดระยะเวลาหนึ่ง 
 
รายได้อ่ืน 

รายไดอื่นอยูที่ 3.67 ลานบาทในป 2560 ลดลงจาก 5.79 ลานบาทในป 2559 คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 52.07 
เน่ืองจากในป 2559 มีรายไดจากการจําหนายอาคารและอุปกรณจากการยายสํานักงานใหญเขามา โดยรายไดอื่นคิดเปน 
1.39% ของรายไดรวมในป 2560 เพิ่มขึ้นจาก 1.82% ในป 2559 
 
ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 

ตนทุนขายในป  2560 เทากับ  192.12 ลานบาท  หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ  75.74 ของรายไดจากการขาย 
เปรียบเทียบกับป 2559 มีสัดสวนเทากับรอยละ 75.80 ตนทุนขายดีขึ้นเล็กนอย แมวาสัดสวนการบริโภคสินคาในกลุมโฮมเอน
เตอรเทนเมนทซอฟแวรภายใตลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ จะมีจํานวนลดลงตอเนื่อง แตสัดสวนสินคากลุมผลิตภัณฑความงามท่ีเปน
ผลิตภัณฑของบริษัทมีสัดสวนมากขึ้นก็ชวยชดเชยการลดลงของสินคาลิขสิทธิ์ของบริษัทในกลุมโฮมเอนเตอรเทนเมนทซอฟแวร 
ดวยเหตุนี้เองอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทจึงดีขึ้นเล็กนอย จากรอยละ 24.20 ในป 2559 มาอยูที่รอยละ 24.26 ในป 2560   
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
           คาใชจายในการขาย และบริหาร ในป 2560 เทากับ 138.04 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 52.25% ของรายไดรวม 
ทั้งนี้คาใชจายดังกลาวลดลง 46.61 ลานบาทจากป 2559 หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 25.24 ทั้งนี้ คาใชจายที่ลดลงหลัก 
ๆ มาจาก คาใชจายท่ีเก่ียวของกับพนักงานลดลง 12.29 ลานบาท คาใชจายท่ีเก่ียวกับยายสํานักงานใหญและปดสาขาลดลง 
11.13 ลานบาท คาใชจายคาโฆษณาและสงเสริมการขายลดลง 6.54 ลานบาท คาใชจายที่เก่ียวของกับการเชา บริการและ
สาธารณูปโภคลดลง 7.83 ลานบาท และคาเส่ือมราคาลดลง 2.57 ลานบาท  
 
ขาดทุนก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ่ายลขิสทิธ์ิ (EBITDA) 
 ขาดทุนกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคาและ คาตัดจายลิขสิทธิ์ (EBITDA) ในป 2560 เทากับ 38.08 ลานบาท หรือ
คิดเปน EBITDA Margin (อัตรา EBITDA ตอรายไดรวม) รอยละ -14.41 ดีขึ้นจากปกอนที่ EBIDTA Margin -19.42% โดย
สาเหตุที่ EBITDA ติดลบนอยลงเนื่องจากผลประกอบการที่ขาดทุนลดลง สาเหตุหลักคือการควบคุมคาใชจายที่ทําไดดีมากขึ้น  
 
ต้นทุนทางการเงนิ 

ตนทุนทางการเงินป 2560 อยูที่  0.45 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่ 0.04 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 
1077.33 เนื่องจากป 2560 มีภาระดอกเบ้ียจายจากการกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อชําระคาสิทธิการเชาระยะ
ยาวที่ตองจายตลอดทั้งป  
  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

บริษัทฯ มีการบันทึกภาษีเงินไดในป 2560 ที่ 3.03 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 59 ที่บันทึกไว -0.79 ลานบาท ซึ่งเปนผล
มาจากการยกเลิกการขายสินคาผานศูนยการคา และตองบันทึกภาษีที่ไมสามารถขอคืนไดลงในงบกําไรขาดทุน 
 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 จากผลการดําเนินงานในชวงป 2560 มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินไดในงบการเงินรวมเทากับ 69.44 ลานบาท 
ลดลงรอยละ 29.44 จากปกอน และมีผลขาดทุนในงบการเงินเฉพาะป 2560 เทากับ 66.24  ลานบาท ลดลงรอยละ 25.96  
หรือคิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิรอยละ 26.28 และ 25.22 ของรายไดรวม 
 
2)  ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 
สนิทรัพย์ 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ลดลง โดย ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ เทากับ  220.90 ลานบาท 
ลดลงจากสิ้นเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีสินทรัพยเทากับ 314.78 ลานบาท ลดลง 93.88 ลานบาท หรือรอยละ 29.82 อันเปนผล
มาจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว และสินคาคงเหลือเปนหลัก 
 
เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 เทากับ 14.28 ลานบาท ลดลง 36.20 ลานบาท จากส้ินเดือน
ธันวาคม 2559 ที่มีเงินลงทุนชั่วคราวท่ี 50.48 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดใชเงินลงทุนชั่วคราวดังกลาวเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
ป 2560 โดยเงินลงทุนสวนที่ยังไมไดใช บริษัทไดนําเงินดังกลาวไปฝากไวในกองทุนเปดทหารไทยธนพลัส/TB8 เน่ืองจากเปน
กองทุนที่มีสภาพคลองสูงใกลเคียงเงินฝากออมทรัพย แตใหผลตอบแทนที่ดีกวาเงินฝากออมทรัพย  
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ลูกหนีก้ารค้า  
 ลูกหน้ีการคาของบริษัท ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 อยูที่ 0.60 ลานบาท ลดลง 2.74 ลานบาท จาก ณ ส้ินเดือน 
ธันวาคม 2559 ที่มีลูกหน้ีการคาอยูที่ 3.35 ลานบาท ลดลงเนื่องจากในป 2560 ไมมียกเลิกการขายผานศูนยการคา ทําใหไมมี
ยอดลูกหนี้ที่ศูนยการคาคางจาย  
ลูกหนีอ่ื้น 
 ลูกหนี้อื่นของบริษัท ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 อยูที่ 1.46 ลานบาท ลดลง 1.36 ลานบาท จาก ณ ส้ินเดือน ธันวาคม 
2559 ที่มีลูกหนี้อื่นอยูที่ 2.86 ลานบาท  
สนิค้าคงเหลือ 
 บริษัทมีระบบการบริหารจัดการสินคาที่ทันสมัย โดยเช่ือมโยงระบบ ERP ระบบบริหารการขายหนารานและระบบ
รายงานการขายเขาดวยกัน ทําใหสามารถกําหนดปริมาณการส่ังซื้อที่เหมาะสมกับปริมาณการขายและปริมาณสตอกสินคาได 
อีกท้ังบริษัท ฯ ยังไดกําหนดนโยบายในการสั่งซื้อสินคาวาควรมีเงื่อนไขทางการคาที่สามารถคืนสินคาที่จําหนายไมหมดไดทั้ง
จํานวนหรือบางสวนตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสินคา นอกจากน้ีบริษัทยังเนนตรวจดูสินคาที่ไมมีการ
เคล่ือนไหวเกิน 60 วัน เพื่อเตรียมจัดโปรโมชั่นระบาย ซึ่งทําใหความเสี่ยงของกลุมบรษิัทในเร่ืองการบริหารจัดการสินคาคงคลัง
วาจะเส่ือมสภาพและลาสมัยนั้นลดลง นอกจากนี้บริษัทยังมีหนวยงานตรวจสอบจากสํานักงานใหญเพื่อสุมตรวจสินคา
คงเหลือทุกสาขาอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามจากความตองการสินคาในกลุมโฮมเอนเตอรเทนเมนทลดลงอยางตอเน่ือง ทําให
บริษัทตัดสินใจตั้งคาเผ่ือสินคาลาสมัยสินคาไมเคล่ือนไหวในกลุมดังกลาว สงผลใหการตั้งคาเผ่ือสินคาลาสมัยเพ่ิมขึ้นเปน 1.33 
ลานบาท 0.77 ลานบาทในป 2559 โดยสินคาคงเหลือของบริษัท ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 ที่ระดับ 88.46 ลานบาท ลดลง 
27.53 ลานบาท จาก ณ ส้ินเดือน ธันวาคม 2559 ที่ 115.99 ลานบาท 
อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  
  เคร่ืองตกแตง   
 อาคาร อุปกรณและ   
 และสวนปรับปรุง เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 59 55,443,018.03 101,650,702.23 10,940,602.33 168,034,322.59 
เพิ่มขึ้น        44,377.32 234,502.80 -        278,880.12 
ลดลง - (8,400,849.89) (1,230,841.12) (9,631,691.01) 
โอนออก/ตัดจําหนาย (6,116,764.28) - - (6,116,764.28) 
ราคาทุนตามบัญชี ณ 31 ธ.ค.60 49,370,631.07 93,484,355.14    9,709,761.21 152,564,747.42 
หัก คาเส่ือมราคาสะสม     
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 59 (36,590,379.90) (85,119,285.68) (10,138,099.57) (131,847,765.15) 
เพิ่มขึ้น    (3,221,236.05) (5,145,136.42) (163,999.82) (8,530,372.29) 
ลดลง -   7,427,758.74 1,230,838.12 8,658,596.86 
โอนออก/ตัดจําหนาย    4,339,846.92 - - 4,339,846.92 
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค.60 (35,471,769.03) (82,836,663.36)   (9,071,261.27) (127,379,693.66) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี     
31 ธันวาคม 2559 18,852,638.13    16,531,416.55 802,502.76 36,186,557.44 
31 ธันวาคม 2560 13,898,862.04    10,647,691.78 638,499.94 25,185,053.76 
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ในป 2560 บริษัทมีมูลคาเงินลงทุนในอาคารและอุปกรณสุทธิ 25.19 ลานบาท ลดลง 11.00 ลานบาท จากป 2559 
สาเหตุของการลดลงหลัก ๆ มาจากการตัดคาเส่ือม โดยในปนี้บริษัทใชงบประมาณในการตกแตงสาขาท้ังส้ิน 0.28 ลานบาท
หลัก ๆ คือการลงทุนในเครื่องตกแตงอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน  
 
สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ส้ินป 2560 บริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิทั้งส้ิน 0.02 ลานบาท ลดลงจาก 3.93 ลานบาท ณ ส้ินป 2559 ลดลง
คอนขางมากเปนผลจากการตัดจายคาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตรสวนที่ยังไมไดมีการพัฒนาจํานวน 2.43 ลานบาทออกไป ทั้ง
จํานวน เน่ืองจากประเมินแลวไมคุมที่จะผลิต เนื่องจากคาใชจายในการผลิตนาจะสูงกกวายอดขายที่จะขายได อยางไรก็ตาม 
ณ ส้ินป 2560 บริษัทมีลิขสิทธิ์ที่ตัดจายหมดแลว แตยังมีระยะเวลาการใชสิทธิคงเหลืออยูตามราคาทุน   เปนจํานวน 13.08 
ลานบาท และสินทรัพยไมมีตัวตนที่เหลืออยูคือลิขสิทธิโปรแกรมบัญชีมูลคา 0.02 ลานบาท  
 
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 อยูที่ 5.72 ลานบาท ลดลงจาก 8.27 ลานบาท ณ ส้ิน ธันวาคม 
2559 ลดลงเนื่องจาก ยอดภาษีที่ยังไดขอคืนที่ลดลง เนื่องจากมีการยกเลิการขายสินคาผานศูนยการคา 
 
หนีส้นิ 

หนี้สินรวมของบริษัท ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 เทากับ 108.30  ลานบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเทากับ 
137.62 ลานบาท ลดลง 29.32 ลานบาท อันเปนผลจากการลดลงของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น โดย ณ ส้ินธันวาคม 2560 
บริษัทมีการกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 8.5 ลานบาท บริษัทมีระดับ D/E Ratio ที่ 0.96 เทา  
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
           สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ  31 ธันวาคม 2560 ในงบการเงินรวมเทากับ 112.60  ลานบาท และงบการเงินเฉพาะ
บริษัทเทากับ 124.82 ลานบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน (1,337.47)  ลานบาท และ (1,325.24) ลานบาท  
 
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 
 ในป 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป เทากับ 29.49 ลานบาท ลดลงจากปกอน 31.31 
ลานบาท โดยบริษัทใชกระแสเงินสดไปในการดําเนินงานทั้งส้ิน 31.56 ลานบาท ลดลง 55.74% จากปกอนที่ใชกระแสเงินสด
ในการดําเนินงานไปทั้งส้ิน 71.30 ลานบาท และมีเงินสดสุทธิไดมาจากิจกรรมการลงทุนเทากับ 36.45 ลานบาท โดยเปนการไถ
ถอนหนวยลงทุนระยะส้ัน บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง ณ ส้ินป 2560 อยูที่ 1.40 เทา และระดับหน้ีสินตอทุนที่ 0.96 เทา โดย
หนี้สวนใหญ คือหน้ีการคา และมีเงินกูยืมระยะยาว 8.5 ลาน ในภาพรวมแมบริษัทจะยังมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอยู แต
การดําเนินงานเริ่มมีสัญญาณเชิงบวก เนื่องจากมีการใชกระแสเงินสดไปในการดําเนินงานที่ลดลง และคาดวาจะใชลดลงอยาง
ตอเนื่องในปนี้ บริษัทจึงประเมินวาบริษัทยังมีเงินทุนและสภาพคลองท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานของบริษัทตอไป  
 
ภาระผูกพันด้านหนีส้นิ 
 ในป 2560 บริษัทมีภาระหนี้ผูกพันที่ไมไดแสดงในงบดุลไดแกสัญญาเชาพื้นที่สํานักงานใหญ คลังสินคา และพ้ืนท่ี
สาขา รวม 20 สัญญา มีอายุสัญญาระหวาง 1-20 ป ส้ินสุดเดือน กันยายน 2579 โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมได
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22   
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวำคม	2560
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รำยงำนของผู้สอบบัญชี

 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท เอม็พจีี คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะกิจการ 
งบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
กิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  และของบริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ     
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา 
ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัท ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดย        
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเช่ือวา
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลาน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
ทั้งน้ีขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลาน้ี 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบ  มีดังตอไปน้ี 
การแสดงมลูค่าของสินค้าคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.3 และ 7 กลุมบริษัท มีสินคาคงเหลือเปนจํานวนที่มีนัยสําคัญได
ถูกแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา  ซึ่งโดยสวนใหญแลวอายุของ
สินคาคงเหลือมีอายุไมยาว เน่ืองจากกลุมบริษัท ดําเนินธุรกิจหลักในการจําหนาย อุปกรณเทคโนโลยี เครื่องสําอาง 
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เพลง ภาพยนตร ในรูปแบบของ ซีดี  ดีวีดี  บลูเรย  อุปกรณเทคโนโลยี และเครื่องสําอาง และผูบริหารใชขอมูลจาก
รายงานการเคลื่อนไหวของสินคา ในแตละชวงอายุของสินคาคงเหลือและวิเคราะหสินคาที่ลาสมัยรายตัวประกอบใน
การพิจารณาคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลือ  ดังน้ันขาพเจาจึงระบุวา การวัดมูลคาของสินคาคงเหลือเปนเรื่องที่มี
นัยสําคัญ ซึ่งตองใหความสนใจเปนพิเศษในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดังกล่าว 

ขาพเจาไดทดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกับการคํานวณตนทุนสินคา  เขารวมสังเกตการณตรวจนับสินคา 
ตรวจสอบการจัดทํารายงานวิเคราะหอายุของสินคา สอบถามฝายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบาย
การต้ังประมาณการการลดมูลคาลงของสินคาคงเหลือและสุมทดสอบการต้ังประมาณการการลดมูลคาลงของสินคา
คงเหลือวามีความสอดคลองกับนโยบายดังกลาว รวมทั้งการทดสอบการคํานวณคาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ
โดยการเปรียบเทียบตนทุนของสินคาคงเหลือกับมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ นอกจากนี้ขาพเจายังไดพิจารณาถึง
ความเพียงพอของขอมูลที่ไดเปดเผยเก่ียวกับการวัดมูลคาสินคาคงเหลือ 

เร่ืองอื่น  
งบการเงินรวมของบริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ                    
บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข ตามรายงาน
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 

ข้อมูลอืน่ 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป ของกลุมบริษัท (แต
ไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานน้ัน) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจา
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี  

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดให
ความเช่ือมั่นตอขอมูลอื่น  

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอาน
และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของ
ขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลและฝายบริหารของกลุมบริษัท 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลาน้ีโดยถูกตอง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม
บริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ
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การใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุด
ดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได  

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท
และบริษัท 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  ไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมั่นอยาง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที ่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที ่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการ
ที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ           
งบการเงินเฉพาะกิจการไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา   ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่ง
เปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด   เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู   
รวมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล  การแสดงขอมูลที่ไมตรงตาม
ขอเท็จจริง  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุมบริษัทและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่
อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงาน
ตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของ
ผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็น
ของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและ
บริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง 
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 ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการ
นําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร  

 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผน
ไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวของ
กับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจา
ใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

จากเรื่องที่สื ่อสารกับผูมีหนาที ่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลาน้ีในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะ
เก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงาน
ของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา
ผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกลาว 

 
 
 
 

(นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3885 

 
 
 
 
 

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 
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งบกำรเงินสํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 15,210,908.90      10,316,257.92       14,660,606.40       8,517,313.21         
เงินลงทุนช่ัวคราว 14,279,465.79      50,481,886.50       14,279,465.79       50,481,886.50       
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

- ลูกหนี้การคา สุทธิ  5 603,560.70            3,347,832.84         589,077.09            2,941,643.79         
- บริษัทยอย 3.1 -                         -                         874,766.36            3,298,693.00         

ลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ
- กิจการอ่ืน 6 1,495,906.69         2,855,853.70         1,464,287.88         1,811,055.51         
- บริษัทยอย 3.1 -                         -                         463,530.00            69,099.00              

สินคาคงเหลือ สุทธิ 7 88,456,671.61      115,988,183.10     94,804,053.89       117,844,128.17     
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 5,720,380.85         8,269,589.24         5,355,520.90         7,785,770.58         

          รวมสินทรัพยหมุนเวียน 125,766,894.54    191,259,603.30     132,491,308.31     192,749,589.76     

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุน-ในบริษัทยอย 8 -                         -                         6,947,000.00         6,947,000.00         
สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ สุทธิ 9 25,185,053.76      36,186,557.44       25,074,639.05       36,045,304.74       
สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ 10 21,110.39              3,932,951.50         -                         3,904,585.03         
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11.1 , 11.2 1,640,207.20         5,703,079.47         1,640,207.20         5,703,079.47         
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

สิทธิการเชา สุทธิ 12 57,442,100.76      65,670,778.65       57,442,100.76       65,670,778.65       
เงินประกันและมัดจํา
     - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3.2 1,392,300.00         1,392,300.00         1,006,200.00         1,006,200.00         
     - กิจการอ่ืน 6,107,181.93         7,114,443.18         6,107,181.93         7,114,443.18         
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 1,123,590.54         1,318,178.92         1,123,211.78         1,317,808.09         
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 4 , 20 2,221,591.15         2,202,943.70         2,221,591.15         2,202,943.70         
          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 95,133,135.73      123,521,232.86     101,562,131.87     129,912,142.86     

รวมสินทรัพย 220,900,030.27    314,780,836.16     234,053,440.18     322,661,732.62     

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ณ วันที่ 

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 

                     (นายณรงคศักดิ์  สนเผือก)

- 1 -

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ
                  (นางสาวณลันรัตน  นันทนนส  )

สินทรัพย
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งบกำรเงิน	(ต่อ)
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

เจาหนี้การคา - บริษัทยอย 3.3 -                         -                         4,538,110.30         -                         
เจาหนี้การคา - กิจการอ่ืน 79,791,449.43      95,159,487.56       77,224,426.39       94,650,074.96       
เจาหนี้อ่ืน      - กิจการและบุคคลที่เก่ียวของกัน 3.4 860,103.06            490,508.10            660,625.14            397,693.32            
                     - กิจการอ่ืน 13 6,456,431.19         13,833,970.97       6,003,837.00         13,319,037.63       

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14 948,000.00            -                         948,000.00            -                         
ภาษีเงินไดคางจาย 188,658.05            -                         -                         -                         
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1,385,323.16         1,915,169.93         1,219,686.30         1,887,379.39         

          รวมหนี้สินหมุนเวียน 89,629,964.89      111,399,136.56     90,594,685.13       110,254,185.30     
หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14 7,552,000.00         8,500,000.00         7,552,000.00         8,500,000.00         
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 15 4,671,598.16         10,968,705.04       4,640,998.16         10,968,705.04       
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 16 2,600,927.00         2,761,223.80         2,600,927.00         2,761,223.80         
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 3,847,942.07         3,989,221.23         3,847,942.07         3,989,221.23         

          รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 18,672,467.23      26,219,150.07       18,641,867.23       26,219,150.07       
                    รวมหนี้สิน 108,302,432.12    137,618,286.63     109,236,552.36     136,473,335.37     

…/2

งบแสดงฐานะการเงิน

บาท

ณ วันที่ 

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

- 2 -

งบการเงินรวม

 - 2 -
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รำยงำนประจ�ำปี 2560

งบกำรเงิน	(ต่อ)
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 1.00 บาท
    ทุนจดทะเบียน

- หุนสามัญ จํานวน 1,470,334,913 หุน 17 1,470,334,913.00 1,470,334,913.00  1,470,334,913.00  1,470,334,913.00  
    ทุนที่ออกและชําระแลว

- หุนสามัญ จํานวน 977,751,185  หุน 17 977,751,185.00    977,751,185.00     977,751,185.00     977,751,185.00     
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 448,578,832.52    448,578,832.52     448,578,832.52     448,578,832.52     
กําไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 23,724,561.84      23,724,561.84       23,724,561.84       23,724,561.84       
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) (1,337,470,112.48) (1,272,905,161.10) (1,325,237,691.54) (1,263,866,182.11)

รวมองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน -                         -                         -                         -                         
          รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 112,584,466.88    177,149,418.26     124,816,887.82     186,188,397.25     

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 13,131.27              13,131.27              -                         -                         
                    รวมสวนของผูถือหุน 112,597,598.15    177,162,549.53     124,816,887.82     186,188,397.25     

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 220,900,030.27    314,780,836.16     234,053,440.18     322,661,732.62     

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

- 3 -

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 
งบการเงินรวม

                  (นางสาวณลันรัตน  นันทนนส  )

ณ วันที่ 

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ
                     (นายณรงคศักดิ์  สนเผือก)



106 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

งบกำรเงิน	(ต่อ)สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
รายได

รายไดจากการขาย สุทธิ 253,655,262.31    306,170,155.20     251,331,137.64     305,480,691.56     
รายไดอ่ืน

รายไดคาเชา 6,790,989.16         5,618,698.33         6,790,989.16         5,618,698.33         
รายไดคาบัตรสมาชิก 91,086.77              267,339.42            91,086.77              267,339.42            
กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ -                         1,185,103.57         -                         1,185,103.57         
อ่ืน ๆ 3,672,373.08         4,337,822.49         4,448,887.00         4,589,766.09         
         รวมรายได 3.4 , 3.5 264,209,711.32    317,579,119.01     262,662,100.57     317,141,598.97     

คาใชจาย
ตนทุนขาย 192,122,042.09    232,084,013.84     195,398,854.09     231,889,890.98     
คาใชจายในการขาย 78,729,720.99      111,763,578.14     74,668,776.83       107,968,186.34     
คาใชจายในการบริหาร 59,315,085.41      72,890,487.67       55,546,858.86       67,513,359.37       
ตนทุนทางการเงิน 446,249.99            37,903.42              446,249.99            37,903.42              

          รวมคาใชจาย 3.5 330,613,098.48    416,775,983.07     326,060,739.77     407,409,340.11     
กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได (66,403,387.16)     (99,196,864.06)      (63,398,639.20)      (90,267,741.14)      
คาใชจายภาษีเงินได 11.3 3,033,565.85         (793,001.39)           2,844,871.86         (793,001.39)           
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (69,436,953.01)     (98,403,862.67)      (66,243,511.06)      (89,474,739.75)      

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท (69,436,953.01)     (98,364,979.69)      (66,243,511.06)      (89,474,739.75)      
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                         (38,882.98)             -                      -                      

(69,436,953.01)     (98,403,862.67)      (66,243,511.06)      (89,474,739.75)      
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 19 (0.071)                    (0.101)                    (0.068)                    (0.092)                    
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 977,751,185          977,751,185          977,751,185          977,751,185          

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 19 (0.071)                    (0.101)                    (0.068)                    (0.092)                    
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 977,751,185          977,751,185          977,751,185          977,751,185          

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงช่ือ .........................................................……......  กรรมการ
                     (นายณรงคศักดิ์  สนเผือก)

- 6 -

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบกําไรขาดทุน
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2560

                  (นางสาวณลันรัตน  นันทนนส  )

บาท
งบการเงินรวม

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม



107 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

รวมองคประกอบอื่น รวม
ของสวนของผูถือหุน สวน

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น ของ สวนไดเสีย
ผลกําไร (ขาดทุน) ผูถือหุน ที่ไมมี รวม

ทุนที่ออก สวนเกิน จัดสรร จากการประมาณการ บริษัท อํานาจ สวนของ
และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ใหญ ควบคุม ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  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           
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป

เพิ่มทุนในบริษัทยอยจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                         -                        -                        -                         -                                      -                               3,000.00              3,000.00                      
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมระหวางป -                         -                        -                        (98,364,979.69)       -                                      (98,364,979.69)             (38,882.98)           (98,403,862.67)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31  ธันวาคม  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           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2560 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           
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมระหวางป -                         -                        -                        (69,436,953.01)       4,872,001.63                      (64,564,951.38)             -                      (64,564,951.38)            
โอนผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
 - คณิตศาสตรประกันภัยไปยังกําไรสะสม -                         -                        -                        4,872,001.63          (4,872,001.63)                     -                               -                      -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560 977,751,185.00     448,578,832.52     23,724,561.84       (1,337,470,112.48)  -                                      112,584,466.88            13,131.27            112,597,598.15           

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

         ลงชื่อ .......................................................... ……......  กรรมการ ลงชื่อ .......................................................... ……......  กรรมการ
                  (นางสาวณลันรัตน  นันทนนส  )                      (นายณรงคศักดิ์  สนเผือก)

- 4 -

กําไร (ขาดทุน) สะสม

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560

บาท
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

งบกำรเงิน	(ต่อ)



108 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

งบกำรเงิน	(ต่อ)สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

 รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) 

ทุนที่ออก สวนเกิน จัดสรร จากการประมาณการ รวม
และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สวนของผูถือหุน

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

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                       -                        (89,474,739.75)        -                                     (89,474,739.75)             

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2560 977,751,185.00     448,578,832.52   23,724,561.84      (1,263,866,182.11)   -                                     186,188,397.25            
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางป

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                       -                        (66,243,511.06)        4,872,001.63                     (61,371,509.43)             
โอนผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
 - คณิตศาสตรประกันภัยไปยังกําไรสะสม -                         -                       -                        4,872,001.63           (4,872,001.63)                    -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560 977,751,185.00     448,578,832.52   23,724,561.84      (1,325,237,691.54)   -                                     124,816,887.82            

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

       ลงชื่อ ...................................................... …......  กรรมการ ลงชื่อ .......................................................... ……......  กรรมการ
                  (นางสาวณลันรัตน  นันทนนส  )                      (นายณรงคศักดิ์  สนเผือก)

- 5 -

กําไร (ขาดทุน) สะสม

บาท

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560



109 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

งบกำรเงิน	(ต่อ)สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

 

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไร(ขาดทุน) สุทธิสําหรับป (69,436,953.01) (98,403,862.67) (66,243,511.06)  (89,474,739.75) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 15 6,090,002.04    -                    6,090,002.04     -                    
ภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 11.4 (1,218,000.41)   -                    (1,218,000.41)    -                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป - สุทธิจากภาษี 4,872,001.63    -                    4,872,001.63     -                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (64,564,951.38) (98,403,862.67) (61,371,509.43)  (89,474,739.75) 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัท (64,564,951.38) (98,364,979.69) (61,371,509.43)  (89,474,739.75) 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -                    (38,882.98)        -                     -                    

(64,564,951.38) (98,403,862.67) (61,371,509.43)  (89,474,739.75) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ .......................................................... ……......  กรรมการ ลงช่ือ ........................................................ ……......  กรรมการ
                  (นางสาวณลันรัตน  นันทนนส  )                      (นายณรงคศักด์ิ  สนเผือก)

- 7 -

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2560
บาท

งบการเงินรวม



110 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด (69,436,953.01)   (98,403,862.67) (66,243,511.06)   (89,474,739.75)  
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

ภาษีหัก ณ ที่จายตัดจาย 567,919.67         582,666.45        567,919.67          582,666.45        
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคา 559,943.17         1,006,391.64    559,943.17          1,006,391.64     
คาเส่ือมราคา 9 8,530,372.29      11,307,066.34  8,499,534.30       11,292,806.43   
คาสิทธิการเชาตัดจําหนาย 12 8,228,677.89      8,019,122.64    8,228,677.89       8,019,122.64     
คาสิทธิสะสมคะแนน 16 (160,296.80)        (1,023,831.60)   (160,296.80)        (1,023,831.60)    
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 15 986,515.49         1,844,820.37    955,915.49          1,844,820.37     
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 10 3,911,841.11      4,768,937.47    3,904,585.03       4,761,661.51     
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 9 446,106.26         (1,185,103.57)   446,106.26          (1,185,103.57)    
ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ 9 1,776,917.36      10,866,486.18  1,776,917.36       10,866,486.18   
ขาดทุนจากการยกเลิกสิทธิการเชา -                      2,103,735.35    -                       2,103,735.35     
ดอกเบ้ียจาย 446,249.99         37,903.42          446,249.99          37,903.42          
คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน 188,658.05         -                     -                       -                     
คาใชจาย (รายได) ภาษีตัดบัญชี 2,844,871.86      (793,001.39)      2,844,871.86       (793,001.39)       

ลูกหนี้การคา - บริษัทยอย ลดลง(เพิ่มขึ้น) -                      -                     2,423,926.64       (3,298,693.00)    
ลูกหนี้การคา ลดลง(เพิ่มขึ้น) 2,744,272.14      3,641,566.76    2,352,566.70       4,047,755.81     
ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทยอย ลดลง(เพิ่มขึ้น) -                      -                     (394,431.00)        (69,099.00)         
ลูกหนี้อ่ืน ลดลง(เพิ่มขึ้น) 1,359,947.01      (349,003.90)      346,767.63          690,025.08        
สินคาคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น) 26,971,568.32    (7,094,756.85)   22,480,131.11    (8,950,701.92)    
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ลดลง(เพิ่มขึ้น) 2,549,661.87      5,219,678.76    2,430,703.16       5,615,976.42     

- เงินประกันและมัดจํา 1,007,261.25      5,753,127.37    1,007,261.25       6,139,227.37     
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (18,647.45)          (19,300.74)        (18,647.45)          (19,300.74)         

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง) -                      (55,280.00)        4,538,110.30       (55,280.00)         
เจาหนี้การคา - กิจการอ่ืน  เพิ่มขึ้น(ลดลง) (15,368,038.13)   (15,197,611.75) (17,425,648.57)   (15,707,024.35)  
เจาหนี้อ่ืน - บุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง) 369,594.96         (2,819,665.03)   262,931.82          (2,912,479.81)    
เจาหนี้อ่ืน - กิจการอ่ืน  เพิ่มขึ้น(ลดลง) (7,415,440.47)     2,027,186.39    (7,353,101.32)     1,587,697.05     
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน เพิ่มขึ้น(ลดลง) (529,846.77)        (351,369.44)      (667,693.09)        (379,078.98)       
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน เพิ่มขึ้น(ลดลง) :-

 - ผลประโยชนพนักงานที่จายแลว (1,193,620.33)     (659,833.33)      (1,193,620.33)     (659,833.33)       
- อ่ืนๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง) (141,279.16)        (243,739.91)      (141,279.16)        (243,739.91)       

     เงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (30,773,743.43)   (71,017,671.04) (29,525,109.15)   (66,175,631.63)  
     จายดอกเบ้ีย (408,349.30)        (2.74)                  (408,349.30)        (2.74)                  
     จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (373,784.77)        (284,065.41)      (373,776.84)        (283,886.88)       
     เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (31,555,877.50)   (71,301,739.19) (30,307,235.29)   (66,459,521.25)  

…/2

งบการเงินรวม
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สําหรับปส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม

บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560
บ า ท

 - 2 -

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบกำรเงิน	(ต่อ)
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งบกำรเงิน	(ต่อ)สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ถอน (ฝาก) เงินลงทุนช่ัวคราว 36,202,420.71    68,796,447.92  36,202,420.71    68,796,447.92   
เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย -                      -                     -                       (747,000.00)       
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                      3,000.00            -                       -                     
ซ้ือสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 9 (278,880.12)        (14,181,872.74) (278,880.12)        (14,026,360.13)  
เงินสดรับจากการจําหนาย สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 9 526,987.89         1,409,882.26    526,987.89          1,409,882.26     
เงินสดจายซ้ือสิทธิการเชา -                      (75,000.00)        -                       (75,000.00)         

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน 36,450,528.48    55,952,457.44  36,450,528.48    55,357,970.05   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น -                      (184.62)             -                       (184.62)              
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน -                      (184.62)             -                       (184.62)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4,894,650.98      (15,349,466.37) 6,143,293.19       (11,101,735.82)  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 10,316,257.92    25,665,724.29  8,517,313.21       19,619,049.03   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 15,210,908.90    10,316,257.92  14,660,606.40    8,517,313.21     

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงช่ือ .........................................................……......  กรรมการ
                       (นายณรงคศักดิ์  สนเผือก)
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บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

                  (นางสาวณลันรัตน  นันทนนส  )

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะบริษัท

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

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บ า ท
สําหรับปส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560
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บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1. ขอมูลทั่วไป

1.1 เร่ืองทั่วไป

บริษัทฯ จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเม่ือ วันที่ 3 มกราคม 2533 และไดจดทะเบียน       
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่  24  
ถนนประดิษฐมนูธรรม   แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร ตอมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนตอ
กระทรวงพาณิชยเพื่อเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทจาก “บริษัท แมงปอง จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)” และเมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2556 ไดเปล่ียนช่ือเปน บริษัท แมงปอง 1989 จํากัด (มหาชน) และเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ไดเปล่ียนช่ือเปน บริษัท เอ็มพีจี คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยดําเนินธุรกิจหลักจําหนาย อุปกรณเทคโนโลยี เคร่ืองสําอาง และการผลิต จําหนายโสตทัศนะวัสดุอุปกรณทุกชนิด 
เปนผูถือลิขสิทธิ์การจัดจําหนายเพลง ภาพยนตร ในรูปแบบของ ซีดี  ดีวีดี  บลูเรย   

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายการทางการเงิน 
รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

งบการเงิน จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัท 
เอ็มพีจี เอนเนอรยี่ จํากัด (ในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตป 2560 เปนตนไป ถือเปน 100%) หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการระหวาง
กันที่มีนัยสําคัญออกแลว 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม  เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทําขึ้นจากงบการเงินที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษา
แตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

กิจการที่ถูกควบคุมโดยบริษัทหรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยทางตรงหรือทางออมและกิจการที่เปนบริษัทในเครือ
เดียวกัน โดยมีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกันมีดังนี้ 

รอยละการถือหุน 
ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 31 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ  ธันวาคม  2560 ธันวาคม  2559 
บริษัทยอย 
บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ผลิตเคร่ืองสําอาง ถือหุนและมีกรรมการรวมกัน  99.10 99.10 
บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรยี่ จํากัด   พลังงานและธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองกับพลังงาน 
ถือหุนและมีกรรมการรวมกัน  99.60 99.60 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด   ใหเชาอาคาร  ญาติผูถือหุนใหญ - - 
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สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 
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รอยละการถือหุน 
ณ วันท่ี 31  ณ วันท่ี 31 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ธันวาคม  2560  ธันวาคม  2559 
บุคคลที่เก่ียวของกัน 
นางกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร - ผูถือหุนและกรรมการ - - 
นางสาวณลันรัตน นันทนนส - ผูถือหุนและกรรมการ  - - 
นายปยวรรพทา ตรีเอนกวนิศ - ผูถือหุน  - - 

1.3. การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

1.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน  
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความที่ออกและปรับปรุงใหมโดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ซ่ึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวขางตนในงวดปจจุบันไมมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีนัยสําคัญ 

1.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน 

ในระหวางงวด  สภาวิชาชีพบัญชีฯ  ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2561 ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน    
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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     มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กําไรตอหุน 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาประกันภัย 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมการงาน 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ 
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

หรือของผูถือหุน 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ            
             และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

             และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

              (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนด 

             เงินทุนข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้สําหรับมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินที่นําสงรัฐ 

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 7, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 12, 
ฉบับที่ 16, ฉบับที่ 17, ฉบับที่ 18, ฉบับที่ 19, ฉบับที่ 21, ฉบับที่ 23, ฉบับที่ 24, ฉบับที่ 27, ฉบับที่ 33, ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 36, ฉบับที่ 
37, ฉบับที่ 38, และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 13 จะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงิน เมื่อนํามาถือปฏิบัติ สวนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชี และการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินอื่นๆ ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุมบริษัท ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตองบการเงินเมื่อ
นํามาปฏิบัติ 

2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญสรุปไดดังนี้;

2.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย

บริษัทฯ บันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
รายไดจากการขายสินคา รับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผู ซ้ือแลว         
รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

2.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ในจํานวนที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดจากลูกหน้ีทั้งสิ้น ยอดคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณข้ึนนี้ ไดจากการ
วิเคราะหสถานะของหนี้ในปจจุบัน 
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2.3 สินคาคงเหลือ 
สินคาเพื่อขาย 
สินคาคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
บริษัทฯ ประมาณมูลคาสินคาที่คาดวาจะลาสมัยเปนคาใชจาย โดยพิจารณาจากสภาพของสินคาและความนิยมของผูบริโภค 
วัตถุดิบ 
วัตถุดิบคงเหลือบันทึกในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช  

2.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน แสดงในราคาทุน สําหรับทรัพยสินรายการอื่น  แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 
คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 

ป 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 10 – 20 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 5 
เคร่ืองตกแตง อุปกรณและเคร่ืองใชสํานักงาน 5 
ยานพาหนะ 5 

2.5 สิทธิการเชา 

สิทธิการเชา แสดงในราคาทุนสุทธิจากสิทธิการเชาตัดจายสะสม  
สิทธิการเชาตัดจาย คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญา 

2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทฯ บันทึกคาลิขสิทธิ์ในราคาทุนและตัดเปนคาใชจายตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนตามอายุสัญญาแตไมเกิน 3 ป โดยวิธี
ผลรวมจํานวนป (Sum –of- the- years-digits Method) โดยใชจํานวนเดือนเปนฐานในการคํานวณการตัดจายเปนรายเดือน 

2.7 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 มาใชกอนกําหนด เนื่องจากวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี และฐานภาษีเกี่ยวกับการตัดจายลิขสิทธิ์
ซ่ึงเปนรายจายหลักในการประกอบธุรกิจแตกตางกัน ทําใหมีผลแตกตางช่ัวคราวจากระยะเวลาเปนจํานวนที่มีสาระสําคัญ ซ่ึงการนํา
มาตรฐานดังกลาวมาใชจะขจัดผลแตกตางดังกลาว และสงผลใหการนําเสนองบการเงินสะทอนภาพที่เปนจริงไดตลอดเวลา โดยบันทึกรับรู
ผลแตกตางช่ัวคราวของราคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สิน กับฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชี หรือ หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

2.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ บันทึกบัญชีเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ ทรัพยสินและหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศ บริษัทแปลงคายอดคงเหลือของทรัพยสินและหน้ีสินดังกลาว ณ วันสิ้นงวดบัญชี เปนเงินบาทโดยอัตรา แลกเปลี่ยนที่
ธนาคารพาณิชยรับซ้ือและขาย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลําดับ กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวได
รวมอยูในงบกําไรขาดทุนแลว 

2.9 ผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทฯ  รับรู  เงินเดือน  คาจาง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนอื่นๆ  เปนคาใชจายเมื่อ
เกิดรายการ 
เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเปนคาใชจายในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานน้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร
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ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว  อยางไรก็ตาม ผลประโยชนหลังออกจากงานที่
เกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณไว 
บริษัทฯ  รับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่เกิดข้ึนในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิด
รายการ 

2.10 ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน 

บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคาที่มีบัตรสมาชิกโดยเม่ือลูกคาที่มีบัตรสมาชิกซ้ือสินคาจะไดรับคะแนนเพื่อสะสมซ่ึงนําไปคํานวณเปน
มูลคาเงินบาทตามอัตราท่ีบริษัทฯ กําหนดมูลคาเงินบาทที่คํานวณไดสามารถนําไปใชแทนเงินสดในการซ้ือสินคาคร้ังตอๆ ไป 

บริษัทฯ รับรูจํานวนเงินของคะแนนสะสมดังกลาวในบัญชี “ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน” โดยนํายอดที่ประมาณเพิ่มข้ึนแตละครั้งไปแสดง
หักจากยอดขายท่ีบริษัทฯ ใหคะแนนสะสมและบันทึกจํานวนเงิน (มูลคายุติธรรม) ที่คํานวณจากคะแนนสะสมเปนรายไดจากการขายเมื่อ
ลูกคานําคะแนนสะสมมาใชชําระราคาสินคา 

2.11 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ
ที่ไมแนนอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ     งบการเงิน ดวย
เหตุนี้ผลที่เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

2.12 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน) สุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกและเรียก
ชําระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

3. รายการบัญชีกับบริษัทยอย กิจการที่เก่ียวของกัน บุคคลที่เก่ียวของกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทยอย กิจการที่เกี่ยวของกัน  บุคคลที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ โดยรายการดังกลาวถือตามราคาตลาด
ทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน รายการบัญชีและรายการคาที่มีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน บุคคลที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงแสดงรวมเปนสวนหนึ่งใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท  ณ  วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

สินทรัพย

3.1 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
บริษัทยอย 

บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
- ลูกหนี้การคา - - 874,766.36  3,298,693.00 
- ลูกหนี้อื่น - รายไดอื่น - - 463,530.00  69,099.00 

รวม - - 1,338,296.36  3,367,792.00 
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3.2 เงินประกันและมัดจํา-กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 

เงินมัดจําคาเชา - บริษัท ปยวรรพทา จํากัด 1,392,300.00 1,392,300.00 1,006,200.00  1,006,200.00 
รวม 1,392,300.00 1,392,300.00 1,006,200.00  1,006,200.00 

หน้ีสิน 
3.3 เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
บริษัทยอย 

บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 4,538,110.30  - 
รวม - - 4,538,110.30  - 

3.4 เจาหนี้อื่น-กิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 
             บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด - ภาษีโรงเรือน,ไฟฟา-ประปา 737,198.43 356,741.52 537,720.51  263,926.74 

     กรรมการบริษัท – เงินทดรองจาย 122,904.63 133,766.58 122,904.63  133,766.58 
รวม 860,103.06 490,508.10 660,625.14  397,693.32 

3.5  รายการคาที่สําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้  

         บาท 
 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการคิด 
2560 2559 2560 2559 ตนทุนระหวาง

รายไดอ่ืน 
บริษัทยอย 
บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - -  859,646.00  307,153.00 ราคาท่ีตกลงกัน 

ซ้ือสินคา 
บริษัทยอย 
บริษัท โซลเมท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 15,532,118.06  5,395,018.69 ราคาท่ีตกลงกัน 

คาใชจายบริหาร 
กิจการที่เก่ียวของกัน 
บริษัท ปยวรรพทา จํากัด 7,060,853.66 4,911,561.19 5,175,854.37  3,641,154.46 ราคาตามสัญญา 
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3.6 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทฯ มีคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้  

บาท
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
2560 2559 2560  2559 

ผลประโยชนระยะสั้น 12,408,169.04 13,189,043.98 12,408,169.04  13,189,043.98
ผลประโยชนหลังออกจากงาน - 389,197.33 - 389,197.33
ผลประโยชนระยะยาวอื่น - - -  - 

รวม 12,408,169.04 13,578,241.31 12,408,169.04  13,578,241.31
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
เงินสด  1,592,832.53 1,510,602.00 1,589,812.28  1,496,773.00 
เงินฝากธนาคารและสถาบัน  15,839,667.52 11,008,599.62 15,292,385.27  9,223,483.91 
     รวม  17,432,500.05 12,519,201.62 16,882,197.55  10,720,256.91 
หัก เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน  (2,221,591.15) (2,202,943.70) (2,221,591.15)  (2,202,943.70) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  15,210,908.90 10,316,257.92 14,660,606.40  8,517,313.21 

5. ลูกหนี้การคา   สุทธิ

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  603,560.70 3,347,832.84 589,077.09  2,941,643.79 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - - - - 
ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธิ 603,560.70 3,347,832.84 589,077.09  2,941,643.79 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้การคา-กิจการอ่ืน จําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้ 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น

- ยังไมถึงกําหนดชําระ  603,560.70 3,341,446.66 589,077.09  2,935,257.61 
- เกินกําหนดชําระ 0  -  3 เดือน - 6,250.18 - 6,250.18
- เกินกําหนดชําระ 4  -  6 เดือน - - - -
- เกินกําหนดชําระ 7  - 12 เดือน - 136.00 - 136.00
- เกินกําหนดชําระ 12 เดือนข้ึนไป - - - -

รวม  603,560.70 3,347,832.84 589,077.09  2,941,643.79 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - 
         รวมลูกหนี้การคา – กิจการอ่ืน  สุทธิ  603,560.70 3,347,832.84 589,077.09  2,941,643.79 
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6. ลูกหนี้อ่ืน

ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
รายไดคางรับ  331,235.86 175,417.32 331,235.86  175,417.32 
คาใชจายจายลวงหนา  695,327.00 1,861,611.39 663,708.19  820,713.20 
อื่นๆ  469,343.83 818,824.99 469,343.83  814,924.99 
รวม  1,495,906.69 2,855,853.70 1,464,287.88  1,811,055.51 

7. สินคาคงเหลือ สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
สินคาสําเร็จรูป  89,702,712.60 116,738,619.41 96,129,487.01  118,613,738.43 
วัตถุดิบ 85,012.44 20,673.95 5,620.31  1,500.00 

รวม  89,787,725.04 116,759,293.36 96,135,107.32  118,615,238.43 
หัก  คาเผื่อสินคาลาสมัย (1,331,053.43) (771,110.26) (1,331,053.43)  (771,110.26) 
สินคาคงเหลือ  สุทธิ 88,456,671.61 115,988,183.10 94,804,053.89  117,844,128.17 

การเปล่ียนแปลงของคาเผื่อสินคาลาสมัย สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  และ 2559  มีดังนี้ 

บาท 
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 2559 
ยอดคงเหลือตนป  771,110.26 4,911,635.90 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวางป  559,943.17 (4,140,525.64) 
ยอดคงเหลือส้ินป  1,331,053.43    771,110.26 
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8. เงินลงทนุในบริษทัยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยดังนี้:-
เงินลงทุน 

สัดสวน คาเผื่อการดอยคา 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว การถือหุน ราคาทนุ มูลคาตามบัญช ี เงินลงทุน 

31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
บริษัท โซลเมท อนิเตอรเนชัน่แนล จํากดั ผลิตเคร่ืองสําอาง 5.00 5.00 99.10 99.10 4,955 4,955 6,244 1,328 - - 
บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรยี่ จํากัด * พลังงานและธุรกิจที่

เกี่ยวนื่อง 
2.00 2.00 99.60 99.60 1,992 1,992 212 267 - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทยอย 6,947 6,947 6,456 1,595 - - 
หัก  คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน - -  
เงินลงทุนในบริษัทยอย - งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 6,947 6,947 

* บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรยี่ จํากัด ไดเรียกชําระคาหุน อัตราหุนละ 1.50 บาทของหุนสามัญที่ออกทั้งหมด เปนเงินเรียกชําระรวม 750,000.00 บาท และเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหชําระคาหุนดังกลาวตามสัดสวนของบริษัทฯ เปนเงินรวม 747,000.00 บาท 
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9. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ – สทุธิ

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย

บาท 

งบการเงินรวม 

สวนปรับปรุง เคร่ืองตกแตงอุปกรณและ 

อาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน 

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 59 55,443,018.03 101,650,702.23 10,940,602.33 168,034,322.59 

เพิ่มข้ึน        44,377.32 234,502.80 - 278,880.12

ลดลง - (8,400,849.89) (1,230,841.12) (9,631,691.01)

โอนออก/ตัดจําหนาย    (6,116,764.28) - - (6,116,764.28)

ราคาทุนตามบัญชี ณ 31 ธ.ค.60       49,370,631.07 93,484,355.14    9,709,761.21   152,564,747.42 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม 

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 59 (36,590,379.90) (85,119,285.68) (10,138,099.57) (131,847,765.15) 

เพิ่มข้ึน    (3,221,236.05)  (5,145,136.42)     (163,999.82)     (8,530,372.29) 
ลดลง - 7,427,758.74   1,230,838.12     8,658,596.86 

โอนออก/ตัดจําหนาย    4,339,846.92 - -     4,339,846.92 

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60   (35,471,769.03) (82,836,663.36)   (9,071,261.27) (127,379,693.66) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 

31 ธันวาคม 2559     18,852,638.13  16,531,416.55      802,502.76 36,186,557.44 

31 ธันวาคม 2560     13,898,862.04  10,647,691.78      638,499.94 25,185,053.76 
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บาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

อาคาร เคร่ืองตกแตงอุปกรณและ 

และสวนปรับปรุง เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน 

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 59 55,443,018.03 101,495,189.62     10,940,602.33 167,878,809.98 

เพิ่มข้ึน 44,377.32 234,502.80 - 278,880.12

ลดลง - (8,400,849.89) (1,230,841.12) (9,631,691.01)

โอนออก/ตัดจําหนาย (6,116,764.28) - - 6,116,764.28) 

ราคาทุนตามบัญชี ณ 31 ธ.ค.60 49,370,631.07 93,328,842.53 9,709,761.21 152,409,234.81 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม 

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 59 (36,590,379.90) (85,105,025.77) (10,138,099.57) (131,833,505.24) 

เพิ่มข้ึน (3,221,236.05) (5,114,298.43)  (163,999.82) (8,499,534.30) 
ลดลง - 7,427,758.74 1,230,838.12 8,658,596.86 

โอนออก/ตัดจําหนาย 4,339,846.92 - - 4,339,846.92 

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค.60 (35,471,769.03) (82,791,565.46) (9,071,261.27) (127,334,595.76) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 

31 ธันวาคม 2559 18,852,638.13 16,390,163.85 802,502.76 36,045,304.74 

31 ธันวาคม 2560 13,898,862.04 10,537,277.07 638,499.94 25,074,639.05 

คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  แสดงไวใน คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2559 2560 2559 

คาใชจายในการขาย 5,380,675.71    7,968,238.51 5,380,675.71    7,968,238.51 

คาใชจายในการบริหาร 3,149,696.58    3,338,827.83 3,118,858.59    3,324,567.92 

รวม  8,530,372.29   11,307,066.34  8,499,534.30  11,292,806.43 
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10. สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ

สินทรัพยไมมีตัวตน  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย

บาท 
งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2559 เพิ่ม ตัดจาย โอน 31 ธันวาคม 2560  
ราคาทุน :- 
คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร 68,025,834.90 - (38,638,228.85)  2,431,690.65 31,819,296.70 
คาโปรแกรมบัญชี 36,380.00 - -  - 36,380.00 
     รวม 68,062,214.90 - (38,638,228.85)   2,431,690.65 31,855,676.70 
หัก  คาตัดจายสะสม: 
คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร (66,552,940.52) (3,904,585.05) 38,638,228.85 - (31,819,296.70)
คาโปรแกรมบัญชี (8,013.53) (7,256.08) - - (15,269.61) 

     รวม (66,560,954.05) (3,911,841.13) 38,638,228.85 - (31,834,566.31)
คาสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 1,501,260.85 21,110.39 
บวก  คาลิขสิทธิ์ยังไมถึงกําหนดตัดจาย 2,431,690.65         - 

3,932,951.50 21,110.39 

บาท 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

31 ธันวาคม 2559 เพิ่ม ตัดจาย โอน 31 ธันวาคม 2560  
ราคาทุน :- 
คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร 68,025,834.90 - (38,638,228.85)  2,431,690.65 31,819,296.70 
     รวม 68,025,834.90 - (38,638,228.85)  2,431,690.65 31,819,296.70 
หัก  คาตัดจายสะสม: 
คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร (66,552,940.52) (3,904,585.05) 38,638,228.85 - (31,819,296.70)
     รวม (66,552,940.52) (3,904,585.05) 38,638,228.85 - (31,819,296.70)
คาลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตรสุทธิ 1,472,894.38         - 
บวก  คาลิขสิทธิ์ยังไมถึงกําหนดตัดจาย 2,431,690.65         - 

3,904,585.03         - 

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  ประกอบดวย 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2559 2560 2559 

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  3,911,841.13 4,768,937.47 3,904,585.05  4,761,661.51 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีลิขสิทธิ์ที่ตัดจายหมดแลวแตยังมีระยะเวลาการใชสิทธิ์คงเหลืออยูเปนจํานวนเงิน (ราคาทุนเดิม) 
13.08 ลานบาท และ 33.28 ลานบาท ตามลําดับ 

11. คาใชจายภาษีเงินไดและภาษีเงนิไดรอการตดับัญชี

บริษัทฯ ไดคํานวณกําไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนํารายการที่มิใหถือเปนรายจายทางภาษี และรายการสวนที่ไดรับการลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีมาบวกหรือหักตามหลักเกณฑแหงประมวลรัษฎากรแลว

บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรสําหรับป 2560 และ 2559 ในอัตรารอยละ 20 ของกําไร ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนทาง
ภาษีตามพระราชกําหนดและพระราชกฤษฏีกา (ฉบับที่ 595)  สวนบริษัทยอย ใชอัตราภาษีตามประกาศของกรมสรรพากรสําหรับกิจการเอสเอ็มอี

11.1 สินทรัพยและหนี้สนิภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  ประกอบดวย

บาท 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
     ยอดคงเหลือยกมา 5,703,079.47 5,412,176.03 
     ผลแตกตางช่ัวคราว เพิ่มข้ึน (ลดลง) (2,844,871.86) 290,903.44 
     เพิ่มข้ึน(ลดลง) จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  (1,218,000.41) - 
     ยอดคงเหลือยกไป  1,640,207.20 5,703,079.47 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
     ยอดคงเหลือยกมา  - 502,097.95
     ผลแตกตางช่ัวคราว เพิ่มข้ึน (ลดลง)  - (502,097.95)
     ยอดคงเหลือยกไป   - - 

11.2 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เกิดจากรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาลิขสิทธิ์ตัดจาย รายการรับคืนและสินคาคงเหลือ
สวนที่ยังไมถือเปนยอดขาย  คาใชจายผลประโยชนพนักงาน และประมาณการสิทธิสะสมคะแนนซ่ึงเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวาง
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน ตามรายละเอียดดังนี้ 

งบการเงินรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 บาท 

มูลคา (บาท)  อัตรา  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
  ตามบัญชี  ตามฐานภาษี ผลตางช่ัวคราว  ภาษี  สินทรัพย   หนี้สิน  

ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร -  1,129,265.46  1,129,265.46  20% 225,853.09 - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 4,671,598.16 30,600.00  4,640,998.16  20% 928,199.63 - 
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน  2,430,772.48 - 2,430,772.48  20% 486,154.48 - 

รวม    1,640,207.20 -
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งบการเงินเฉพาะ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 บาท 

มูลคา (บาท)  อัตรา  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
  ตามบัญชี  ตามฐานภาษี ผลตางช่ัวคราว  ภาษี  สินทรัพย   หนี้สิน  
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร - 1,129,265.46  1,129,265.46  20% 225,853.09 - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  4,640,998.16 - 4,640,998.16  20% 928,199.63  - 
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน  2,430,772.48 - 2,430,772.48  20% 486,154.48  - 
รวม    1,640,207.20  -

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 บาท 
มูลคา (บาท)  อัตรา  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

  ตามบัญชี  ตามฐานภาษี ผลตางช่ัวคราว  ภาษี  สินทรัพย   หนี้สิน  
ลูกหนี้ฝากขาย  -  13,205,171.99  13,205,171.99  20%  2,641,034.40 - 
ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร  3,904,585.03 5,665,522.91  1,760,937.88  20% 352,187.57 - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  10,968,705.04 - 10,968,705.04  20%  2,193,741.01 - 
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน  2,580,582.55 - 2,580,582.55  20% 516,116.49 - 
รวม 5,703,079.47  - 

11.3 การกระทบยอดภาษีเงินไดตามบัญชีกับภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ภาษีเงินไดของปปจจุบัน - - 
หัก : รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – ทรัพยสิน 
         ลูกหนี้ฝากขาย  2,641,034.40  2,641,034.40  
         ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร  126,334.48  126,334.48  
         ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 47,540.97 47,540.97  
        ประมาณการสิทธิสะสมแตม  29,962.01  2,844,871.86 29,962.01  2,844,871.86 
        รวมรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2,844,871.86 2,844,871.86 
คาใชจายภาษีเงินได  2,844,871.86 2,844,871.86 
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สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ภาษีเงินไดของปปจจุบัน - - 
หัก : รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – ทรัพยสิน 
         ลูกหนี้ฝากขาย 247,319.77 247,319.77 
         ลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร (88,931.80) (88,931.80) 
         ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 236,997.40 236,997.40 
        ประมาณการสิทธิสะสมแตม (104,481.93) 290,903.44 (104,481.93) 290,903.44 
บวก : รายการภาษีเงินไดตัดบัญชี - หนี้สิน 
         สินคาฝากขาย (502,097.95) (502,097.95) (502,097.95) (502,097.95) 
        รวมรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (793,001.39) (793,001.39) 
คาใชจายภาษีเงินได  (793,001.39) (793,001.39) 

11.4 ภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ - 

-  ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม - 
          - หลักคณิตศาสตรประกันภัย 6,090,002.04 - 6,090,002.04 - 
คาใชจาย(รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ - 

- แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น- (1,218,000.41) - (1,218,000.41) - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี- สุทธิ 4,872,001.63 - 4,872,001.63 - 

12. สิทธิการเชา - สุทธิ

บาท 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันที ่ ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2559 เพิ่ม ลด  31 ธันวาคม 2560 

ราคาทุน  196,775,206.50 - - 196,775,206.50 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (131,104,427.85) (8,228,677.89) - (139,333,105.74)

สิทธิการเชา  - สุทธิ 65,670,778.65 (8,228,677.89) - 57,442,100.76
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คาสิทธิการเชาตัดจาย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  แสดงไวในคาใชจายในการขาย ประกอบดวย 

บาท 
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับป สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2560 2559 

สิทธิการเชาตัดจาย 8,228,677.89 8,019,122.64 

13. เจาหนี้อ่ืน

เจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  ประกอบดวย

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
คาใชจายคางจาย  4,774,228.78 10,072,405.89 4,662,562.64  9,618,380.16 
เจาหนี้อื่น  1,644,301.92 3,723,664.40 1,303,373.67  3,662,756.79 
ดอกเบ้ียคางจาย  37,900.69 37,900.68 37,900.69  37,900.68 

รวม  6,456,431.19 13,833,970.97 6,003,837.00  13,319,037.63

14. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  ประกอบดวย
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

เงินกูระยะยาว  8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00  8,500,000.00 
หัก เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (948,000.00) - (948,000.00) - 
              สุทธิ  7,552,000.00 8,500,000.00 7,552,000.00  8,500,000.00 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกลาวเปนการกูโดยมีหลักประกันเปนสิทธิการเชาและบริการ มูลคา 14,350,000.00 บาท ระยะเวลาการกู 10 
ป อัตราดอกเบ้ียระหวาง MLR-1 ถึง’ MLR   
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15. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  มีดังนี้

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2559 2560 2559 

ภาระผูกพันผลประโยชน พนักงาน ณ วันที่ 1 10,968,705.04 9,783,718.00 10,968,705.04 9,783,718.00 
ผลประโยชนที่จายแลว  (1,193,620.33) (659,833.33) (1,193,620.33)  (659,833.33) 
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ีย  986,515.49 1,844,820.37 955,915.49 1,844,820.37 
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ  (6,090,002.04) - (6,090,002.04) - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 4,671,598.16 10,968,705.04 4,640,998.16 10,968,705.04 

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  มีดังนี้ 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2559 2560 2559 

ตนทุนบริการปจจุบัน  876,127.48 1,537,234.73 851,979.48  1,537,234.73 
ตนทุนดอกเบี้ย  110,388.01 307,585.64 103,936.01  307,585.64 
รวม  986,515.49 1,844,820.37 955,915.49  1,844,820.37 

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559  มีดังนี้ 

รอยละ 
ณ วันที ่ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
อัตราคิดลด 2.27 3.25 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 5.00 5.00 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0 - 60.00* 0 - 61.00* 
อัตรามรณะ TMO2008** TMO2008** 

* ข้ึนอยูกับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุมอายุพนักงาน
** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย เปนดังนี้ 

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่นํามาวิเคราะหความออนไหว ไดแก อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 
และการมรณะ โดยถือวาขอสมมุติอื่นไมเปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะหความออนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอสมมุติที่เกี่ยวของ
ดังกลาวขางตนที่อาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 

- ถาอัตราคิดลดเพิ่มข้ึน (ลดลง) รอยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะลดลง 0.32 ลานบาท (เพิ่มข้ึน 0.36 ลานบาท)
- ถาอัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพิ่มข้ึน (ลดลง) รอยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะเพิ่มข้ึน  0.43 ลานบาท (ลดลง 0.39 ลานบาท)
- ถาพนักงานอายุยืนข้ึน (สั้นลง) 1 ป ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะเพิ่มข้ึน 0.03 ลานบาท  (ลดลง 0.03 ลานบาท)

ในการรายงานการวิเคราะหความออนไหวขางตน มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานไดคํานวณโดยการใชวิธีเดียวกันกับที่คํานวณ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน 
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16. ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน

บริษัทฯ มีโปแกรมสิทธิสะสมคะแนนแกลูกคาที่มีบัตรสมาชิก  โดยการเปล่ียนแปลงของประมาณการสิทธิสะสมคะแนน สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

บาท 
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2,761,223.80 3,785,055.40 
บวก ประมาณการเพิ่มข้ึนระหวางป 2,969,477.20 2,903,970.20 
หัก   จํานวนเงินที่ใชสิทธิระหวางป (473,450.00) (384,050.00) 
        จํานวนเงินของคะแนนที่หมด (2,656,324.00) (3,543,751.80) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,600,927.00 2,761,223.80 

17. ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

17.1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติดังตอไปนี้
ก. อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนเงิน 2,434,129,151 บาท (สองพันสี่รอยสามสิบสี่ลานหนึ่งแสนสองหมื่นเกาพันหนึ่งรอย

หาสิบเอ็ด) จากเดิม 3,311,880,336 บาท (สามพันสามรอยสิบเอ็ดลานแปดแสนแปดหม่ืนสามรอยสามสิบหก) เปน 877,751,185 บาท 
(แปดรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบหา) โดยตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 
2,434,129,151 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

ข. อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนเงิน 692,583,728 บาท (หกรอยเกาสิบสองลานหาแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดรอยยี่สิบ
แปด) จาก 877,751,185 บาท (แปดรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบหา)  เปน 1,570,334,913 บาท (หนึ่ง
พันหารอยเจ็ดสิบลานสามแสนสามหม่ืนสี่พันเการอยสิบสาม) โดยออกหุนสามัญจํานวน 692,583,728 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 
บาท 

17.2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 มีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 100,000,000 บาท (หนึ่ง
รอยลานบาท) จากเดิม 1,570,334,913 บาท (หนึ่งพันหารอยเจ็ดสิบลานสามแสนสามหมื่นสี่พันเการอยสิบสามบาท) เปน 1,470,334,913 
บาท (หนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบลานสามแสนสามหม่ืนสี่พันเการอยสิบสามบาท) โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 
100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท และไดจดทะเบียนการลดทุนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 

17.3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชณ จํานวน 100 ลานหุน 
มูลคา ที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ในราคาขายหุนละ 1.37 บาท 

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวดังนี้ 
สวนเกิน(สวนตํ่า) 

จํานวนหุน จํานวนเงิน มูลคาหุน 
รายการ (พันหุน) (พันบาท) (พันบาท) 

หุนสามัญจดทะเบียน 
1 มกราคม 2558 3,311,880 3,311,880 
1 มกราคม 2559 1,470,334 1,470,334 
1 มกราคม 2560 1,470,334 1,470,334 
31 มีนาคม 2560 1,470,334 1,470,334 
30 มิถุนายน 2560 1,470,334 1,470,334 
30 กันยายน 2560 1,470,334 1,470,334 
31 ธันวาคม 2560 1,470,334 1,470,334 
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หุนสามัญที่ออกชําระแลว 
1 มกราคม 2558 877,751 877,751 415,519 
1 มกราคม 2559 977,751 977,751 448,579 
1 มกราคม 2560 977,751 977,751 448,579 
31 มีนาคม 2560 977,751 977,751 448,579 
30 มิถุนายน 2560 977,751 977,751 448,579 
30 กันยายน 2560 977,751 977,751 448,579 
31 ธันวาคม 2560 977,751 977,751 448,579 

18. ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติที่สําคัญ ดังตอไปนี้;
ก. อนุมัติใหการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 1 (MPG-W1) รวมจํานวนไมเกิน 292,583,728 หนวย เพื่อตอบแทน

ใหแกผูถือหุนเดิม โดยจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนเดิม ตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 3 หุนสามัญเดิมตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย รวมจํานวนไมเกิน 292,583,728 หนวย กรณีมีเศษของใบแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคํานวณตามอัตราสวนการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ใหตัดเศษดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน โดยราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เทากับ 1.00 บาทตอหุน 

ข. อนุมัติใหการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 2 (MPG-W2) รวมจํานวนไมเกิน 100,000,000 หนวย เพื่อตอบแทน
ใหแกนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯในอัตราสวน 3 หุนสามัญที่ออกใหมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
โดยไมคิดมูลคา รวมจํานวนไมเกิน 100,000,000 หนวย กรณีมีเศษของใบแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาว ใหตัดเศษดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน โดยราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เทากับ 2.10 บาทตอหุน 

ตอมาวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 มีมติใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 2 
(MPG-W2) รวมจํานวนไมเกิน 100,000 หนวย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใชแลวและคงเหลือ ดังนี้;   

จํานวนหนวย 
MPG-W1 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลว 292,581,561  
หัก : ใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญแลว 

จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลว 292,581,561 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป 
อัตราการใชสิทธิ (หนวย : หุน) 1 : 1 
ราคาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 1 หุน   1 บาท 
วันที่เร่ิมใชสิทธิไดคร้ังแรก 30 พ.ย. 58 
วันที่สุดทายในการใชสิทธิ 1 มิ.ย. 61 
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19. การกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด
งบการเงินรวม 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย 

(พันบาท) ถวงน้ําหนัก(พันหุน) กําไร(ขาดทุน) ตอหุน(บาท) 
2560 2559 2560 2559 2560 2559 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขัน้พ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (69,437) (98,365) 977,751 977,751 (0.071) (0.101) 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 จํานวน 292,581,561 หนวย - - 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 

กําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนสามญั  
(สมมุติวามีการแปลงหุนสามัญเทียบเทา  
เปนหุนสามัญ) (69,437) (98,365) 977,751 977,751 (0.071) (0.101) 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย 
(พันบาท) ถวงน้ําหนัก(พันหุน) กําไร(ขาดทุน) ตอหุน(บาท) 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขัน้พ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (66,243) (89,475) 977,751 977,751 (0.068) (0.092) 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 จํานวน 292,581,561 หนวย - - 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 

กําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนสามญั  
(สมมุติวามีการแปลงหุนสามัญเทียบเทา  
เปนหุนสามัญ) (66,243) (89,475) 977,751 977,751 (0.068) (0.092) 

20. สินทรัพยที่เปนหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคาร จํานวน 2.22 ลานบาท และ 2.20 ลานบาท ตามลําดับ เปนหลักประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชี
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21. คาใชจายตามลักษณะ

คาใชจายสําคัญ ๆ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  จําแนกตามลักษณะไดดังนี้
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 2559 2560 2559 

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป (27,595,849.98)  11,408,732.34 (23,044,194.59)  13,283,851.36 

ซ้ือสินคาสําเร็จรูป (165,652,633.13)  (239,189,104.75)  (173,481,100.52)  (240,870,100.911) 

คาใชจายพนักงาน (ไมรวมคาตอบแทน 
กรรมการและผูบริหาร) 39,936,668.17  50,715,186.82 38,535,536.78  48,504,907.39 
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 20,670,891.31  24,095,126.49 20,632,797.24  24,073,590.62 
ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ 1,776,917.36  10,866,486.18 1,776,917.36  10,866,486.18 
คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 8,242,869.98  14,808,951.04 4,779,405.30  11,243,519.43 
คาเชาและบริการ 32,290,837.88  38,868,478.51 30,625,323.56  37,838,878.51 

22. ภาระผูกพัน

สัญญาเชาพื้นที่สํานักงานใหญ และ คลังสินคา

บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาเชาสิ่งปลูกสรางกับ บริษัท ปยวรรพทา จํากัด เพื่อใชเปนสํานักงานใหญของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม
2548 และไดตอสัญญาเชาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  โดยสัญญาเชาฉบับลาสุด  มีระยะเวลาเชา 1 ป 6 เดือน  ครบกําหนดในวันที่ 15
พฤษภาคม  2559 หรือเมื่อผูใหเชาสิ้นสิทธิ์ใหเชา หรือดวยเหตุอื่นๆ ตามกฎหมาย อัตราคาเชาเดือนละ 100,000.00 บาท บริษัทฯ เปน
ผูรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่เกิดจากการเชาทรัพย

บริษัทฯ ไดยกเลิกการเชาในเดือนเมษายน 2559และยายไปอยูที่ทําการแหงใหม เลขที่ 24 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน  2559 ซึ่ง เชาจากบริษัทที่เกี ่ยวของกันแหงหนึ่ง  (บริษัท ปยวรรพทา จํากัด)
กําหนดระยะเวลาเชา 3 ป สามารถขยายระยะเวลาเชาไดคราวละ 3 ป ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 อัตรา
คาเชาและบริการ 390 บาทตอตารางเมตร คิดเปนจํานวนเงินคาเชาและบริการเดือนละ 335,400.00 บาท อัตราคาเชาและบริการ
ดังกลาวอางอิงจากราคาประเมินของผูประเมินอิสระในบัญชีผูประเมินฯ ของสํานักงาน ก.ล.ต. สองราย  และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแลว

นอกจากนี้ บริษัทยอยแหงหนึ่ง ไดเขาพื้นที่บางสวนจากบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวในอัตราเดียวกันกับบริษัท คิดเปนจํานวนเงินคา
เชาและคาบริการเดือนละ 128,700.00 บาท

1มกราคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดคืนพื้นที่ จํานวน 37 ตารางเมตร และ 293 ตารางเมตร ตามลําดับ คงเหลือจํานวนเงินคา
เชาและคาบริการตอเดือน 320,970.00 บาท และ 14,430.00 บาท

สัญญาเชาพื้นที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอย มีสัญญาเชาพื้นที่รวม 20 สัญญา มีอายุสัญญาระหวาง 1 – 20 ป สิ้นสุดในเดือน กันยายน
2579 คาเชารวมของสํานักงานใหญ  คลังสินคา และสาขา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ  2559  มีจํานวน 32.29 ลานบาท และ
38.95 ลานบาท ตามลําดับ



134 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2560

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 

- 32 - 

สัญญาเชาดังกลาวขางตน ประกอบดวย คาเชาพื้นที่สํานักงานใหญ  และสาขา  มีคาเชาข้ันตํ่าจําแนกตามระยะเวลา ดังนี้ 

จํานวนเงิน (ลานบาท) 
ระยะเวลา บริษัทยอย บริษัทฯ 
ไมเกิน 1 ป 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 

0.19 
0.06 

24.34 
47.61 

มากกวา 5 ป - 35.02

ในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาจองสิทธิการเชากับบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อใชเปนพื้นที่จําหนายสินคาในศูนยการคา
แหงหนึ่ง ราคารวมประมาณ 19.25 ลานบาท ซ่ึงตอมาในป 2559 บริษัทฯ ไดลดขนาดพื้นที่ลง ทําใหมูลคารวมลดลงเหลือ 14.35 ลานบาท โดยได
ชําระเงินมัดจําการจองแลวประมาณ 5.78 ลานบาท ตอมาในวันที่ 1 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ไดจดจํานองสิทธิการเชาดังกลาวตามท่ีกลาวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 14 เพื่อรับโอนสิทธิการเชาดังกลาวแลว 

23. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ จําหนาย อุปกรณเทคโนโลยี เคร่ืองสําอาง และการผลิต จําหนายโสตทัศนะวัสดุอุปกรณทุก
ชนิด  ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจ 

24. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จากหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงบริษัทไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยง
เนื่องจากหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศมีจํานวนนอยมาก

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษัท อยางไรก็ตามสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียเปนอัตราในตลาด ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะไมมีความ
เสี่ยงที่เปนสาระสําคัญจากอัตราดอกเบ้ีย

ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ

ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ เกิดจากการท่ีลูกหนี้การคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการใหสินเช่ือ ซ่ึงจะกอใหเกิดความเสียหายทางการเงิน แก
บริษัท อยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันบริษัทขายสินคาใหกับลูกคาที่มีความสามารถในการชําระหน้ีไดดี บริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหาย
ที่เปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานี้ และความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของลูกหนี้การคามีไมมาก เนื่องจาก  ลูกหนี้ของบริษัท
กระจายอยูในพื้นที่ที่แตกตางกัน สําหรับลูกหนี้การคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคาหลังจากหักคาเผ่ือหนี้สงสัย
จะสูญเปนมูลคาที่คํานึงถึงความเสี่ยงสูงสุดที่อาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการใหสินเช่ือดังกลาวแลว

มูลคายุติธรรม

ฝายบริหารของบริษัทฯ เช่ือวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี

25. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ 2561

ลงช่ือ .................................................................  กรรมการ           ลงช่ือ ............................................................ กรรมการ 
   (นางสาวณลันรัตน  นนัทนนส)                            (นายณรงคศักด์ิ  สนเผือก) 
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Natural Body Care
Shower Gel  ●  Body Scrub  ●  Body Lotion

อุดมดวยสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อผิวสวยสมบูรณแบบ

เคียรา 

HONEY NUT
REJUVENATES & SOFTENS NATURALLY

ชวยใหผิวดูออนเยาว
และนุมนวลเปนธรรมชาติ

บำรุงผิวอยางล้ำลึก 
คืนสมดุลใหผิวที่แหงกราน

VITAMIN E
NOURISHING DRY SKIN RELIEF

ใหความรูสึกผอนคลาย
และเพิ่มความชุมชื้น

ALOE VERA
SOOTHING & MOISTURIZING EFFECTS

Clouda www.cloudacos.com
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movie & music hub
mangpong shopping online

www.mangpong.co.th

house of lifestyle gadgets
gizmanlifestyle

www.gizmanlifestyle.com

multi-brand beauty store

www.stardust.co.th
stardustshops

24 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
24 PRADITMANUTHAM RD., PLUBPLA,
WANGTONGLANG, BANGKOK 10310

TEL. 0-2514-7999  FAX. 0-2514-5000
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